LÅNGHELG I TALLINN

JULMARKNADSRESA 3-6.12 2022 Lö-Ti

Vi bor på 4 stjärniga hotell Europa med utmärkt läge nära hamnen, centrum, gamla stan och
rådhustorget samt flera stora shoppingcenter Nautica, Rotermann, Sadamarket samt
restauranger och barer. Bekväma resetider, gott om tid i Tallinn och bussen med under hela
resan.
Lörd. 3.12

kl. 15.15
kl. 17.30

Buss startar från Österbotten på morgonen
Eckerö Lines färja Finlandia avgår från Helsingfors.
Ankomst till Tallinn, inkvartering i 2-pers. rum.
Hotell Europa: 4-stjärniga Hotel Europa ligger endast ett stenkast från
hamnen i Tallinn, bara 750 m från den vackra Gamla stan i Tallinn. Här
erbjuds elegant inredning, 2 skönhetssalonger samt stilfulla rum med gratis
WiFi och platt-TV. De luftkonditionerade rummen på Europa har sittgrupp
och värdeskåp. Alla rum har minibar och ett modernt badrum med hårtork.
Frukostbuffé i hotellrestaurangen Olive Restoran som har panoramautsikt
över hamnen. Det finns 2 bastur och ett litet gym. Här erbjuds även ett brett
utbud av skönhetsbehandlingar.

Sönd. 4.12

Frukostbuffé på hotellet.
Hela dagen fri för eget program. Julmarknaden på rådhustorget är öppen
hela dagen. Man kan komma och gå som man vill eftersom både shopping
och restauranger är helt nära hotellet. Den nya bron över hamnbassängen
gör nu att det är helt nära till Sadamarket och Sadama Turg från hotellet.
Hotellet har också egen restaurang och lobbybar.
Bussen kör till shoppingcenter utanför stan samt till nya IKEA varuhuset.
Resebyrån ordnar middag på restaurang i gamla stan om intresse finns.

Månd. 5.12

Frukostbuffé på hotellet.
Ännu en dag med shopping och möjlighet att boka in sej på behandlingar
massage mm. Reseledaren tipsar gärna om de nyaste sevärdheterna och
besöksmålen, det kommer hela tiden nytt sevärt i staden.

Tisd. 6.12

kl. 12.00
kl. 14.15

Frukostbuffé på hotellet.
Finlandia avgår från Tallinn.
Ankomst till Helsingfors. Avfärd mot Österbotten.
Ankomst till Österbotten på kvällen.

Pris:

Del i dubbelrum 360,-/pers. Pris för singelrum från resebyrån.

I priset ingår:

-Bussresa från Österbotten
-Båtbiljetter Helsingfors-Tallinn-Helsingfors
-Övernattning 3 nätter i 2-pers. rum på 4 stjärnigt hotell
-3 x frukostbuffé
-Reseledares tjänster

Mot tillägg:

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

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

