
Tallinn, en liten pärla på andra sidan Öster-
sjön. Där väntar en svensktalande guidning. 

Ingen resa utan slottsbesök! I Rakvere finns 
både slott och en variant av  Avestas  visent. 

Om intresse finns kommer det att finnas 
möjlighet till spabesök nära boendet 

I samband med Orienterings EM i augusti arrangeras 4 publiktäv-
lingar, Tallinn O-week. Vi kommer att delta på dessa samt också kika 
på någon/ några av EM-tävlingarna. Utöver orienterandet ska vi 
också turista en del och även hinna med någon spa anläggning. 
 
Programmet är inte klart, inväntar EM-arrangörernas tidsschema. Men inled-
ningsvis kommer vi att starta med en svensktalande guidning i Tallinn. Se-
dan åker vi vidare 10 mil österut till staden Rakvere där bor vi sedan 4 nät-
ter. Där kommer vi förstås att besöka slottet och en bad och spa anläggning. 
En av dagarna är siktet inställt på att besöka Narva, en stad med mycket 
historia och som är sista utposten mot Ryssland. 
 

Prel program 
 
Tisdag 2 augusti 
Bussen startar från Borlänge vid lunchtid, vi kör sedan via Avesta, Västerås och 
Stockholm. Färjan lägger ut från Värtahamnen vid 18-tiden 
 

Onsdag 3 augusti 
När vi kliver av båten i Tallinn tar vår svensktalande guide med oss på en tur i huvud-
staden. Vi hinner kika en stund på egen hand innan vi åker vidare mot Rakvere, där 
bor vi på ett enklare hotell mitt i stan, 2-, 3-, 4– och 5-bädds rum.  
 

Torsdag 4 augusti 
På fm springer vi medeldistans, ev stannar vi kvar och kikar på EM-tävlingens långdi-
stans. Om någon ork finns kvar bekantar vi oss med staden och besöker kanske slot-
tet eller spa-hotellet.  
 

Fredag 5 augusti 
Sprint-OL i Rakvere, kommer att bli riktigt häftigt runt slottet och den nyinvigda 
”friluftsområdet” Vallimägi. Beroende på starttider blir kanske detta Narvadagen eller 
kanske en gemensam middag vid slottet? 
 

Lördag 6 augusti 
Långdistans 100 cp (man ska plocka ett visst antal kontroller). Kanske kikar vi på 
medeldistansfinalen. Narva utflykten, slottsmiddag eller spa-besök? 
 

Söndag 7 augusti 
Medeldistans på fm, vi stannar för att se EM-stafetten.  Efter stafetten kör vi direkt till 
Tallinn där vi checkar in på ett finare hotell med bad och spa möjligheter.  
 

Måndag 8 augusti 
Vi tar det lugnt. Relaxar på hotellet och eller strövar runt i Tallinn. Färjan hemåt avgår 
vid 18-tiden. 
 

Tisdag 9 augusti 
Vi ankommer Stockholm vid 10-tiden, bussen kör då direkt till Västerås och sedan 
vidare mot Avesta och Borlänge där vi är åter vid 14 tiden. 
 

Priset är inte alls klart men gissar att det ligger på ca 3500:- per person för buss, 
båt, boende och 7 frukostar. Priset beräknat på 4-bädds alternativ, önskas 2-bädd 
boende blir kostnaden ca 4300:-. (Förhoppningsvis kommer AOK att subventionera 
åtminstone ungdomarna något) 
 
OBS att resan är helt ideell till ren självkostnad.  
 

Intresse anmälan och info 
Till Stefan 070-786 50 90 stefan@avestadigitaltv.se 
Först till kvarn……. 
 
 

Vi kommer att delta i Tallinn O-week, 4 publik-
tävlingar i samband med EM-tävlingarna. 
2 medeldistans, 1 långdistans och 1 sprint. 


