Helsinki și Tallinn
Piețe de Crăciun în Țările Nordice - 27.11-01.12.2020
ZIUA 1, 27.11.2020: Zbor Budapesta-Tallinn (06.30-13.40). Transfer de la aeroport
și tur ghidat în Tallinn, în care ne bucurăm de cele mai frumoase vederi panoramice asupra
orașului Tallinn și a împrejurimilor sale. Vom face o incursiune în istoria Tallinn-ului din sec.
al XI-lea și până azi. Vizităm Palatul Kadriog (exterior) și grădinile sale frumoase,
vedem plaja Pirita și facem un tur pietonal în orașul vechi: Castelul Toompea, Biserica
Rusă Ortodoxă, Domul și Primăria. În Tallinn, vizităm Piața de Crăciun, o piață feerică, cu
ziduri vechi de cetate, sculpturi în gheață și arome care ne încântă simțurile. Ne vom opri,
pentru masă, în timpul turului (masa este inclusă). După tur, mergem la hotelul în care
suntem cazați, unde ne vom bucura de facilitățile de spa și wellness pe care ni le oferă.
Cazare în Tallinn.
ZIUA 2, 28.11.2020: Tallinn. Dimineața de bucurăm de artă în două muzee
importante ale orașului: Muzeul Kadriog și Muzeul Național de Artă al Estoniei (Kunnu Art
museum), după care mergem în centrul vechi al orașului pentru a vedea Muzeul Maritim
Letonian și pentru a lua prânzul într-o atmosferă medievală. După prânz, mergem la Muzeul
Maritim Militar SEAPLANE. Seara, ne reîntoarcem la hotel în Tallinn.
ZIUA 3, 29.11.2020: Tallinn-Helsinki. Dimineața, ne îmbarcăm pentru o croazieră
Tallinn-Helsinki (2h). Situat în Golful Finlandei, Helsinki este un arhipelag compus din 300
de insule. Datorită arhitecturii frumoase, acesta a fost denumit și Orașul Alb al Nordului.
Vizităm centrul orașului Helsinki, plimbându-ne pe Esplanadă și facem un tur în centrul
istoric pentru a admira din exterior cele mai importante clădiri din oraș: Palatul
Parlamentului, Primăria, Filarmonica și Opera.
Se
vizitează Catedrala
Orașului
Helsinki și Catedrala Ortodoxă din Helsinki, precum și Biserica din Stâncă (Tempeliaukio
Church). Ne oprim la Târgurile de Crăciun tematice din Piața Senatului și alte piețe cu
produse artizanale, unde ne vom bucura de produsele locale precum hering la grătar și
produse de patiserie, dar și obiecte artizanale din sticlă sau ceramică. Cazare în Helsinki.
ZIUA 4, 30.11.2020: Helsinki-Tallinn – După micul dejun, vizitam muzeele de artă și
design: Atheneum Art Musuem, care este o parte a Galeriei tripartite de Artă a Finlandei și
Amox Rex. La prânz ne îmbarcăm pentru o scurtă croazieră pe insula Suomenlinna un loc
perfect de a petrece timp liber bucurându-ne de mare, de culori și natură dar și de muzeele
sale: Muzeul Maritim, Muzeul Militar. Cei care doresc pot să viziteze și Muzeul Păpușilor de
pe insulă. Seara ne întoarcem la Tallinn (croazieră Helsinki – Tallinn (2h)). Cazare în Tallinn
ZIUA 4, 01.11.2020: După micul dejun, are loc predarea camerelor și transferul la
aeroport pentru zborul Tallinn-Budapesta (10.40-13.40). Seara revenim în Timișoara plini cu
experiențele acumulate în două dintre cele mai frumoase capitale nordice de la Marea
Baltică.

Tarif 795 euro/persoana in camera dubla (tarif valabil pentru
rezervari pana la 31.10.2020)
Tariful include:






avion (+taxe de aeroport);
transfer aeroport-hotel în Tallinn;
turul orașului Tallinn;
cazare hotel 4* cu mic dejun: 3 nopți Tallinn și 1 noapte în Helsinki;
însoțitor de grup la minim 11 persoane

Tariful nu include:



transferul Budapesta-Timișoara;
cardurile de vizitare.

Acte Necesare:
·paşaport original sau carte de identitate;
·cazier judiciar pentru însoţitorul de grup de copii;
·pentru copiii sub 18 ani – declaraţie notarială de la ambii părinţi, după caz.
TERMENE ȘI CONDIȚII DE PLATĂ: Tarifele sunt exprimate în euro/pers/în cameră
dublă, plata se face în euro sau în lei (curs BNR+2%). Variantele de cazare propuse sunt
orientative, în cazul indisponibilității acestora la momentul rezervării, vă vom oferi alternative
similare. Avans, la confirmarea rezervării, minim 30%, următoarea tranșă, de 30%, cu 60 de
zile înainte de data plecării, rest de plată, cu 30 zile înainte de plecare.
Nota*: Ofertele early-booking și cele promoționale sunt valabile în limita locurilor
disponibile.
Însoțitorul de grup are voie să modifice ordinea programului turistic fără a schimba
structura acestuia.

