
Resan till Tartu 4-7.6.2015 

 

4.6 

Start från Västnyland torsdagkväll till Helsingfors.  

18.00 Start från Hangö, i Ekenäs ca 18.30 

21.30 Båten avgår från Helsingfors. 

 Övernattning ombord. 

5.6. 

Frukost ombord 

07.30  Start från Tallinn till Tartu 

10.30 Ankomst till Tartu 

11.00-12.00 Besök på Estlands historiska arkiv som motsvarar vårt Riksarkiv. 

13.00 Lunch på hotell Dorpat (ingår) 

Incheckning på hotellet Dorpat 

15.00-16.00 Fred Puss berättar om Estlands släkthistoriska center. 

Fritid före middagen 

19.00 Gemensam middag(ingår) 

6.6 

Frukost på hotellet 

10.00 Vi bekantar oss med Tartu både med buss och till fots 

13.00 Lunch i Tartu(ingår) 

14.00 Avfärd till Alatskivi slott.  Avstånd från Tartu är ca 40 km. På samma färd besöker vi 

                          också de gammeltroende vid sjön Peipsi.  

17.00 Tillbaka i Tartu 

19.00 Gemensam middag(ingår) 

7.6 

Frukost på hotellet 

Vi börjar vår hemfärd och kör mot Tallinn. Ett stopp görs även i staden Poltsamaa. 

18.00 Båten startar tillbaka till Helsingfors. Middag ombord ingår. 

20.30 Framme i Helsingfors 

Hemma i Västnyland ca 11.00 

 

Universitetsstaden Tartu ligger vid floden Emajoki.  Tartu är Estlands näst största stad  med en 

befolkning på drygt 99.558 invånare (2012). Dessutom är det Baltikums äldsta som omnämndes för 

första gången år 1030. Tartu universitet  är ett av de äldsta universiteten i norra Europa (grundat 

1632) 

 

Samfundet av gammeltroende längs stränderna vid Peipsi sjö härstammar från splittringen av den 

ryskortodoxa kyrkan på 1600-talet. De var bannlysta i Ryssland och har bott i Estland sedan dess. I  

deras kyrka i Raja, kommer t.ex.den enda belysningen från bivaxljus eftersom de gammeltroende inte 

tror på elektricitet. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tartu
http://sv.hotels.com/ho343568/dorpat-hotel-tartu-estland/?dateless=true&PSRC=AFF05&rffrid=sem.hcom.SE.google.003.03.04.s.kwrd=ZzZz.sNBm8pREJ.0.46848375999.1020w9o38457.d.c&gclid=CKDIx8ujscMCFWTHtAod_iUApg
http://www.visitestonia.com/sv/alatskivi-slott


Resans pris är 365€ med minst 36 deltagare. Vill man ha enkelrum och- hytt blir priset 440€. 

För icke medlemmar är priset 400€ eller 465€ för enkelrum. 

I priset ingår, buss, båt, logi, mat, guidning och inträdesbiljetter.  

Sista anmälningsdagen är 15.4 som kan göras till Birgitta Wulff-Heikkinen, tel 040 550 6382 eller per 

e-post. Birgitta.wulff-heikkinen@pp.inet.fi.  Kom då också ihåg att meddela om ni har någon diet. 

Ett giltigt pass är också bra att ha likaså en reseförsäkring. 

Resan skall vara betald senast den 15.5.2015 Konto: FI2741700010050132. Ange också för vem resan 

betalas. 

mailto:Birgitta.wulff-heikkinen@pp.inet.fi

