
 

40 TIMERS CRUISE TIL TALLINN MED VICTORIA 1 
- Inkl. bussreise, innvendig lugar, 2 frokostbuffeer og 1 middagsbuffe! 

 
Tallinn er en klassisk hansaby med tårn, spir og ringmur. Den imponerende bymuren rammer inn 

gamlebyen med sine godt bevarte middelaldermiljø. Byen kalles med rette Østersjøens Dronning og har 

mye å by sine besøkende. Navnet Taanilinn betyr danskebyen og stammer fra 1200-tallet da det nordlige 

Estland var under dansk styre. Navnet ble endret til Tallinn, og i 1991 ble byen hovedstad i den uavhengige 

republikken Estland. Byen deles 

inn i en øvre og nedre del. I den 

øvre delen finner vi 

Toompaborgen, 

Parlamentsbygningen og den 

flotte russiskortodokse 

katedralen. I den nedre delen av 

gamlebyen finner vi trange 

gater og vakre fargerike hus, og 

et av de eldste rådhusene i 

Nord-Europa. Vi ligger til kai i 

denne vakre byen fra kl. 10:45 

til kl. 18:00 med muligheter for 

å se nærmere på byens severdigheter og shoppingtilbud. Vi anbefaler også lunsj på en av de koselige og 

gode restaurantene på rådhusplassen i gamlebyen! 

  
Søndag 4. februar: Avgang fra Orkanger kl. 03:00, Melhus kl. 03: 30 og Trondheim Sentralstasjon kl. 04:00. 
Vi kjører via Stjørdal og Meråker, og krysser grensa til Sverige på Storlien. Videre går ferden forbi Åre, 
Åsarne, Järvsö, Bollnäs og Gävle til Stockholm. Vi tar jevnlige pauser underveis, og midt på dagen blir det 
en lengre pause med muligheter for å kjøpe lunsj. Vi ankommer Värtahamnen i Stockholm i god tid før 
avgang med Tallink Siljas ferje, Victoria I kl. 17:30. Etter at vi har fått tildelt våre lugarer samles vi til 
middag i Restaurant Grande Buffet kl. 17:00, og koser oss med mye god mat mens skipet seiler ut 
Stockholms vakre skjærgård. 
 
Mandag 5. februar: Frokostbuffé ombord i 
Restaurant Grande Buffet fra kl. 07:30. Vi 
legger til kai i Tallinn kl. 10:45 (lokal tid), 
og samles i bussen. Vi kjører til avtalt sted 
i sentrum, og resten av dagen er til fri 
disposisjon fram til returavgang tilbake til 
ferjeterminalen på ettermiddagen. Kl. 
18:00 forlater vi Tallinn med kurs tilbake 
til Stockholm.  
 
Tirsdag 6. februar: Vi forsyner oss fra frokostbufféen mens skipet seiler inn til Stockholm. Vi legger til kai 
kl. 10:15, og setter kursen nordover. Vi tar jevnlige pauser, og det blir anledning til å kjøpe både lunsj og 
middag i løpet av dagen. Vi beregner ankomst Trondheim ca. kl. 22:30, Melhus kl. 23:00, og Orkanger kl. 
23:30. 
 

Pris pr. person:  kr. 1.598,- 
 
Prisen inkluderer; Bussreise med moderne turbuss, 2 overnattinger i innvendig dobbel – eller 

singellugar på Tallink Siljas ferje Stockholm – Tallinn t/r, 2 frokoster og 1 middag inkl. drikke. 

 
Tillegg for utvendig 2-sengslugar t/r: kr. 350,- pr. person / Tillegg for utvendig singellugar t/r: kr. 550,-  
Denne turen krever gyldig pass, og valuta på turen er Svenske kroner og Euro. 


