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STORBY-KUPP
Tallinn - Stockholm - Helsingfors - avreise 28.januar - 5 dager kr 2990,-

Tallinn
Gjennomsyret av middelalder
magi, men alltid i fremste
rekke blant moderne byer:
Tallinn tilbyr oss som reisende
utrolig mye.
Byen er stor og interessant nok
til å fylle dager med
utforskning, men også liten og
kompakt nok til å gi deg en
fullverdig Tallinn-opplevelse
på bare noen timer. Tallinns
stolthet og glede er den
historiske gamlebyen, et
fortryllende område med
århundre gamle gater, hus,
tårn og plasser som ser ut som
om de er revet rett ut fra
eventyrboka. Tallinn kan også
by på trendy og moderne
opplevelser.

3 hovedsteder for kun kr 2990,-

Dag for dag program:

Stockholm

Dag 1: Østlandet - Stockholm:

Stockholm er kjent som en av
verdens vakreste hovedsteder
der den brer seg ut over 14
øyer i Mälaren, og skuer stolt
mot Østersjøen i øst. Med sin
fantastiske beliggenhet og
mange prakt- fulle bygninger
regnes Stockholm for å være
en av verdens vakreste
storbyer. Byens 700 år gamle
historie er mest synlig i Gamla
Stan, der brosteinsbelagte
gågater, det Kongelige Slott,
gamle kirker, moderne
butikker og populære kaféer
og kroer venter.

Vi laster opp og setter kursen for Stockholm der rederiet
TallinkSilja sin båt venter på oss med avgang kl. 17.45.
Vi gjør” kringle- stopp” ved Norsälven før vi fortsetter til
Örebro for lunsjpause. Ferden går videre til Stockholm, som vi
ankommer i god tid før båtavgang. Felles middag ombord.
I løpet av natten går båten innom Mariehamn på Åland, som
ikke er et EU-land, for at vi skal kunne handle taxfree
ombord.

Dag 2: Tallinn
Etter en god frokost ankommer vi Tallinn kl. 10.45 estisk tid.
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Helsingfors:
Den hvite byen ved havet er en
fascinerende metropol, kjent for
sin stilrene design og arkitektur.
Helsingfors er både kontinental,
nordisk, øst-europeisk og finsk på
samme tid, og har noe for alle.
Kallio i Helsinki er en av de
kuleste, nye nabolagene i verden.
Reiseguide eksperten Lonely
Planet er ikke i tvil om at Kallio er
stedet å besøke i den finske
hovedstaden, og unge
butikkeiere og studenter er
enige.

Reisefakta:
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Ettersom vi har samme båt og lugar på returen så lar vi
bagasjen vår bli værende ombord. Vi stiger ombord i bussen
for en guidet rundtur. Mulighet for felles lunsj for de som
måtte ønske ellers er det fritt frem for å utforske byen på
egen hånd. Vi møtes igjen kl.17.00 for å kjøre ned til vår båt.

Dag 3: Stockholm
I dag anbefaler vi en tidlig frokost. Finn deg et vindusbord og
nyt innseilingen i Stockholms vakre skjærgård. Vi legger til kai
kl. 10.15 og tilbringer dagen i en av verdens vakreste
hovedsteder. Mulighet for guidet rundtur med lokalguide. På
ettermiddagen møtes vi for å sjekke ombord på Silja Line sin
flotte båt som skal ta oss til Helsingfors på nattseiling. I
båtens buﬀet restaurant nyter vi ett felles middag.

* Bussreise
* Båtreise mellom Stockholm Tallinn og Helsingfors med
overnatting i innvendig
dobbeltlugar
* 4 frokost
* 2 middagsbuffet inkl drikke
* 1 hel dag i Tallinn
* Guidet rundtur i Tallinn
* 1 hel dag i Stockholm

Dag 4: Helsingfors
Ny dag, nytt land! Etter frokost legger vi til i Helsingfors, den
hvite byen ved havet. Vi har samme lugar på returen så om du
ønsker å gå iland kan tingene dine bli værende ombord.
Det vil bli være mulighet til å delta på en guidet utflukt her i
den finske hovedstaden sammen med en lokalguide, buss og
sjåfør. For de som ønsker å nyte dagen på egenhånd, ett lite
tips, ta gjerne med deg kart fra båten eller spør reiselederen
om tips og råd til hva man burde se og gjøre her. Båten har
avgang fra Olympiaterminalen kl.17.00, alle må være ombord
senest 16.30. Vi slapper av og nyter livet ombord.

* 1 hel dag i Helsingfors
* Reiseleder

Dag 5: Stockholm - Østlandet

Tillegg:
Enkellugar kr. 590,Guidet rundtur i Helsingfors
kr.300,- pr.pers
Guidet rundtur i Stockholm
kr.300,- pr.pers

Valuta: Svenske kroner, euro.
Debet- og/eller kredittkort

Etter frokost ombord må vi dessverre sette kursen hjemover
igjen, men forhåpentligvis med mange flotte opplevelser i
minnet. Flere stopp underveis og i løpet av kvelden er alle
hjemme.

