
Höstresa till Estland 4-6 september 2018

Tisdagen den 4 september 2018

kl. 6.30 Bemböle kaffestuga
kl. 6.35 Ingas hållplats
kl. 6.45 Grankulla
kl. 6.50 Logen
kl. 7.00 Karabacka
kl. 7.45 Helsingfors, Västra Hamnen
kl. 8.30 Frukost ombord på Eckerö Lines M/s Finlandia
kl. 9.00 Avgår båten från Helsingfors
kl. 11.15 Är båten framme i Tallinn

Raka vägen från Tallinn till Pärnu för att hinna med massagen
Incheckning på hotell Tervis Paradiis SPA i Pärnu
- Massage 23 minuter
- Övernattning i två personers rum

kl. 19.00 Middag på Restaurang Postipoiss
Välj ETT av de nedanstående middagsalternativen (fanns tyvärr 
bara på finska)

Ryhmämenu 1
Kreikkalainen salaatti
Grillattua kananfileetä, savujuustokastiketta ja keitettyä riisiä
Vanilajäätelöä ja mansikkahilloa

Ryhmämenu 2 (*Virolaista ruokaa, sopii myös juhlaruokailuksi)
Virolaisen juustolla höystettyä tuoresalaattia
Uunissa kypsytettyä porsaanniskaa, kermaista kastiketta, vihanneshöystö ja uuniperunoita
Talkkunavaahtoa ja puolukkatuorehilloa

Ryhmämenu 3
Borssikeitto
Paistettua kampelafileetä, sipulia, kermaista valkoviinikastiketta ja uuniperunoita
Mangovaahtoa ja tuoreita marjoja



Ryhmämenu 4
Kermaista vihannessosekeittoa, rapeita paahtoleipäkuutioita yrttien kera
Haudutettua naudanlihaa, kermaista kastiketta, papuja savupekonin kera ja uuniperunoita
Omenapiirasta ja vaniljakastiketta

Onsdagen den 5 september 2018

Frukost på hotellet
kl. 10.00 Checkar vi ut från hotellet

Vi åker från Pärnu mot Viljandi och har nu med oss guiden Inge Liv för 
två dagar. Innan vi kommer fram till Viljandi besöker vi Heimtals 
hembygdsmuseum som befinner sig i gamla byskolan från 1860-talet.
Viljandi är vackert beläget vid en långsträckt sjö i den breda dalgången 
som förbinder Võrtsjärv med floden Pärnau. Traktrn kring Viljandi har av 
gammalt benämnts Estlands kornbod. Här finns en fornborg, som under 
1200-talet intogs av de tyska ordensriddarna och gjordes till en av de 
starkaste fästningarna i Livland. Stadsrättigheter beviljades troligen i 
mitten av 1200-talet.
Lunch äter vi i Viljandi
Efter lunch bekantar vi oss med Viljandi slottsruiner och har fri tid.

kl. 10.00 Styr vi kosan mot Taagepera nära gränsen till Lettland.
Incheckning på Taagepera slott
Övernattning i två personers rum

kl. 19.00 Middag i slottets restaurang

Torsdagen den 6 september 2018

Frukost på hotellet
kl. 9.00 Avfärd från hotellet

Kort rundtur med buss i Tartu
Lunch i Tartu förrän vi åker vidare till Tallinn

kl. 17.00 Är vi framme i Tallinn och vår guide lämnar oss vid hamnen
kl. 18.15 Buffetmiddag ombord på Eckerö Lines M/s Finlandia
kl. 18.30 Avgår båten från Tallinn
kl. 21.00 Båten framme i Helsingfors

Hemfärd



Reseförsäkring ingår inte i priset, var och en bör teckna egen!!
  försett med fotografi med sig på resan (körkort och fpa-kort med foto duger inte!).

Med vänlig hälsning
Rosveig L.


