
PRELIMINÄRT PROGRAM 

8/9, måndag: UTRESA från Stockholm 
med Tallink Victoria, check-in 17.00. 

9/9, tisdag: An komst till Tallinn 10.00, 
bagaget lastas i den mötande bussen. 

Rundvandring i HANSA-
STADEN, köpmännens 
del av den medeltida sta-
den, den bäst bevarade 
hansastaden i Europa 
(världsarv), med 80 % av 
stads muren, 12 köpman-
hus, rådhus, gilleshus, 
stadsfängelse, magasin 
m.m. Ovanför hansasta-
den låg överhetens stad 
på DOMBERGET, där vi 
tittar på den ryskortodoxa 
katedralen, slottet som 
Katarina den stora lät 
bygga på platsen för tyska 
ordens medeltidsborg och 
svenskminnen i Domkyr-
kan. 

Så lämnar vi Tallinn, tar en lunch på 
vägen och fortsätter till TARTU. Sveriges 
andra universitet grundades av Gustaf II 
Adolf 1632 i TARTU (Dorpat). Universi-
tetet stängdes när svenskarna lämnade 
Estland 1710. Det öppnades på nytt 1802, 
och runt universitetet uppfördes vad som 
i dag är i dag en av Europas enhetligaste 
empirestäder. Tisdag em hinner vi se 
några enastående interiörer, domkyrkorui-
nen på Domberget och Nationalmuseets 
folkloresamling. 

Hotell Dorpat**** i Tartu, www.dorpat.ee. 

10/9, onsdag: Vi kollar det vi inte hann 
dagen före: husen kring Rådhustorget och 
Universitets i Tartu huvudbyggnad.

Sen går bussen till VILJANDI där vi ser 
borgruinen och textilmuseet HEIMTALI:s 
samling av moderna och historiska texti-
lier och projekt för nya användningar av 
gamla hantverkstekniker.

Så vidare till PÄRNU och hotell Villa 
Wesset***,  www.wesset.ee

11/9, torsdag: strandområdet med f.d. 
Lerbadet och Pärnus berömda 30-talsfun-
kis, ortodoxa Katarinakyrkan fr 1768, och 
Chaplin, privat museum för modern konst.

Vidare med färja till ön Muhu, lunch i byn 
KOGUVA (hela byn, se bild, är nominerad 
till världsarvslistan). 

Så på vägbanken över till SAAREMAA 
(Ösel), som geologiskt och kulturellt är 
nära släkt med Gotland, samma land-
skap, samma fl ora, samma väderkvarnar, 
samma medeltidskyrkor. Vi ser det fi na 
stenarbetet i Karja kyrka och meteorit-

kratern vid Kaali innan  vi anländer till KU-
RESSAARE och hotell Johan Spa, www.
johan.ee. Biskopsmiddag på borgen.

12/9, fredag: Borgen i 
Kuressaare är den bäst 
bevarade medeltidsbor-
gen i Baltikum, med en 
rumsdisposition som liknar 
dem i medeltida kloster 
som Alvastra. Därefter 
buss till Tallinn, lunch på 
vägen

I TALLINN en kort titt på sångstadion 
som rymmer 30.000 sångare och fl era 
hundra tusen åskådare. Besök i det nya 
konstmuseet, större än Moderna museet 
i Sthlm. Lite fri tid för shopping i det nya 
sky skrape området eller strövande i den 
medeltida stadskärnan.

17.00 samling för hemresa till Stockholm 
med Tallink. Bussen väntar i hamnen med 
bagaget.

13/9, lördag: ankomst Stockholms 
frihamn ca 10.00.

Byn Koguva

Tallinn, köp-
manhus från 

1400-talet

 Ändringar utlovas!  

 Massor av foton: www.balticbooks.se, klicka på Resor och sedan på de olika resorna!  

50-årsjubileumsträff  – Estlandsresa
för klasskamraterna på KTH arkitektur 58–62-/63

Pris vid 30 resande: XXXX SEK, vid 40 resande XXXX SEK
I priset ingår båt Stockholm–Tallinn t.o.r. med plats i insides tvåbäddshytt, dubbelrum i hotell tre nätter inkl. frukost, buss, 
chaufför, och färdledare fyra dagar, färja till Muhu-Saaremaa t.o.r., samt lättlunch under dagarna i Estland inkl. vatten/öl. I 
priset ingår inte frukost på färjan, inte några middagar och inga entréer till museer.

Tillägg för enkelrum på hotell 3 nätter: 600 SEK, för enkelhytt på färjan 1.200 SEK.

Anmälan före midsommar genom att sätta in anmälningsavgiften XXXX SEK på PG XXXXXXXXX.
Ring/mejla samtidigt till NNNN eller NNNN och meddela fullständigt födelsenummer och vem du vill bo ihop med. 
Meddela även ev alergier, önskemål om vegetarisk kost mm.

När vi sett hur många som anmäler sig beräknar vi det slutliga priset och meddelar detta kring 1/7
Hela avgiften skall vara inbetald senast den 1 augusti.

Avbeställning ....


