Julklappstips!

FÖR SJÄTTE ÅRET BJUDER SVENSK TRÄDGÅRD IN att delta i träd-

gårdskryssning till Estland med besök på den populära växtmarknaden i Türi. Under den uppskattade och välfyllda resan kan du
lyssna till personliga föredrag av Trädgårdsrikets Gunnel Carlson, Svensk Trädgårds kunniga trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman och en än så länge
hemlig gäst.
Från Tallinn går bussar till trädgårdsmarknaden
i Türi där du under dagen botaniserar bland växter
och lokalt hantverk i en spännande miljö. Återresa
till Tallinn på eftermiddagen och fartyget som tar
oss tillbaka till Stockholm. Som medlem i Svensk
Trädgård får du en speciell gåva ombord.
Observera att detta är en resa för den aktive
resenären, som tycker om att röra på sig, då det
bitvis är långa sträckor att gå.
Det går också bra att stanna ett extradygn och upptäcka Tallinn på egen hand. Begränsat antal platser på båda paketresorna, så boka genast!

Res med Svensk Trädgård 18–20 maj 2017

till Estland på en inspirerande
trädgårdskryssning!
Trädgårdskryssning 18–20 maj
AVRESA: Fartyget M/S Victoria
avgår från Värtahamnen torsdag
18 maj kl 17.30. Incheckning möjlig
från kl 15.30. Åter Stockholm lördag
20 maj kl 10.15.
INNEHÅLL: Båtresa, del i B4-hytt
två nätter, kaffebuffé med smörgås
och föredrag på båten, gemensam
buffémiddag inkl dryck under utresan och två frukostar på båten, buss
till och från Türi, entrébiljett till
växtmarknaden, välkomstdrink på
returresan.
KOD: SVENSK TRÄDGÅRD
PRIS: Från 1 450 kr per person

Trädgårdskryssning
med extradygn 18–21 maj
EXTRADYGN I TALLINN: För dig som
vill upptäcka staden erbjuder vi ett
tilläggsdygn den 19–20 maj.
Du bor centralt på Tallink City Hotell.
Frukost på hotellet ingår.
avgår kl 17.45 den 20 maj. Fartyget
M/S Baltic Queen angör Värtahamnen Stockholm söndag 21 maj
kl 10.00.
INNEHÅLL: Båtresa del i B4-hytt två
nätter, kaffebuffé med smörgås och
föredrag på båten, gemensam buffémiddag inkl dryck under utresan och
två frukostar på båten, buss till och
från Türi, entrébiljett till växtmarknaden, en hotellövernattning
i Tallinn med frukost, transfer till
båtterminalen, välkomstdrink på
returresan, buffémiddag.
KOD: SV TRÄDG CITY
PRIS: Från 2 475 kr per person

BOKA HOS TALLINK SILJA: Tallink Silja Specialkryssningar tel 08-666 33 33.

Sagt av tidigare resenärer om resan:

»Fantastiskt välarrangerat!«
»Växtmarknaden var toppen!«
»Roligt att åka med så många
trädgårdsintresserade.«

Uppge bokningskod ovan. För mer information om bussanslutningar och
fartyg, besök www.tallinksilja.se. Läs om tidigare trädgårdskryssningar i
Hemträdgården nr 4/2015 och på www.tradgard.org under Medlem, Resor.
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