
Kulturresa till
tallinn med operabesöK 

Följ med på en resa till Tallinn där vi upptäcker nya delar av 
denna charmiga stad. Vi tar avstamp i det gamla Tallinn och den 
Svenska kyrkan som har över 200 år gamla anor, men som under 
Sovjetockupationen användes som gym och kampsportslokal. 
Därefter besöker vi Põhjala-bryggeriet, känt för sina spännande 
och variationsrika ölsorter. Här får vi se hur bryggeriet fungerar och 
självklart även provsmaka ölen. 
På kvällen besöker vi operan i Tallinn och får ta del av en fantastisk 
föreställning. La Boheme, för dig som åker i februari, eller Figaros 
bröllop, för dig som åker i april. 

Innan hemfärd besöker vi också det omtalade området Telliskivi. 
Det var tidigare ett industriområde men är nu Tallinns kreativa 
centrum. Här finns små butiker, caféer och ateljéer. Vi gör ett besök 
på Fotografiska. Stockholmsmuseet har nu fått en filial i Tallinn. 
Fotografiska är en samlingsplats för fotografi som alltid erbjuder 
intressanta upplevelser.

Följ med och upptäck favoritstaden Tallinn på nytt!

Medlemsresor för SPF seniorerna Stockholmsdistriktet

ALLT DETTA INGÅR:
Önskad hyttkategori, tvårätters à la carte-middag med dryck, två frukostar 
ombord, buffé på hemresan, övernattning med frukost i Tallinn, biljett till 
föreställning, två luncher i Tallinn, samtliga besöksmål och svensktalande guide.

RING OCH BOKA PÅ 08-666 33 33 

PRIS FRÅN: 4051:– 

PROGRAM
DAG 1 
10:45–12:45 Sightseeing med besök i  
 Svenska kyrkan  
13:00–15:00 Tur på Põhjala-bryggeriet  
 och lunch 
 Transfer till hotellet  
 Check in/fri tid/vila 

OPERA 
13.02.20  19:00 La Boheme 
02.04.20  19:00 Figaros bröllop

DAG 2 
12:30 Fri tid 
13:00 Checkout 
14:00–16:00 Lunch på Fotografiska eller 
 någonstans i Telliskivi 
 Fotografiska + fri tid i Telliskivi 
 Transfer till hamnen

AVRESA 12 FEBRUARI  
La Boheme 

En av tidernas största kärlekshistorier som 
utspelar sig i 1800-talets Paris och skildrar 
några unga drömmares liv. Men Puccinis 
opera är en tidlös historia som skulle kunna 
utspela sig var och när som helst.  
 
AVRESA 1 APRIL  
Figaros bröllop 

Figaros bröllop är en opera av Mozart. En 
komedi om hur det kan gå när Cherubino 
skjuter kärlekspilar, och Figaros och 
Susannas bröllop kantras av de mest 
komplicerade kärleksaffärerna. En av vår 
tids mest klassiska operor.


