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SLAGET VID NARVA

NUNNEKLOSTRET KUREMÄE

estland

Slaget vid Narva

upplev det historiska slaget på plats
Nu har du chans att uppleva det historiska slaget när
Karl XII lyckades bryta igenom de ryska linjerna och vinna en
legendarisk seger över sin tre gånger så starka motståndare
tsar Peter den store.
Årligen återupplivas historien inne på borggården i Narva,
här byggs krigsläger upp med soldater klädda i autentiska
uniformer, exerciser och vapendemonstrationer utförs. Det är
inte bara ett skådespel där du är publik utan du får möjlighet att
själv delta genom att prova dåtidens mat och se lokalt hantverk.
Under resan besöker vi även Kuremäe, Estlands enda
verksamma rysk-ortodoxa nunnekloster. Klostret från 1891 är
hem för lite mer än 180 nunnor.
Vi bor på ett fint spa-hotell precis vid den 7 km långa
sandstranden. Här kan du värma dig i någon av hotellets
12 olika bastur, pooler eller kanske unna dig en härlig spabehandling.

GRUPPRESA TILL NARVA | 14–18 november 2019
PRISEX 4946:– per person
Allt detta ingår: båtresa t/r, sjöfrukost t/r, middag ombord t/r, bussresa
med svensktalande guide alla dagar i Estland, 2 nätter på spa-hotell i
Narva–Jöesuu, middagar och luncher i land, inträde till museer.

För bokning kontakta: 08-666 33 33. Begränsat antal platser.

PROGRAM
14 NOV
17.30 	Utresa från Värtahamnen
i Stockholm.
Middag ombord.
15 NOV
10.00 Ankomst till Tallinn. Buss med
svensktalande guide tar oss
till Avinurme. Vi möter seniorer,
äter lunch och bekantar oss med
estniskt hantverk.
Besök på nunneklostret Kuremäe.
Boende på spa-hotell.
Middag.
16 NOV
	Frukost på hotellet.
Avresa till Narva med besök
på Hermanborgen och vid
Victoria-bastionen.
Lunch.
Visning på Narva College.
17 NOV
	Frukost på hotellet.
Egen tid för SPA.
Avresa till Tallinn.
Lunch på herrgården Vihula.
18.00 Fartyget avgår från Tallinn.
Middag ombord.
18 NOV
Sjöfrukost ombord.
10.15 	Ankomst till Stockholm.

