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www.sorvestreiser.no
Det tas forbehold om endringer i reisetider og skrivefeil i programmet. Oppdatert program 

med informasjon om fly, reiseleder og annet vil bli sent per post/epost  ca. 2-3 uker før avreise !

Tallinn er hovedstaden og den største 
havne  byen i Estland. Byen har ca. 442 000 
inn byggere. Den er en av NordEuropas best 
bevarte middelalderbyer. Gamlebyen, Vanalinn, 
ble oppført på UNESCO sin verdens arv liste i 
1997. Foruten danske og tyske innslag, bærer 
Tallinn preg av at den har vært underlagt 
Sverige og Russland. I dag utgjør Tallinn et 
dynamisk vekstsenter i Østersjøregionen.

DAG 2–4 Under oppholdet vårt blir det 
byvandring med lokalguide hvor vi får høre 
byens historie og se noen av severdighetene. 
Det er også satt av god tid til å bli nærmere 
kjent med Tallinn på egen hånd. To av kveld
ene spiser vi felles middag på restaurant: 

Olde Hansa: Idet man setter foten inn døren 
til Olde Hansa blir man dratt tilbake i tid og 
forstår virkelig at Tallinn var middelalderens 
hovedstad. Det første man møter er servitører 
med glimt i øyet og autentisk bekledning. 
Disse spiller gjerne et skuespill for å varte opp 
om «de kongelige». God mat, god service og 
en herlig restaurantopplevelse venter dere 
hos Olde Hansa. 

Peppersack: En middelalderrestaurant 
hvor konseptet spiller på Tallinns middel
alderhistorie. Belig gen heten er sentral 

i gamlebyen. Lokalene er romslige, det er høyt 
under taket med «klassiske» buer i taket og 
mye bruk av levende lys og lysekroner.

DAG 5 Vi sjekker ut fra hotellet og har tid 
på egen hånd før turen går til flyplassen. 
Vi sjekker inn hos SAS og flyr fra Tallinn 
til Oslo kl. 18.30, og videre til Stavanger 
kl. 20.45. Ankomst Stavanger kl. 21.35.

Tallinn
Bli med til Tallinn, Estlands hovedstad. Vi bor godt under 
oppholdet og får med oss sightseeing såvel som tid på egen hånd.

DAG 1 Vi møter reiseleder fra Boreal 
Reiser på Stavanger lufthavn Sola, og 
sjekker inn hos SAS og har flyavreise 
kl. 06.00 via København til Tallinn. 
Etter ankomst møter vi innleid buss 
og lokalguide som bringer oss til Park 
Inn By Radisson Meriton Conference 
og Spa hotell, beliggende 5 minutter 
i gå avstand til gamlebyen. Her er 
store og gode rom, spa og gratis Wifi. 
Etter innsjekk gjør vi oss kjent i byens 
sentrum sammen med reise leder.

 R E I S E FA K T A

DATO 18.–22.10.

PÅMELDINGSFRIST 10. juli

PRIS kr  12 300,–

PRISEN INKLUDERER
• Flyreisen
• Reiseleder Boreal Reiser
• 4 netter på hotel m/4 frokoster
• 1 middag på Olde Hansa
• 1 middag på Peppersack
• Busstransfer flyplasshotell t/r
• 1 byvandring med lokalguide

TILLEGG
• Enkeltrom: kr 1 500,–
• 2 middager
• Lunsjer
• Drikke til måltidene




