Påsken i Tallinn
- start våren med stillheten i gamlebyen
Tallinn er et populært reisemål. Stikkordene er gamleby, middelalder, kunsthåndverk
og god mat og drikke. Mange griper også sjansen til å ta en SPA behandling når de
først er i Tallinn. Med sin godt bevarte, 2.5 kilometer lange ringmur og trange
brosteinssmug, er gamlebyen, Tallinns største attraksjon. Så er den da også premiert
som en av Europas best bevarte middeladerbyer – med smale brosteinsgater,
sjarmerende restauranter med god mat og gamle hus. Handlegatene Viru og SuurKarja er fulle av antikviteter og brukskunst. Det sies at Tallinns gamleby har utviklet
seg mer de siste fem årene enn på de siste 100 til sammen. I Tallinn finnes det en
blanding mellom vestlige og østlige produkter. Prisnivået i Tallinn er svært hyggelig,
sett med norske øyne. Bruk derfor litt tid på din shoppingrunde i Estlands hovedstad,
og vi kan love deg en god handel.
Dag 1. Hjemsted – Stockholm
Vi kjører via Karlstad og Ørebro til Stockholm med stopp underveis for individuell
lunsj. Ved ankomst Stockholm kjører vi til Tallinks terminal for innsjekk. Om bord
slapper vi av med individuell middagsservering og nyter den fantastiske skjærgården
med sine 24.000 store, og små øyer.
Dag 2. Tallinn
Frokost om bord før ankomst kl.10.45. Vi
samles i bussen og får med oss en
lokalguide hvor vi besøker bl.a.
gamlebyen Toompea, omgitt av murer
med mektige og vakre kanontårn. Vi får
høre historien/opprinnelsen til de mange
vakre og særegne bygningene. Til avtalt
tid kjører vi til vårt hotell som ligger i
gangavstand fra gamlebyen. Vi anbefaler
en trivelig spasertur til Rådhusplassen. Vi
arrangerer en kveldspromenade med
middagsservering for de som ønsker det.
Dag 3 – 4. Tallinn – Stockholm
Formiddagen til fri disposisjon. Vår sjåfør har god kunnskap om Tallinn og anbefaler
de beste og rimeligste markeder. Gode kjøp gjøres på krystall, keramikk, ullvarer,
klær, antikviteter, lærvarer og lin. En spasertur i Murgaten hvor strikkekonene selger
sine strikkeprodukter, jakker, gensere, votter, luer og sokker i alle størrelser og
fasonger, til svært rimelige priser, hører med. Dagene går fort før vi dag 4 samles
igjen etter avtale og kjører til terminalen for innsjekk med båtavgang kl.18.00.

Dag 5. Stockholm – Hjemsted
Frokost om bord før ankomst Stockholm. Vi samles i bussen og setter kursen tilbake
til vårt hjemsted med alle nødvendige stopp underveis. Vi håper du har hatt en
opplevelsesrik tur, på gjensyn!

REISEFAKTA:
5 dagers tur
Avreisedato: 19.03
Pris pr. person kr. 3.695,Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Tallink, Stockholm – Tallinn tur og retur inkludert 2
frokoster
 2 Hotellovernattinger, inkludert 2 frokoster
 Lokalguide ifølge program
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 580, Singellugar kr. 420, Utvendig lugar kr. 340.- pr. person
Påstigningsrute:
A - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

