
 

 

Baltikum 
Estland och Lettland 

 

Guidad Rundresa på svenska 

Max. 8 resenärer 

www.vespucci-tours.com 



  

 

w w w . v e s p u c c i - t o u r s . c o m  
 

1 
 

      I priset ingår 

 
✓ 7 nätter på 3-4 stjärniga boende    
✓ 7 frukost 
✓ 7 lunch eller middag  
✓ Eget badrum 

 
 

✓ Modern minibuss med max. 8 passagerare 
✓ Flygplatstransfer i Riga och Tallinn 

 
 

✓ Svensktalande guide 
✓ Guidad stadsvandring Tallinn 
✓ Guidad stadsvandring Riga 
✓ Guidad stadsvandring Tartu 
✓ Guidad stadsvandring Cesis 
✓ Guidad besök Rundala palats 
✓ Entrébiljett Palmse herrgård 
✓ Entrébiljett Sagadi herrgård 
✓ Entrébiljett rekonstruerad by 
✓ Entrébiljett friluftsmuseum 
✓ Guidade naturvandringar 
✓ Besök två nationalparker 
✓ Besök historiska byar 

Resa:   Baltikum - Guidad Resa 

 

Nätter / dagar: 7 / 8 

 

Resenärer: max. 8  

 

Resdagar: finns på vår websida 

Pris:  11.900 kr / person  

   i dubbelrum 

    

   Enkelrumstillägg +70% 

 

 Tveka inte att kontakta oss via:  

  

 - e-mail: info@vespucci-tours.com  

 - telefon: 0451 370 03  

 

G u i d a d    R e s a   -   B a l t i k u m 

 

             

  

Guidad Rundresa - Baltikum - Estland och Lettland (max. 8 resenärer) 

Upplev historiska städer, charmiga byar, majestätiska palats och fascinerande traditioner på vår 8-dagars guidad rundresa 

med max. 8 resenärer genom ett pittoreskt landskap i Lettland och Estland. Guidade stadsvandringar i Tallinn, Riga, Tartu och 

Cesis, guidade naturvandringar i nationalparker och fri entré till olika historiska sevärdheter ingår i vårt paket. I vår resa ingår 

övernattningar på 3-4 stjärniga boende med en familjär atmosfär och lokal frukost. Du stannar minst 2 nätter på ett slott eller 

herrgård. 2-rätters-lunch eller middag samt 1 dryck (alkoholhaltig eller alkoholfritt) ingår i priset. Våra guidade rundresor 

inkluderar högst 8 resenärer för att garantera dig en personlig, flexibel och omfattande service. Våra resor är utformade att 

du inte förlorar för mycket tid i minibussen utan att utforska en sevärdhet. Var program garanterar dig intensiva och 

individuella upplevelser utanför det vanliga. Tack vore vårt koncept med bara 8 passagerare kan vi göra spontana stopp och 

utforskar regioner otillgängliga till vanliga turister. Är ni en grupp med minst 6 resenärer, erbjuder vi gärna en anpassade 

resplan enligt era individuella önskemål samt resdagar som passar er bäst. Vi hjälper gärna med flyg till Estland och Lettland.  
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R e s e b e s k r i v n i n g   

 

Dag 1  
Vid ankomsten till flygplatsen i Riga blir du välkomnade av din svensktalande guide innan 
du fortsätter till ditt första boende i Rigas centrum där du stannar 2 nätter. På kvällen 
väntar en typisk lettisk middag och detaljerade informationer om resan på dig. Om du 
anländer tidigt i Lettland, skulle din guide vara glad att visa dig olika sevärdheter för att 
göra det mesta av ditt baltiska äventyr. 

Tjänster som ingår: flygplatstransfer Riga  
Måltider: middag  
Logi: 3-4 stjärnigt hotell i Riga 

 
Dag 2  
Idag upptäcker du under en guidad stadsvandring Riga, Lettlands huvudstad och den 
största staden i Baltikum. Staden är smeknamnet "Nordens Paris" och grundades 1201. 
Flera imponerande mästerverk som Peterskyrkan, ortodoxkyrkan och Svartbrödrahuset 
från 1200-talet finns i staden. På eftermiddagen kan du utforska Riga på egen hand.  

Tjänster som ingår: guidad stadsvandring Riga   
Måltider: frukost och lunch   
Logi: 3-4 stjärnigt hotell i Riga 

 
Dag 3  
På morgonen upptäcker du det mäktiga palatset i Jelgava som liknar vinterpalatset i S:t 
Petersburg. Du fortsätter till det spektakulära majestätiska barockpalatset Rundale med 
sina pittoreska trädgårdar med över 200 rossorter. Palatset byggdes efter modellen av 
Versailles palatset och är en av de vackraste byggnader i barock- och rokokostil i 
Östeuropa. På eftermiddagen ankommer du till nationalparken Gauja där du upptäcker 
under en enkel och vacker 3 km vandring fantastiska utsiktsplatser över den skogsrika 
nationalparken. Du stannar 1 natt i en historisk by i nationalparken. 

