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ANDREA BOCELLI
VAKRE TALLINN
Avreise 18.august - 5 dager kr. 6990,-

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Stockholm
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” underveis før vi fortsetter til Örebro
for lunsjpause, lunsjen er inkludert. Ferden går videre til
Stockholm, som vi ankommer i god tid før båtavgang. Felles
middag ombord inkl drikke. 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. 10.00 estisk tid.
Vi stiger ombord i bussen for en guidet rundtur og litt egentid
for lunsj før vi vender vi snuten mot Tallink Hotel hvor vi skal
bo i 2 netter. Hotellet ligger rett ved gågaten til gamlebyen Nå
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er det fritt frem for å utforske byen på egen hånd. På kvelden
møtes vi i hotellets restaurant til ett lett kveldsmåltid og
sosial hygge.

Dag 3: Tallinn - Andrea Bocelli
Reisefakta:
• Bussreise

Etter en god natt søvn har vi hele dagen til å nyte av i denne
flotte, gamle middelalderbyen - På ettermiddag / Kveld møtes
vi for å kjøre til Sangfeltet hvor vi skal oppleve Andrea Bocelli
LIVE!!! Buss tilbake til hotellet etter endt konsert

• Båttur med TallinkSilja t/r med

plass i innvendig dobbellugar gulvsenger
• 4 frokost
• 2 lunsj
• 2 middag på båten t/r inkl

Dag 4: Tallinn
Vi sjekker ut av hotellet kl. 10.00 og bruker resten av dagen i
byen. Vi kjører ned til kaia cirka kl. 17.00 og stiger om bord
for å nyte overfarten til Stockholm. Felles middag inkl drikke

drikke
• Ett lett kveldsmåltid i Tallinn
• 2 hotellovernattinger på Tallink

City Hotel med plass i
dobbeltrom - hotellet ligger
midt i hjertet av byen
• Guidet rundtur i Tallinn
• Billetter til Andrea Bocelli

konsert
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr, 1990,.
Utvendig lugar kr.350,- pr pers
når to deler

Dag 5: Stockholm - Østlandet
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 setter kursen hjemover. Felles lunsj underveis. Alle
er hjemme i løpet av kvelden

