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Førjulsstemning i Tallinn  
8.- 10.desember 2021 
 
Julemarkedet i Tallinn finner sted på torget foran det majestetiske rådhuset. Her 
samles handelsmenn og –kvinner for å tilby et vidt spekter av håndverk som du 
gjerne ikke finner i de vanlige butikkene. Lokale matprodusenter tilbyr estiske 
matvarer som kan være alt fra ingefærbrød til smakfulle drikker som varmer 
både kropp og sjel. Med en fin innramming av juledekorasjoner og julemusikk er 
det ingen grunn til å reise hjem uten å ha funnet den gode julestemningen! 
 
8. desember: Ankomst Tallinn 
Oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 08.00 for flyreise til Tallinn. Avgang 
med Norwegian kl. 10.05, ankomst Tallinn kl. 12.35.  Det blir busstransport 
sammen med skandinavisk talende guide fra flyplassen til sentrum av byen for 
innsjekk på Hotel Viru som ligger rett utenfor gamlebyen. Resten av 
ettermiddagen til fri disposisjon i byen. Her blir det muligheter til å besøke flere 
av julemarkedene i byen, som alle ligger i gangavstand fra hotellet. Det største 
av dem ligger på Torget – midt i gamlebyen.  Om kvelden samles vi til felles 
middag på Restaurant Platz som ligger i Gamlebyen, og guide følger oss til 
restauranten.  
 
9. desember: Sightseeing og Gamlebyen med julemarkedet 
Etter frokost blir vi med på en rundtur både med buss og til fots med lokalguide. 
Vi kjører først til Tallins sentrale park, Kadriorg. Slottet og dets omgivelser er i 
seg selv en av Tallins største attraksjoner. Vi fortsetter til Pirita med sin vakre 
strandpromenade, før vi kjører tilbake til Tallinn og slottet oppe på Domberget. 
Fra slottet, som nå er Estlands regjeringsbygning, skimter vi den lutherske 
domkirken. Deretter tar vi en spasertur i gamlebyen, omkranset av bymuren 
med sine mange imponerende forsvarstårn. Turen varer totalt i 3,5 time, og 
avsluttes på julemarkedet midt i gamlebyen. Resten av dagen er til fri 
disposisjon her, lunsj i egen regi. Om kvelden samles vi til felles middag på 
Restaurant Scheeli, som ligger i gamlebyen. Guide følger oss til restauranten. 
 
10. desember: Bryggeribesøk og sjøflyhavnen - hjemreise 
Frokost og utsjekk. Bagasjen settes på hotellet og vi har hele formiddagen til 
egen disposisjon før vi på ettermiddagen skal på en 4-timers utflukt.  
Først besøker vi bryggeriet som ligger i det nyrenoverte havneområdet 
Noblessneri Sadam. Fire entusiastiske bryggerieiere startet virksomheten i 
trange omgivelser utenfor byen og produserte ekte håndverks-øl med 
selvkomponerte oppskrifter. Ølet ble så populært at det i dag selges i 30 land 
over hele verden. Her blir det en omvisning i bryggeriet og ølsmaking.  
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Deretter besøker vi sjøflyhavnen, som siden 2012 har vært en del av Estlands maritime museum. 
Museet holder til i de gamle sjøflyhangarene, ferdigstilt i 1917, som en del av Peter den Stores 
havfestning. Den første av sitt slag i verden den gang. Tematisk er utstillingen delt i tre; over vann, 
vannflaten og under vann og lys og lyd benyttes for å gjøre utstillingen interessant. 
Hovedattraksjonen er bl.a. den gamle ubåten «Lembit» og isbryteren Suur-Töll.  
Dagen avsluttes med servering av Hotel Virus sin julebuffet før vi reiser ut til flyplassen. Avgang med 
Norwegian kl. 22.20, ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 22.50.  
 
 
Pris pr. person  kr 5 790,- ved over 40 betalende deltagere 
   kr 5 995,- ved over 30 betalende deltagere 
   kr 6 590,- ved over 20 betalende deltagere 
 

Flyreise Oslo – Tallinn tur/retur  
Flyskatter  
Transfer flyplass – hotell t/r 
2 overnattinger i standard dobbeltrom på hotell 
2 frokoster på hotellet 
2 x 3-retters middager på lokale restauranter 
Julebuffet på Hotel Viru 
Sightseeing/vandring i Tallinn med buss og skandinavisktalende guide  
(3,5 time) 
4-timers utflukt med buss og skandinavisktalende guide; 
- Bryggeribesøk med omvisning og ølsmaking 
- Omvisning i Sjøflyhavnen  
Skandinavisktalende guide på ankomsttransfer samt guideassistanse til  
restaurant 2 kvelder 

 
Tillegg enkeltrom kr 720,- pr. person 
 
 
 
 
Tilbudet er basert på en valutakurs € 1 = NOK 10,40. Vi må ta forbehold om prisjustering som følge 
av endrede skatter og avgifter samt valutakursjustering.   
 
Vi må også ta forbehold om endring i programmet som følge av gjeldende regler for smittevern på 
det tidspunktet hvor turen skal gjennomføres. 
 
Bindende påmelding snarest og innen 27.august til: reise.leder@sul-lillestrom.no  
 
Vi kommer tilbake til dato for innbetaling når interessen for turen er avklart. 
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