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DATO 2017-01-13

TILBUD: « Y`SMEN TIL TALLINN OG EUROPE CONVENTION CESIS 2017 »
Fredag 30/6 : Avreise fra Oslo kl 16.30 – ankomst Tallinn kl.19.00
Vi holder av 40 seter på disse flyavgangene og har frist med å bekrefte/betale depositum
innen 1/3 . Etter bekreftelse er bestillingen bindende.
Ved ankomst Tallinn står buss klar for å kjøre til : Radisson Blue Hotel Olympia for
overnatting i 3 netter.
Lørdag 1/7 : Bysightseeing med skandinavisktalende guide i 2 timer.
Søndag 2/7 : Mulighet for å få med seg sangfestivalen som pågår i Tallinn.
Vi kan skaffe billetter og transport ut til festivalplassen.
Mandag 3/7 : Buss fra Tallinn til Cesis for deltakelse på Europa Convention og overnatting
på Sigulda Hotel i Sigulda , en halv times kjøring fra Cesis.Vi har opsjon på hotellet til 31/1.
Fra 4/7 – 8/7 : Eget program i Cesis, transport tur/retur Sigulda hver dag.
Søndag 9/7 : Buss fra Sigulda ca kl 09.00 til Riga flyplass for avreise
kl 12.25 – ankomst Oslo kl.13.00.
Tilslutning med fly fra Stavanger og Bergen kan ordnes mot tillegg , slik at det passer inn
med avgangene fra og til Oslo.
Pris pr person pr 13/1 : kr 7.150,-. Tillegg for enkeltrom på forespørsel.
Inkludert i prisen : Flybilletter Oslo – Tallinn/Riga – Oslo inkludert skatter og avgifter pr
13/1 , 2 x 20 kg bagasje + håndbagasje og setereservasjon.
Transport flyplass – hotell tur/retur, 9 netter inkludert frokost i delt dobbeltrom. All transport
som skissert i program. 2 timers sightseeing i Tallinn med guide.
Tilbudet er basert på minimum 30 reisende og vi tar forbehold om endring av antall, endring
av skatter og avgifter, samt store valutaendringer.
Håper tilbudet er interessant for dere og ser frem til tilbakemelding innen fristene.

Med vennlig hilsen
Travelnet Os Reisebyrå A/S

Annlaug Askeland/ gruppeansvarlig
E-post: annlaug.askeland@travelnet.no

