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Riga - Tallinn  
18. juli 2019, 7 dager 
 
Velkommen til Riga og Tallinn. 
 

 
 
 
 
18. juli 
 
Avreise fra Trondheim sentralbanestasjon kl. 00:45 – plattform 12 (Natt til torsdag 
18.07.19) 
 
Vi kjører via Storlien til Sundsvall og beregner ankomst Stockholm i god tid før båtavgang 
til Riga. Ved vanlig ankomsttid til Stockholm har vi tid til at besøk ved det svenske slottet 
og et besøk i Gamla Stan. Kl. 17:00 har MS Romantika avgang til Riga. Etter 
ombordstigning er kvelden til egen disposisjon.  
 
19. juli 
Vi ankommer Riga tidlig morgen og etter en tur rundt i byen kjører vi til hotellet i byens 
sentrum. Radisson Blu Latvija ligger sentralt plassert i byen, med kort vei til det meste. 
Etter innsjekking har vi resten av dagen til egen disposisjon. 
 
20. juli 
Det serveres frokost på hotellet. Dagen er fri til din egen benyttelse. Kanskje reiselederen 
har noen planer for dagen? 
 
Riga er hovedstad og største by i Latvia. Med sine 699 203 innbyggere er Riga Baltikums største by, og 
en av de største i Nord-Europa. Mer enn en tredel av Latvias befolkning bor i Riga. Riga er en viktig 
havneby, samt et senter for industri, handel, kultur og finans i Baltikum. Byen ligger i Rigabukten, ved 
munningen av elven Daugava. Riga dekker et areal på 307,17 km2, og har en beliggenhet på en til ti meter 
over havet, på en flat slette av sand. Latvias nasjonalforsamling Saeima, regjering og president holder 
også til her. 
 
21. juli 
Det serveres frokost på hotellet. VI møtes i bussen på formiddagen og setter kursen mot 
Tallinn. Turen er like over 30 mil, og vi kjører langs Rigabukten og passerer sommerbyen 
Parnu like etter vi har kommet inn til Estland. Vi ankommer hotellet vårt på 
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ettermiddagen. Hotellet Tallink City hotell ligger midt i byen, og med meget kort vei til 
gamlebyen i Tallinn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Tallinn er hovedstaden i og den største havnebyen i Estland. Byen har 401 996 innbyggere og ligger helt 
nord på den baltiske halvøy, 80 km sør for Helsingfors. Byen er kjent for sin vakre gamleby, som for 
øvrig er oppført på UNESCOs verdensarvliste siden 1997. 

 
22. juli 
Dagen er til fribenyttelse. Det anbefales en tur i gamlebyen og se utsikten på 
utsiktspunktet. Det kan også anbefales en tur på en av byens mange museum eller flotte 
shoppingsentre.  
 
23. juli 
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet, og nyter denne dagen i Tallinn. Vi møtes på 
ettermiddagen for transport til skipet. Skipet, Baltic Queen, har avreise fra Tallinn kl. 
18:00. 
 
24. juli 
Vi ankommer Stockholm kl. 10:15. Deretter går turen tilbake til trivelige Trøndelag 
hvor vi ankommer på sen kveld. 
 
 

 
Tilleggsopplysninger 
 
Avreise fra Trondheim den 18. juli 2019 kl. 00:45 (Dvs. natt til torsdag) 
Vakttelefon ved avreise: 72 55 33 94. Tast 3. 
Husk: 

 Pass 

 Gyldig reiseforsikring som dere selv ordner. 
 Europeisk helsetrygdekort (det gamle E 111). Ordnes på www.helfo.no eller på 

telefon 800 43 573. Dette tar ca 10 dager. 

 Rederi og Hotell: De krever fullstendig navn, samt fødselsdato og år + Nasjonalitet. 
Hjemkomst: 24. juli  sen kveld. 
Vi anbefaler at dere tar med dere pute og pledd, for deres egen komfort om bord på 
bussen. 
Valuta lønner det seg å veksle der nede. Ellers finnes det minibanker. Myntenheten i Latvia 
og Estland er Euro.  

 

mailto:post@tbuss.no
file://///bits-ds-data1/wiki/Estland
file://///bits-ds-data1/wiki/Baltikum
file://///bits-ds-data1/wiki/Helsingfors
file://///bits-ds-data1/wiki/UNESCO
file://///bits-ds-data1/wiki/Verdensarven
http://www.helfo.no/

