
Resa till Estland  4 sept. -- 11 sept. 2017
I samband med Lena och Jüris fest på Sagadi 9 Sept.



Den 4 sept 2017 tog vi Tallinkfärjan Baltic Queen från Värtahamnen till Tallin för 
en knapp veckas rundresa i Estland och som avslutades med en fest som Lena 
och Jüri Kurvits anordnade på herrgården Sagadi c:a 7 mil öster om Tallin.

Vi besökte Tallin, Haapsalu, Pärnu, Värska (i Setoland), Tartu och Narva.

Hemresa den 10 sept. med färjan Victoria 1.

Resa Estland runt september 2017
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TALLIN - Estlands huvudstad, med stor färjehamn. Vi bodde en natt på hotel Sokos Viru, där utlänningar 
fick bo under Sovjettiden, så att KGB, som använde de översta våningarna, kunde ha kontroll på dem. 
Numera är det ett centralt beläget och mycket bra hotell.



Utsikt mot gamma staden och Domberget På em tog vi de röda bussarna (Hop on/Hop off), som ger bra info 
om staden.





Rådhustorget                                 Ukrainsk ortodox kyrka från 1200-talet.

Bussarna går ej in i den muromgärdade gamla staden, utan där får man gå.
I gamla stan grundade Gustav II Adolf 1631 ett gymnasium som är bland Sveriges äldsta.



Sanatorium

Ärovördiga Kuursaal vid strandpromenaden Paviljongen vid samma promenad

Haapsalu, berömd badort på Estlands västkust.



PÄRNU - Ranna hotell vid den vackra stranden





Seto friluftsmuseet i Värska
och Setomuseet i Saatse

SETOMAA - sydöstra landsdelen, där minoritetsfolket Seto bor,

Ryskortodox kyrka i Saatse

kända för sitt sångarv, sina byar, maträtter och sin religion.



Rådhuset

Floden Emajôgi, som flyter genom Tartu

Universitetsstad, där Gustav II Adolf 1632 
grundade Sveriges näst äldsta universitet.

Tartu



Lätt att hitta rummet!

Kyssande studenter

Universitetet



Från Tartu åkte vi norrut mot Narva, delvis längs Europas 5:e största sjö - Peipus (Peipsi Järv)



Det byggs nytt i gammal stil Nunnorna har byggt vedstaplar

Interiör från huvudkyrkan En av portarna i muren som omgärdar klostret. 

Kuremäe nunnekloster, enda verksamma rysk ortodoxa, grundat 1891 och med c:a 120 nunnor. 



Utanför klostret ligger en ortodox kyrka med kyrkogård, med typiska ortodoxa gravutsmyckningar.



Det finns många vackra herrgårdar/slott i Estland. flertalet beboddes av de s.k. balttyskarna. 
Här Keila-Joa och Sangaste.



Hermannsborg

NARVA, gränsstad mot Ryssland. På andra sidan floden Narva ligger den ryska staden Ivangorod.
Bägge städerna har en borg vid floden, I Narva - Hermannnsborg



och på ryska sidan - Ivangorods fästning. Sillamäe

Strax väster om Narva, vid finska viken,  ligger den nuvarande staden Sillamäe, som  var en hemlig ort på sovjettiden,  helt sluten och fanns inte med på kartan. 
Den kallades Leninggrad 15 eller Postbox 23.  Där framställdes Uran,som var tänkt att användas för att framställa en atombomb. Staden gjordes ”trevlig”, med bl.a. 
Stalinarkitektur, så att de upp till 30000 innevånarna skulle trivas, då de ej kunde lämna staden.



Lena och Jüris fest den 9 sept. 2107 på Sagadi herrgård.


