Narvaresan 8/712/7 2020

9/7
10:30 Avfärd från terminalen historisk berättelse från 1100 -talet
till 1400- talet
12:45 Kör vi igenom den postsovjetiska oljeskifferstaden KohtlaJärve

13:15 Lunchbuffé på Toila SPA (ingår) avfärd 14:15

14:45 Sillamää Historiska Museum. 15:45
avfärd

15:45 Historisk berättelse om Narvaslaget
20 November 1700
och om slaget vid Sinimää 25 Juli 1944

16:30 Narvaborgen klart 18:00 (många
trappor att gå i, 8 våningar )

18:15 Incheckning Hotell Kvällsmat( ingår)
20:15 Rundtur i Narva och utflykt utmed
floden till Havet vi besöker historiska
platser åter ca 22:45

10/7
Frukost 8:00.(ingår) Lastning och
avfärd 9:00
10:20 Ankomst till Pûhtitsa kloster
besök i kyrkan och trädgårdar samt
provsmakning av heligt vatten

11:30 Avfärd mot Sunnes vänort Mustvee
&Avinurme
12:30 Fri tid i Avinurme med möjligehet till
Lunch (ingår ej) besök till Trädets hus och
kyrkan

14:00 Avfärd Avinurme och berättelse om
Estlands Historia
15:00 Besök borgruinen i Rakvere med
möjlighet till kaffe

16:00 Avfärd till Tallinn
17:30 Incheckning Hotel Express
19:00 Kvällsutflykt till någon restaurang Åter ca 21:30

10/7
Frukost från 8:00 (ingår)
10:00 Lastning vid hotellet och avfärd till Super Alko vi hämtar
returbiljetterna på vägen
11:15 Avfärd mot stan där det finns möjlighet att hoppa av, för er
som vill åka med så kör vi
en större rundtur runt Tallinn på ca 1 timme och 45 minuter
16:30 Avfärd från Stan till fartyget 16:45 ombordstigning

Tiderna är preliminära 9/7 och 10/7 . men är ganska exakta 11/7
12/7 Hemfärd från Stockholm

Mat....
Toila buffe...(ingår)

3 rätters Kötträtt eller Fiskrätt ( ingår)

Dryck tillkommer
Frukost ingår..
Avinurme
kötträtt
sallad saft
(ingår)

Tallinn frukost ingår

Pris 4195:- del i 2
bäddshytt

kaffe

Enkelhytt och enkelrum +1900:-

0563 81331
Kul att ta många bilder! Det är mycket att se så det brukar vara bra
att titta på bildena efter resan...och kanske visa era vänner!

