
Blomsterstuga Reizen 

Programma reis naar de Mardilaat in Estland 7-13 november 2023 

We reizen per Air Baltic van Amsterdam naar Tallinn en hebben dan een comfortabele touringcar bus 

tot onze beschikking. We verblijven in 3- of 4 sterren hotels. 

Data: 7 – 13 november 2023  

Reisschema (onder voorbehoud) 

Dag 1. 

Vertrek vanaf Schiphol dinsdag 7 november ± 9.55 uur. 

Aankomst in Tallinn om 13.15 uur (er is 1 uur tijdverschil met Nederland)  

We vertrekken per luxe touringcar naar Narva, de derde stad van Estland.  

We zullen rond 16.30 in Narva aankomen.  

We checken we in bij het hotel en hebben daar een diner. Voor het diner kun je nog een beetje het 

centrum van Narva ontdekken. 

 
Dag 2. 
We hebben in de ochtend een excursie bij de oude textielfabriek Kreenholm. 
Daarna vertrekken we met de bus naar Rakvere. Rakvere heeft een oud centrum en is de woonplaats 
geweest van componist Arvo Pärt. Er is een prachtige käsitöö (handwerk)winkel in Rakvere en ook 
een mooie linnenfabriek, waar we een rondleiding krijgen.  
Aan het eind van de middag vertrekken we naar Tallinn, waar we de rest van de week in hotel ‘l 
Ermitage verblijven. 
 
Dag 3. 
We bezoeken twee of drie handwerkwinkels in Tallinn, met fournituren/hobbymaterialen, stoffen en 
wol. 
De beurs gaat om 12 uur open.  
De middag brengen we door op de Mardilaat. Entree tot de beurs is inbegrepen. 
Laat in de middag vertrekken we weer naar de stad en hebben een diner in de oude binnenstad. 
 
Dag 4. 
De ochtend is vrij te besteden. 
Rond drie uur kun je de beurs weer bezoeken. De beurs is geopend tot 21.00 uur. Tussen 18 en 21 is 
er “doe-avond”, met verschillende workshops, muziek en dans.  
“Diner” op eigen gelegenheid. Er is een restaurant in de Suurhal en er zijn stands met eten en 
hapjes/drankjes. Tip! Je kunt in de binnenstad heel goed (en uitgebreid) lunchen en ’s avonds iets 
eenvoudigs eten op de beurs. 
 
Dag 5. 
Vandaag kun je vrij besteden in Tallinn.  
Je kunt meegaan op een stadswandeling, musea bezoeken, naar de prachtige markt bij het station of 
naar eigen inzicht de dag doorbrengen. 
Bij voldoende belangstelling kunnen we naar het museum van Arvo Pärt buiten Tallinn. 
 
Dag 6. 
Vanochtend nemen we de bus naar het Openluchtmuseum. De gebouwen zijn open en worden 
“bewoond”. We krijgen hier een rondleiding. s Middags kunnen we naar een museum (afhankelijk 



van de belangstelling en de exposities). 
    
Dag 7. 
Maandagochtend een vroege vlucht terug naar Nederland. 
 
 
Kosten € 1075 
1-persoons kamer toeslag € 225. 
Inclusief: vliegreis, busvervoer, hotel (met ontbijt en diner) 
Ook inclusief: alle rondleidingen en entrees. Facultatieve extra’s staan vermeld. 
 
Het inschrijfformulier download je hierboven en andere informatie hieronder. 
 
 
Je kunt je inschrijven voor een 1-persoons kamer met een toeslag van € 225.  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. 
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