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SOMMER I TALLINN
Avreise 24.juli - 5 dager kr. 4990,Tallinn
Estlands hovedstad Tallinn er
en av de best bevarte
middelalderbyene i Europa.
Gamlebyen ligger omringet av
en gammel bymur med mange
tårn, og er ikke større enn at
den lett kan oppleves til fots.
Her finner vi gode
restauranter og morsomme
butikker som selger alt fra
gammelt håndverk til
moderne kunst. Vil du spise
middelalder -inspirert mat og
leske strupen med honning øl etter gamle oppskrifter så
er Tallinn byen. Du kan også
nyte fransk, russisk eller
italiensk kjøkken av
internasjonal klasse. Man kan
fort føle seg litt sulten etter å
ha gått på oppdagelsesferd i
byen og hørt historier om
tider da tidligere stormakter
som Danmark, Tyskland,
Sverige, Russland og
Sovjetunionen okkuperte
landet. Uansett hva du bruker
tiden til i Tallinn, kan du nyte
livet i brosteinsbelagte smug
der middelalder-stemningen
dominerer.

Alltid like populært!

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Stockholm
Vi laster opp bussen og setter kurs for Stockholm der en av
Tallink sine båter venter på oss. På vei mot den svenske
hovedstaden gjør vi «kringlestopp» ved Norsälven før vi
fortsetter til Örebro for lunsjpause. Ferden går videre til
Stockholm som vi ankommer i god tid før båtavgang kl.17.45.
Vi samles ombord til felles middagsbuﬀet inkl drikke.
I løpet av natten er båten innom Mariehamn på Åland - som
ikke er medlem av EU - for at vi skal kunne handle taxfree
ombord.
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Dag 2: Tallinn
Etter en god frokost ombord ankommer vi Tallinn kl.10.00
estisk tid. Deretter stiger vi ombord i bussen for en guidet
rundtur med lokalguide før vi sjekker inn på flotte Tallink
City Hotel. Hotellet ligger sentralt til, rett ved gågaten til
gamlebyen. Resten av dagen til egen disposisjon før vi møtes
til felles middag på hotellet.

Reisefakta:
• Bussreise
• Nattseiling med TallinkSilja i 2-

sengs innvendig lugar gulvsenger t/r
• 2 hotell overnattinger i

dobbeltrom i Tallinn

Dag 3 og 4: Tallinn
2 flotte dager i Tallinn før vi dag 4 sjekker ut av hotellet kl.
10.00 og bruker resten av dagen i byen. Cirka kl.16.30 kjører
vi ned til kaia hvor vi stiger ombord i Tallink sin båt som tar
oss over til Stockholm på nattseiling.

• Guidet rundtur i Tallinn med

lokalguide
• 4 frokost
• 3 middag hvorav 2 inkl drikke
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 1990,Utv.lugar kr. 790,- pr pers i dbl
( høysesong på båten i juli )
Reisevaluta: Svenske kroner, euro
i Estland, debet - og/eller
kredittkort
Web: www.tallinkhotels.com/
tallink-city-hotel

Dag 5: Stockholm - Østlandet
I dag anbefaler vi en tidlig frokost ombord. Finn deg et
vindusbord og nyt innseilingen til Stockholms vakre
skjærgård. Vi ankommer kl.10.00 svensk tid og setter kursen
hjemover. Alle er hjemme i løpet av kvelden.

