Blomsterstuga reizen
Toelichting bij de inschrijving voor de reis naar Estland.
De reisduur is 10 dagen, van 29 mei t/m 7 juni, van 7 t/m 16 juni en van 31 augustus t/m 9
september 2020.
Bij voldoende belangstelling wordt de reis herhaald van 9 t/m 18 september 2020.
De inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
Je kunt je inschrijven voor een 1-persoons kamer met een toeslag van € 265
Je kunt je inschrijven voor een 2-persoons kamer, als je zelf een reisgenoot hebt.
Er kan eventueel bemiddeld worden als je een 2-persoons kamer wilt, maar geen reisgenoot
hebt. Er is in dat geval geen garantie op een 2-persoons kamer. Bij oneven aantallen, kan er
een 1-persoons kamer worden toegewezen en is de toeslag verschuldigd.

Programma reis naar Estland 2020
We reizen per vliegtuig van Amsterdam naar Tallinn en daarna verder met een comfortabele
touringcar bus door Estland. We verblijven bijna altijd in Spa-hotels, behalve in Tallinn.
Reisschema (onder voorbehoud)
Dag 1.
Vertrek vanaf Schiphol zondag 7 juni om 9.55 uur.
Aankomst in Tallinn om 13.15 uur (er is 1 uur tijdverschil met Nederland)
We reizen per touringcar door naar Haapsalu, de (bad)plaats van het mooie kantbreien. We
krijgen een rondleiding in het kantcentrum en kunnen daar het mooie breiwerk
bewonderen.
Overnachting in het Spa hotel Laine.

Dag 2.
We gaan op weg naar het eiland Muhu. Na de overtocht vanaf Virtsu naar Kuivaste rijden we
door naar het Muhu museum. Er is een rondleiding door het museum en we krijgen een
workshop in het prachtige borduurwerk van Muhu door Sirje Tüür, een bekende borduurster
op Muhu. Later in de middag maken we een tocht over het eiland en reizen verder over het
eiland Saaremaa naar Kuressaare, waar we overnachten in het Rüütli spa hotel

Dag 3.
In de ochtend brengen we een bezoek aan Sarapiku, een viltbedrijf van een jong echtpaar. Zij
leiden ons rond op het bedrijf en vertellen over het viltproces.
Vroeg in de middag maken we dan weer de overtocht naar het vast land en rijden door naar
Pärnu, een gezellige kust- en badplaats. De middag is hier vrij te besteden.
We verblijven twee nachten in het Viking spa hotel.

Dag 4.
We vertrekken vroeg in de ochtend naar de haven voor de overtocht naar Kihnu. Daar zullen
we worden opgewacht door Mare Mätas, onze gids voor vandaag. Als rasechte inwoonster
van Kihnu kent ze de bewoners en de bezienswaardigheden. Natuurlijk bezoeken we het
museum, met o.a. het prachtige breiwerk van het eiland. Maar we gaan ook genieten van
een concert door de vrouwen in klederdracht. We nemen een kijkje in de kerk en bij de
vuurtoren en bezoeken een paar lokale dames (o.a. Kihnu Roosi) aan huis. Zij showen ons
hun prachtige handwerk. Aangezien er geen bussen e.d. rijden op Kihnu, worden we
rondgereden op een lokale truck! De vrouwelijke bevolking verplaatst zich op motorfietsen
met zijspan uit de Russische tijd. Aan het eind van de middag verlaten we het eiland weer.
Interessant leesvoer! Film over Mare Mätas. Nog meer filmpjes hier en hier.
We overnachten weer in Pärnu.

Dag 5.
In de ochtend bezoeken we het Maarja-Magdaleena guild, een vrouwencollectief met
verschillende ambachten onder 1 dak. Er is ruimte en tijd voor een workshop (er zijn
verschillende mogelijkheden).
In de middag vertrekken we oostwaarts. We overnachten in het Kubija spa hotel

Dag 6.
Vandaag neemt Helen Külvik voor twee dagen de leiding om ons zoveel mogelijk van haar
gebied Setomaa te laten zien en ervaren. Setomaa ligt in zowel Estland als Rusland, en heeft
een geheel eigen cultuur en taal. Helen weet er alles van.
We starten vandaag in het museum in Obinitsa. Daarna bezoeken we een 140 jaar oude
boerderij van een nog jong gezin. Ze hebben o.a. schapen en er zijn verschillende
textielvaardigheden te bekijken en te doen.
Tijdens/na de lunch krijgen we een concert in seto leelo, een traditionele manier van zingen
(op de UNESCO lijst) door de vrouwen in klederdracht met bijzondere zilveren sieraden. Er
kan ook meegedanst worden (langzaam
). We kunnen nog de lokale ambachtswinkeltjes
bezoeken, de (orthodoxe) kerk van Obinitsa en de lokale zilversmid.
We overnachten in Värska, in het Water park hotel

Dag 7.
We gaan naar het Seto Farm museum en/of het Saatse museum, bezoeken een “handicraft
farm”, maken een tochtje over Russisch grondgebied (geen visum of paspoort nodig!) en en
gaan nog naar Old George’s soap shop, waar de eigenaar boordevol verhalen zit.
We overnachten weer in Värska, in het Water park hotel
’s Avonds is er nog gelegenheid om je lekker te laten masseren in het Spa hotel of een leuk
boottochtje te maken op de rivier (facultatief, ± 10 euro, inclusief een glaasje wijn, prachtige
tocht)

Dag 8.
Vandaag gaan we op weg naar Tallinn, de (Middeleeuwse) hoofdstad van Estland.
We maken een rondrit met de bus door de stad en gaan te voet door de oude straatjes naar
o.a. het Catharina gilde, een prachtige winkel met verschillende ambachtsvrouwen. Vlak
daarnaast zit een winkel van Eesti Käsitöö, de Estonian Folk Art and Craft Union. Nog iets
verder in de straat vind je dan nog Ulve Käsitöö, een passage met verschillende studio’s.
Daarna gaan we eten bij de Olde Hansa, fantastisch eten in Middeleeuwse sfeer.
We overnachten in hotel l’Ermitage, aan de rand van de oude binnenstad.

Dag 9.
Na een aantal drukke dagen, beginnen we de dag op ons gemak. Rond koffietijd bezoeken
we de marsepeinwinkel annex café Maiasmokk. We krijgen hier te zien hoe je marsepein
beschilderd en mogen ook zelf aan de slag. Natuurlijk kun je ook de prachtige (ouderwetse
en ouderwets lekkere) figuurtjes kopen.
Daarna vrije tijd in Tallinn. Je kunt (facultatief) mee op een stadswandeling, een museum of
de Aleksander Nevski kathedraal bezoeken, winkelen, een terrasje pakken of uitrusten in het
hotel. Diner in het hotel.

Dag 10.
Een vroege vlucht terug naar Nederland
Vertrek uit Tallinn 7.40 uur
Aankomst Amsterdam 9.05 uur.

Kosten 17 - 19 deelnemers € 1635
Bij 20 -22 personen € 1595
Bij 23-24 personen € 1555
1-persoons kamer toeslag € 265.
Voor deelnemers aan een van de reizen in 2019 is er een Klantenkorting van € 30 pp.
Inclusief: vliegreis, busvervoer, hotel (met ontbijt en diner)
Ook inclusief: alle rondleidingen, workshops en entrees.
Ook de lunches op Kihnu en op beide dagen in Setomaa zijn inclusief.
Facultatieve extra’s staan vermeld.
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