Tjänster som ingår: guidad besök Rundale palats, besök Jelgava palats, guidad vandring  
     Gauja nationalpark   
Måltider: frukost och lunch   
Logi: 3-4 stjärnigt hotell i nationalparken Gauja 

 
Dag 4  
På morgonen utforskar du den historiska staden Cesis innan du upplever en rekonstruerad 
historisk by som ligger på en ö mitt i en sjö. Genom ett pittoreskt landskap korsar du 
gränsen till Estland och upptäcker flera historiska sevärdheter som en ortodoxkyrka. Tack 
vare vår lilla grupp kan vi göra flera stopp med panoramavyer på okända vägar. På 
eftermiddagen upptäcker du Estlands intellektuella stad Tartu under en guidad 
stadsvandring. Svenska kungen Gustav II Adolf inrättade Tartu hovrätt år 1630 och han 
grundade där även Baltikums första universitet. Besök den historiska stadskärnan, det 200 
år gamla rådhuset och den lutherska Renässans-kyrkan Jaani Kirik. Du fortsätter vägen till 
sjön Peipus där du stannar 1 natt på ett vackert slott med bara 4 hotellrum. 

Tjänster som ingår: guidad stadsvandring Cesis, besök flera historiska sevärdheter, guidad  
   stadsvandring Tartu  
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt slott eller hotell 
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R e s e b e s k r i v n i n g   

 

Dag 5  
På morgonen kan du delta på en promenad i ett vackert naturreservat, känt för sina 
legender och sagor. Resan fortsätter längs Peipus-sjön, Europas 5:e största sjö och den 
naturliga gränsen mellan Estland och Ryssland. Du upptäcker flera autentiska 
gammaltroende-fiskebyar med lokala specialiteter som lökmarmelad. Du passerar bl.a. en 
mäktig fästning, huvudsäte under danska dominansen innan du ankommer till 
nationalparken Lahemaa. Där besöker du den spektakulära herrgården Palmse, ett 
barockmästerverk. Palmse förtrollar dig med sin charmiga trädgård, kvarn, orangeri och 
paviljonger. Sent på eftermiddagen kan du delta på en vacker vandring längs kusten på 
halvön Käsmu med magiska bukter. Du stannar 1 natt på en herrgård i nationalparken. 

Tjänster som ingår: guidad vandring naturreservat, besök gammaltroende-fiskebyar, 
entrébiljett Palmse herrgård, guidad naturvandring Lahemaa nationalpark 
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnig herrgård i Lahemaa nationalpark  

 
Dag 6  
En fantastisk kustvandring av 3 km väntar på dig innan du utforskar barockherrgården 
Sagadi med sina olika legender. På vägen till Tallinn, Estlands huvudstad, besöker du 
Estlands fantastiska friluftsmuseum på halvön Rocca al Mare och det imponerande 
vattenfallet Jagala. På kvällen anländer du på Estlands huvudstad Tallinn där du stannar 2 
nätter. 

Tjänster som ingår: guidad naturvandring Lahemaa nationalpark, entrébiljett Sagadi  
   herrgård, entrébiljett friluftsmuseum, besök Jagala vattenfall  
Måltider: frukost och lunch  
Logi: 3-4 stjärnigt hotell i Tallinn 

 
Dag 7  
Idag utforskar du den vackra estniska huvudstaden Tallinn. Belägen vid finska viken, går 
stadens ursprung tillbaka till 1200-talet och imponeras med en välbevarad medeltida 
stadskärnan och fascinerande sevärdheter. Efter en guidad stadsvandring upptäcker du 
Tallinn på egen hand. 

Tjänster som ingår: guidad stadsvandring Tallinn  
Måltider: frukost och middag  
Logi: 3-4 stjärnigt hotell i Tallinn  

 
Dag 8  
På morgonen har du fortfarande lite ledig tid i Tallinn innan du tar dig tillbaka till 
flygplatsen. Enligt era önskemål kan ni även besök Helsingfors med båt.   

Tjänster som ingår: flygplatstransfer Tallinn 
Måltider: frukost 
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B i l  o c h  B o e n d e  
 

 

R e s p l a n  
 

 

 
Du reser eftersom du vill ha en paus från vardagen. Varför åker du utomlands om du inte vill upptäcka något nytt? Du vill 
uppleva olika människor, olika klimat, olika kulturer. Detsamma gäller för ditt boende. Alla enhetliga hotellkedjor är till 
affärsresor, inte semestervistelser. Därför har vi valt endast lokala och autentiska 3- till 4-stjärniga boende. Är det en villa i 
Toscana, en Bed & Breakfast i Skottland, en herrgård i Estland, en hacienda i Mexiko eller en finca i Spanien, du kommer allt id 
att uppleva ditt destinationsland även när du checkar in för natten. Alla våra utvalda bostäder inkluderar ett eget badrum och 
lokal frukost, vilken ger dig en ytterligare lokalsmak. Boenden kollas regelbundet för att säkerställa kvalitet, komfort, renhet 
och gästfrihet. 

Våra boende i Lettland och Estland (exempel)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

    

                Våra minibussar 

 

 

 

 

 

  

✓ modern minibuss 
✓ max.  8 passagerare 

 

tveka inte att kontakta oss för ytterligare information  

info@vespucci-tours.com  

eller 

0451 370 03  

 

pour plus d’informations 

 

 


