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Beskrivning
Författare: Erik Andrae.
Fakta om Gamla staden med domberget och Nedre staden, Kadriorg, Pirita, Pärnu, Tartu,
Haapsalu och mycket mycket mer. Upptäck minnesmärken, de pittoreska gatorna och stadens
trolska charm. Estlands huvudstad är lätt att nå och har en av Europas bäst bevarade
stadskärnor från medeltiden, men har också på kort tid utvecklats till en modern metropol.
Berlitz klassiska reseguide är fullmatad med information om allt som Tallinn har att erbjuda
resenären. Den är lätt att läsa - och lätt att använda.
Här får du en historisk översikt och vägledning till alla viktiga sevärdheter. Du får tips om
kultur- och sportevenemang, festivaler, nöjen och shopping, liksom förslag på spännande
rundresor och utflykter. Här hittar du också information om hur transportmedlen fungerar, var
turistbyråerna ligger, vad du gör i en nödsituation eller vid sjukdom. Aktuella tips på hotell
och restauranger, liksom detaljerade kartor finns också i boken.
Allt i färg och praktiskt fickformat. Guiden hjälper dig att få ut det mesta av din resa till en av
Baltikums mest spännande städer.

Annan Information
Det är enkelt att hitta en bra restaurang i Tallinn, och fullkomligt lika lätt är det att njuta i
caféer och småbarer i Gamla stan. Det finns ett rikligt urval som varierar från medeltida
matrestauranger till ölkrogar på vilka man kan smaka specialöl bryggt i det egna bryggeriet.
Njut av skönhetssalongerna, hälsotjänsterna, apoteken.
Kombinera några extra semesterdagar i land för mera nöjen i livet! Genom oss bokar du
förmånligt även hotell i Tallinn och bäst av allt, med S-Förmånskortet får du Bonus för hela
din resa.
15 Apr 2013 - 8 secNågra svenska män deltar i en arrangerad resa till Tallinn för att hitta en
livskamrat. Torsk .
Se hur vädret ska bli där du befinner dig – timme för timme. Här kan du även läsa
månadskrönikor, lära känna SVT:s meteorologer och hitta läsarnas väderbilder.
För hotell i Tallin, bo bekvämt på Radisson Blu Hotels & Resorts under din vistelse. Radisson Blu Hotels & Resorts.
Billiga flyg till Tallinn kan du jämföra på Alla Flygbiljetter.
Tid i Tallinn, Estland. Vad är tid i Tallinn, Estland? Den aktuella tiden i Tallinn är 18:39:06.
Datumet är torsdag 14 december 2017. Tallinn ligger i tidszonen +0200. Sommartid inte är i
drift. Sommartid slutade på 03:00:00 söndag 29 oktober 2017 +0200. Sommartid börjar kl
04:00:00 söndag 25 mars 2018 +0300
En utredning har påbörjats och inom kort kan det klarna om tunneln med tågförbindelse
mellan de båda huvudstäderna blir verklighet. Det blåser hårt på Salutorget i Helsingfors.
Julljusen som lyser upp i mörkret vajar hårt i vinden. Havet är blygrått och vågorna höga. Just
i dag känns tanken på att sätta sig på ett fartyg och.
Varifrån namnet Tallinn kommer är oklart, men en utbredd hypotes är att det är en
sammandragning av estniska Taani linn eller Taanu linna, vilket betyder ”danskborgen” eller
”den danska staden”. En annan hypotes är att ordet ursprungligen syftade till att många sökte
sig till staden vintertid, "Talvelinn", vinterstaden.
6 feb 2008 . Tallinn är den utländska huvudstad som ligger närmast Stockholm, bara 38 mil
bort på andra sidan Östersjön. Stadens geografiska läge har genom historien medfört
influenser från både öst och väst, vilket gör den till ett spännande resmål. Det känns både
hemtamt och lagom främmande på samma gång.
Superlokalt väder för Tallinn i Tallinna linn. Väder timme för timme och tiodygnsprognos.
Nederbördskartor, observationer, väderhistorik med mera.
Tallinn. Tallinn. Estniska[redigera]. Substantiv[redigera]. Tallinn. Tallinn. Franska[redigera].
