Historiankirjoitus tuntee Tallinnan jo vuodelta 1154. Tänään Pohjois-Euroopan
vanhimmassa pääkaupungissa asuu hieman yli 400 000 asukasta. Värikästä historiaa täydentää Tallinnan valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2011.

Tallinnan raatihuoneentori

Tallinnan vanhankaupungin muuri on yksi Euroopan parhaiten säilyneistä keskiaikaisista linnoitusmuureista ja itseoikeutetusti mukana
UNESCO:n maailmanperintölistalla. Vanhankaupungin tärkeimmät
nähtävyydet ovat 600 vuotta vanha raatihuone ja sen edessä oleva
aukio. Raatihuoneen tornia koristaa kaupungin tunnus, tuuliviiri Vana
Toomas. Huipulla olevalta näköalatasanteelta voi ihailla Tallinnalle tyypillisiä mukulakivikatuja ja oranssinpunaisia tiilikattoja. Vana Toomas
on kaupungin tärkein symboli ja monien tarujen sankari.
Tallinna on toki paljon muutakin kuin historiaa. Se on erilaisten ihmisten kohtaamispaikka ja nykyaikaisten kulttuurien sulatusuuni. Kapeat,
mutkittelevat kadut ja salaperäiset porttiholvit ovat saaneet seurakseen nykyaikaisia kaupunginosia. Kulttuurien kirjo tuo Tallinnaan väriä
ja elämää.

Tärkeimmät nähtävyydet sijoittuvat suhteellisen pienelle alueelle Tallinnan keskustassa. Useimpiin muihinkin kohteisiin on vain muutaman
minuutin ajomatka. Matkustajasatamaan ja lentokentälle pääsee noin
15 minuutissa.

Venäjän tsaarin Pietari Suuren 1700-luvulla rakennuttama barokkityylinen Kadriorgin palatsi puistoineen muodostaa Viron upeimman
ulkoilualueen, jonne on vain lyhyt kävely- tai raitiovaunumatka keskustasta.

NARVA

Tallinnan KUMU-taidemuseo on Skandinavian ja Baltian suurin taideja monitoimikeskus, jonka pysyvä näyttely esittelee virolaista taidetta
1700-luvulta lähtien. Vaihtuvien näyttelyiden aikana esillä on virolaista
nykytaidetta.

Tartto on Etelä-Viron sydämessä sijaitseva yliopistokaupunki. Sen monista maamerkeistä yksi
tunnetuimmista on raatihuoneentorin suihkulähde, jonka herkkä patsas esittää sateenvarjon alla suutelevia
opiskelijoita. Kaupungin kansainvälisiä symboleita ovat Tarton yliopiston päärakennus ja Jaani kirik (Johanneksen kirkko), jota käsittelevät
ensimmäiset kirjoitukset ovat vuodelta 1323. Kirkko kätkee sisäänsä
tuhatkunta hyvin säilynyttä terrakottaveistosta.
Tarton yliopiston perusti vuonna 1632 Ruotsin kuningas Kustaa II
Adolf. Tänään yli 17 000 opiskelijaa tuovat oman lisävärinsä rauhallisen kaupungin katukuvaan. Opiskelijakaupungin eläväinen ilmapiiri
näkyy kaduilla, puistoissa ja kahviloissa, missä opiskelijat, professorit,
taiteilijat, filosofit ja nuoret boheemit runoilijat seurustelevat paikallisten asukkaiden ja turistien kanssa.
Keskellä kaupunkia, Emajoen rannalla, sijaitsee Toomemägi, jossa
nykymatkailija voi ihastella vanhan linnoituksen raunioita. Tällä muinaisella linnoituskukkulalla sijaitsee myös kaunis englantilaistyyppinen
puistoalue, josta avautuu huikaiseva näköala alapuolella levittäytyvän
Tarton kaupungin yli.
Puistosta johtaa polku Tarton vanhalle tähtitornille ja tuomiokirkon
punatiilisille raunioille, jotka muistuttavat aikansa suurimmasta itäeurooppalaisesta katedraalista. Tuomiokirkko rakennettiin 1200-luvun
jälkipuoliskolla, ja sen restauroitu kuori osassa on nyttemmin osa Tarton yliopiston museota.
Kapeiden mukulakivikatujen, värikkäiden ja historiallisten rakennusten,

Rauhallinen Haapsalu on ennen kaikkea kesäkaupunki. Kapeine katuineen, perinteisine puutaloineen ja merenrantoineen se puhkeaa loistoonsa kesän lämpiminä kuukausina.

