Vårtur til Tallinn
Lonely Planet`s reisebok «Best in Travel» kåret i 2018 Tallinn som destinasjon nr. 1 å besøke når
det gjelder å få valuta for pengene.
Byen er liten, fasjonabel og har øst-Europas flotteste gamleby.For mange nordmenn har Tallinn i
flere år vært et yndet reisemål, med sin blanding av historisk atmosfære og moderne kultur.
Bli med oss på en opplevelsestur i både nåtid og fortid i den estiske hovedstaden!
Søndag 24.mars:
Hjemstedet - Stockholm
Vi kjører E18 og krysser Sverige på tvers til Stockholm. Det blir
lunsj (ikke inkludert) og regelmessige pauser underveis. I
Stockholm går vi om bord i TallinkSilja og vi koser oss med
middagsbuffet på kvelden.
Mandag 25.mars:
Tallinn
Vi spiser frokost før båten legger til kai kl. 10.00, lokal tid.
En skandinavisktalende guide møter oss på kaien for å vise oss
rundt i 3 timer. Deretter inntar vi byen på egenhånd (lunsj ikke
inkludert) før vi sjekker inn på Tallink City Hotel **** Dette
hotellet ligger i hjertet av byen, i det populære shopping og businessområdet.
Middagen i kveld blir på Peppersack. Restauranten ligger i hjertet av gamlebyen og innredningen tar
deg med tilbake til middelalderen. Her får vi servert en 3-retters middag.
Tirsdag 26.mars:
Tallinn
En god frokost inntas før vi sjekker ut av hotellet. Dagen i dag
benyttes til shopping og opplevelser i byen. Hvis noen er
interessert, kan vi kjøre ut til Seaplane Harbour Hangars/Maritime
Museum (inngang er ikke inkludert). Sjøflyhavnen er en del av
Estlands Maritime Museum og utstillingene ble åpnet for publikum
i 2012. Museet er kåret til «Europas mest spennende museum» og
har over 200 autentiske gjenstander på utstilling. Her kan du blant
annet se ubåten Lembit, isbryteren Suur Töll, et sjøfly og mye
mer.Til avtalt tid kjører vi tilbake til sentrum og plukker opp de
andre før vi sjekker vi inn på båten.Middagsbuffet om bord.
Onsdag 27.mars:
Stockholm - hjemstedet
Vi spiser frokost mens båten seiler inn Stockholms vakre skjærgård. Vel i havn finner vi bussen og
starter på hjemturen. Vi krysser Sverige på tvers og kommer så tilbake til Norge og hjemstedet. Det
blir lunsj (ikke inkludert) og stopp for benstrekk underveis.
Pris kr. 4.900,- per person, som inkluderer:
-Bussreise med reiseleder og komfortabel turistbuss
-Båtreisen Stockholm – Tallinn tur/retur i innvendig dobbellugar med halvpensjon
-Èn natt i dobbeltrom med frokost på Tallink City Hotel
-Sightseeing med skandinavisktalende guide i Tallinn
-Middag på Peppersack
Tillegg:
-Enkel innvendig lugar og enkeltrom kr. 600,-Enkel utvendig lugar og enkeltrom kr. 800,-Utvendig dobbellugar kr. 200,- per person
-Lunsj tur/retur Oslo-Stockholm
-Avbestillingsforsikring kr. 250,Th. Liens Turistbusser AS
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