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PROGRAMTIPS FÖR GRUPPER I TALLINN 2020 
På Röda båtarna är det lätt att kombinera konferens- eller gruppresan med trevligt, 
avkopplande program!  Nedan listar vi några exempel på vårt utbud. Fråga oss – 
vi skräddarsyr gärna ett programpaket som passar just er grupp!  
 
Bokning och förfrågningar, gruppavdelningen: 
tel. 0800 412 412 eller ryhma@vikingline.com   

Stadsrundturer 
Tallinns många ansikten. En traditionell rundtur som inkluderar stadens viktigaste sevärdheter, 
främst kring områdena Kalamaja och Noblessner. Ett besök i närregionerna tar er bland annat till 
gröna och idylliska Nõmme. En tur i gamla stan kan även ordnas till fots. 

Herrgårdsbesök  
Herrgårdsromantik. I Estland finns ett hundratal välbevarade herrgårdar i aktivt bruk. Till de 
ståtligaste hör Palmses, Sagadis och Vihulas herrgårdar. Vi ordnar både busstransport, guidning 
och måltider.  

Teater- och operaföreställningar  
Ni kan boka gruppbiljetter till Estonia-teatern i Tallinn eller Vanemuine-teatern i Tarto.  

Saku-ölbryggeri (3 eller 4 timmar)  
Estniska maltdrycker. På den guidade bryggerituren får vi bekanta oss med öltillverknings-
processen. I slutet av rundturen får vi provsmaka Saku-bryggeriets produkter.  

Fotografiska Tallinn (1 timme)  
Upplevelser för alla sinnen. I Telliskivi kreativa centrum finns Fotografiska Tallinn, en plats där 
konst och design samt god mat och musik möts. Utställningarna tar ställning till aktuella ämnen 
som skapar diskussion och här tänjs även den traditionella konstens gränser.    
 
Maritima museet Lennusadam (2–3 timmar)  
Ett marint upplevelsecentrum. Det maritima museet breder ut sig i en historisk flyghangar. Här 
finns bland annat ubåten Lembit, den hundraåriga isbrytaren Suur Tõll och vattenflyget Short 184. 
I simulatorerna kan ni testa era sjöfararkunskaper och göra en undervattensseglats runt världen. 

Marinmuseet Paks Margareeta (1-2 timmar)  
Sjöfartshistoria i utkanten av Tallinns gamla stad. Tjocka Margareeta-
tornet, som finns upptaget på UNESCO:s världsarvlista, presenterar 
estnisk sjöfartshistoria från medeltid till nutid. Museets pärla är vraket och 
lämningarna av ett mycket sällsynt medeltida fraktfartyg.
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TV-tornet i Tallinn (2 timmar)  
En vy över hela Tallinn. Tallinns legendariska 314 meter höga TV-torn är ett mångsidigt 
upplevelsecentrum med fantastisk utsikt ända till den finska kusten.   

Upptäckarverkstaden PROTO (2 timmar) 
En resa till Jules Vernes värld. I upptäckarverkstaden PROTO blir fantasierna verklighet, när 
uppfinningarnas prototyper vaknar till liv med hjälp av ny teknologi. I PROTO blir det omöjliga möjligt.   

Luscher & Matiesens vinmuseum (1,5 timme)  
Vinkultur på estniskt vis. Rundtur till museet för vinkultur, beläget i Luscher & Matiesens gamla 
vinfabriks utrymmen i Toompea. Rundturen avslutas med vinprovning.  

Konstmuseet  KUMU (2 timmar)  
Museet där forntid och nutid möts. KUMU presenterar estnisk konst från 1700-talet till nutid. 
Museets galleri förevisar såväl estnisk som internationell nutidskonst.  

Kadriorgs konstmuseum (2 timmar) 
Barock och utländska mästare. Ryska tsar Peter I:s barockpalats – som byggdes som ett 
sommarresidens – rymmer Kadriorgs konstmuseum, tillägnat utländsk konst. Museets samlingar 
omfattar fyra århundraden och cirka 900 konstverk.
 
Vabamu (1,5 timme) 
Belägringarnas och frihetens museum. Friheten är vacker och skör, men ingen självklarhet.  
Vabamu-museet presenterar esternas tragiska närhistoria och överlevnad.  

KAI Konstcenter (1 timme) 
Konst i trendig miljö. I det nya konstcentret KAI i Noblesser-området ordnas intressanta 
utställningar i samarbete med estniska och internationella kuratorer.   

Äventyr i sovjetisk stil (ca. 1,5 timme)  
En tidsresa till närhistorien. Tidsresan inleds i en äkta buss från sovjettiden. Milisen tillfångatar 
gruppen, gör utfrågningar och sprider sovjetpropaganda. Utfrågningarna kombineras med 
tidsenlig musik och smakupplevelser. Med hjälp av vodka och saltgurka övertalas gästerna att bli 
KGB-agenter. I äventyret ingår ett besök på ett för temat passande besöksmål.   

Original Sokos Hotel Virus KGB-museum (1 timme)  
Det hemliga, socialistiska Tallinn. En guidad rundtur i KGB-museet i Original Sokos Hotel Virus 
23. våning. Museet som minner om den sovjetiska belägringen presenterar bland annat hur KGB:s 
agenter agerade och vilken teknik de använde. 

 



Paketens innehåll, gruppstorleken och utflykternas tidsåtgång varierar.
Vi reserverar oss rätten till ändringar. Serviceavgift 20 €/gruppaktivitet.

Tallinn Legends (1 timme)  
Medeltida legender och berättelser. Tallinn Legends tar er med på en fascinerande resa till 
det medeltida Tallinn genom skådespel i kombination med imponerande ljus- och ljudeffekter. 
Den cirka 40 minuter långa föreställningens scen är ett källarvalv vid Rådhustorget.  

Estlands historiska museum och Maarjamäe slott (45 min.–1,5 timme)  
Från självständighetstiden till nutid. Maarjamäe slott byggdes år 1874, som den ryska greven 
Anatoli Orlov-Davõdovs sommarresidens. Numera finns här Estlands historiska museum. Minu 
vaba riik-utställningen presenterar den estniska statens historia, från tidig självständighet till 
nutid. Utöver den på finska guidade rundturen kan man även bekanta sig med Marjamäe slott.  

Chokladfabriken Kalevs verkstad (2 timmar)  
Upptäck chokladens hemligheter. I Kalevs verkstad får du med egna händer testa att 
tillverka chokladtryffel alternativt marsipan och målning.  

Tactical Shooting-skytte på skjutbana (2 timmar)  
Prova på skytte i en säker miljö. Varje gruppmedlem får prova minst sex olika vapen under 
ledning av Estlands mest professionella experter. OBS. Nolltolerans, vapen ges inte ut till en 
person som druckit alkohol. 

Teras Beach  
Inomhus-sandstranden med sommar året runt. På inomhusstranden nära köpcentret 
Rocca Al Mare kan du sila sanden mellan tårna, spela beachvolley, bada bastu, fixa till en fest 
eller kombinera en konferens med avkopplande fritid tillsammans.   

Monet2Klimt 
Se hur konstverken kommer till liv. TI Tallinns gamla stad, i Helios-hallen, väntar en alldeles 
nyskapande konstupplevelse, som är en kombination av rörliga bilder och klassisk musik. 
Monet2Klimt-utställningens Vincent van Gogh, Claude Monet och Gustav Klimt-konstverk 
vaknar till liv med hjälp av multimedia.


