
LITE MER AV  
ESTLAND & LETTLAND 

Tvärs över Östersjön ligger våra grannländer 

Estland och Lettland. Baltikum har mycket att 

erbjuda, vida skogar och orörd natur, sand-

stränder, städer med gammal historia och rik 

arkitektur samt kulturtraditioner och gamla 

svenskbygder. Här finns så oändligt mycket 

mer att utforska, än vad som vanligvis erbjuds, 

så vi vill gärna ta dig med på en lite annorlunda 

tur. 

 

Dag 1 Till Stockholm 

Avresa mot Stockholm. Ombordstigning på Tal-

link/Siljas fartyg där vi inkvarteras i tvåbädds-

hytter. Ombord väntar en a la carte middag samt 

dans och underhållning. Fartyget avgår klockan 

17.30 

 

Dag 2 Tallinn – Tartu 

Vid ankomst klockan 10.15 möter vår underbara 

lokalguide Anu upp för att guida oss på vägen 

ner mot Tartu. Drygt halvvägs stannar vi till i 

Poltsamaa, känd för sina ruiner av ordensslottet 

som byggdes under 1200-talet och var ett resi-

dens för den Livländske kungen. Slottet förstör-

des första gången under det Polsk-Svenska 

kriget under 1600-tal. Vi äter en god lunch i dess 

restaurang innan vi fortsätter till Tartu, Estlands 

näst största stad. Staden ligger i det historiska 

Livland och var fram till Estlands självständighet 

1918 känd i omvärlden som Dorpat. Tartu univer-

sitet grundades ursprungligen 1632 av Gustav II 

Adolf i Svenska Livland och var då Sveriges 

andra universitet efter Uppsala. Tartu är mycket 

kompakt, med många sevärdheter, Tartu har 

den stora äran att vara listad bland UNESCOs 

litteraturstäder och staden förtjänar verkligen 

sin titel!  Vi bekantar oss med alla gamla bygg-

nader, torg och vackra parker. Vi inkvarteras på 

vårt centralt belägna hotell som även väntar 

med en god middag.  19 mil 

Dag 3 Tartu – Cesis – Sigulda – Jurmala   

Frukost och avresa söderut till gränsstäderna 

Valka/Valga och vidare till Cesis som ligger i 

Gaujas Nationalpark. Området har utformats för 

att skydda Gaujas floddal och de unika naturvär-

dena i området. Här hittar du en tredjedel av alla 

Lettlands naturminnesmärken, fler än 500 kultur-

minnesmärken och historiska minnesmärken – 

fornborgar, murslott, kyrkor, herrgårdar och 

väderkvarnar. Vi börjar med en stadspromenad i 

Cesis, som är en fin gammal Hansastad från 

1200-talet, idag en viktig turistort. Cesis är den 

lettiska flaggans födelseplats. Speciellt sevärd 

är den lutherska kyrkan St Johns med sina väl-

bevarade kryptor från 1400-talet och slottet från 

början av 1200-talet. Vi fortsätter genom Nation-

alparken ner till huvudstaden Sigulda där vi äter 

en god lunch. Efter maten åker vi en kort bit till 

platsen där Svärdsbrödraskapets orden började 

bygga Sigulda slott år 1207 samt det nya från 

början av 1800-talet. Från Paradiskullen har vi 

en underbar utsikt över hela nationalparken 

med sina kullar och floder. Vi åker vidare till 

Jurmala för middag och övernattning.  Vårt ho-

tell Jurmala Spa ligger perfekt vid den gamla  

shoppinggatan och några hundra meter från 

den 26 km långa fantastiska stranden med sina 

skulpturer. 30 mil  

 

Dag 4 Jurmala – Riga 

Jurmala är Lettlands enda officiella kurort, 25 

km från Lettlands huvudstad, Riga. Kurorten 

Jurmala är berömd för det milda klimatet, den 

nyttiga luften, den helande leran och mineral-

vattnet. Vi tar det lugnt på förmiddagen och 

lämnar Jurmala först efter lunch. Vi kan ta ett 

dopp i poolen på hotellet eller varför inte ett 

dopp i havet. Det finns många vackra trähus att 

beundra samt skulpturen sköldpaddan som sym-

boliserar livets gång. Strax bredvid ligger det  

 

hundra år gamla badhuset. Vi tar oss in till Riga 

där vi kör en kort rundtur bland jugendhusen 

samt tar en promenad i den gamla staden med 

sin svenskport och sina trånga gränder. Klockan 

17.30 stävar vårt fartyg ut genom Rigabukten 

med sikte på Stockholm och Värtahamnen. Om-

bord väntar det den stora buffén, innan det är 

dags att skaka loss på dansgolvet. 3 mil 

 

Dag 5 Till hemorten  

Frukostbuffén ingår före ankomsten till Stock-

holm klockan 10.30. Därefter vidare norrut mot 

respektive hemorter. 

Tartu –  Cesis  -  S igu lda –  Jurmala  

RESFAKTA 

Avresa:  29 maj, 5 dagar 

 Pris: 6 290 kr  

I priset ingår:  
- Bussresa 
- Del i dubbelrum/insides tvåbäddshytt 
- Fyra frukost 
- Fyra middag 
- Två luncher 
- Lokalguide 
- Besök och entréer enligt program 
 
Tillval per person:  
Enkelrum/hytt 1 090 kr 
Del i utsides hytt 300 kr 
 
Logi: 
Tallink/Silja 
Art Hotel Tartu 
Hotel Jurmala Spa 
 
Valuta: Euro 
 

Telefon 018-10 25 00  

www.hogbergsbuss.se 

 


