Sommarresa Till Narva 5 dagar
8/7-12/7 2 nätter ombord 2nätter i Estland
Vi åker ut på aftonen och titta ut från akterdäck på skärgården

Dag 1

Dag 2
kör vi mot Narva via Kohtla-Järve som är Estlands 4:e största stad
tiden har stått stilla sedan Sovjetiska tiden och man bryter oljeskiffer i gruvorna där.

Sen åker vi till Toila SPA för Lunch (ingår)

Efter lunchen forsätter vi till Silamäe .1947 stängdes staden från omvärlden och
Stadens namn ströks från alla kartor och register och fick det anonyma
namnet Postbox nr 22 och urangruvan fick namnet industri nr 7

Vi besöker historiska mussèt i Sillamää (ingår)

Resor till och från de stängda områdena var strikt kontrolleradeoch vaktades av beväpnade vakter.
De var tvungna att ha särskilt tillstånd för att resa och alla som ville bosätta sig där var tvungna att
genomgå kontroller av NKVD och efterföljaren KGB. Vissa stängda städer var omgivna av
taggtrådsstängsel
Det var förbjudet för utlänningar att besöka stängda städer och lokala medborgare var under
stränga restriktioner.

16:00 Besöker vi Narvaborgen (Hermansborgen) ingår

Den 10 september 1700 började ryssarna förskansa sitt läger, och den 18:e uppfordrades fästningen,
men kommandant Henning Rudolf Horn svarade nekande, och avslog sedan
ryska stormningar såväl den 20 som den 21 och den 22 september.
Ryssarna började därför den 1 oktober öppna sina löpgravar och hade med dem hunnit
nästan ända fram till kontereskarpen, då den svenska armén under Karl XII själv kom
till undsättning, 20 november och belägringen upphävdes.

Vi checkar in på Narva hotell som ligger mitt i Narva centrum
där äter vi middag på kvällskvisten och frukost på morgonen (ingår)
Det är ont om lyxiga hotell i Narva men vi var förra året jättenöjda med det
19:30 Kvällstur till Narva-jöisu

Dag 3
Åker vi vidare ner mot

Gudsmoders Insomnandets nunnekloster i Pühtitsa
ni får smaka på klostret heliga vatten och titta på de vackra trädgårdar som klostret 160 nunnor vårdar

Här kan man äta lite på en liten kioskresturang som även har varm mat (ingår ej)
väldigt billigt

Vedhögarna i klostret
foto:Per Lindberg

Vi fortsätter mot Sunnes vänort Avinurme och besöker trähuset möjlighet till kafferast (ingår ej)

Vi fortsätter mot Rakvere och tittar på borgen och åker mot Tallinn
Frukost på hotellet Ingår

Dag 4
Rundtur i Tallinn vi besöker det nya TV TORNET och shoppar lite alkohol i Superalkobutiken
Fri tid på eftermiddagen och med fartyget hem 18:00
Pris för resan i del i 2 bäddshytt och 2 bäddsrum

Ingår 2 hotellfrukost 2 middagar på hotell

3595:- p/p
Enkel hytt och enkelrum

4795:Låter det bra? RING OSS

PETERS BUSS AB
O563 81331
Dag 5 mot hemorten

Glöm inte kameran hemma!

