
Sliffoto Tallinresa
Inbjudan till SLIFFOTO;s 
fotokryssning till Tallin den 
24-26 april 2020.
Gör plats i kalendern för ett mysig fotoresa med  
glada vänner i SLIFFOTO. Det blir många 
upplevelser på kort tid. Många i klubben har 
redan visat intresse för resan via Facebook den 5 
december.

Fredag 24/4

Vi åker från Värtahamnen med Viktoria 1, samling kl. 16.00 vid terminalen. Grand buffé kl. 
17.00. Fartyget lämnar Stockholm kl. 17.30. Workshop 2 tim med bildvisning m.m i 
konferensanläggningen efter middagen. 

Vi har bokat dubbelhytter A-klass. Om du vill ha egen hytt fixar vi det (kostar extra för dig, 
kolla med Tallink). Ange i din anmälan om du vill ha egen hytt alt.  vem du vill dela hytt med. 
Resan är bara för medlemmar. 

Lördag 25/4

Grand bufféfrukost från kl. 07.00. Vi landar kl. 10.15 i Tallin. Fotografering i stan hela dan. Vi 
delar ut lite fotouppgifter och vi delar upp oss i mindre grupper. Lunch fixar man själv.

Samling vid D terminalen kl. 17.00. Fartyget seglar iväg kl. 18.00.

Grand buffé kl. 17.30. Bildvisning i konferensavdelningen kl. 19-21 (dagens fångst).

Söndag 26/4

Grand bufféfrukost från kl. 07.00

Vi landar redan kl. 10.15. Du har hela dagen för vila och kontemplation.

Allt detta kostar bara 2000 kr! Glöm inte ID/ pass på resan!!!



Anmälan sker via e-post till: information@sliffoto.se senast den 15 mars. Först till kvarn 
gäller. Vi har 16 platser preliminärbokade. Ev. avbokning kan göras kostnadsfritt tom 20 
mars. Se bif. dokument med bokningsfakta. 

2000 kr betalas in till vårt bankgiro samtidigt med anmälan. Ange ditt fullständiga namn och 
Tallin.

Om du har frågor skicka dem gärna till information@sliffoto.se  alt.  kan du ringa Gunnar 
Malmström 070 7155886 eller någon annan i styrelsen. Om du vill ha enkelhytt, så betalar du
tillägget i en extra inbetalning i april innan resan

Välkommen till fotokryssningen önskar/

Styrelsen

mailto:information@sliffoto.se

