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Estland – med Ösel och Dagö 22–28 april 2019 

 
Dag 1, Mariehamn - Helsingfors 
Avresa med Mariella kl. 23.45, övernattning ombord. 
 
Dag 2, Helsingfors – Tallinn 
Frukost innan ankomst till Helsingfors. Byte till Viking Lines XPRS som tar oss till Tallinn. I Tallinn möts vi 
av vår svensktalande guide som både med buss och till fots visar oss sitt Tallinn. Sevärdheterna här 
är många, Rådhustorget, Domkyrkan med klocktornet, ringmuren med alla försvarstorn samt mycket 
mera. Efter rundturen checkar vi in på vårt hotell för natten, Metropol Spa Hotel och äter gemensam 
middag på hotellet. 
 
Dag 3, Tallinn - Pärnu 
Resan fortsätter till Pärnu, Estlands sommarstad nummer ett. På vägen stannar vi till vid Keila 
vattenfall, Estlands tredje största. Gemensam lunch i Pärnu och därefter är eftermiddagen fri att 
upptäcka staden. Vi checkar också in på Strand Spa & Conference Hotel och äter gemensam 
middag. 
  
Dag 4, Pärnu - Ösel 
Efter frukost på hotellet tar vi färjan till Ösel. Tillsammans med svensktalande guide börjar vi med att 
besöka kratern från meteoriten Kaali, världens 8:e största meteoritnedslagsplats. Vi fortsätter 
rundturen på Ösel och ser bland annat Angla väderkvarnspark. Vi besöker också biskopens slott 
innan vi checkar in på Johan Design and Spa Hotel. Gemensam middag på kvällen. 
 
Dag 5, Ösel – Dagö - Tallinn 
Efter frukost på hotellet tar vi färjan till Dagö. Tillsammans med svensktalande guide börjar vi med 
att se slottet i Suuremoisa. Vi besöker också ett spinneri där det finns möjlighet att köpa stickade 
produkter. Efter lunch åker vi till den imponerande fyren Tahkuna och det finns också möjlighet att se 
Estonia monumentet. Mot kvällen lämnar vi Dagö och åker till Tallinn och Fra Mare Thalasso Spa där vi 
övernattar. 
 
Dag 6, Tallinn - Åbo  
Efter frukost är det fri tid i Tallinn. På eftermiddagen tar vi Viking Lines XPRS tillbaka till Helsingfors. 
Bussen tar oss därefter vidare till Åbo där vi övernattar. 
 
Dag 7, Åbo - Mariehamn 
På morgonen kl. 08.45 avgår Viking Lines Amorella till Mariehamn. Ankomst kl. 14.10. 
 

http://www.vikinglinebuss.ax/

