
 

ΤΑΛΛΙΝ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – 4 ΗΜΕΡΕΣ 

 

1η μέρα, Αθήνα – Ταλλίν: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη παραμυθένια 
πρωτεύουσα της Εσθονίας, το Ταλλίν. Άφιξη στο όμορφο Ταλλίν, όπου συνδυάζει αρμονικά τη μεσαιωνική 
λάμψη της παλιάς πόλης και τη φινέτσα ενός κοσμοπολίτικου βορειοευρωπαϊκού αστικού κέντρου, υποδοχή 
από τον αντιπρόσωπο μας, μεταφορά στο ξενοδοχείο & τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ προτιμήστε να 
δειπνήσετε σε ένα από τα πολυάριθμα εστιατόρια της παλιάς πόλης, δοκιμάζοντας διάσημα πιάτα με ρώσικη & 
γερμανική επιρροή συνοδευμένο από το παραδοσιακό τους ποτό μπυράλ.  

 

2η μέρα, Ταλλίν (ξενάγηση): Πρόγευμα και περιπατητική ξενάγηση στη πιο όμορφη πόλη της Βαλτικής, που 
υπερηφανεύεται για τη Παλιά της πόλη με το μοντέρνο & νεανικό προφίλ. Ξεκινώντας από τη κάτω πόλη με 
πλήθος από στενά πλακόστρωτα δρομάκια, μικρά μαγαζάκια, εστιατόρια, μοδάτα καφέ και μπουτίκ οδηγούν 
στο σημείο αναφοράς της πόλης, το κεντρικό πολύβουο πεζόδρομο Πικ. Εδώ κάνει την εμφάνιση της η πλατεία 
Δημαρχείου όπου οι ακτινωτοί της δρόμοι οδηγούν σε κάθε σημείο της πόλης όπως : το μεγαλοπρεπές 
Δημαρχιακό μέγαρο & τη τεράστια λευκή εκκλησία του Αγ. Νικολάου προστάτης των ψαράδων & των ναυτικών. 
Συνεχίζουμε με την Άνω Πόλη την αριστοκρατική γειτονιά Τομπέα, αντικρίζοντας τη βαριά πόρτα όπου έκλεινε 
κάθε βράδυ για να διαχωρίζει την Άνω από τη Κάτω Πόλη. Από τις παρυφές του λόφου μέσα από τα τείχη της 
πόλης, θα ανακαλύψετε τους μικρούς θησαυρούς της Εσθονικής κουλτούρας. Απολαύστε την πιο πανοραμική 
θέα της πόλης με τους πύργους, τις κεραμιδένιες στέγες, τις αιωνόβιες πύλες γοτθικού ρυθμού, τα παραδοσιακά 
κτίρια με σκανδιναβικές πινελιές,   γραφικές αγορές καθώς και κοσμημένες εκκλησίες με περίτεχνα καμπαναριά 
και εκθαμβωτικούς τρούλους που αναδεικνύουν το παρελθόν του κουκλίστικου Ταλλίν και το καθιστούν 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO και Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 
2011.Απόγευμα ελεύθερο.  
 

3η μέρα, Ταλλίν (προαιρετική εκδρομή στο Ελσίνκι): Πρόγευμα και ακολουθήσετε προαιρετικά (κόστος 
ατομικό) ολοήμερη απόδραση με το καταμαράν στο κοσμοπολίτικο Ελσίνκι που βρίσκεται στις όχθες της 
Βαλτικής και αποτέλεσε Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Ντιζάιν για το 2012. Χτισμένο σε μια στενή λωρίδα γης 
γεμάτο πάρκα, λίμνες, γωνιές με Ιστορία, αρ νουβό κτίρια και ιστορικά καφέ με έπιπλα του Μεσοπόλεμου αλλά 
και υπερμοντέρνες κατασκευές. Χαρακτηριστική εικόνα του Ελσίνκι εκείνη του λιμανιού να αποτελεί τη καρδιά 
της πόλης. Μπροστά στο Δημαρχείο απλώνεται καθημερινά η υπαίθρια αγορά, ενώ έξω από το κτίριο του 
Εθνικού Θεάτρου στήνεται το παζάρι με τις αντίκες. Περπατήστε σ τη κεντρική λεωφόρο Esplanadi με τα 
καταστήματα και τις γκαλερί τέχνης, η οποία στολίζεται με αγάλματα μεγάλων αντρών της Φινλανδίας .. μη 
ξεχαστείτε όμως διοτι το καταμαράν αναχωρεί για την επιστροφή σας στο Ταλλίν.  
 

4η μέρα, Ταλλίν – Αθήνα: Πρόγευμα και αποχαιρετούμε την παραμυθένια πρωτεύουσα της Εσθονίας, για τη 
μεταφορά στο αεροδρόμιο και τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια με Turkish Airlines | 3 διαν/σεις με πρωινό μπουφέ σε 
ξενοδοχείο 3, 4* | μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο | 
Ελληνόφωνη περιπατητική ξενάγηση πόλης | κόστος αποσκευής | Ασφάλεια 
αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €200 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
| είσοδοι μουσείων / μνημείων |  Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα ή είναι 
προαιρετικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων 
αργιών. 

 

Αναχωρήσεις  Ιανουάριος - Μάρτιος 2019, 4 μέρες 

Ξενοδοχεία Go Ηotel Shnelli 3* My City Hotel 4* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 310 € 390 €  

Μονόκλινο 375 € 560 €  

Παιδικό έως 11 ετών 280 € 360 €  

Extra night pp in DBL room 40€ 70€ 