Viljandin folkfestivaali

VILJANDI

Viljandi on vehmaista puistoistaan ja
puurakennuksistaan tunnettu muinainen
kaupunki eteläisessä Virossa. Luonnonkauniin Viljandin lukuisat kirkontornit piirtyvät järven pintaan ja antavat kaupungille oman ilmeensä. Vesitornin huipulta näkee yli vehreän
maaseudun.

Haapsalun linnan vaikutus näkyy kaikkialla kaupungissa. Sen yksilaivainen episkopaalinen katedraali on Baltian suurin.
Haapsalussa sijaitseva Ilon Wiklandin lapsuudenkoti on hauska ja kiehtova matkakohde. Näyttelyssä on esillä Astrid Lindgrenin teoksia kuvittaneen Wiklandin töitä, joista voi löytää kirjoista tuttuja paikkoja ja
tunnelmia.

Viron suurin kansallispuisto Lahemaa (lahtien maa) on perustettu luonnonsuojelua
ja tutkimusta varten. Puiston tehtävänä on
vaalia pohjoisvirolaisen luonnon monimuotoisuutta ja alueen
kulttuuriperintöä. Lahemaan kansallispuisto koostuu neljästä niemestä ja
lukuisista Suomenlahteen työntyvistä luodoista. Alueen kokonaispintaala on 72 500 hehtaaria, joista 47 410 hehtaaria on maata ja loput
merialueita.

Joka kesä järjestettävä perinnemusiikkifestivaali Viljandi Folk täyttää
kaupungin virolaisen kanteleen ja säkkipillin äänillä. Tapahtuma on todellinen kansanmusiikin juhla.

elämäntyylin, ja entisessä merenkulkuopistossa Käsmussa sijaitsee nyt
merimuseo. Sagadin, Palmsen ja Vihulan historialliset kartanot ovat arkkitehtonisia helmiä. Sagadissa on nyt metsämuseo, Palmsessa luontokeskus, kartanomuseo ja valtiollinen palmutarha.
Taiteesta kiinnostuneet ihastuvat Viinistun taidemuseoon. Lahemaassa
järjestetään ympäri vuoden konsertteja, teatterinäytöksiä ja erilaisia kulttuuri- ja urheilutapahtumia.

Lahemaan metsissä, soilla ja rannikkoalueilla pesii noin 200 lintulajia, ja
kasvaa arviolta 900 erilaista kasvia. Alueen eläinkuntaan kuuluvat hirvet, kauriit, ilvekset, villisiat ja karhut, joista voi nähdä vilauksen metsän
reunassa tai suoalueilla.

Soomaan kansallispuisto

Puiston alueella risteilee lukuisia hyvin merkittyjä patikointipolkuja, ja
tarjolla on myös opastettuja luontoretkiä. Parhaat reitit ovat 4,7 kilometriä pitkä Oandun metsäpolku, jonka varrelta löytyy varmimmin karhun,
hirven, villisian ja ilveksen jälkiä, sekä kilometrin pituinen Majava-reitti,
joka alkaa Oandusta ja kulkee majavien padolle. Niiden lähistöllä tämä
upea luontokappale saattaa näyttäytyä onnekkaimmille kulkijoille.

Haapsalun keskiaikaisen linnoituksen tuomiokirkko

Yli 80% Soomaan kansallispuiston alueesta on soita, hetteikköä, niittyjä
ja ikimetsiä. Alueelta tavataan 537 erilaista suokasvia, 185 lintua ja 43
nisäkäslajia, esimerkiksi hirvi, peura, villisika, majava, ilves, susi ja karhu.

PÄRNU

Viron kesäpääkaupunki Pärnu sijaitsee maan luoteisosissa Pärnunlahden rannalla. Lukuisat hotellit,
ravintolat ja kullanhohtoiset hiekkarannat tekevät
siitä erittäin suositun lomakohteen. Pärnujoen suistoon syntyneessä
kaupungissa näkee paljon merimiehiä ja huviveneilijöitä. Samalla Pärnu
on Viron suosituin kylpyläkaupunki. Ensimmäiset mutahoitoja antavat
kylpylät perustettiin jo 1800-luvun alkupuolella. Nykyään kansainväli-

Tarvas patsas Rakveressa

www.visitestonia.com

SETUMAA

Setumaan alue on saanut vaikutteita sekä virolaisesta että venäläisestä kulttuurista. Alueella puhutaan murretta, jota jopa muiden
virolaisten on vaikea ymmärtää.

