TALLINN
13.-17. september 2019
Reiseleder: Hege Steinsland
Hege Steinsland er fra Brattvåg på Sunnmøre. Hun er
tilsett i en prosjektstilling i NMS for å jobbe fram fornying i frivillighetsarbeidet. Engasjementet for
arbeidet i Estland ble vekket da hun besøkte landet og menighetene sammen med Landsstyret i NMS.

Bli med NMS til Estlands
hovedstad Tallinn
Havnebyen Tallinn er en av NordEuropas best bevarte middelalderbyer
og hele gamlebyen er på UNESCOs liste
over verneverdige steder. Byen er
berømt for sine smale brosteinsgater og
monumenter fra middelalderen.

På denne turen vil du få oppleve selve
byen med de severdighetene den har å
by på. Det blir blant annet en guidet
rundtur med lokalguide. Guiden tar oss
med og lar oss bli litt bedre kjent med
hovedstaden Tallinn og republikken Estland som i 2018 feiret sin 100-års dag.
Vi skal innom den flotte Kadriorg
parken. Inngang i parkanlegget er gratis. Om
noen ønsker å gå inn i slottet som huser en
formidabel kunstutstilling så er det mulighet for
det (Ikke inkludert i turprisen).

Tallinn er preget av optimisme og tro
på fremtiden. Samtidig er befolkningen
opptatt av å bevare det ekte estlandske.

Menighetsprest Tiina Klement foran det nye kirkebygget i
Mustamäe som de håper de snart kan ta i bruk.

En av dagene skal vi innom den lokale
gjenbruksbutikken Magda Misjonipood.
Besøk hos lokale menigheter som NMS
er engasjert i står selvsagt også på
programmet og misjonær Magne
Mølster vil møte oss og informere om
NMS sitt arbeid i Estland.

Vi skal bo godt på Hotel Tallink City i
sentrum av byen. Siden vi bor så sentralt
er det god anledning til å vandre rundt i
sentrum og i gamlebyen på egenhånd.
Turen går med fly fra Oslo med mulighet
for tilslutning fra andre byer samme
morgen. Det blir felles frokost og middag
hver dag. To av kveldene spiser vi middag
på hotellet og de andre to kveldene blir
det middag på restauranter i byen som
serverer tradisjonell Estisk mat. Lunsj
ordner hver enkelt på en av de mange
kaféene i byen.

Flytider med Norwegian fra Oslo
Tiina Klement, prest i Mustamäe og Magne Mølster,
prest i Saku

Søndag får vi delta i gudstjeneste på
Saku med påfølgende grilling.
(værforbehold)

13/9 Oslo - Tallinn
17/9 Tallinn - Oslo

10.35 - 13.05
10.45 - 11.15

(Lokale tider og tidsforskjell er +1 time)
Mulig med gjennomgående flybilletter fra
andre byer i Norge via Oslo der Norwegian
har flyruter.

Turpris pr person:

kr 6.890

Tillegg for enkeltrom
kr 2.150
Tillegg fra ander byer i Sør-Norge kr 1.500

Turprisen inkluderer: Fly Oslo - Tallinn t/r,
4 overnattinger i dobbeltrom med halvpensjon (frokost og middag), transport og utflukter i henhold til program, reiseledertjenester
fra Norsk turteam.
Ikke inkludert: Øvrige måltider, drikke til
maten, forsikringer

Påmelding og informasjon:

Dagens kirkebygg i Saku med prospekt av den nye
kirken

Plussreiser
post@plussreiser.no
Telefon: 70 17 90 00

Generelle vilkår
Plussreiser sine vilkår baserer seg på ”Lov om pakkereiser” av 25.08.95 med senere endringer og
forskrifter, samt ”Alminnelige vilkår for pakkereiser” utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukerombudet gjeldende fra 01.01.15.
Plussreiser forplikter seg til å gjennomføre turene etter de oppsatte program så langt det er praktisk mulig. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure» kan det bli aktuelt å foreta programendringer som for eksempel omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted,
endring av turteam, droppe severdigheter/besøkssted o.l. Vi tar også forbehold om trykkfeil i programmet.
Forbehold om prisendringer: Turprisen gjelder de ytelser som er oppsummert i fakta om turen.
Prisen er kalkulert med de valutakurser som var gjeldende vinteren 2019. Dersom det blir vesentlige forandringer i valutakursene, devaluering el.l. forbeholder vi oss retten til å justere prisene. Det
samme gjelder uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, endring av flyskatter el.l.
Klager: Dersom noen ønsker å fremsette klage, må dette gjøres umiddelbart til reiseleder. I tillegg
må det sendes skriftlig begrunnet klage til Plussreiser innen fire uker etter hjemkomst.
Avbestillingsregler: Avbestilles turen innen 32 dager før avreisedato, tilbakebetales ikke depositum (kr 1000).Avbestilles turen mellom 31 og 15 dager før avreise kreves 50% av turprisen. Avbestilles turen mindre enn 15 dager før avreise, eller ved manglende frammøte avreisedagen, kan
100% av turprisen kreves inn. Det samme gjelder dersom man mangler de nødvendige papirer for
å delta på hele reisen.
Disse reglene gjelder selv om den påmeldte ikke har betalt inn depositum/turpris. Plussreiser kan
da fakturere dette i ettertid
Reiseforsikring: Alle som reiser utenlands må ha reiseforsikring. Plussreiser kan være behjelpelig
med å videreformidle bestilling av reiseforsikring. Ved reiser i Europa bør du i tillegg ha med deg
Europeisk Helsetrygdekort.
Avbestillingsforsikring kjøpt hos Plussreiser: Avbestillingsforsikring kan bestilles hos Plussreiser ved påmelding og betales samtidig med depositumet. Avbestillingsforsikring kan ikke etterbestilles etter at depositum er innbetalt. Den blir ikke refundert ved avmelding. Pris på avbestillingsforsikring er 5% av turpris, minimum kr. 500.
Dersom du har en reiseforsikring med inkludert avbestillingsforsikring så er det ikke behov for ekstra avbestillingsforsikring.

Teknisk arrangør:

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

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

