
”F örflytta dig i tid och rum när vi 
besöker vackra Tallinn. På andra 
sidan Östersjön välkomnar 

Estlands huvudstad oss med sina pampiga 
torn, fästningsmurar, mysiga gränder i 
en spännande mix av hippa stadsdelar. 
Tallinn är en av Europas vackraste 
och mest romantiska medeltida städer. 
Smaka på stadens trendiga matkultur, 
gå en "medeltida barrunda" och avsluta 
dagen med världens bästa pannkaka!

DESTINATION TALLINN 
Vi reser från våra hemorter och styr bussen 
mot Stockholm. Väl i Stockholm kör vi 
ombord på Tallinks färja och installerar oss 
i våra hytter. Önskar du middagsbuffé inklu-
sive dryck på kvällen rekommenderar vi 
att middagen förbokas hos oss, det lönar sig. 
Kvällen håller vi fri för egna aktiviteter. 
     På morgonen avnjuter vi en god sjöfrukost 
ombord innan vi når Tallinn. Här ansluter 
vår svensktalande lokalguide som tar oss 
med på en rundtur genom Gamla stan till fots. 
     Efter avslutad rundtur checkar vi in på 
fyrstjärniga Tallink City Hotel, mitt i hjärtat 
av staden, vid portarna till Gamla stan. 
Tvärs över gatan från vårt hotell hittar vi 
stadens finaste shoppingcenter Viru Keskus, 
perfekt för den som är sugen på shopping. 
Kvällen håller vi fri för egna aktiviteter.  
www.tallinkhotels.com

HISTORIA OCH MEDELTIDA KÖK 
Efter skön nattsömn äter vi frukost på 
hotellet i egen takt. Strosa längs Tallinns 
vindlande kullerstensgator och medeltida 
korsvirkes  hus från 1400-talet. 
     Staden har på senare år exploderat i en 
populär mat- och nöjeskultur. Idag erbjuder 
Tallinn ett stort utbud av såväl lokal som 
internationell gastronomi. Här hittar du 
allt från  afrikanska, thailändska och lokala 
 restauranger i en mix av medeltid och modern 
inriktning. Varför inte prova den medeltida 
restaurangen Olde Hansa som tar dig tillbaka 
till Tallinns guldålder. Förutom dess mörka 
öl med örter eller honung kan du följa med 
på en två timmar lång matresa tillbaka till 
medeltiden. För dig som önskar ett kortare 
depåstopp rekommenderar vi den medeltida 
puben Drakoon. Puben serverar dessutom 
mindre tilltugg till ett bra pris. 
      Om sötsug skulle uppstå är det lätt att gå 
loss bland hemgjord choklad och bakelser 
på Chokladeria, eller frossa i världens bästa 
pannkaka på Kompressor ”The Worlds Grea-
test Panncakehouse”. 
     När du känner dig klar med Gamla stan kan 
det vara värt att besöka stadsdelen Kalamaja, 
även kallat hipsterville. Stadsdelen har på 
senare år förvandlats till ett av Tallinns mest 
populära områden. Stadens kreativa kvarter 
lockar med avslappnade ölhak och vinbarer, 
caféer, food trucks och designbutiker. Ett 
roligt alternativ till det medeltida Tallinn. 
www.visittallinn.ee

HEMRESA 
Efter mysiga dagar i Tallinn styr vi åter 
bussen mot hamnen. För den som vill 
besöker vi Calles för förmånlig shopping 
innan Tallinks nöjeskryssare tar oss tillbaka 
till Stockholm under natten. Önskar du 
middagsbuffé inklusive dryck på kvällen 
rekommenderar vi att middagen förbokas 
hos oss, det lönar sig. På morgonen avnjuter 
vi en stor sjöfrukost innan vi från Stockholm 
rullar vidare söderut, nu fyllda av Tallinns 
medeltida charm och romans.

TALLINN 
Välkommen till medeltida och trendiga Tallinn, 
en av Europas mest prisvärda städer.