Substantiv[redigera]. Tallinn. Tallinn. Varianter: Tallin. Indonesiska[redigera].
Substantiv[redigera]. Tallinn. Tallinn. Isländska[redigera]. Substantiv[redigera]. Tallinn.
Tallinn. Italienska[redigera]. Substantiv[redigera]. Tallinn. Tallinn.
30 jun 2017 . Gamla hansastaden Tallinn tar över som ett av EU:s centrum under hösten då
Estland gör sitt halvår som EU:s ordförandeland.Bild: Wiktor Nummelin/TT. När Kersti
Kaljulaid fyllde 15 i mitten av 1980-talet fanns tanken på att leda det dåvarande EG knappt ens

i fantasin. – Om jag var 15 igen och någon.
Kryssa med VS & Perssons till Tallinn. Se gamla stan och njut av en härlig resa med Tallink
Silja.
10 okt 2016 . Här hittar du en gratis reseguide om Tallinn med stadens sevärdheter, mat, hotell,
shopping, bra att veta och hur man tar sig runt i staden på bästa sätt.
Res med Tallink till Estland och upplev underbara Tallinn. Den historiska Hansastaden
erbjuder dig tusentals möjligheter att koppla av och njuta av livet.
Vad är det han heter? Blir galen när jag inte kommer på't.. Hjälp!
Jämför Tallinn till Helsingfors tider, priser och boka biljetter på directferries.se för att spara
pengar.
Vi ska vara med på den stora slöjd- och hantverksmässa som hålls i samband med firandet av
Martindagen, en mässa som brusar och sjuder av liv, ett riktigt eldorado för den slöjd- och
hantverksintresserade. Stickade vantar, virkade sjalar, tovade halsband, broderade tofflor,
handgjorda mattor, vävda band och mycket.
Evenemang. Fler evenemang. Nyheter. Nyheter; Pressmeddelanden; Tal & uttalanden. 24 okt
2017. FN-dagen den 24 oktober - Sverige stöder Estlands kandidatur till säkerhetsrådet. För
små stater är den internationella rättsordningen av särskilt stor betydelse. Det vill vi
uppmärksamma på FN-dagen. 03 okt 2017.
Sök, jämför och boka flyg och hotell hos Resia. Vi hjälper dig med paketresan till Tallinn.
Boka på resia.se, 0771-92 92 92, eller i butik.
Vädret i Tallinn, Estland.
2 dagar sedan . Unna dig en liten andhämtningspaus och åk på jubileumssutfärd till Tallinn.
Du kan bo i till exempel bakrummet till en rockklubb.
Tallinn ger dig lysande möjligheter att njuta av livet. Besök guldkornet Gamla stan, Nordens
bäst bevarade stadsdel. Tallinn är full av överraskningar och imponerar med utmärkta
restauranger, historiska skatter och ett spännande nöjesliv. I staden möter du spår av gamla
kulturer och esternas färgstarka historia. Här finns.
Vi jämför priser med alla de mest populära färjerederier så att vi kan förse er med den
billigaste Stockholm Tallinn Färja som är tillgänglig. Vi får informationen direkt från
operatören, så att vi kan erbjuda er den perfekta färjan för att anpassa till era behov. På
Ferries.se, är det otroligt enkelt att boka er Stockholm till Tallinn.
Tallinn Emballage Technologies Tallinn OU Org.nr: 1002 9393 Tel
+3726747360Fax+3726747370 Kurna tee 15,Kiili alevik75401 Kiili valdEstonia.
Tallin & Riga – här finns Europas billigaste badparadis. PLUS Helkroppsmassage, bubbelbad
och goda middagar. I Estland och Lettland har du råd att skämma bort dig. 29 augusti RESA.
Tallinn: reseguide till en mysig, billig granne. PLUS För många svenskar är Tallinn den
närmaste utländska huvudstaden.
13 Apr 2017En film av Killinggänget. Några svenska män deltar i en arrangerad resa till
Tallinn för att .
