
Førjulstur til

Tallinn 

Turteam:          
Erling Rimehaug

Det er en egen stemning over førjulstiden 
i Tallinn. Vi skal vandre gjennom de gamle 
husene innenfor murene fra middelalderen, 
lære om Estlands historie og kirkeliv, oppleve julespill i en 
moderne kirke og julemarkedet på Rådhusplassen.

Turen går i sammarbeid med Vårt Land. 

9. - 12. desember 



Reiseleder: 
Erling Rimehaug er tidligere 
redaktør i Vårt Land. Han har 
skrevet flere bøker, blant annet 
Tørsten gir lys om åndelig utvikling 
som fikk pris som årets beste 
kristne bok i 2007. Han har 
utdanning i blant annet historie og 
kristendom. Rimehaug har ledet 
pilegrims-vandringer i Det hellige 
land og gruppereiser til Russland 
og Armenia. Erling Rimehaug har 
besøkt Estland over tjue ganger 
siden 1991, og kjenner landet og 
historien godt.

Førjulstur til Tallinn 
Det er en egen stemning over førjulstiden 
i Tallinn. Vi skal vandre de trange gatene 
mellom de gamle husene innenfor murene fra 
middelalderen, lære om Estlands historie og 
kirkeliv, oppleve julespill i en moderne kirke 
og julemarkedet på Rådhusplassen. Erling 
Rimehaug var i Estland under frigjøringen fra 
Sovjet, og har siden besøkt landet jevnlig.

Dag 1
Fredag 9. desember
Avreise med Norwegian fra Gardermoen kl 
09.20 (mulig med tilslutning fra ander byer). 
Etter en flytur på en og en halv time lander vi i 
Estlands hovedstad Tallinn kl 11.50 lokal tid. Vi 
blir hentet på flyplassen av turbuss som kjører 
oss til Peeteli luthersk kirke. Her får vi servert 
lunsj og vi får orientering om arbeidet for barn 
fra utsatte familier som denne kirken driver. Vi 
blir så hentet av bussen vår igjen som kjører til 
Tallinn sentrum og vårt hotell for de neste tre 
nettene Park Inn by Radisson Cental Tallinn. 
Middag på hotellet om kvelden og samling 
etter middagen der Erling Rimehaug forteller 
om Estlands historie.

Flytider: 
09.12.2022 
Oslo - Tallinn  09:20 - 11:50
12.12.2022
Tallinn - Oslo  14:30 - 15:00



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 2
Lørdag 10. desember
Etter frokost på hotellet blir det en vandring 
gjennom Tallinns gamleby ledet av Erling 
Rimehaug. Vi avslutter i området ved 
Rådhusplassen hvor en ordner seg lunsj på 
egenhånd. Etter lunsj blir det fritid og det 
blir anledning til å besøke julemarkedet eller 
shopping i gamlebyen.
Vi møtes til middag på hotellet om kvelden 
etterfulgt av samling i møterommet der Erling 
Rimehaug orienterer om kirkelivet i Estland.

Dag 3
Søndag 11. desember
Etter frokost på hotellet blir vi hentet av buss 
som tar oss med til bydelen Pirita utenfor 
Tallinn sentrum. Her ligger Olympiastadion, 
TV-tårnet, klosterruiner og en strand med 
utsikt mot Tallinn. Vi skal opp i det 313 
meter høye TV-tårnet og nyte en fantastisk 
utsikt over området. På veien kjører vi innom 
Kadriorg slott (ikke inngang i slottet). Tilbake 
i sentrum blir det tid til å kjøpe seg litt lunsj 
før vi blir hentet av bussen igjen som tar oss 
med til Mustamae. Her skal vi besøke Maarja 
Magdaleena lutherske kirke hvor vi blir med 
på julespill og gudstjeneste. Denne moderne 

kirken er bygd de siste årene, og huser en aktiv 
menighet med mange gode musikere. Buss 
tilbake til hotellet hvor vi avslutter dagen med 
felles middag.

Dag 4
Mandag 12. desember
Det blir litt tid om formiddagen til å se seg 
omkring i Tallin sentrum på egenhånd før vi 
blir hentet av bussen som kjører oss tilbake til 
flyplassen igjen. Flyavgang med Norwegian kl 
14.30. Ankomst Gardermoen kl 15.00. (Mulig 
med tilslutning til andre byer)



Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS 

Kr 7.490 per person i dobbeltrom

Tillegg for enkeltrom: kr 890
Tilslutning fra andre byer: kr 1.500

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Oslo-Tallinn tur/retur
• 3 overnattinger med halvpensjon 

(frokost og middag)
• 1 lunsj
• Guiding, busstransport og 

inngangspenger i henhold til program
• Reiseledertjeneste fra Norsk turteam

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten 
• Mat på flyet
• Tips 
• Forsikringer

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00.

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING


