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JULEMARKED I TALLINN
Avreise 24.november
4 dager - kr. 3990,Tallinn
I adventstiden er
julestemningen til å ta og føle
på i hele Tallinn, men best
oppleves den på julemarkedet
i gamlebyen der den ligger
innringet av sin tykke bymur
med mange tårn. Her står
bodene tett i tett, med fine
juledekorasjoner, strikkede
plagg og mye flott håndverk.
Deilige dufter av stekt pølse
og gløgg river i nesen, mens
fristende smakebiter på ost og
spekepølse tilbys overalt.
Skulle du foretrekker mer
moderne shoppingmuligheter, er det muligheter
bare noen skritt utenfor døren
til hotellet.

Estland
Estland er landet der folket
vant frem med sin syngende
revolusjon i 1991. Siden da har
landet utviklet seg til å bli en
av de mest populære ferie destinasjonene i Europa. Med
sin spennende historie, gamle
kultur, hyggelige byer, høye
servicenivå og relativt lave
priser har Estland blitt en
populær destinasjon for
nordmenn.

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. 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.
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Dag 2: Tallinn
Etter en god frokost ankommer vi Tallinn kl. 10.45 estisk tid.
Vi stiger ombord i bussen for en guidet rundtur, før vi sjekker
inn på flotte Tallink City Hotel for 1 natt. Hotellet ligger rett
ved gågaten til gamlebyen, og byens flotte julemarked er bare
noen minutter unna. Nå er det fritt frem for å utforske byen
på egen hånd. Felles kveldsbuﬀet på hotellet om kvelden.

Dag 3: Tallinn
Vi sjekker ut av hotellet kl. 10.00 og bruker resten av dagen i
byen. Mulighet for å besøke en lokal sjokoladeprodusent for
smaksprøver og litt shopping. Vi kjører ned til kaia cirka kl.
17.00 og stiger om bord for å nyte overfarten til Stockholm.
Mulighet for felles middag.

Dag 4: Stockholm - Østlandet
Reisefakta:
• Bussreise
• Båttur med TallinkSilja t/r

med plass i innvendig
dobbellugar - gulvsenger
• 3 frokost
• 1 estisk julebuﬀet inkl drikke
• 1 kveldsbuﬀet
• 1 hotellovernattinger på flotte

Tallink City hotel - med plass i
dobbeltrom
• Guidet rundtur i Tallinn
• Julemarked i Tallinn
• Reiseleder

Tillegg: enkeltrom kr. 1190,-

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. Alle er hjemme i løpet av
kvelden.