5 apr 2017 . Café åkte till omtalade festivalen ”Tallinn Music Week” på jakt efter den estniska
huvudstadens mesta måsten. Vi hittade stans hippaste klädbutik, en mäktig…
Sugen på ett fint hotell till ett bra pris? Jämför prisvärda erbjudanden på hotell i Tallinn, läs
recensioner och välj det alternativ passar dig bäst.
Boka de billigaste flygbiljetterna till Tallinn med Travellink. Res till Tallinn med våra bästa
priser och sista minuten-erbjudanden!
Tekes och Finpro sammanslås, utrikesministeriets roll i exportfrämjandet stärks.
Innovationsfinansieringsverket Tekes och Finpro som tillhandahåller
internationaliseringstjänster sammanslås till en ny aktör som går under arbetsnamnet Business

Finland. Business Finland samlar alla tjänster som hänför sig till.
Tallinn Botanic Garden, 10:47, 12:47, 14:47. TV Tower, 10:49, 12:49, 14:49. Pirita Convent,
10:55, 12:55, 14:55. Pirita Yacht Harbour, 10:57, 12:57, 14:57. Russalka Monument, 11:02,
13:02, 15:02. D-terminal, Port of Tallinn, 11:09, 13:09, 15:09. AB-terminal, Cruise Ship
Terminal, 10:37, 12:37, 14:37. Seaplane Harbour, 11:.
Arkitektur. Tallinn är en av östersjöområdets bäst bevarade medeltidsstäder. Gamla staden,
omgiven av en ringmur, rymmer ett storslaget rådhus, gilleshus och borgarhus. (21 av 148
ord).
Utvecklingen och utbildningen i Inspirit fortsätter. I maj berättade vi om den pågående
uppgraderingen av Inissions verksamhetssystem Inspirit - vårt. Läs mer ». 15/11/17. Inission
AB (publ) Delårsrapport 1 juli-30 september 2017. Inission AB_Delårsrapport Q3 2017.pdf
Tredje kvartalet (1 juli – 30 september 2017) i.
Kryssningar till Tallinn Följ med Härjedalingen på en härlig kryssning till Tallinn! Nu ännu
fler avgångar att välja bland! Tallinn imponerar…
Snöflingorna faller och pudrar hustak och kullerstensgator med ett lager av ren vit snö.
Levande ljus och ljuslingor lyser upp caféfönstren och bjuder in förbipasserande på en mugg
het glögg. Vintern är en förtrollande tid i Estland med dussintals av festliga och
säsongsbetonade attraktioner. En jul i Tallinn kommer att bli ett.
Uber är det bästa sättet att ta sig runt i Tallinn. Hämta appen och få en resa på några minuter.
Eller registrera dig som chaufför och tjäna pengar på att köra enligt ditt eget schema.
Tallinn 4 dagar Tallinn är en mysig Hansastad, fylld av medeltid, charmiga hus och gränder.
Men det finns många fler anledningar att åka hit.
Svensk översättning av 'Tallinn' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från
engelska till svenska gratis online.
Följ med på en härlig resa i tre dagar. Vi upplever den vackra skärgården, Tallinn, god mat
och trevlig underhållning.
KOMMUNIKATIONER. Från flygplatsen till centrala Tallinn (4 km) tar det ca 10 minuter.
Bussen går mellan 07-24 och tar ca 20 minuter. Buss ca 10 kr och taxi ca 50 kr. I Tallinn är det
lättast att promenera. Buss, trådbuss och spårvagn mellan går mellan 06-23.
Boka din weekend resa till Tallinn hos Ticket, störst i norden med fokus på nöjda kunder.
I Finnairs reseguide finns information om Tallinns sevärdheter och kollektivtrafik liksom
förslag på bra mat- och shoppingställen i Tallinn.
Välj mellan 110 hotell i Tallinn, Estland. Läs omdömen av alla våra hotell i Tallinn, och bli
garanterad de bästa priserna med Expedias prisgaranti.
Bilder från Tallinn. Se närmare på omgivningen. | SOLFAKTOR.
Moderaterna i Tallinn, Reval, Harjumaa, Estonia. 114 likes. Moderaterna i Reval/Tallinn är en
politisk organisation för svenska moderater bosatta i.
