
 

 

Telefon 72 55 33 94 Postadresse: Besøksadresse: 
E-post post@tbuss.no Sunnlandsvegen 2  Sunnlandsvegen 2 
Org.nr: 997 765 885 27032 Trondheim  Trondheim 

Tallinn 
24. November 2019, 5 dager 
 
Thorleifs Bussreiser ønsker dere hjertelig velkommen til vakre Tallinn. 

 

 
 
 
24. November 
 
Avreise fra Trondheim sentralstasjon Pl. 12, kl. 00.45 (Natt til søndag) 

Vi kjører via Storlien til Sundsvall og ankommer Stockholm på morgenen. Vi tar oss god tid 

til stopp underveis. Vi får sannsynligvis god tid til å se på Stockholm før avreise. En liten 
vandring i gamla stan, eller bare en lunsj for de som ønsker å kjøpe seg det.  

På ettermiddagen vil vi gå om bord (avreise 17:30) på M/S Victoria som vil frakte oss videre 

til Tallinn.  Kvelden er fri til å nyte båtens fasiliteter.  

 

NB: Husk å stille klokken en time frem i løpet av natten. 

 
25. November 

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. 

 

 
 

Vi ankommer Tallinn kl. 10:00, lokal tid. Etter ankomst møter vi vår lokale guide på kaien. 

Vi tar en guidet rundtur i byen før vi setter kursen mot hotellet – Tallink City Hotel. 

Hotellet ligger utenfor den middelalderske gammlebyen i Tallinn. Ca 850 m fra 

Rådhusplassen. Etter innsjekk er dagen din. 
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26. November 
Frokost på hotellet. 

Denne dagen er til deres disposisjon. Tallinn byr på hyggelige priser og mange flotte 

opplevelser. Det anbefales å ta en gåtur i gamlebyen som byr på en helt spesiell stemning. 
 

27. November 
Etter frokost sjekker vi ut av hotellet, og nyter denne dagen i Tallinn. Vi møtes på 

ettermiddagen for transport til skipet. Skipet, M/S Victoria, har avreise fra Tallinn kl. 18:00. 
 
28. November  
Vi ankommer Stockholm kl. 10:00. Deretter går turen tilbake til trivelige Trøndelag hvor vi 

ankommer på sen kveld. 

 
 

VIKTIGE OPPLYSNINGER: 
 
Avreise fra Trondheim den 24. November 2019 kl. 00:45  
Vakttelefon ved avreise: 72 55 33 94. Tast 3. 
Rederiet krever at du har med gyldig pass, og at du kan fremvise dette ved innsjekk på 

skipet. 
Hjemkomst: 28. November, Sen kveld. 
Husk gyldig reiseforsikring som dere selv ordner. 

Europeisk helsetrygdekort. (det gamle E 111.) Ordnes på www.helfo.no eller på telefon 

815 70 030. Dette tar ca. 10 dager. 

Vakttelefon ved avgang +47 72 55 33 94, tast 3 
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 Estland er EURO. 
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