Svenska Klubben i Helsingfors
REVAL 1–3/4.10.2020
Tallink Silja
1.10.2020
3.10/4.10.2020

10:30 – 12:30 Helsingfors – Tallinn
13:30 – 15:30 Tallinn - Helsingfors

Megastar Comfort Lounge
Megastar Comfort Lounge

TORSDAG 1.10.2020
Utresa från Helsingfors till Tallinn
10:00 Reseledare Henrik Hultin, telefon 040 730 0348, är på plats i terminal 2, Västra Hamnen.
10:30 Tallink Silja Megastar lämnar Helsingfors. Platser i Comfort Lounge är reserverade.
Comfort Lounge är ett bekvämt separat område med urval av snacks, förfriskningar, tidningar, TV.
WIFI.
12:30 Ankomst till Tallinn.
Vår buss möter oss och kör till ” Marriott Hotel Telegraaf”. Vårt 5-stjärniga hotell ligger i hjärtat av
Gamla Stan. Vi lämnar våra väskor i hotellets bagagerum. Vi åker vidare till stadsdelen Telliskivi.
https://www.marriott.com/hotels/travel/tllak-hotel-telegraaf-autograph-collection/
Ca 13:30 Lunch på restaurang F-hoone. Lunchbuffé.
Ca 14:30 Guidad stadsrundtur till fots med svensktalande guide. Besök på Fotografiska museet.
Ett stenkast från Tallinns ringmur ligger Telliskivi som blivit en stad i staden. Industribyggnaderna,
ursprungligen från 1800-talet, har hyst Baltiska järnvägsbolaget och under sovjettiden en
elektroteknisk fabrik där komponenter till satelliten Sputnik framställts. Den gamla, industriella
charmen finns kvar och väggarna är täckta av enorma muralmålningar som uppkommit spontant. Här
i Baltiska järnvägsbolagets tio gamla byggnader finns kaféer, restauranger, uppstartsföretag,
konstnärsateljéer och butiker.
Fotografiska museet, Tallinn är en privatägd konsthall och öppnades i juni 2019. Detta är den första
utländska filialen till Fotografiska i Stockholm. Efter guidningen tillbaka till vårt hotell med vår buss.
Ca 16:30 Incheckning på vårt hotell. Vila och egen tid.
19:00 På kvällen middag på Restaurang Dominic.

FREDAG 2.10.2020
Tallinn
07:00-09:15 Frukost
09:30 Vi lämnar hotellet med vår buss.
10:00 Besök på konstmuseet KUMU. Guidad visning på engelska. Ca 1 h.
KUMU konstmuseum och dess samlingar omfattar estnisk konst från 1700-talet och framåt. Museet,
som ritats av den finske arkitekten Pekka Vapaavuori, ligger dramatisk beläget vid kalkstensplatån
Lasnamägi (Laxberget) och sträcker sig till Kadriorg (Katarinadalen). Museibyggnadens postmoderna
arkitektur är ett konstverk i sig och är uppförd i en kombination av kalksten, patinerad koppar och
glas. Muséet består av sju våningar och en stor del är beläget under marken, vilket får det att se
mindre ut än vad det egentligen är. År 2008 utsågs KUMU Tallinn till årets europeiska museum av
European Museum Forum. Museet visar såväl inhemsk som internationell konst anordnar museet
flera kulturevenemang under året.
11:30 Vi lämnar museet.
12:00 Tallinns TV-torn. Lunch.
13:30 Egen tid i TV-tornet.
Det 314 m höga TV-tornet är ett attraktivt turism-, kultur- och fritidscenter och är den högsta
byggnaden i Tallinn och hela Estland. Tornet bjuder in till bland annat en panoramautsikt från 170 m
höjd, interaktiva multimedielösningar som presenterar Tallinn, historisk utställning om TV-tornet från
dess byggande som ett stjärnobjekt för den olympiska regattan 1980 till dess återinvigning 2012.
14:00 Vi kör tillbaka till hotellet.
Eftermiddagsprogram meddelas närmare avresan.
19:30 På kvällen middag på restaurang Troika tillsammans med Svenska Klubben i Reval.

LÖRDAG 3.10.2020
Tallinn- Revelska slottsbalen
07:00-10:00 Frukost
Lunch på egen hand.
12:00 Eventuell utcheckning. På egen hand till båten.
13:30 Tallink Silja Megastar lämnar Tallinn. Platser i Comfort Lounge är reserverade.
15:30 Ankomst Helsingfors.
Program i Tallinn:
16:00 Cocktail på Svenska Klubben i Reval.
18:00 Revalska slottsbalen på Katarina I slott. Anmälning till slottsbalen sker via Svenska klubben i Reval,
e-post: revalskaslottsbalen@gmail.com
Information om slottsbalen: https://www.facebook.com/revalskaslottsbalen/ och http://revalball.com/
SÖNDAG 4.10.2020
Tallinn - Helsingfors
07:00-10:00 Frukost
12:00 Utcheckning från hotellet
12:30 Med egen buss till Tallink Siljaterminalen.
13:30 Tallink Silja Megastar lämnar Tallinn. Platser i Comfort Lounge är reserverade.
15:30 Ankomst Helsingfors.
PRIS: 1-3 oktober 2020, 725 €/person
PRIS: 1-4 oktober 2020, 960 €/person
I PRISET INGÅR:
• Tallink Silja tur/retur Comfort Lounge Helsingfors – Tallinn.
• Inkvartering i Tallinn på 5-stjärnigt hotell.
• Buss till förfogande enligt programmet.
• Guidad rundtur i Telliskivi. Guidningen är på svenska.
• Inträde till Fotografiska museet.
• Guidad rundtur KUMU konstmuseum. Guidningen på engelska.
• Inträde till KUMU konstmuseum samt till TV-tornet.
• 2 luncher: torsdag, fredag inklusive öl, snaps/kaffe/te.
• 1 middag: torsdag inklusive snaps/ ½ flaska /vin/kaffe/te.
• Frukost på hotellet.
• City- och logiskatter.
TILLKOMMER:
Personliga utgifter, reseförsäkring & avbeställningsskydd. Vänklubbsmiddag Svenska Klubben i Reval
i Tallinn på fredag, Revelska slottsbalen. Transfers som inte är med i programmet.

HOTELL: Marriot Hotel Telegraaf*****
www.marriott.com/hotels/travel/tllak-hotel-telegraaf-autograph-collection/
Vårt 5-stjärniga hotell ligger i en historisk byggnad från 1878, alldeles nära rådhusplatsen i Tallinn.
Alla rum har luftkonditionering, platt-TV med satellitkanaler samt badrum med badrockar och tofflor.
Här finns gratis WiFi, en inomhuspool, en bubbelpool och det exklusiva spaet Elemis.
BOKNINGSVILLKOR:
Anmälningsavgift 150 euro/person betalas vid anmälningstillfället. Slutfaktura förfaller 1.9.2020.
Reservation för prisändringar i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka. Vi reserverar oss för ändringar
i resans program.
AVBESTÄLLNINGSVILLKOR:
Fram till 28.8.2020 fri avbokning
Från 29.8.- 18.9.2020 70 % av resans pris
Från 19:9 .2020 100% av resans pris
ANMÄLNING: Resan har begränsat antal platser. Anmälan löpande under sommaren till Henrik Hultin,
tel. 040 730 0348 eller mail: henrik.hultin@synocus.com

Axtours resebyrå
Tel. +358 18 512 17 groups@axtours.ax Storagatan 14, 22100 Mariehamn