29 okt 2014 . TALLINN. De flesta svenska besökare i Estlands huvudstad hinner bara med
gamla stan och hamnen. Men Tallinn erbjuder så mycket mer. Ät gott, bo bra och upplev mer.
Här är guiden till en lyckad helg i Tallinn.
Väder i Tallinn, Estland. Prognos för 10 dagar. Temperatur, nederbörd (regn och snö), vind,
lufttryck, luftfuktighet, sikt, solens uppgång och nedgång.
Jämför och boka billiga weekendresor till Tallinn (Estland). Spara pengar på charter,
weekend, all-inclusive samt flyg och hotell med Nordens ledande jämförelsesajt inom resor.
31 aug 2015 . Min stad - Tallinn. När företaget som Ida Dahlgrens arbetar på flyttade sin
verksamhet från Köpenhamn till Tallinn följde hon med. I dag är hon förälskad i staden som
tidigare bara var ett blankt papper i hennes bok. Följ med på en rundtur i Estlands huvudstad,
Tallinn. Text: Linnea Wermeling Foto: Linnea.

Estlands huvuvudstad Tallinn är en omåttligt vacker stad. De äldre delarna av staden har
bevarats som de såg ut under medeltiden, och de gamla husen och många sevärdheterna ger
besökarna ett charmant intryck. Särskilt framhävas ska stadens rådhus, uppfört 1330, medan
danskarna fortfarande regerade i Tallinn.
Utforska levande kulturhistorisk arkitektur, gourmetrestauranger och interaktiva museer i
Nord Europas mysigaste stad - Tallinn.
18 aug 2017 . Tallinn, genomsyrad av medeltidscharm och ändå oerhört tidsenlig, erbjuder en
mängd sevärdheter för dagens moderna turister. Staden är tillräckligt.
Hyra bil Tallinn ✓ Sixt biluthyrning i Estland ✓ Sixt erbjuder flexibla och prisvärda lösningar
på hyrbilar som passar dina önskemål.
Fantastiska rabatter på hotell online i Tallinn, Estland. Välj bland ett stort utbud hotell till bra
priser. Läs gästrecensionerna och välj det hotell som passar just dig.
Jag står uppe på däck när färjan närmar sig Tallinn. Åtskilliga kyrktorn sträcker sig mot skyn,
men allra högst når Olevistekyrkan. DelaSkriv ut. Reportage · Publicerad 09:00, 14 dec 2017.
Den byggdes på 1100-talet och var fram till 1625 världens högsta byggnad, då en brand
förstörde det 159 meter höga tornet. Nu är tornet.
Välkommen till NFS Decent Work Conference, 6 - 7 oktober i Tallinn, Estland. Konferensen
sammanfaller med World Day for Decent Work den 7:e oktober och tar utgångspunkt i
effekter av ökad internationalisering och sociala villkor. Konferensen samlar fackliga ledare i
Baltikum och Norden för att gemensamt diskutera.
31 aug 2011 . De flesta som reser till Tallinn anländer med båt eller flyg. Båtarna lägger till så
pass nära centrum att man enklast tar sig in till stan till fots. Sikta in dig på takspirorna som
kännetecknar gamla stan. Om du har mycket bagage kostar en taxi runt 4-5 euro. Från
flygplatsen tar man sig smidigast vidare till stan.
Flyg med SAS till Tallinn, en stad fylld av kultur och historia perfekt för en weekend. Boka
flygresan på sas.se! Alltid 24 timmars öppet köp.
5 jul 2017 . Morgan Johansson till Tallinn. Den 6–7 juli deltar justitie- och migrationsminister
Morgan Johansson i ett informellt ministermöte på området för rättsliga och inrikes frågor. Vid
informella ministermöten fattas inga beslut, men övergripande ämnen och aktuella frågor för
hösten kommer att diskuteras.
Fira våren i Tallinn – vår närmaste sagostad. Bara några timmar bort med båt eller flyg. Och
med. Annonssamarbete med Bosch. Lyft julbordet med hembakat – 2 enkla och goda recept.
Piffa till julbordet med eget knäckebröd med klassiska kryddor och ljuvliga kolasnittar till
kaffet. Cocktail-himlen på Butterfly.
