Tur til Tallinn.
Årets hovedtur ble Tallinn i Estland 4 juni.18 glade personer møtte opp på bussholdeplassen ved
Lutvann skole kl.08.00. Tor Fredrik ønsket velkommen og håpet på en hyggelig og fin tur. Vi hadde en
hyggelig sjåfør som kjørte oss først til kafferast på Rusta. Der var det mulighet til både kald og varm
mat. Pausen der varte i 3 kvarter. Vi kjørte så videre til Karlstad og Stockholm. Fra Stockholm skulle vi
reise med ferge til Tallinn. Det var en behagelig sjøtur, ingen ble sjøsyke. På sjøturen ble det servert
buffet. Mye deilig mat. Vi spiste oss gode og mette. Resten av kvelden var til egen disposisjon og felles
hygge.
Annen dag på reisen 5 juni fikk vi frokost om bord i båten før ankomst i Tallinn kl.10.00.
Umiddelbart etter ankomst møtte vi vår lokalguide som tok oss med på en 3 timers sightseeing i denne
flotte middelalderbyen. Vi var ikke helt heldig med været denne formiddagen, litt småguffent med
regnvær. Mange interessante fikk vi likevel med oss og vi takket guiden hjertelig for omvisningen.
Så kjørte vi til hotellet der vi fikk utdelt nøkkel til rommene våre. Vi fikk så litt til på egenhånd for å
utforske omgivelsene. Så gikk vi til restauranten Olde Hansa hvor vi skulle spise middag på
middelaldervis.
Gjestene spiser og drikker som på Robin Hoods tid. Det var ganske mørkt i restauranten , så det ikke
lett å se hva man spiste, men det smakte veldig god. Vinen og ølet var også meget godt ifølge
ekspertene på dette. Etter restaurantopplevelsen, gikk vi tilbake til hotellet. Noen valgte å bli der,
andre tok en tur på byen.
3. dagen spiste vi en god frokost på hotellet og sjekket ut fra hotellet. Det ble mulighet for siste
innkjøp før vi reiste til båtavgang kl.18.00. På båten ble det servert buffet og resten av kvelden var det
igjen tid for felles hygge. Begge båtturene ble det underholdning i showrommet. Mange dyktige
artister på scenen.
4. dag fikk vi servert frokost før ankomst til Stockholm kl-10.15. Så bar det hjemover. Det ble også tid
til en kafferast. Vi var tilbake på Lutvann kl.18.30.
Hjertelig takk for en kjempefin tur til dere alle som var med. En berikelse for livet.
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