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Tallinn, Riga & Ösel 15–21 april 2018 
 
Dag 0, Mariehamn–Helsingfors 
Avresa med Mariella kl. 23.45, övernattning ombord. 

 

Dag 1, 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 till fots visar oss sitt Tallinn. Sevärdheterna här är många: 

Rådhustorget, Domkyrkan med klocktornet, ringmuren med alla försvarstorn och mycket mera. Efter 

rundturen checkar vi in på vårt hotell för natten, Hotel Oru och kvällen är fri. 

 

Dag 2, Tallinn–Riga 
Resan fortsätter till Pärnu, Estlands sommarstad nummer ett. Därefter mot Riga som vi ser till fots 

under eftermiddagen, med svensktalande guide. I Riga finns mer än 800 Art Noveau- och 

Jugendbyggnader, alla med livliga motiv och fantasifulla fasader. Efter rundturen checkar vi in på 

Hotel Bellevue, kvällen är fri. 

 

Dag 3, Riga–Pärnu 
Efter frukost på hotellet besöker vi Riga Motor Museum. Här finns över 100 unika och antika fordon 

och hela utställningen förnyas ständigt med olika viktiga förvärv. Vi lämnar Riga för den här gången 

och åker mot Sigulda, hjärtat i en stor nationalpark med fantastiskt vacker natur. Här besöker vi 

också slottet Turaida. Från Sigulda styr vi mot Pärnu och vårt hotell för natten, Hotel Strand. 

Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 4, Pärnu–Ösel  
Efter frukost tar vi färjan till Ösel. Tillsammans med svensktalande guide börjar vi med att besöka 

kratern från meteoriten Kaali, världens åttonde största meteoritnedslagsplats. Vi fortsätter 

rundturen på Ösel och ser bland annat Angla väderkvarnspark. Vi besöker också biskopens slott 

innan vi checkar in på Hotel Georg Ots. Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 5, Ösel–Tallinn  
SPA-dag på schemat! Spendera dagen på hotellets SPA-avdelning eller varför inte upptäcka Ösel 

och huvudorten Kuresaare på egen hand. På eftermiddagen lämnar vi Ösel och styr bussen mot 

Tallinn igen. Vi checkar återigen in på Hotel Oru och äter gemensam middag tillsammans. 

 

Dag 6, Tallinn–Helsingfors/Åbo  
Redan kl. 08.00 avgår Viking Lines XPRS från Tallinn till Helsingfors. Frukostbuffé ombord. Efter 

ankomst till Helsingfors så möter vi upp vår svensktalande guide som tar oss med på en rundtur för 

att visa de mest kända sevärdheterna. På eftermiddagen besöker vi Fazer Experience, det nya 

besökscentret där man upplever Fazer med alla sinnen. Efter rundturen finns tid för att besöka 

butiken och caféet. Från Fazer åker vi mot Åbo och Viking Grace som avgår kl. 20.55. Gemensam 

middag ombord. Ankomst till Långnäs kl. 01.00. 
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