
Från Tallinn till Riga
En resa för RTPK med Hans Lepp. Den 1-6 september 2020

RTPK inbjuder sina medlemmar till en spännande Baltikumresa, där vi färdas genom de historiska provinserna Estland och 
Livland med nedslag i de gamla städerna, Tallinn/Reval, Tartu/Dorpat, Cēsis/Wenden, och Riga. 

I Tallinn ser vi gamla stan och besöker Ockupationsmuseet, domkyrkan och den ryska Alexander Nevskijkyrkan. Tallinn var 
under medeltiden en av Hansans viktigaste städer. Den gamla staden präglas fortfarande av sin medeltida stadsmur och sina 
gamla packhus.

Sveriges andra universitet grundat av Gustav II Adolf år 1632 besöker vi i Tartu, där vi även går på stadsvandring och ser det 
nya nationalmuseet som berättar om Estlands historia. 

Tyska orden som dominerade Baltikum under medeltiden ser vi spår av i Cēsis med ruinerna av den gamla ordensborgen och 
den S:t Johannes kyrka med ordensmästarnas gravhällar. 

Kalla krigets Sovjetunionen möter vi i den stora atombunkern i Ligatne. Hit skulle den lettiska högsta Sovjet evakueras vid ett 
eventuellt kärnvapenkrig. 

I Riga går vi på stadsvandringar och ser gamla stan och de kända jugendkvarteren. Här beskådar vi arkitekten
Michail Eistenstein husfasader som liknar teater- och operaföreställningar med sitt myller av djur, grotesker, 
sfinxer undersköna kvinnogestalter. Dessa överdådigt dekorerade byggnader är det främsta monumentet för 
stadens verkliga blomstringstid från slutet av 1800-talet till första världskrigets utbrott. Under denna period 
växte staden så det knakade och blev Rysslands tredje största industristad och fungerade som en viktig 
exporthamn för bl a spannmål och virke. 

I Tallinn och Riga berättar lokala journalister om dagens mediesituation.

Ciceron på resan är konsthistorikern och Baltikumkännaren Hans Lepp. I början av 1990-talet var Hans 
Sveriges första kulturattaché i Baltikum med stationering i Tallinn. Under vår färd berättar Hans både om 

Baltikums historia, det politiska läget idag och hur det är att leva där idag.

Resefakta:

Bokning. janne.petersson3@gmail.com   eller tel 070 528 50 53. Senast 1 mars.

Pris. 8 950. Per person i delat dubbelrum. Tillägg 2500 SEK för enkelhytt fönster och enkelrum.  

I Priset ingår: Tallink Stockholm – Tallinn i delad A2 fönsterhytt, kaffebuffé, trerätters middag med vinpaket, kaffe & avec, frukost på 
båten, Riga – Stockholm med Tallink i A2 delad fönsterhytt smörgåsbord med vin öl, två frukostar på båten, tre nätter på hotell med 
frukost i Tallinn, Tartu och Riga, två middagar, två luncher, ett förmiddagskaffe, samtliga inträden och transporter enligt program, 
Hans Lepp som ciceron under hela resan.

 Mejt Resor AB (org nr 559015-3838) är medlem i Svenska Resebyråföreningen och har tecknat resegaranti hos 
Kammarkollegiet. Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet. Viss prisjustering kan förekomma vid stora valuta- och 
bränsleprisförändringar.
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