Välj bland våra hotell i Tallinn och hitta din personliga favorit. Missa inte att samla
bonusnätter med Hotels Rewards när du bokar på Hotels.com!
Kryssa med oss till Tallinn och få två härliga kvällar ombord och en hel dag i land. Passa på
att utforska Gamla Stan i Tallinn under din Tallinnkryssning.
Vi har funnits på plats i Tallinn sedan Estlands självständighet i början av 1990-talet. I nära
samarbete med Business Swedens kontor i Riga och Vilnius täcker kontoret i Tallinn hela den
baltiska marknaden.
Här finns många billiga och prisvärda hotell i Tallinn.
Kullerstensgator, gotisk arkitektur och gourmetrestauranger i medeltida Gamla stan i Tallinn,
sätter denna charmiga stad högt upp på din resetopplista.
Hamntorget. Hamntorget är en marknad med mat och handarbete som ligger i närheten av
hamnens A- och B-terminal. Torget har öppet varje dag. På Hamntorget finner varje besökare
något intressant och passande. Vi erbjuder äkta estniska matvaror och hantverk av hög
kvalitet. Försäljningsartiklarna är producerade i.

23 jul 2017 . I augusti startar det estniska flygbolaget Nordica en direktlinje till Tallinn från
Göteborg Landvetter Airport med sex avgångar i veckan. Första flyget lyfter den 28 augusti.
Flyg Skavsta Tallinn. Hitta de billigaste flygen Skavsta Tallinn och boka din biljett till bästa
pris !
I Estlands vackra huvudstad Tallinn finns pittoreska kullerstensgränder och en medeltida
stadskärna omgärdad av en ringmur. Hos Ving hittar du noga utvalda hotell med bästa läge i
Tallinn (Estland).
Boka flyg till Tallinn med Ryanair och upplev Estlands eleganta huvudstad. Tallinn är en äkta
juvel för stadssemestrar.
Där Tallinn idag ligger fanns det en handelsplats under järnåldern. År 1216 intog danskarna
området och byggde en borg på platsen. Danskarna kallade borgen Reval, medan esterna
kallade den Taani Linna (danskborgen). Runt borgen byggdes en stad upp. Redan på 1240talet fick den stadsprivilegier och 1285 blev.
Res till Tallinn med sina mäktiga torn, fästningsmurar, vindlande gränder och gröna parker.
Tallin är en av Europas vackraste städer. Boka kryssning idag!
0 minuter se'n • Webkameror • Viru Square — Tallinn — Pärnu maantee — Narva maantee •
360x294 • Vyer:225 535 • digital.tallinn • Svenska.
Få tips om de bästa restaurangerna, guidade turerna, shopping, nattliv och mer i Tallinn,
Estland i den här användbara lokala stadsguiden från Park Inn by Radisson.
Glimstedt Tallinn. Law firm Glimstedt OÜ. Telefon: +372 611 8050. Fax: +372 611 8051. Epostadress: tallin@glimstedt.ee. Besöksadress: Kai 1. Postadress: 10111 Tallinn, Estonia.
Organisationsnummer: VAT No EE100923029 Säte: Tallinn. Vi är en av de ledande
advokatbyråerna i Estland. Våra medarbetare arbetar med.
Avis biluthyrning på Tallinn flygplats | Avis Biluthyrning - Hyrbil. Få specialerbjudanden och
rabatter på hyrbil på Tallinn flygplats | Avis Biluthyrning - Hyrbil när du bokar online hos
Avis.
Skiner solen, skiner Tallinn. På sommaren är Estlands huvudstad en av världens vackraste
städer. Kvällarna är långa och ljusa, nätterna vita. Med tvekan smyger solen ner i Finska viken.
Alldeles ovanför reser sig den medeltida stadskärnan med torn, tinnar och en intakt stadsmur.
Labyrinten är oemotståndlig. Allt skulle.
This website uses cookies to improve your browsing experience and the continued use of the
webpage indicates your consent to ÅF's use of these cookies. Find out more about how ÅF
uses cookies and how you can manage them here: Read more. Stäng. Menu. Om ÅF · Investor
Relations · Nyhetsrum · Kontakt. Language.
