DAG TIL DAG-OPPLEGG FOR RUTEBILHISTORISK BUSSTUR
TIL ESTLAND OG LATVIA, 8. SEPTEMBER 2007
Dag 1, lørdag 8. sept.
TIL KARLSTAD
Tidlig avreise fra Sunnmøre, ank./avg. Gardermoen ca. kl. 1600 (påstigningspunkt fra
Oslo, m.v., dersom ikke annen avtale), rv. 2 mot Kongsvinger. Ank. Scandic Hotell
Winn, Karlstad ca. kl. 2000, felles middag på hotellet inkludert.
Dag 2, søndag 9. sept.
TIL STOCKHOLM, ferjeutreise
Avr. Karlstad etter frokost. Ankomst Stockholm med kort sightseeing i sentrum, før vi
går ombord i Tallink/Siljas ferje M/S Romantika med avgang kl. 1800. Felles middag
på båten inkludert.
Dag 3, mandag 10. sept. (NB! Valg i Norge – husk å forhåndsstemme!)
TALLINN
Vi stiller klokka en time fram, og ankommer Estlands hovedstad Tallinn kl. 1000. Det
blir tid til å se seg om i Vana Tallinn (Gamle Tallinn) og så legger vi opp til litt
gammalbuss-safari, busstasjonen, diverse. Det blir felles innsjekking på Hotel Tallink,
der vi skal ha en overnatting. Måltider denne dagen blir evnt. avtalt når vi kommer til
byen.
Dag 4, tirsdag 11. sept.
TALLINN-SIGULDA-RIGA
Etter frokost starter vi sørover fra Tallinn. Et naturlig sted å ta en pause er byen Pärnu,
kjent for sine spa-hoteller. Her blir det mulighet for både en matbit og
bussobservasjon ved torget. Etter en rast her, krysser vi grensa inn i Latvia, og kjører
til Sigulda, der vi skal besøke den flotte borga Turaida. Denne ligger vakkert til ved
en djup ravinedal – faktisk har de både alpinbakke og bob-bane i dette området!
Vi kjører deretter inn til Latvia sin hovedstad Riga, der vi har fått plass på Hotel De
Rome - byens desidert flotteste hotell, med en unik plassering mot den største parken i
byen, ved hovedgata inn i den flotte gamlebyen Vecriga (utt: Vetsriga – gamle-Riga).
Felles middag på hotellet etter at vi ankommer om kvelden, er inkludert i prisen.
Dag 5, onsdag 12. sept.
RIGA
Nå skal vi gjøre oss kjent, og kose oss, i Riga. Denne dagen kan vi oppleve mye uten
busskjøring. Folk i byen er stort sett språkkyndige, så vanlig turistengelsk går greit.
Her er praktfulle jugendstil-hus, butikker av alle slag, koselige restauranter, museum
for de fleste interesser – og gangavstand til den travle busstasjonen (Autoosta) der
gamle og nesten nye busser laster og losser i trafikk både hit og dit. Vi kan avtale
felles middag på den store ”Lido”-restauranten om kvelden; et spesielt
restaurantkonsept der en velger mat fra store avdelinger for gris, fe, fugl, fisk, saus,

