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Kaunis Taanimaa ja suurepärane loomaaed Kopenhaagenis.  

Karge Rootsimaa ja imeline Nordens Arki looma- ja looduspark! 

1. päev  (12. juuni) -  kogunemine kell 16.30. Tallina sadama D-terminalis.  

Kell 18.00 väljub laev Tallinnast Stockholmi, majutus 4-kohalistes aknaga kajutites.  

2. päev (13. juuni) - sööme laevas tugeva hommikusöögi ja jõuame kell 10.15 Stockholmi. Seal ootab meid buss. 
Hakkame sõitma läbi Rootsimaa Taani suunas, vahepeal väike lõunapausipeatus. Ületame praamiga Taani väina ja 
õhtuks jõuame Kopenhaagenisse. Majutus hotellis 2-kohalistes tubades.  
Kui jõuame, siis teeme bussiga väikese linnaekskursiooni. 

3. päev (14. juuni ) – sööme hotellis tugeva hommikusöögi ja teeme bussiga tiiru linnas ning siis sõidame  

loomaaeda. Kopenhaageni loomaaed  on asutatud 1859. aastal printsess Vilhelmine suveaeda ja on üks vanimaid 

loomaaedu Euroopas. See hõlmab 11 hektarit ja on üks külastatavamaid vaatamisväärsusi Taanis.  

Loomaaia uhkuseks on elevandimaja, mille arhitekt on  

maailmakuulus Briti arhitekt Sir Norman Foster.  

Loomaaed on säilitanud mitmed oma ajaloolised hooned.  

Vanim hoone, mis ikka veel kasutuses, püstitati 1872. aastal ja  

on nüüd kasutusel kaamelite tallina. Samuti on loomaaia 

algusaegadest pärit 1885. aastal ehitatud öökullitorn.    

Päev loomaaias, söömine omal käel.   

Kell 16.00 hakkame sõitma Rootsi poole tagasi, ületame taas 

Taani väina. Hilisõhtuks jõuame Nordens Arki.    Kopenhaageni loomaaia elevandimaja 

Majutame ennast loomaaia väravas asuvasse Nordens Arki hotelli (2-kohalised toad). 
 

4. päev (15. juuni ) Hommikusöök hotellis ja siis kohe Nordens Arki loomaparki, kus on võimalus                                                                   

        viibida kogu päeva. Loomaaed on suurel maa-alal ja loomadele on 
        loodud nende looduslikku elukeskkonda meenutavad aedikud.  
        Loomaaias on mõnusad toitlustuskohad, kus saab lõunatada.  
        Tallinna Loomaaia ja Nordens Arki vahel on tihedad sõprussidemed. 
        Nordens Arki ümbruse loodus on imeline ja kui loomaaed ära  
        tüütab, siis saab omal käel-jalal ümbruskonna karget loodust nautida.                                                     

Lõuna- ja õhtusöök on enda kujundada.  
                                                                        Ööbime samas hotellis. 

 

 

5. päev (16. juuni) – hommikusöök hotellis, asume koduteele hiljemalt kell 10. Sõit läbi Rootsimaa ja teel peame 

ikka väikese lõunapausi ka. Laev Eesti suunas väljub Stockholmist kell 17.30. Öö laevas 4-kohalistes aknaga 

kajutites. 
 

6. päev (17.juuni) – laev saabub Tallinna 10.15 ja seiklus saab läbi. Kes soovib, võib veel väikese hilinemisega 

töölegi jõuda.  

https://www.zoo.dk/da/
https://en.nordensark.se/
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Seikluse hind 445,00€ inimese kohta sisaldab majutust 4-kohalises aknaga kajutis ja hommikusööke liinil 

TLL-STO ja STO-TLL, bussiteenust alates Stockholmist, Taani väinade ületamist praamiga, Kopenhaageni 

ülevaatlikku linnaekskursiooni, 2-kohalist majutust koos hommikusöögiga (1 öö Kopenhaagenis ja 2 ööd 

Norden Arki hotellis), giiditeenust ja sissepääsu loomaaedadesse. 

 

Võimalus on hinda korrigeerida: 

- 40€ neile, kes soovivad Norden Ark hotellis ööbida 4-kohalises toas ja  

- 13€ neile, kes soovivad ööbida laevas aknata 4-kohalises kajutis.  

Kui neljane sõpruskond/seltskond on kokkuleppele saanud, siis saame vastava(d) summa(d) hinnast maha 

arvutada.  

Kindlasti tuleb kaasa võtta rohkelt rõõmsat meelt, hulga uudishimu ja: 

1. Kehtiv ID kaart või pass 

2. EU ravikindlustuskaart ja/või reisikindlustus 

 

 
 

Kui soovid sellest seiklusest osa saada, siis:  

 Registreeru esimesel võimalusel kuid hiljemalt  15. aprilliks  2019   TLSS-i kodulehel 

Kohad täidame registreerumise järjekorras, grupi täitumisel lisame soovijad ootejärjekorda. 

 tasu samaks tähtajaks esimene osamaks summas 200,00€  pangaülekandega             

Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi arveldusarvele  EE372200221002162194  

 Tasu teine osamaks summas 145,00€, tasumise tähtaeg on 10. mai 2019. 

 Kolmanda osamakse 100,00€  tähtaeg on 1. juuni 2019. 

  Maksekorraldusele märkige kindlasti reisija nimi ja märgusõna  „Reis Taani ja Rootsi“ 

 

Suurtele pandasõpradele teadmiseks, et  

meie reisi ajaks on Kopenhaagenis kaks pandat! 

Kopenhaageni loomaaia direktor Jørgen Nielsen loomaaia  

uudistes: "Pandade saabumine ja Pandamaailma avamine  

on ajalooline sündmus. 4. aprillil kell 18.45 on mitu aastat  

kestnud  ettevalmistused lõppenud ja kaks hiina pandat  

maanduvad Kopenhaageni lennujaamas!“  

Külastajad saavad pandadega tutvuda juba maikuus. 

http://www.tlss.ee/event/reis-kopenhaageni-ja-nordens-arki-loomaaeda/

