
Specialrejse med BUPL & SL

Tallinn
5 dages rejse til Estlands hovedstad med BUPL & SL
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Tallinn Specialrejse med dansk rejseleder 

TILMELDING
DaGama Travel:
 Tlf. 36 38 00 00

Web: www.dagama.travel
Email: info@dagama-travel.dk

AFREJSE 04.09.2017

Delt dobbeltværelse
Pris per person

04.09 ..........................kr. 4.290,-

***

Eneværelse
Tillæg per person

Tillæg eneværelse ....kr. 550,-

***

Udflugt til Patarai
Inklusiv frokost

Pris per person .........kr. 175,-

***

SæRAFtAlE
Depositumbetaling udgør ved 
bestilling kr. 1500,- per person.
Restbetaling 75 dage før afrejse.

Tallinn
5 dages kulturrejse med BUPL & SL

Historien om Dannebrog, der faldt ned fra himmelen, 
har de fleste hørt om. Men de færreste har været, hvor 
begivenheden fandt sted. Det kan der nu rådes bod på med 
denne rejse til Estlands hovedstad, Tallinn. Gennem en 
tid med alt fra tyske ridderordner, besættelse af danskere, 
svenskere og polakker, for til sidst at blive indlemmet i den 
russiske bjørns favntag, er Estland nu selvstændigt for første 
gang i sin tusindårige historie. Tag til Tallinn - en af Europas 
bedst bevarede middelalderbyer - på en uforglemmelig 
kulturel rejse med erfaren dansktalende rejseleder. Vi bor 
på centralt beliggende 4 stjernet hotel i gåafstand fra den 
hyggelige gamle bydel med de brostensbelagte gader.

DAG BY OVERNATNING KLASSE NÆTTER TRANSPORT
1 - 1 København - - -
1 - 5 Tallinn Hotel Viru **** 4
5 - 5 København - - -
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INKLUDEREDE HØJDEPUNKTER PÅ REJSEN:

KGB-museet - aflytningscentralen på hotel Viru i Tallinn.
Domkirken i Tallinn - udsmykning, våbenskjolde og sarkofager.
Alexander Nevski Katedralen - den ortodokse kirke i Tallinn.
Den Danske Konges Have - hvor Dannebrog faldt ned fra himlen.
Udlugt til Estlands Friluftsmuseum - en levende fortælling om 
Estlands landsbysamfund og traditioner

PRAKTISKE OPLYSNINGER:

04SEP København - Tallinn, SK1786, 13.30 - 16.00 (lokale tider)
08SEP Tallinn - København, SK1787, 16.30 - 17.05 (lokale tider)

Tallinn er en utroligt spændende by med mange krogede gader 
og bakker. En stor del af tiden bevæger vi os til fods gennem 
byen, så denne tur er ikke egnet for gangbesværede.

Tilmeldingsfrist senest 1. april til Dagama Travel
Tfl. 36 38 00 00 / info@dagama-travel.dk



DAG 1 | KØBENHAVN - TALLINN |
Udrejse til Tallinn
Udrejse fra København med SAS til Tallinn.
Velkomstmiddag på lokal restaurant.
Der er inkluderet aftensmad.
 
DAG 2 | TALLINN |
Byrundtur og KGB-muséet
Byrundtur til fods i Tallinn med besøg i Kongens 
Have hvor Dannebrog faldt ned, rundvisning i 
KGB-museet og besøg i skt. Olav kirken og
Alexander Nevski-katedralen.
Eftermiddagen er til fri disposition.
Der er inkluderet morgenmad.
 
DAG 3 | TALLINN |
Eslands Friluftsmuseum
Udflugt til Estlands Friluftsmuseum, hvor gamle 
bygninger fra 1700-1900 tallet giver et godt indblik 
i de sidste 300 års samfund i Estland.
Friluftsmuseet er et såkaldt levende museum med 
mange aktiviteter.
Der er inkluderet morgenmad og frokost.
 
DAG 4 | TALLINN |
Dagen er til fri disposition
Der er ikke lagt noget program denne dag
Der er inkluderet morgenmad og aftensmad.
 
DAG 5 | TALLINN – KØBENHAVN |
Hjemrejse til Danmark
Besøg ved sangpladsen på vej til lufthavnen i Tal-
linn, hjemrejse til København med SAS.
Der er inkluderet morgenmad.

PRISEN INKLUDERER:
•	 Fly Køben
•	 havn – Tallinn (tur/retur) med SAS.
•	 Alle skatter og afgifter.
•	 Bidrag til Rejsegarantifonden.
•	 Overnatning i delt dobbeltværelse på centralt 

beliggende 4-stjernet hotel.
•	 Transport, udflugter og entréer ifølge program.
•	 4 x morgenmad, 1 x frokost og 2 x aftensmad.
•	 Engelsktalende lokale guider.
•	 Erfaren dansktalende rejseleder.

PRISEN INKLUDERER IKKE:
•	 Sygdomsafbestillingsforsikring.
•	 Rejseforsikring.
•	 Tillæg for eneværelse.
•	 Øvrige måltider og drikkevarer.
•	 Drikkepenge (beregn ca. kr. 120,- pr. person).
•	 Alt der ikke er nævnt under “prisen inkluderer”.

UDFLUGT (DAG 4): Pris per person kr. 175,-
Udflugt til det gamle søfort og tidligere fængsel 
Patarei, der bl.a. blev brugt til at huse deporte-
ringsfanger under den første sovjetiske besæt-
telse i 1940.
Patarai ophørte med at være fængsel i 2002 og 
stedet står, som da det blev rømmet. Det giver 
en helt unik stemning og gør stærkt indtryk på 
den besøgende. Man kan næsten høre væggene 
tale om de mange triste skæbner, bygningen 
gennem tiden har huset.
Der er inkluderet frokost.
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Tallinn Specialrejse med dansk rejseleder 



KONTAKTINFORMATION

DaGama Travel
Ryesgade 5 . 2200 København N

Tlf: +(45) 3638 0000
Fax: +(45) 3638 0020

E-mail: info@dagama-travel.dk
Web: www.dagama.travel

CVR-nr. 32934854
Rejsegarantifonden 2250

Danmarks Rejsebureau Forening


