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Estlandsresa  

2008-05-11 - 2008-05-16 
 

 

Borås Släktforskare inbjuder till en ny vår-
resa – denna gång styr vi kosan österut – 
till Estland. 

Till dig som redan anmält dig! 

Om inget annat angivits vid bokningen är 
du bokad till baspriset (dubbelrum och in-
sides dubbelhytt).  

Vi har tyvärr tvingats göra en mindre höj-
ning av totalpriset till 5 300 kr, detta delvis 
beroende på höjda färjeavgifter och ho-
tell/matkostnader samt att inträde och 
guidning till Kungl Myntkabinettet har 
höjts.  

Obs också att lunchen på den "fria tiden i 
Tallin" på avresedagen från Estland (dag 
5) har slopats och får ske på egen hand. 

Var snäll meddela omgående ifall du öns-
kar något av alternativen för hyttkategori – 
se nedan! 

Till dig som anmält en person! 

Om du anmält en person till resan kommer 
tillägg för enkelrum/enkelhytt att debiteras 
om samboende med annan resenär ej kan 
arrangeras. 

Vi har även här tvingats höja priset för en-
kelrum – se nedan! 

Till dig som ännu inte anmält dig! 

OBS att det endast finns ett fåtal platser 
kvar! 

Dag 1 

Bussen utgår från Gustav Adolfs försam-
lingshem i Borås och avresan sker kl 09.00  

Vi äter lunch ca kl. 12.30 i Stavsjö, varefter 
vi fortsätter mot Stockholm.  

Vid framkomsten får vi en kort, guidad 
rundtur med bussen och beskådar några 
delar av staden. Rundturen avslutas vid Fri-
hamnen, där vi tar båten till Tallin. Båten 
avgår från Stockholm kl. 18.00. 

På båten, där vi tas emot av värdinnorna, 
installerar vi oss i våra hytter och avslutar 
sedan kvällen med en delikat buffé tillsam-
mans.  

Dag 2 

Vi börjar dagen med frukost ombord och 
njuter av den vackra infarten mot Tallin ge-
nom Tallins skärgård 

Väl framme i Tallin ser vi en del av stans 
ytterområden med vår guide, som ansluter 
sig till oss idag. Efter lunch åker vi vidare 
ner till Haapsalu där vi kommer att övernat-
ta två nätter och göra utflykter härifrån. 

Dag 3 
Efter frukost på hotellet ger vi oss iväg med 
vår guide som tar oss till Rohukula och vi-
dare med färja till Dagö. Från Heltermaa 
hamn åker vi till Suuremöisa och ser öns 
största gods. Jacob de la Gardie ägde hela 
ön på 1600-talet och anlade det stora god-
set. 

Denna dag äter vi lunch i Kienis (Käina) in-
nan vi far vidare till Rootsikula svenskby 
och Röicks (Reigi) kyrka, som har en sär-
egen ställning i den estniska kulturhistori-
en. Paul Lempelius var den förste svenske 
prästen på ön i mitten av 1600-talet. 

Därefter kommer vi till huvudorten Kertell 
(Kärdla) som anlades av svenskarna på 
1500-talet, vår guide visar oss runt bland 
stadens sevärdheter och efter en rejäl hel-
dagstur återvänder vi därefter till fastlandet 
och vårt hotell i Haapsalu som väntar med 
middagen. 
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Dag 4 

Efter en god frukost på hotellet så checkar 
vi ut från hotellet. Sedan börjar vi dagen 
med att utforska området kring Haapsalu 
och efter lunch åker vi ner mot Pärnu och 
Tervis spa. 

Under resan berättar vår guide om områ-
dena som vi passerar. 

Eftermiddagen fri för att på egen hand, om 
så önskas, kanske lyxa till det med en spa-
behandling eller kanske njuta av en simtur i 
anläggningens simhall. På kvällen avslutar 
vi dagen med gemensam middag på hotel-
let. 

Behandlingar av alla slag kan beställas och 
vi kommer att översända en prislista på vad 
som kan beställas. 

Dag 5 

Efter frukost åker vi mot Tallin som vi beser 
och efter lunch (OBS – ingår inte i priset!) i 
Gamla Stan på egen hand med den vackra 
ringmuren och kanske en hel del shopping. 

Båten avgår från Tallin kl 18.00 lokal tid. 

Stor buffé äter vi ombord på kvällen. 

Dag 6 

Frukost äter vi ombord på båten. Ankomst 
till Stockholm kl 10.00.   

Vi besöker Kungl. Myntkabinettet, där vi 
kommer att få en guidad rundtur i muséet 
med dess imponerande samlingar. 

Efter detta besök åker vi vidare för att inta-
ga lunch (Kungens Kurva), varefter resan 
fortsätter mot Borås dit vi beräknar ankom-
ma vid 20-tiden. 

Information 

Vi kommer fortlöpande ha information på 
vår hemsida: www.borasslaktforskare.se/ 

För information om Spa Hotellet Tervis 
samt deras utbud av läkarkonsultationer, 
behandlingar m.m. se deras hemsida: 
http://www.sanatooriumtervis.com/swe/ 

Anmälan 
Anmälan senast 2008-03-15  
Per Larson tel: 033-24 88 32 
E-post.: per.h.larson@telia.com 
 

Priser 
Baspris, per person .................. 5 300 kr  

I priset ingår 

� Bussresa Borås – Estland - Borås 
� Guidning i Stockholm 
� 2 luncher i Sverige och 3 luncher i Est-

land (ej lunch i Tallin dag 5) 
� Färja med insides tvåbäddshytt samt 

buffé och frukost båda vägarna 
� 2 hotellövernattningar i Haapsalu i dub-

belrum med 3-rätters middag på kvällen 
� 1 hotellövernattning i Pärnu i dubbelrum 

med buffèmiddag på kvällen  
� Guide under hela vistelsen i Estland 
� Kostnaderna för studiebesöket på 

Kungl. Myntkabinettet 

I priset ingår inte 

� Drycker vid måltiderna 
� Ev behandlingar på Tervis Spa 
� Ev entréavgifter i Estland 

Tillägg 

Enkelrum, per natt................. 260 kr/natt 

Utsides hytt på båten,  
per person tur o retur .............. 250 kr  

Enkelhytt, tur och retur ................. 725 kr 

Betalning 
I slutet av februari kommer vi att med post 
skicka ut  

� Bekräftelse 
� Två st fakturor  

� Förfallodag 2008-03-15.  
Anmälningsavgift 2 000 kr 

� Förfallodag 2008-04-30 
Slutbetalning av resterande belopp 

� Information om behandlingar på Tervis 
Spa m m 

� Länktips – bl a om resehandbok 
 

Vi reserverar oss för ändringar i program-
met samt för kostnader som ej var kända 
vid resans planering. 

Per Larson 

 

Sista anmälningsdag är 15 mars! 

Missa inte tillfället! Anmäl dig idag! 

Per Larson  
033-24 88 32 

per.h.larson@telia.com 


