
            VÅRRESA till TARTU/DORPAT och NARVA 10–13 maj           
  
 

Tredje gången gillt!  
Eftersom alla tidigare års anmälningar är annullerade, bör anmälan till resan göras av alla resenärer! 
 
Tyngdpunkten på resan ligger på museer, arkiv och historia. År 2019 var det 100 år sedan Estlands 
frihetskrig och i fjol var det 100 år sedan freden i Dorpat 1920 mellan såväl Finland som Estland och 
Sovjetryssland. I Narva och i södra Estland deltog ca 4000 frivilliga från Finland i Estlands frihetskrig. 
 
Start tisdag 10.5 kl. 9.00 med Eckerölinjens m/s Finlandia från Västra hamnen i Helsingfors. 
Hemkomst fredag 13.5 kl. 21.00 då båten anländer till Västra hamnen. 
 
Under fyra dagar besöker vi bl.a. 
– Eesti Rahva Muuseum – Nationalmuseet i Tartu, grundat 1909, nybygget invigt 2016. 
– Rahvusarhiiv – Riksarkivet i Tartu grundat 1920, nybygget invigt 2017. 
– Eesti Üliõpilaste Seltsi maja – Studenthuset, där freden i Dorpat undertecknades. 
– Träff med släktforskare – om det går att arrangera. 
– Varnja, Kolkja, Vanausuliste Muuseum – de gammaltroende ortodoxa och ryssbyarna vid Peipussjön. 
– Hermanni linnus – Narva slott Hermannsborg från 1200-talet, vid gränsfloden till Ryssland. 
 
Hotell: Två nätter i Tartu på Hotell Barclay, en natt i Narva på hotell Narva. 
Buss: Tallinn–Tartu: 186 km, Tartu–Narva 215 km, Narva–Tallinn 210 km. 
   
Resans pris: ca 520 euro, beroende på hur många vi blir. Enkelrumstillägg 95 euro. I priset ingår ”allt”: Båt, 
egen buss, hotell, 4 frukostar, 4 luncher, 4 middagar, inträde till museer, lokala guider, reseledarens tjänster.   
 
Anmälan så fort som möjligt men senast 20.3.2022 till researrangören Friis&Resor, friis@friisresor.eu 
tel. 0500 160868. Uppge namn, adress, telefo, födelsedatum samt ev. dietönskemål och önskemål om 
inkvartering (enkelrum, delat dubbelrum). 
Friis&Resor fakturerar en anmälningsavgift på 80 euro i början på året efter anmälan. 
Slutbetalningen skall göras senast 8.4.2022. Summan för den meddelas när antalet resenärer klarnar. 
 
För resan behövs giltigt pass eller identitetsbevis utfärdat av polisen (körkort duger inte). 
Eventuellt kommer det ännu i maj att krävas intyg över utförda covid-vaccinationer. 
Vi följer med coronapandemiläget under våren och tar slutligt beslut om resan enligt det. 
 
Friis&Resor återkommer med detaljer om reseprogrammet till dem som anmält sig. 

                Tere tulemast! 
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