Kryssa med oss till Tallinn och få två härliga dagar ombord och en heldag i land! Du kan
också shoppa loss enligt begreppet "EU-shopping". Det betyder att vår buss och chaufför
följer med i land och du kan passa på att handla till bra och billiga priser på köpcentrat
Sadama market, som ligger nära hamnen. Därefter kan du.
Se vårt utbud av 25 hostels i Tallinn med 7886 kundomdömen. Läs kundomdömen för Tallinn
och få gratis SMS-bekräftelser. Boka nu!
Tallinn är Estlands huvudstad och största stad. Den ligger vid Finska viken, många turister
åker färjorna över viken från Helsingfors.
Flyg till Tallinn med Norwegian. Hitta billiga flyg till Tallinn med lågpriskalendern och boka
dina flygbiljetter i dag!
Hamnen i Tallinn ligger i centrum (passagerarhamnen).
Tallinn är det perfekta resmålet för en weekendresa. Rensa din kalender och boka en helg för
att uppleva staden där tiden stått stilla och där öst & väst möts.
Behöver du en hyrbil i Tallinn så vänd dig till Hertz - vi är världsstörst på biluthyrning. Här

kan du hyra bilar av toppkvalitet!
12 jul 2016 . Hansastadens gamla stadskärna är idyllisk och vacker, men det finns mer att
utforska i Tallinn än gamla stan. Följ med på en Tallinnresa utanför de slitna hjulspåren.
Sevärdheter i Tallinn: Se TripAdvisors omdömen och bilder av saker du kan göra när du är i
Tallinn, Estland på TripAdvisor.
Den välbevarade gamla hansastaden visar upp en julmarknad som hämtad från en svunnen
tid! Tallinn i juletid är som hämtat ur en julsaga. Det medeltida Rådhustorget i Gamla stan ger
en förtrollande inramning åt köpenskapen och i de små gränderna råder en romantisk
stämning när juleljusen lyser upp vinterkvällen.
De populäraste sevärdheterna i Tallinn. Balti Jaam-marknaden. En livlig marknad bakom
centralstationen där det säljs nästan vad som helst. Barnens museum. Om du har barn, eller
själv har barnasinnet i behåll, ska du inte missa ett besök på Barnens museum.
Birgittinklostrets ruiner. Alldeles på andra sidan av floden.
Det här är en 40-timmarskryssning där ni lämnar Stockholm på kvällen och ankommer tll
Tallinn kl 10 morgonen därpå. Ni stannar i Tallinn över dagen, går på spa och kanske tar en
liten tur på stan innan det är dags att bege sig tillbaka till båten igen för hemfärd. En perfekt
liten minisemester där det verkligen känns som att.
Flyg till Tallinn från 718 kr. Sök, jämför och hitta billiga resor till Tallinn med Skyscanner,
världens resesökmotor. Spara tid och pengar idag!
Sveriges ledande mediesajt - SvD.se. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och
fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial.
8 dec 2015 . Gå ut och dansa på någon av dessa nattklubber i Tallinn.
Resa till Tallinn. Estlands huvudstad Tallinn bjuder på gott om kultur, shopping och nöjen.
Hela Tallinns gamla stadskärna är uppsatt på Unescos världsarvslista. Oavsett hur du väljer att
uppleva staden är resealternativen många. Nedan har vi listat några av dem.
26 jun 2017 . Fakta Tallinn. Resa hit: Flyg från Stockholm kostar från 460 kronor i juli,
billigast med Sas. Båt från Stockholm tar cirka 15 timmar med Tallink, från 1500 kronor för
hel 4-bäddshytt, mer om du har bilen med. Ta sig runt: Med buss, spårvagn eller trådbuss.
Biljett köps i närmaste R-kiosk. Bästa säsong: Juni-.
Sök och jämför flygpriser från 1000+ flygbolag och resebyrå för att få de billigaste flyg till
Göteborg till Tallinn med momondo.
14 dagars väder i Tallinn, Harjumaa. Väderprognos inkl. vind, max och min temperatur och
solens upp och nedgång.
Hos Flygresor.se hittar du alltid billiga flygbiljetter till Tallinn, med uppdaterade priser. Jämför
priser & boka en billig resa här & nu!
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