
 

 

 
 
Program hantverksresa till Estland, 7-11/11, 2023 
 
 

 
 
 
 
 
 
Följ med på en skräddarsydd resa där det mesta ingår i priset! 
Vi tillbringar några dagar i mysiga Tallinn där vi besöker Estlands största slöjd- och 
hantverksmässa St Martins Fair, ullspinneriet Aade Lõng OÜ och Karnaluks – ett 
eldorado för alla som älskar textil och hantverk. Vi hinner även med att upptäcka 
Tallinn, staden som är en härlig blandning av öst och väst och där 
medeltidsarkitektur möter moderna byggnader. 
 
Dag 1, tisdag 7/11 
Samling vid 16-tiden på eftermiddagen i Värtahamnen. Vår representant för resan möter upp och 
är behjälplig vid incheckningen på Tallinksilja’s fartyg MS Baltic Queen, som ska ta oss till Tallinn.  
Vi bor bekvämt i fönsterhytter och på kvällen äter vi en buffémiddag ombord. 
 

Dag 2, onsdag 8/11 
Vi hinner äta frukost i lugn och ro innan fartyget lägger till kaj vid 10.00-tiden i Tallinn. Vår guide 
och buss möter oss vid färjeterminalen och vi åker till hotellet där vi lämnar av våra väskor innan 
vi påbörjar vår sightseeing. Lunchen serveras på en lokal restaurang i centrala Tallinn och 
därefter ska vi bekanta oss närmare med gamla stan till fots. Tallinn är en av de bäst bevarade 
gamla Hansastäderna i världen och tillsammans med vår guide promenerar vi genom gamla stan. 
Innanför murarna känns det som att man kastas tillbaka till medeltiden. Turen avslutas vid vårt 
centrala hotell där vi checkar in. Vi träffas lite senare på kvällen för att gemensamt promenera till 
vår middagsrestaurang.   

 
Dag 3, torsdag 9/11 
Större delen av dagen tillbringar vi på Estlands största slöjd- och hantverksmässa. Här finns ett 
stort och rikt urval av estnisk slöjd och hantverk. Stanna gärna till vid Lillemantels monter. De är 
kända för sina blommiga rockar och lapptäckejackor som vävt in natur, barndom och evig längtan. 

Broderiet är baserad på det arkaiska nålarbetet. Under eftermiddagen går bussen tillbaka (för den 
som vill) till hotellet via specialbutiken Karnaluks, ett eldorado för den som älskar slöjd, textil och 
hantverk, här finns nästan alla tillbehör man kan tänkas behöva, läs mer på www.helmic.ee. 
Kvällen och middag på egen hand. 

 
Dag 4, fredag 10/11 
Efter frukost beger oss av ut ur staden för att besöka Aade löng Spinneri. Här tillverkar man 
ullgarn av hög kvalitet av ull från lokala fårgårdar i Estland men också med ull från Sverige och  



 

 

 
 
 
Australien. Tillbaka i Tallinn checkar vi ut och har några timmar på egen hand i stan. När magen 
börjar kurra finns det gott om lunchställen att välja mellan. Tidig eftermiddag blir vi hämtade på 
hotellet av bussen som tar oss till Tallinksiljas färjeterminal. Vi checkar in på MS Baltic Queen 
som tar oss tillbaka till Stockholm igen. Middag på egen hand ombord.  

 
Dag 5, lördag 11/11 
Vi hinner äta frukost i lugn och ro innan vi kommer tillbaka till Värtahamnen i Stockholm runt 10-

tiden på förmiddagen.  

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anmälan  
Det finns ett begränsat antal platser! Anmälan sker direkt till Specialresor, ”först till kvarn”. Boka 

din resa på vår hemsida www.special-resor.se eller ring oss på 054-18 89 00 (telefontid mån-fre 

kl 10-12 och 13-15). Anmälningsavgiften är 10% av resans pris per person och skall betalas inom 

10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse/faktura, resterande betalas senast 40 dagar före  

Pris per person i delat dubbelrum/fönsterhytt:  8.900:- 

Tillägg per person i enkelrum/hytt: 2.990:-  

I priset ingår:  
• båtresa med Tallinksilja: 

MS Baltic Queen, del i 2-bädds fönsterhytt (däck 8/9) Stockholm-Tallinn t/r 

• bussresa enligt program i Estland  

• två övernattningar i dubbelrum på Tallink City Hotel 4*  

• svensktalande guide dag 2 och dag 4 under utflykten och promenaden 

• entré till hantverksmässan St Martins Fair 

• besök på Aade Löng 

• besök i specialbutiken Karnaluks  

• fyra frukostar; två ombord på fartyget och två på hotellet 

• en lunch i samband med utfärden dag 2 

• två middagar; en buffémiddag på färjan och en 3-rätters i Tallinn dag 2 

• måltidsdryck; ombord dag 1 ”all inclusive”, och dag 2 ingår 1 glas öl/vin/läsk, 
vatten och kaffe.   

• representant från Icakuriren/Hemmets Journal 

• färdledare från Specialresor  

• resegaranti via den statliga resegarantin 
 

Tillägg per person:  
• bussanslutning till/från Värtahamnen med Tallinksiljas linjenät 

• A-premium fönsterhytt, dubbelsäng (däck 8/9) 230:- 

• Buffémiddag ombord på hemresan 409:- 

• A la carte reservation ombord på hemresan (maten betalas ombord) 

 

Se över ditt Reseskydd – Avbeställningsskydd och Reseförsäkring 

http://www.special-resor.se/


 

 

 

 

avresa. Bokningsbekräftelse/faktura skickas via e-post i fall inget annat önskats. För anmälan 

krävs följande uppgifter: namn, fakturaadress, telefonnummer, e-postadress, personnummer 

samt eventuella matallergier och vem man önskar dela rum med. 

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).  
 

Resans av/hemresetider  
7/11 MS Baltic Queen, avgår från Värtahamnen kl 17.30, ankomst Tallin 3/11 kl 10.45 
10/11 MS Baltic Queen avgår från Tallinn kl 18.00, ankomst Värtahamnen kl 10.15 11/11 
Utförlig information om avresan meddelas i det färdmeddelande som ges ut ca 3 veckor före 
avresa. 
 

Busstransfer 
Uppge vid bokning om du vill du boka TallinkSiljas anslutningsbuss till/från Värtahamnen. Läs mer 
på https://se.tallink.com/bussanslutningar. Höstens tidtabell släpps dock i sommar. 
 

Tallink City Hotel 4**** 
Tel: +372 630 0808 
www.tallinkhotels.com/city-hotel   
 

Övrigt 
På resan förekommer en del promenader, i lugn takt, och ibland på ojämnt underlag. Kontakta 

Specialresor om du har frågor kring programmets upplägg och om du vill veta mer om 

svårhetsgraden.  

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

deltagare understiger 35 personer.  

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

 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta Specialresor. 
 

Ansvarig arrangör enligt resegarantilagen: 

 
 

 

Romstadvägen 2C 
653 42 KARLSTAD 
Tel: 054-18 89 00   
info@special-resor.se  
www.special-resor.se 
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