LÅNGHELG I TALLINN 19-22.11 2020
SHOPPING OCH JULMARKNAD
Vi bor på 4 stjärniga hotell Tallink Conference & Spa med utmärkt läge, nära gamla stan och
rådhustorget med julmarknaden samt flera stora shoppingcenter. Hotellet har stor
badavdelning med bastur och pooler. Gott om tid för både julshopping och julmarknader,
sevärdheter m.m
Torsd. 19.11
Ca 08.00
Ca. 09.15
kl. 16.30
kl. 18.30

Buss avgår norrifrån på morgonen, start i Oravais ca 7-tiden
Vasa
Närpes
Tallinks snabbfärja Megastar avgår från Helsingfors.
Ankomst till Tallinn, inkvartering i 2-pers. rum. för 3 nätter.
Hotell TALLINK CONFERENCE & SPA ligger centralt med
gångavstånd till centrum och gamla stan och granne med Sadamarket
shoppingcenter och flera andra shoppingcenter. Det nyrenoverade och
moderna hotellet är ett perfekt boende för dem som vill bekanta sig
med Estlands huvudstad. Hotellet har restaurang Nero, loungebar och
Spaavdelning Aqua Spa, med bastu, ångbastu, pool, jacuzzis,
utomhuspool och poolbar. I Beauty and Wellnesscenter kan du unna
dej sköna spa- och skönhetsbehandlingar.
Standard dubbelrum med gratis WiFi och platt-TV. De luftkonditionerade
rummen har sittgrupp och värdeskåp. Alla rum har minibar och ett modernt
badrum med hårtork. Frukostbuffé ingår.

Fred. 20.11

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 samt badavdelning.

Lörd. 21.11

Frukostbuffé på hotellet.
Om det finns intresse så kör vi med bussen till stort shoppingcenter
Ulemiste i utkanten av staden samt till garn- och tygaffärer m.m
Tallinn har flera nya besöksmål, reseledaren berättar och tar er med dit om
ni vill. Någon av kvällarna ordnar vi en genemsam middag på trevlig
restaurang i gamla stan.

Sönd. 22.11
kl. 13.30
kl. 15.30

Frukostbuffé på hotellet.
Tallinks snabbfärja Megastar avgår från Tallinn.
Ankomst till Helsingfors. Avfärd till Österbotten.

Pris:

Del i dubbelrum 360,-/pers.

I priset ingår:

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