
      
                                                                     Gott vin välver regnbågen över våra tankars 
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Vinklubbens mat- och vinresa till Tallinn  
              20-21.9 .2016  
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
Vinklubben har nöjet att inbjuda till vinprovning i Tallinn 20-21.9.2016.  
 
Program: 
 
DAG 1, TISDAG 20.9                                                 
 
7.30   Incheckning i Eckerö Lines terminal, Västra hamnen. Frukost ombord. 
8.30   Fartyget avgår. 
11.00  Ankomst Tallinn. Vi tar oss till Hotell St Olav, adress Lai 5, där vi checkar 
          in/lämnar bagaget *). Vi fortsätter sedan med vinprovning i Glorias vinkällare samt 
          efter det med en tvårätters lunch. Adress Muurivaihe 2. 
          Eftermiddagen fritt program. 
19.00 Tre rätters middag på restaurang Dominic, adress Vene 10. Till varje rätt provar vi 
          två viner från restaurangens berömda vinkällare. 
 
DAG 2, ONSDAG 21.9 
 
8.00-10.00 Frukost på hotellet. Utcheckning, bagaget lämnas i förvar på hotellet. På 
           förmiddagen fritt program. 
14.00  Tre rätters lunch på restaurang Scheeli, adress Vana-Turg. Till maten dricker vi fem 
           olika viner. Vinerna presenteras av Veinisöbergs sommelier. 
18.45  Fartyget avgår från Tallinn med ankomst till Helsingfors 21.45. Var och en tar sig på 
           egen hand till hamnen (glöm inte bagaget på hotellet). Se till att ni kommer till 
           terminalen i god tid för incheckning.  
 
Restaurangerna befinner sig på gåavstånd (300-400 m) från hotellet. Taxi är ett alternativ. 
 
*) OBS: Vi kan inte köra med buss in i gamla staden varför styrgruppen föreslår att vi vid 
ankomsten till Tallinn delar in oss i grupper på fyra som delar taxi till hotellet. 
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Resan inklusive båtbiljetter, frukost på båten, hotell, måltider och viner i Tallinn kostar 300 
euro per person. Anmälningsavgifen, 100 euro per person, skall betalas samtidigt som du 
får bekräftelse att du är med på resan. Detta för att anmälningen skall vara giltig! Betalning 
sker till konto FI02 4055 0012 3523 04, Aktia Bank. Mottagare: Bo 
Söderholm/Handelsgillets Vinklubb. I meddelanderutan skriver ni ”Tallinnresan 
anmälningsavgift”. Återstoden 200 euro per person betalas senast 1.9 (”Tallinnresan 
slutbetalning”). Mata in slutbetalningen samtidigt som anmälningsavgiften så glömmer ni 
inte den.   
 
Anmälan tidigast kl.10.00 onsdagen 1 juni på vår hemsida, fliken Anmäl dig. Din 
avec skall anmälas skilt (du kan använda din egen e-mailadress). Max deltagarantal 40. 
 
Varmt Välkomna! 
Vinklubbens styrgrupp 


