
LÅNGHELG I TALLINN 6-9.12 2018 
 

Du bor på 4 stjärniga hotell Euroopa med utmärkt läge nära hamnen, centrum, gamla stan och 
rådhustorget med julmarknaden samt flera stora shoppingcenter. Det nyaste vägg i vägg med 
hotellet. Gott om tid för både julshopping och julmarknader. 
 
Torsd. 6.12  Buss startar från Österbotten på morgonen.  
 kl. 15.15 m/s Finlandia avgår från Helsingfors. Möjlighet till buffémiddag. 
 kl. 17.30 Ankomst till Tallinn, inkvartering i 2-pers. rum. för 3 nätter. 
   
  Hotell Euroopa: 4-stjärniga Hotel Euroopa ligger endast 150 meter från 

hamnen i Tallinn i den historiska stadsdelen Rotermann, endast 750 m från 
den vackra Gamla stan i Tallinn. Här erbjuds elegant inredning, 2 
skönhetssalonger samt stilfulla rum med gratis Wi-Fi och platt-TV. De 
luftkonditionerade rummen på Euroopa har sittgrupp och värdeskåp. Alla 
rum har minibar och ett modernt badrum med hårtork. Frukostbuffé i den 
eleganta hotellrestaurangen Olive Restoran som har panoramautsikt över 
hamnen. Det finns 2 bastur och ett litet gym. Här erbjuds även ett brett 
utbud av skönhetsbehandlingar. 

   
Fred. 7.12  Frukostbuffé på hotellet. 

Hela dagen fri för eget program. 
Man kan komma och gå som man vill eftersom både shopping och 
restauranger är helt nära hotellet. 
Hotellet har också egen restaurang och lobbybar. 
Resebyrån ordnar middag på restaurang i gamla stan någon av kvällarna. 

   
Lörd.  8.12  Frukostbuffé på hotellet. 

Bussen kör till stort shoppingcenter i utkanten av staden samt till garn- och 
tygaffärer m.m 
Tallinn har flera nya besöksmål, reseledaren berättar och tar er med dit. 
Den som önskar kan besöka spaanläggning som ligger i närheten och bada 
eller ta massage. 

   
Sönd. 9.12  Frukostbuffé på hotellet.  
 kl. 12.00 m/s Finlandia avgår från Tallinn. Möjlighet till lunchbuffé ombord. 
 kl. 14.15 Ankomst till Helsingfors. Avfärd till Österbotten. 
   
Pris:  Del i dubbelrum  365,-/pers. Singelrum 485,- 
   
I priset ingår:  -Bussresa från Österbotten 

-Båtbiljetter Helsingfors-Tallinn-Helsingfors 
-Övernattning 3 nätter i 2-pers. rum på 4 stjärnigt hotell 
-3 x frukostbuffé 
-Reseledare: Linda Tikkala 

   
Mot tillägg:  Buffé inkl. måltidsdrycker ombord  

Middag på restaurang i gamla stan  
   
  För resa till Estland behövs giltigt pass. 
 

Resebyrå LINDA TOURS Tel: 06-2243350 www.lindatours.com 


