2 – 6 Desember Riga og Tallin

Riga. Latvia.

Tallin. Estonia.

Få Julestemningen 2018 intravenøst.
Bli med Lex-Bussen på besøk til Europas 2 flotteste
Julemarkeder.
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2 – 6 Desember Riga og Tallin
RIGA: Det sies at tradisjonen med å pynte juletre stammer fra Latvia. Om det
stemmer vet vi ikke, men julestemning er du nesten garantert å komme i, om
du besøker julemarkedet i Gamlebyen. Her er det korsang, juleverksteder og
hyggelig stemning, salgsboder med håndverk og altfor mye godt for både øyet
og magen. Kos deg, det er snart jul!
TALLIN: Julemarkedet i har i flere år vært på topplisten over Europas beste.
Gamlebyen i Tallinn kalles ofte for eventyraktig og er perfekte omgivelser for
en god, tradisjonell julestemning. På markedet kan du kjøpe nærmest alt som
hører julen til – og se julenissen med reinsdyr i helgene.

Vi benytter oss selvfølgelig av Tallink sine hoteller. 3-4 desember
Tallink Riga Hotel og 4-5 desember Tallink City Hotel i Tallin. Begge
overnattinger med frokost.
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2 – 6 Desember Riga og Tallin

2 desember senest 16:00 entrer vi Siljaline`s«ROMANTIKA»Stockholm–Riga.
5 desember senest 17:00 entrer vi Siljaline`s«BALTIC QUEEN»Tallin–Stockholm.
Vi reiser med skip som gir oss alle tjenester og bekvemmeligheter. Det store
utvalget av restauranter, barer, messebarer, konferanserom, spa komplekser,
kasinoer, tax-freebutikker og andre underholdningsfasiliteter er en solid del av
cruiseskipene. Underholdning, dans og moro på alle reiser. Begge cruisene er
med frokost.

Ikla Bistro på grensen mellom Latvia og Estonia. Her inntar vi lunch 4 desember
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2 – 6 Desember Riga og Tallin
2: Reiser fra Ringebu 04:00
Går om bord på Romantika senest 16:00

3: Ankomst Riga 11:00. Lex-Bussen kjører til hotellet. Vi sjekker inn
ca. 12:30. Vi har da resten av dagen/kvelden til disposisjon.

4: Frokost på hotellet. Avreise med Lex-Bussen kl 10:00. Lunch på Ikla
12:00. Ankomst hotellet i Tallin ca. 15:00. Etter innsjekk er resten av
dagen og kvelden til fri disposisjon.

5: Frokost og utsjekking av hotellet. Dagen er til deres disposisjon
frem til 16:00 da må alle være i Lex-bussen. Vi entrer Baltik Queen
senest 17:00.

6: Ankomst Stockholm 10:15. Vi retter snuten mot moderlandet.
Ankomst Ringebu ca. 21:00.

Denne utrolige førjulsreisen på hele 5 dager, får du for kun
3998,- på dobbeltrom/lugar. Inkl. 4 frokoster, eksklusivt
med Lex-Bussen

Ring 90 19 35 97 for bestilling og eller spørsmål. 

PS! Påmelding innen 01 November
12

2018

