Avskedsresa
Tallin 3 dagar

8 december 2019
Enkelhyttstillägg

2 390 :500 :-

Detta blir vår sista programlagda resa i vår verksamhet. Vi avslutar med en NYHET och
med ett innehållsrikt program till Tallinn.
Dag 1. Resan startar från respektive hemort för färd mot Siljaterminalen vid Värtahamnen i Stockholm.
Efter sedvanliga formaliteter embarkerar vi färjan som ska föra oss till Tallinn under nattens timmar.
Vi flyttar in i våra insides tvåbäddshytter (tillägg för utsides i mån av tillgång) i lugn och ro.
Nu väntar en härlig buffé, och eftersom det närmar sig juletid blir det i någon form att likna vid julbord.
Mätta och belåtna får var och en ta del av färjans nöjesutbud efter eget tycke och smak.
Dag 2. Frukost inleder vår dag ombord efter en förhoppningsvis skön natt med god sömn.
Vår egen buss finns med under hela resan och när alla samlats i bussen, hälsar vi vår lokalguide välkommen
till oss. Det blir en rundtur i Tallinns omgivningar samt promenad i gamla centrala Tallin under sammanlagt
2 timmar.
I Tallinn har Calles en relativt nyöppnad affär som vi besöker för inköp av diverse flytande godsaker. Bussen
står parkerad utanför affären vilket gör att Du inte behöver bära tungt någon längre sträcka.
Här finns flera möjligheter till intag av lunch för dem som önskar. Den fina julgranen bland alla julmarknadsstånd måste ockå betraktas. Många hävdar att Tallinns julmarknad är den bästa av alla.
Färjan avgår från Tallinn kl. 18:00 lokal tid för återresan mot Stockholm.
Återigen intager vi våra hytter och därefter är kvällen ledig för egna upplevelser ombord.
Dag 3. Frukosten ingår även denna dag som en start på dagen innan färjans ankomst till Stockholm kl 10:15.
När bussen kört i land från färjan och alla plockat in sina tillhörigheter startar vi mot respektive hemorter.
OBS! Glöm inte passet!
Valuta: Svenska kronor SEK och Euro.
I resans pris ingår: Bussresa, lokalguide i Tallin med rundtur enligt program, smörgåsbord (buffé) dag 1,
2 frukostar, inkvartering i tvåbäddshytter insides, reseledartjänst, paketresemoms, avbeställningsskydd
samt en mycket användbar avskedspresent från oss.