Kansanmusiikki ”leelo”, joka suomeksi merkitsee laulua, on olennainen
osa setukaisten kulttuuria. Leelo-kuoroon kuuluu solisti ja vokaaliryhmä,
joka toistaa perässä solistin laulaman säkeistön.

Rakvere sijaitsee Pohjois-Virossa, 20 kilometrin päässä Suomenlahden rannalta. Kaupungin historia ulottuu 700 vuoden päähän,
sillä se sai kaupunkioikeudet jo vuonna 1302.
Rakvere on historiansa aikana nähnyt monet taistelut, ja se on ollut
milloin tanskalaisten, puolalaisten tai ruotsalaisten, milloin saksalaisten
tai venäläisten miehittämä.

RAKVERE

Saatsessa sijaitsevassa Setumaan museossa on esillä yli 20 000 esinettä. Setumaan maatalousmuseossa Värskassa esitellään maalaiselämää
sadan vuoden takaa, muun muassa vanhoja työkaluja ja käsitöitä. Setu
Muuseumitarõ-museo Obinitsassa esittelee setukaisperheen elämää, perinteitä ja tapoja maailmansotien väliseltä ajalta.

Anglan tuulimyllyt

Luonnosta, perinteistä ja tuulimyllyistä
kuuluisa Saarenmaa on Viron suurin
saari, jonne pääsee ainoastaan lautalla tai lentäen. Se on säilyttänyt omaleimaisuutensa, osin
haastavien kulkuyhteyksiensä ja osin 8 000 vuotta vanhan kulttuurinsa
ansiosta. Saarenmaalla puhutaan yhä paikallismurteita. Asukkaat pukeutuvat juhlatilanteissa upeisiin perinnepukuihin, ja saaren maisemaa värittävät perinteiset kiviaidat ja olkikatot.

Saarenmaan ainoa kaupunki on Kuressaare, jonka kaunis vanhakaupunki on hyvin säilynyt. Kaupungin kylpylä perustettiin 1824. Tärkeimmät
nähtävyydet ovat 1300-luvulta peräisin oleva Piispanlinna ja sitä ympäröivä puistikko. Piispanlinna on Baltian parhaiten säilynyt keskiaikainen
linnoitus, ja sen esineistö kertoo Saarenmaan lisäksi koko Viron historiasta. Linnoituksen tornin kahvilasta avautuu upea näköala. Kesäisin linnanpihan alueella myydään käsitöitä ja järjestetään monia tapahtumia
kuten konsertteja ja laulujuhlia.
Saarenmaan kasvi- ja eläinkunta on monimuotoista, sillä paikallisia suojeltuja lajeja on yli 200. Viidumäen luonnonsuojelualueen ja Vilsandin
kansallispuiston lisäksi Saarenmaalla on noin 100 suojelukohdetta, esimerkiksi kallioita, soita, suuria puita ja koskemattomia puistoalueita. Ehkäpä kaikista erikoisin nähtävyys on Kaalin kraatteri. Halkaisijaltaan 100
metrin kokoinen kuoppa muodostui noin 3 000 vuotta sitten meteoriitin
iskeytyessä maahan. Kaalin matkailijakeskuksessa voi tutustua tarkemmin meteoriitteihin ja geologiaan.

Viron koillisosassa sijaitseva Soomaa (suomaa) on maan toiseksi suurin ja samalla
nuorin kansallispuisto. Se perustettiin vuonna
1993 suojelemaan Viron suurimpia soita, alueella mutkittelevia jokia, ikimetsiä ja luonnon monimuotoisuutta.

Kuressaaren linnoitus

Muita kiinnostavia kohteita ovat Kihelkonnan kellotapuli 1600-luvulta,
Loonan kartano, Maasin linnoituksen rauniot, Mihklin maatilamuseo
sekä lähes 800 vuotta vanha Valjalan kirkko, joka on vanhin Virossa
säilynyt kivikirkko.

HAAPSALU
Karja 15, puh. +372 473 3248
haapsalu@visitestonia.com
HIIUMAA
Hiiu 1, Kärdla, puh.+372 462 2232
hiiumaa@visitestonia.com
JÕGEVA
Suur 3, puh.+372 776 8520
jogeva@visitestonia.com
JÕHVI
Rakvere 13a, puh.+372 337 0568
johvi@visitestonia.com

Setumaan Vironpuoleinen keskus Värska on tunnettu mineraalivedestään ja
mutahoidoistaan, joiden vaikutuksia pääsee kokeilemaan Värskan vanhassa
parantolassa ja sen viereen rakennetussa uudessa kivennäisvesikylpylässä.

