Sommeren i Tallinn
- en by rik på historie og attraksjoner
Estland i dag er data, stål, glass, høyteknologi – det er full fart fremover uten å se
seg tilbake. Men skraper man i lakken, kommer riddertiden til syne – og bestemor
slår høyet på engen. Med ljå, selvfølgelig. Estland er et land i Baltikum ved en østlige
kysten av Østersjøen. Landet grenser til Finskebukta i nord og ligger mellom Latvia
og Russland. Estland er variert, fra kalksteinsstrendene og de nøysomme einerne i
vest til muntre morenekurver i sørøst. Dype skoger, myke marker, speilblanke sjøer
og ruiner med århundrets skiftende historie er strødd med mild hånd rundt i
landskapet. De fleste reiser til Tallinn som er en av Europas best bevarte
middelalderbyer. Hele sentrum er fylt av gamle trehus fra middelalderen og den
gamle bymuren er bevart rundt store deler av byen. Men Estland har så mye mer.
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 med båtavgang kl.17.45.
Om bord slapper vi av og nyter den
fantastiske skjærgården med sine
24.000 store og små øyer.
Dag 2. Tallinn
Frokost om bord under innseiling til
Tallinn. Vi samles i bussen og kjører en runde i byen hvor vi blant annet besøker
gamlebyen Toompea, omgitt av murer med mektige og vakre kanontårn. 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 et hyggelig
middagsmåltid for de som ønsker det.

Dag 3. Tallinn med utflukt
For de som ønsker det blir det en dagsutflukt til
badebyen Pärnu. Byen med kilometervis av kritthvite
strender, men kanskje er byen mest kjent for oss
Skandinaver som Spa byen nummer en i Estland. I
Tallinn anbefaler vi et besøk til Kadriorg-parken.
Denne parken ble tatt i bruk i 1714 da den russiske
tsaren Peter I bodde i Tallinn. Både palasset som
ligger i selve parken og parkanlegget var et prosjekt
som ble gitt til den italienske arkitekten Niccolo
Michetti. Om kvelden arrangerer vi en spennende
aften med middagsservering og hyggelig samvær.

Dag 4. Tallinn
Dagen i dag tilbinger vi i Tallinn før vi igjen samles for avreise til båtterminalen. Hva
med siste innkjøp av 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. Båtavgang kl.18.00 hvor kvelden om bord er til fri disposisjon.
Dag 5. Stockholm – Hjemsted
Frokost om bord under innseilingen til Stockholm. Straks etter ankomst samles vi 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: 22.07
Pris pr. person kr. 4.695.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Tallink, Stockholm – Tallinn tur og retur
inkludert 2 frokoster
 2 Hotellovernattinger, Tallink City Hotel inkludert 2 frokoster
 Utflukter ifølge program
 Lokalguide
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 880, Singellugar kr. 480,Påstigningsrute:
A - se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

