KUURSALEN I HAAPSALU

HAAPSALU fick sina stadsrättigheter år 1279, men stadens
historia sträcker sig tillbaka till 1263, då den valdes till den
katolske biskopens högsäte för Wiek och Ösel. Biskopskatedralen färdigställdes under andra hälften av 1200-talet.
I Haapsalu finns flera museer, bland andra Aibo-lands museum
(”Öbolandets museum”), som visar hur estlands-svenskarna
levde innan de flesta flydde till Sverige i slutet av andra
världskriget.
Den kända konstnärinnan Ilon Wikland, som har illustrerat
många av Astrid Lindgrens böcker, bodde som barn hos sin
farmor i Haapsalu. Vid andra världskrigets slut såg farmodern
till att hon kom som krigsflykting till Stockholm.

ILON WIKLAND

PROGRAM
17.30

10.00

DAGÖ är Estlands näst största ö. Huvudorten Kärdla är en liten
romantisk småstad. Bland viktigare sevärdheter kan nämnas
herrgården Suuremõisa och fyrtornen Kõpu som började
byggas 1505 och torde vara Östersjöns äldsta.
Dagö lockar Estlands kulturelit, som drar sig undan från Tallinn
och söker tillflykt till lugnet och naturen. Den svenska adelsätten
Wachtmeister har sina rötter på Dagö.

21 MAJ
Sjöfrukost ombord.
Ankomst till Tallinn, där buss med
svensktalande guide väntar för
färd till Haapsalu.
I Haapsalu går vi på en guidad
promenad och besöker bl a Aibolands
museum, Borgen, Domkyrkan och
Ilon Wiklands Museum. Lunch i
Kuursaal. Övernattning på SPA Hotell
Fra Mare. Middag på Taksi Puben.
22 MAJ
Frukost på hotellet.
Avresa till Dagö med buss och färja.
På Dagö möter vi Dagö-seniorer.
Sedan fortsätter rundturen till
hantverks- marknaden Pitsu, fyren
Köpu, lunch på Söru Merekeskus
och Vaelma yllefabrik innan vi
vänder åter mot fastlandet.
Övernattning och middag på
SPA Hotell Fra Mare.

GRUPPRESA TILL HAAPSALU & DAGÖ
Prisex per person: Dbl insides 4590:– Sgl insides 5385:–
Dbl utsides 4790:– Sgl utsides 5685:–
HELPENSION! Ingår: båtresa t/r, alla måltider ombord och
i land samt alla entrébiljetter. 2 nätter på SPA Hotell i Haapsalu.
Buss med svensktalande guide under hela resan i Estland.

ERICSSON SENIORER | RESA TILL HAAPSALU & DAGÖ
Utresa 20 maj 2019
Anmälan görs direkt till Ericsson Seniorer:
ericssonseniorer@gmail.com
Betalning görs till Ericsson Seniorers Plusgiro:
72 24 24-9 | Senast den 15 april

20 MAJ
Utresa från Värtahamnen
i Stockholm.
À la carte-middag ombord.

18.00

Ev frågor besvaras av Eva Haglund, telefon 070-267 37 67
10.15

23 MAJ
Frukost på hotellet.
Fri tid i Haapsalu.
På vägen tillbaka till Tallinn åker vi
via en av Estlands finaste trädgårdar,
Haava talu på Nuckö.
Avresa från Tallinn.
Buffémiddag ombord.
24 MAJ
Sjöfrukost ombord.
Ankomst till Stockholm.

