
Svenskbygden i Estland
26 - 30 maj 2022

Torsdag 26 maj 2022
Samling vid Tallink-Siljaterminalen i Värtahamnen, gruppcheckin kl.15.45. Här möter vi Alexandra, vår
reseledare från Grönlandsresor. Vi får våra boardingkort av Alexandra och stiger ombord på nattfärjan
Stockholm till Tallinn med MS Baltic Queen. Avresa kl.17.30 från Värtahamnen med kryssning genom
Stockholms vackra skärgård. Välkomstmiddag ombord. Därefter finns tid över att strosa runt på båten
och ta del av dess rika utbud av nöje, shopping eller relax. Övernattning i bekväma A-hytter med
fönster!

Fredag 27 maj 2022
Njut av en god frukostbuffé ombord innan ankomsten i Tallinn kl. 10:45.
Vi lämnar storstaden och fortsätter vår färd till öarna Moon och Ösel.
Transfern tar ca 2 timmar innan vi når färjan och kan äta vår medhavda
lunch matsäck ombord. Väl framme besöker vi Kaali Meteoritkraterfält.
Kaali-meteoriten föll ner för ca 7500-7600 år sedan. Meteoriten orsakade
skador på den redan bebodda ön Ösel, som har jämförts med explosionen
av en liten atombomb. Kaali meteorikraterfält är Estlands mest unika
naturminnesmärke.

Därefter besök på Kuressare slott. Mitt i Kuressaareparken ligger
biskopsborgen från 1200-talet, i folkmun även känd som Kuressaare slott.
Det är den enda medeltida borgen i Baltikum som finns bevarad i sin
helhet.Idag är borgen hem för Ösels museum, med utställningar om
Kuressaares, Ösels och Estlands historia.
Vårt hotell ligger vid en vacker havspromenad i direkt anslutning till
segelhamnen och Kuressaares slottspark. Här kan de som önskar njuta av
de varma poolerna på hotellet. Övernattning och middag på Georg Ots Spa
Hotel.

Lördag  28 maj 2022
Tidig frukost på hotellet innan vi tar färjan till Dagö känd för sin ursprungliga natur och historiska fyrar.
På vår utflykt till Dagö besöker vi Köpu Fyr som är en av världens äldsta fungerande fyrar som blinkat
– utan något enda uppehåll – sedan oktober 1649. Byggnadsarbetena på den 36 m höga fyren
påbörjades år 1505 och färdigställdes 1531.

Vi hör berättelsen om Korsberget Ristimägi som är täckt med olika kors med
anknytning till deportationen av svenskar från Reigi i augusti 1781. Den 20
augusti 1781 samlades alla utvandrare vid Ristimägi för en sista gudstjänst
och tog farväl av platsen som hade varit svenskarnas hem i minst 400-500
år. Vi samlar krafter med en god lunch innan vi får en visning av öns största
gods Suuremöisa, även kallat Storhovet. Jacob de la Gardie ägde hela ön på
1600-talet och anlade det stora godset.

På tidig kväll  tar vi färjan till fastlandet och avslutar vår dag i pittoreska Hapsal som har kallats för
estlandssvenskarnas huvudstad. Härifrån kommer även Ilon Wikland som blev känd som illustratör av
Astrid Lindgrens böcker. Checkin på Hotell Fra Mare Thalasso Spa, middag på hotellet, Även detta
hotell är ett Spahotell med fina pooler.

Grönlandsresor AB, Rastaholms Allé 27, 178 90 Ekerö, SVERIGE
www.gronlandsresor.se info@gronlandsresor.se

tel 08-556 269 70, Org nr: 556671-4191

https://www.visitestonia.com/sv/ilon-wiklands-barndomshem


Söndag  29 maj 2022
Frukost på hotellet, En kort stadsrundtur i Hapasal innan vi besöker
Aibolandmuseet som berättar om estlandssvenskarnas tusenåriga historia. En 20
meter lång broderad tapet illustrerar estlandssvenskarnas liv och historia. Ett
avsnitt av den beskriver hur svenska bönder år 1345 köpte Stora Rågön för 34
silvermynt från Padise kloster. Sveriges kung Carl Gustaf hade inte ord nog att
lovorda denna tapet då han besökte museet.

Vi lämna Hapsal och fortsätter vår färd till Padise, en underbar plats mellan skogar
och åkrar med Cisterciensordens historiska kloster och den nästan helt renoverade
Padise herrgård som drivs som hotell nuförtiden. Herrgården har återställts av sin
ursprungliga ägarsläkt, släkten Karl von Ramm. Vi besöker Padise kloster i Padise
som anlades av munkarna redan på 1300-talet. Här äter vi även vår lunch.

Väl tillbaka i Tallinn avslutas resan med en stadsrundtur i Tallinn, den bäst
bevarade medeltida staden i norra Europa!  Vi ser bl.a  svenska S:t Mikaelskyrkan
där gudstjänster hålls på svenska varje söndag. I Tallinn finner vi även en av
Europas äldsta gymnasieskolor Gustav Adolf gymnasium som grundades 1631 av
just Gustav II Adolf.
På eftermiddagen stiger vi ombord på Tallinks MS Baltic Queen I med avfärd kl.
18.00. Avskedsmiddag ombord (Buffét, inkl. vin, öl  och alkoholfria alternativ) kl.
17.30 Övernattning del i dubbel utsideshytt

Måndag 30 maj 2022
Buffetfrukost ombord
Vi ankommer till Stockholm klockan 10:15 (lokal tid)
Välkomna hem!

_________________________________________________________________________________

PRIS OCH BOKNINGSVILLKOR 2022

Pris per person, del i twin: 11 950 kr
Singel tillägg; 2 300 kr

I priset ingår:
● Reseledare från Sverige
● Nattfärja tur och retur Stockholm - Tallinn med 2 övernattningar del i twin utsides A-hytt
● Övernattning på Saarema Spa Georg Ots Spa Hotel, del i twin
● Övernattning på Hotell Fra Mare Thalasso Spa Hotel
● Helpension enligt program
● Buss under hela vistelsen i Estland
● Lokala guider
● Guidning på museer och inträden enligt program
● Lokala färjor enligt program

Minimum antal deltagare 18 personer,
Bokning via Alice Widlund: alicewidlund@gmail.com eller per mobil: 070 395 44 22
Sista anmälningsdag är den 19 april 2022, därefter på förfrågan.
20% handpenning vid anmälan, slutbetalning 25 april 2022.

Vid anmälan ange följande:
- Vem du vill dela rum / hytt med.
- Eventuell matallergi
- Namn, födelsedata (viktigt!), adress, e-post samt mobilnummer

Arrangör - Grönlandsresor
Bilder och beskrivningar med tillåtelse från Visit Estonia och dess bildbank

Grönlandsresor AB, Rastaholms Allé 27, 178 90 Ekerö, SVERIGE
www.gronlandsresor.se info@gronlandsresor.se

tel 08-556 269 70, Org nr: 556671-4191

https://www.visitestonia.com/sv/svenska-sankt-mikaelkyrkan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Europa
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_II_Adolf
mailto:alicewidlund@tele2.se

