
 

Program Estland - Får, ull och hantverk 
19-24 september 2018  

 

 

 

Onsdag 19 sept  
16.30  Samling och incheckning i Värtahamnen, Stockholm avresa med TALLINKSILJA fartyg 

Baltic Queen klockan 17.30. 

 
Torsdag 20 sept.  
10.00 Ankomst Tallinn 

 Buss möter oss vid färjeterminalen  

Rundtur i Tallinn med vår svensktalande guide Külli Bergbohm 

Lunch på egen hand i någon av de många små mysiga restaurangerna i Tallinn 

Besök Aade löng Spinneri. Här tillverkar man ullgarn av hög kvalitet av ull från lokala 

fårgårdar i Estland med också med ull från Sverige och Australien.   

Besök Felt Design Estland en av Fårfestens utställare kanske mest känd hos oss för 

sina fantastiska schalar med blommor.  

Incheckning och på kvällen trerätters middag tillsammans i centralt Tallinn 
 

Fredag 21 sept.   
Denna dag reser vi söderut ca 18 mil till VIljani 

Besök i Viljani fabrik som producerar täcken, filtar och madrasser av ull  

Lunch på egen hand i centrala Viljani. 

Besök Murse Farm en ekologisk fårgård med ungefär 350 tackor, egen tillverkning 

av ullprodukter och gårdsbutik.  

Besök i Vinkällaren i Põltsamaa där vi får provsmaka de lokala vinsorterna gjort på 

frukt- och bär från trakten.  

Middag på egen hand i Tallinn 

 
Lördag 22 sept.  

Besök Lahemaa Fårgård med ca 70 tackor av raser med ursprung från öarna i södra 

och västra Estland. Ullen som varierar både i form och mjukhet tas om hand på 

gården! Fårflocken vakats av 5 Maremma hundar. 

Lunch tillsammans på Palmse herrgård,  

Visning av herrgården och friluftsmuseum. Palmse ligger i Lahemaa Nationalparks 

vackra natur och det var det första estniska herrgårdskomplexet som återinrättades 

i sin helhet med parker, trädgårdar och historiska byggnader. 

Besök på Lillemantel ullhantverk, Här får vi se blommiga rockar och lapptäckejackor 

som vävt in natur, barndom och evig längtan. Broderiet är baserad på det arkaiska 

nålarbetet.  

Middag på egen hand i Tallinn 



 

 

 
Söndag 23/9 
Förmiddag  Utcheckning från hotellet. Bagaget kan förvaras på hotellet under dagen. 

Egen tid i stan för att besöka hantverksbutiker eller shoppa, allt öppet på söndagar. 

Gångavstånd till TALLINKSILJA färjeterminal, incheckning på fartyg Victoria I, 

klockan 17.00. 

18.00 Avresa från Tallin  

 

Måndag 24/9 

10.15 Ankomst Värtahamnen, Stockholm. 

 

 

Anmälan sker direkt till Specialresor, senast 2017-04-15, antigen på telefon 054-18 89 00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett arrangemang initierat av 
 

 
 

 

Pris per person i dubbelrum/hytt:  6.340:- 

Tillägg per person i enkelrum/hytt: 2.360 :-  

I priset ingår:  

• båtresa med plats i 2 bäddsfönsterhytt Stockholm-Tallinn-Stockholm  

• bussresa enligt programmet i Estland  

• tre övernattningar i dubbelrum centralt i Tallinn på 4-stjärnigt hotell  

• svensktalande guide under hela resan och på utflykter enligt programmet  

• entréer vid besök på lantgårdar/hantverkare /företag  

• besök med vinprovning  

• fem frukostar 

• en lunch; Palmse herrgård dag 4 

• två middagar; en buffémiddag på färjan dag 1 samt en 3-rätters i Tallin dag 2 

• måltidsdryck; dag 1 på buffémiddag ”all inclusive”, Palmse herrgård 1 glas öl/vin/läsk, 

vatten och kaffe samt middagen dag 2 ingår 2 glas öl/vin/läsk, vatten och kaffe  

• färdledare från Specialresor  

• resegaranti via den statliga resegarantin 

• moms ingår med 2.6 %, redovisas på fakturan 

 

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring 

Vill du klimatkompensera din resa? Gå in på www.special-resor.se, Inför resan, för mer 

information. 



 

 

Anmälan  
Anmälan sker direkt till Specialresor, senast 2018-05-15, antigen på telefon 054-18 89 00 

(telefontid: kl 10-12 och 13-15) eller mejla till info@special-resor.se. Det framgår av bifogad 

anmälningsblankett vilka uppgifter vi behöver för din anmälan. Antalet platser är begränsat! 

Bokningar efter sista datum görs i mån av plats. 

Kontaktperson är Karin Granström på telefon: 070-2576760 eller e-post: karin@special-resor.se 

Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 10 dagar efter 

erhållet Resebevis, resterande betalas senast 40 dagar före avresa 

 

Avbeställning 
Avbeställning av resa debiteras enligt Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor och 

Specialresors särskilda villkor, finns att hämta på www.special-resor.se (Inför resan). 
 

Övrigt 
Exakta tider och annan viktig information inför avresan meddelas i det färdmeddelande som 

skickas ut cirka två veckor före avresa. 

Researrangören förbehåller sig rätten att ställa in en resa senast 30 dagar före avresa om antalet 

deltagare understiger 30 personer. 

 

Vi reserverar oss för eventuella program-, pris- och tidtabellsändringar utanför vår kontroll. 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 

Kom ihåg giltigt pass! 

 

Välkommen med på resan! 

 

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 

 
 

 
Nygatan 17 

652 20 KARLSTAD 

Tel: 054-18 89 00   

info@special-resor.se  

www.special-resor.se 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anmälan till Estlandsresan: Får, ull och hantverk” 19-24/9, 2018 
 

Skickas till: Specialresor, Nygatan 17, 652 20 Karlstad eller mailas till info@special-resor.se 

Oss tillhanda: senast den 15 maj, det är dock först till kvarn som gäller… 
 
Stavning av namn enligt pass. Var vänlig texta! 

 

a) Tilltalsnamn:  ______  Efternamn:  __________ 

b) Tilltalsnamn:                  ____   ___   Efternamn: _____________________ 

Personnummer (10 siffror): a)  ___  b)  ___ ______________________ 

Adress:    ________________________________ 

Postnr:_______________________ Ort:___________________  Hemtel.:___________ 

Mobilnummer:_______________________Epost:_______________________________ 

Dubbelrum/hytt �      Enkelrum/hytt �  

Matallergi/övrigt:  ___________________________________________ 

 
Önskar du/ni busstransfer från Värmland till Stockholm tur och retur om många anmäler 

intresse? Kryssa i om du/ni är intresserade �  (Specialresor återkommer med pris o info) 

 

Kryssa i rutan för samtycke av att dina/era personuppgifter sparas i vårt kundregister � 
 

Jag/vi godkänner att få information tex nyhetsbrev via e-post � 

 

Kan du ej boka resa men vill ha nyhetsbrev, skriv din E-post här:  

 

 
 

 


