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Revelion Viking la
Marea Baltică
Helsinki, Finlanda

Descriere Revelion Viking la Marea Baltică 4*, Helsinki, Finlanda
ZIUA 1 – 28.12.2019: Zbor Budapesta-Helsinki (19.20-22.40).Transfer aeroport-hotel. Cazare la hotel în Helsinki.
ZIUA 2 – 29.12.2019: Helsinki. Situat în Golful Finlandei, Helsinki este un arhipelag compus din 300 de insule. Datorit arhitecturii
frumoase, Helsinki a fost denumit i Oraul Alb al Nordului. Vizitm centrul oraului, cu un tur panoramic în centrul istoric i admirm din
exterior cele mai importante cldiri din localitate: Palatul Parlamentului, Primria, Filarmonica i Opera. Vizitm acvariul Sea Life. Ne
plimbm prin centrul istoric i ne oprim în Piaa Senatuluiunde ne bucurm de produsele locale finlandeze, precum hering la grtar i
preparate de patiserie, dar i de obiectele artizanale din sticl sau ceramic. Timp liber pentru cumprturi. Seara, cazare în Helsinki.
ZIUA 3 – 30.12.2019: Se viziteaz Synebrychoff Art Museum care este o parte a Galeriei tripartite de Art a Finlandei, neuitând de
bisericile deosebite ale oraului: Temppeliankio, Capela Linitii Kamppi i Catedrala Ortodox din Helsinki. Timp liber în Helsinki pentru
shopping. Cei care doresc pot s viziteze fortreaa Sommelina.
ZIUA 4 – 31.12.2019: REVELION 2020! Helsinki-Tallinn i Croaziera festiv de Revelion Tallinn-Stockholm-Tallinn. Dimineaa, plecm
în croazier pe traseul Helsinki–Tallinn (2h). Suntem transferai din port în centrul oraului Tallinn unde vom putea vizita zona pieelor de
Crciun i zona comercial. Dup-amiaz, în 31 decembrie, ne îmbarcm pe un vas de croazier unde vom fi întâmpinai de membrii echipajului
cu care vom face poze, acompaniai de muzic. Vom avea acces la facilitile vasului pân spre sear, când vor începe programele artistice,
atât pe promenad, cât i la barurile i restaurantele de pe vas. Ne vom bucura de Programul artistic de Revelion, de masa festiv i de
facilitile oferite pe vasul de croazier. Cazarea pe vapor.
ZIUA 5 – 01.01.2020: Stockholm. În 1 ianuarie, ne bucurm de peisajul oferit de arhipelagul din Stockholm, cunoscut ca Veneia
Nordului i, în jurul orei 10.00, vom ajunge în Stockholm. Timp în Stockholm 5-6 ore; se viziteaz centrul vechi, Gamla Stan i, din exterior,
Palatul Regal. În jurul orei 16.00, ne întoarcem pe vapor pentru croaziera Stockholm-Tallinn,unde ne vom bucura din nou de facilitile
saunei, de program artistic i de mesele festive. Ajungem în Tallinn în 2 ianuarie dimineaa, în jurul orei 10.00. Cazarea pe vapor.
ZIUA 6 – 02.01.2020: Tallin-Helsinki. Ajungem la Tallinn si ne oprim în piaa oraului pentru c acesta este un inut magic în aceast
perioad a anului, când casele se acoper cu zpad i feeria iernii este prezent la tot pasul. Optional putem face un tur ghidat de 3 ore - o
ora tur panoramic si 2 ore tur pietonal in orasul vechi admirând din exterior Castelul Toompea, Biserica Rus Ortodox, Domul i
Primria. În Tallinn, ne bucurm de atmosfera feeric cu ziduri vechi de cetate, sculpturi în ghea i arome care ne încânt simurile. De la
patinoarul deschis în oraul vechi, la delicatesele ce ofer o bogie de arome i la bucuria degustrii unui vin fiert cu prietenii de cltorie, în cea
mai bun pia de Crciun din Europa, toate acestea transform Tallinn-ul într-un ora de basm; iar noi ne vom bucura din plin de spectacolul
srbtorilor. Seara, ne întoarcem în Helsinki, într-o croazier de dou ore pentru a merge la hotel unde vom fi cazai.
ZIUA 7 – 03.01.2020:Zbor Helsinki-Budapesta (9.30-10.50). Predarea camerelor se face dimineaa devreme i suntem transferai la
aeroport pentru zborul ctre Budapesta. Ajungem în Timioara în jurul orei 14.30.

Servicii incluse
·

·

avion (+taxe de aeroport);

·

·
·

·
2 nopti pe vapor in croaziera festiv Tallinn – STOCKHOLM – Tallinn, in cabina pentru 2 persoane A Premium 9mp cu mic dejun i
cine festive de Revelion si 01 ianuarie 2020;

cazare 4 nopi cu mic dejun la Helsinki - Hotel Scandic Park 4*

·

·
·

·

croazier HELSINKI- TALLINN i retur;
·

·

·

transferurile aeroport – hotel - aeroport în Helsinki;
·

transferurile port-oras-port în Tallinn;
intrrile la acvariul Sea Life, fortreaa Sommelina i muzeele din program, în Helsinki;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.10.2019 23:19)

·

·

însoitor de grup la minim 11 persoane.

Servicii neincluse
· Transferul Timioara-Budapesta-Timioara (aprox. 60 E/pers.);
·

· Tur ghidat Tallin – 30 Euro/pers. pentru minim 12 persoane (45 Euro/pers. pentru minim 6 persoane);
·

·

· Supliment cabin Deluxe 14mp – 50Euro/pers.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Circuit
Zbor
Antrenor
Acomodare
Mic dejun

Oferte Revelion Viking la Marea Baltică 4*, Helsinki, Finlanda
Tip oferta
Revelion
Double

Perioada
28.12.2019 03.01.2020

Pret
2 890.00 EUR
2 450.00 EUR
persoană în cameră DBL / 6 nopti
2 adulti

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.10.2019 23:19)