grønnsaker, div. potet/pasta, dessert, osv. Maten i Latvia er et kapittel for seg – alt er
godt!!! Denne restauranten med egen vindmølle er den største tømmerbygningen i
Europa. En attraksjon i seg selv!
Dag 6, torsdag 13. sept.
UTFLUKT MED SHOPPING OG FOTO TIL JELGAVA OG DOBELE
Vi reiser på utflukt til byen Jelgava, ca. 1 time sør for Riga. I denne byen ligger
Latvijas Keramikas, den største keramikkfabrikken i Latvia. Landet er kjent for sine
flotte keramikkprodukter – til helt andre priser enn vi er vant til her i Norge. Så går
turen videre til byen Dobele, der busselskapet Dobeles Autobusu Parks har en stor
flåte av norske busser, særlig fra Fjord1-konsernet. For de som er mer i handle-humør,
ligger Dobeles Candles Co. rett bort i gata. Her finnes stearinlys og –figurer av ymse
slag. Vi returnerer til hotellet vårt i Riga på ettermiddag/kveld.
Dag 7, fredag 14. sept.
RIGA, ferjeutreise
Dette blir siste dagen vår i Riga, og vi har tid til noen timer til i denne hyggelige byen.
Kanskje har vi ikke rukket Rigas Motormuzejs? Dette må vi ha med oss – her finner
vi biler av litt annen sjanger enn på de mer vestlig anlagte bilmuseer. Vi kan se både
bruks- og pampe-biler fra det tidligere Sovjet, en relativt stor samling BMW, og andre
merker som AutoUnion, Horch, m.m. Kanskje har noen igjen film eller plass på
minnebrikka i fotoapparatet, og vil gjøre noen siste knipsinger før vi sjekker ut fra
hotellet og laster inn i bussen for hjemtur.
Båten vår, Tallink/Siljas M/S Regina Baltica, har utreise fra Riga havn kl. 1730, så vi
møter opp i god tid for innsjekking på skipet. Det blir middag/buffetbord også på
denne båten, også her inkludert.
Dag 8, lørdag 15. sept.
STOCKHOLM-GARDERMOEN(-HAMAR)
Vi kommer til Stockholm hamn ca. 0930, og etter å ha kommet helskinnet gjennom
Tullen, starter vi på hjemtur langs gode veger gjennom Sverige. Det blir ett større
stopp undervegs mot hjemlandet, slik at de som ønsker det får kjøpe svenskekvote av
mer hjemlig tobakk, eller kanskje noe svensk fläsk, samt at vi kjøper oss lunsj etter
eget ønske.
Hjemme over grensen (mest trolig Eda/Kongsvinger også nå, ut fra reserverte plasser
så langt) blir det avstigning etter hvert, og bussen fortsetter etter Gardermoen til
Hamar, der passasjerer fra Nordvestlandet får en siste middag og overnatting på Hotel
Victoria.
Dag 9, søndag 16. sept.
(HAMAR-NORDVESTLANDET)
Passasjerer fra Nordvestlandet reiser hjemover fra Hamar, lunsjstopp undervegs.

PRIS KR. 5 530,- pr. person i dobbeltrom.
(enkeltromstillegg 5 netter på hotellene; kr. 1 700,-)
Prisen inkluderer:
- Busstransport i turbuss fra Fjord1 Buss Møre AS
- Hotellovernatting; 1 natt Karlstad, 1 natt Tallinn, 3 netter Riga
- Middag; Karlstad dag 1, Riga dag 4
- Ferjeturene i dobb.lugar m/middagsbuffet tur/retur (oppgradering til
enkeltlugar er mulig, mot tillegg)
Tilslutningspris fra/til Nordvestlandet kr. 620,- (inkl. buss og lunsj t/r dag 1 og 9,
overnatting m/middag Hamar dag 8).

Påmelding snarest, og seinest innen 1. juni, til ola.rangseter@c2i.net eller mobil 907
68 313, eller til Berg-Hansen GruppeOpplevelser, Volda, v/Sindre Skurtveit, tlf. 70 07
44 50. Her kan også evnt. reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse bestilles direkte.
Oppgi ønsket påstigningssted på strekningen Sunnmøre-GudbrandsdalenGardermoen-Kongsvinger/Magnor, samt tlf.nr. en kan nåes på. Likedan postadresse.
Gyldig pass må taes med på turen. Visum er ikke nødvendig i de baltiske landene.
Valuta er i Estland Eesti Kron (EEK), 1 EEK koster omtrent 0,50 NOK.
Valuta i Latvia er Latviske Lat (LVL), 1 LVL koster omtrent 12-13 NOK.
Kjøpekraften gjenspeiles omtrent av valutaforholdet. Rimelige priser på det meste.
Det er gode minibanker både i Tallinn og i Riga, med engelsk tekst, så en kan ta ut
kontanter direkte. Ett uttak i minibank koster omtrent kr. 30,- i norske gebyrer på
kontoen. Norske banker har oftest dårlig utvalg i baltisk valuta, så dette ordnes greit
undervegs.
Velkommen til en hyggelig og opplevelsesrik tur, med god mat og rimelig shopping,
fine hoteller og gode båter på Østersjøen.

