TALLINN 6-8.12 2019
Du bor på 4 stjärnigt hotell Metropol Spa som är ett av de nyaste spahotellen i Tallinn och
öppnades sommaren 2018, läget är utmärkt i det trendiga Rotermancity nära Virukeskus och
gamla stan och rådhustorget med julmarknaden samt flera stora shoppingcenter.
Fred. 6.12
ca. 08-tiden
kl. 15.15
kl. 17.30

Buss avgår från Oravais på morgonen
Vasa
Närpes
m/s Finlandia avgår från Helsingfors.
Ankomst till Tallinn, inkvartering i 2-pers. rum. för 2 nätter.
SPA HOTELL METROPOL ROTERMAN: Splitternya 4-stjärniga Spa
hotel Metropol ligger mitt i Rotermankvarteren i centrum av staden endast 5
minuters promenad från gamla stan(100m).
Rummen är inredda i nordisk modern stil med allt som kan behövas för din
vistelse (ca 22 m2). Alla rum har bekväma bäddar, luftkonditionering, LCDTV, minikassaskåp, minibar, och hårtork, badrum med dusch och wc. Hela
hotellet har gratis internet.
Businessklass rummen har dessutom te- och kaffemaskin, strykjärn,
badrock och tofflor.
I Spa avdelningen väntar 4 olika bastur(finsk bastu, arombastu, ångbastu
och saltbastu), pool och bubbelbad samt poolbar.
Hotellets gäster har gratis inträde till spa avdelningen.
Wellness avdelningen erbjuder olika skönhetsbehandlingar och massage av
profesionell personal.
Nomad Resto är hotellets restaurang och bar, där frukosten serveras och där
man också kan äta middag om man så önskar.

Lörd. 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.
Vi gör också en tur med bussen till shoppingcenter utanför stan.
Resebyrån ordnar gemensam middag på restaurang i gamla stan om det
finns intresse.

Sönd. 8.12
kl. 12.00
kl. 14.15

Frukostbuffé på hotellet.
m/s Finlandia avgår från Tallinn.
Ankomst till Helsingfors. Avfärd till Österbotten.

Pris:

Del i standard dubbelrum 305,-/pers.
Del i businessklass dubbelrum 330,-/pers.

I priset ingår:

-Bussresa från Österbotten
-Båtbiljetter Helsingfors-Tallinn-Helsingfors
-Övernattning 2 nätter i 2-pers. rum på 4 stjärnigt nytt hotell
-2 x frukostbuffé
-Inträde till Spa avdelningen
-Chaufför och reseledares tjänster under hela resan
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