TA L L I N N  -  FÅ R B O B U S S

FAKTA 
RESA: 13/9 (4 DAGAR) 
 PRIS: 1.990:- /PERSON 
 
 INGÅR:
• Resa i helturistbuss
• Kryssning med Tallink Silja
• Del i insideshytt
• Två sjöfrukost ombord
• Del i dubbelrum på Tallink City Hotel
• En frukost i Tallinn
• Guidad stadsrundtur med lokalguide
• Besök på Calle för förmånlig shopping 

TILLVAL ALTERNATIV LOGI:
• Del i fönsterhytt t/r 400:- /person
• Enkelhytt (insides) och enkelrum 900:-

ÖVRIGA TILLVAL:
• Middagsbuffé utresa med dryck 315:- 

(ordinarie pris ombord 335:- per person)
• Middagsbuffé hemresa med dryck 315:- 

(ordinarie pris ombord 335:- per person)
• Platsreservation i buss t/r 50:-

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
• 100:-

√

NÄSTA SIDA 
Avresetider



ARRANGÖR: Fårbobuss AB
BESÖKSADRESS Östra Torggatan 7 b, 1 tr  
POSTADRESS Box 15, 572 21 Oskarshamn 
TELEFON 0491-140 40

FÖR BOKNING & FRÅGOR, RING

0491-140 40
WWW.FARBOBUSS.SE // BOKA@FARBOBUSS.SE

TA L L I N N  -  FÅ R B O B U S S 

Det är här vår resa börjar.

09.00  Kalmar, Rasta
09.10 Rockneby, E22
09.20  Ålem, Preem
09.30 Mönsterås, Resecentrum
10.00 Oskarshamn, Fyren (Forum)
10.10  Fårbo, E22
10.40 Lunds by, E22
10.45 Verkebäck, E22 
11.00  Västervik, Ljunghedsvägen Sibylla
11.20  Gamleby, Flisvägen (Swebus)
11.25  Björnsholm, E22
11.30  Tindered, Värdshuset
11.50 Valdemarsvik, Mossebo (E22)
12.00  Gusum, Samåkningsparkering
12.30 Ringarum, Värdshuset (45 min paus)
13.10  Söderköping, Resecentrum
13.40  Norrköping, Resecentrum (Hpl. A)
15.30  Stockholm, Värtahamnen

AVRESETIDER

ANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälningsavgift på 500:- /person + eventuellt avbeställningsskydd. 
(dras av vid slutbetalning)

BETALNING 
Betalning görs till bankgiro 986-2087 först efter utskickad faktura.  
Vid bokning ska personnummer (år-mm-dd) uppges.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Gäller vid avbokning på grund av sjukdom före avresa mot  
läkarintyg, en expeditionsavgift på 75:- uttages. Avbokningen  
måste ske före avresa via telefon. Tillägg för enkelrum 
debiteras om en person försvinner/avbokas i rummet. 
Namnbyte innan avresa är möjligt, kontakta oss!

AVRESA OCH HEMKOMST 
Tiderna i magasinet och i programblad är alltid preliminära 
tider tills resans alla påstigningsplatser är fastställda.  
Meddelas dock inget annat skriftligen är det alltid tiden 
och platsen på ditt resebevis som gäller!

LEGITIMATION/PASS 
Ta med giltigt pass på resan. Samtliga resenärer till 
Tallinn måste kunna uppvisa giltigt pass.

VALUTA 
Euro (SEK, Euro och kort på båten).

Låt dig gå vilse bland Tallinns vackra kullerstensgataor och slå 
dig ner på någon av stadens mysiga innergårdar.

10.15  Stockholm, Värtahamnen 
15.00  Västervik, Ljunghedsvägen Sibylla
16.00 Oskarshamn, Fyren (Forum)
17.00  Kalmar, Rasta

HEMKOMSTTIDER (cirkatider, utvalda orter)

VIKTIG INFORMATION 
Utan giltigt pass kommer du inte  
in i Estland. Glöm inte ditt pass!