NARVA
Puškini 13, puh.+372 356 0184
narva@visitestonia.com
OTEPÄÄ
Tartu mnt 1, puh.+372 766 1200
otepaa@visitestonia.com
PAIDE
Pärnu 6, puh.+372 385 0400
paide@visitestonia.com
PÕLVA
Kesk 42, puh.+372 799 5001
polva@visitestonia.com

Juhlat Setumaalla

Viro pähkinänkuoressa

Virallinen nimi: Viron tasavalta (Eesti Vabariik)
Pinta-ala 45 227 km2, asukkaita 1,36 miljoonaa
Pääkaupunki Tallinna, 405 000 asukasta
Virallinen kieli on viro, hallitusmuotona parlamentaarinen demokratia,
itsenäisyyspäivä 24.2.
Viron tasavalta on Euroopan unionin ja Naton jäsen
Viro kuuluu Schengen-alueeseen
Viro sijaitsee Itä-Euroopan aikavyöhykkeellä (GMT/BST +02:00)
Valuutta: Viron kruunu (EEK) (1 EUR = 15,6466 EEK).
Useimmat kaupat, ravintolat, hotellit ja palveluyritykset hyväksyvät
yleisimmät kansainväliset luottokortit.
Rahaa voi vaihtaa pankeissa ja valuutanvaihtopisteissä Tallinnan
satamassa ja lentokentällä, Tallinnan rautatieasemalla, monissa hotelleissa,
supermarketeissa ja muissa kohteissa.
Kaupungeissa on pankkiautomaatteja, mutta suosittelemme varaamaan
käteistä rahaa matkustettaessa maaseudulle.
Viron ravintoloissa palvelumaksu sisältyy laskun loppusummaan, mutta
10% juomaraha on kohtelias tapa.

Kaupat ja ravintolat

Useimmat kaupat ovat avoinna arkipäivisin klo 9–19, mutta sulkeutuvat
viikonloppuisin aikaisemmin.
Supermarketit ja suuremmat ostoskeskukset ovat avoinna viikon jokaisena
päivänä klo 9–22.
Matkamuistomyymälät ja muut matkailijoille tarkoitetut palvelut ovat
yleensä avoinna viikon jokaisena päivänä 10–18.
Myyjät puhuvat yleensä hyvin tai tyydyttävästi englantia, osittain myös
saksaa, suomea ja venäjää.

Puhelin ja Internet

Viron maanumero on +372. Kun soitat Virosta ulkomaille, valitse ensin
ulkomaan suunta 00.
Voit soittaa ulkomaille puhelinautomaateista käyttämällä puhelinkortteja
(50 EEK tai 100 EEK). Puhelinkortteja voi ostaa hotelleista, matkailijoiden
infopisteistä, posteista, lehtikioskeista yms.
Puhelinkortteja matkapuhelimiin (Simpel, Pop, Zen, Ultra, Smart) on
saatavilla huoltoasemilta, lehtikioskeista, postista ja tavaratalojen

PÄRNU
Uus 4, puh.+372 447 3000
parnu@visitestonia.com

RAKVERE
Laada tn 14, puh.+372 324 2734
rakvere@visitestonia.com
RAPLA
Viljandi mnt 4, puh.+372 489 4359
rapla@visitestonia.com
TALLINNAN SATAMA, A-terminaali
Sadama 25, puh.+372 631 8321
port.tallinn@visitestonia.com

KURESSAARE
Tallinna 2, puh.+372 453 3120
kuressaare@visitestonia.com

Raha ja luottokortit
Muita perinteisiä symboleita ovat musta hapanleipä ja tumma kotikalja,
jotka ovat olleet tärkeä osa saaristolaiselämää vuosisatojen ajan. Näitä
Saarenmaan herkkuja pääsee edelleen maistamaan monissa paikoissa.

Viron Matkailuneuvonnat

Setumaalla on loistavat mahdollisuudet patikointiin, pyöräretkiin ja automatkailuun, vaikka kaikki tiet eivät olekaan suoria ja päällystettyjä.
Alueen todellinen viehätysvoima pääseekin parhaiten esiin kapeilla ja
mutkittelevilla maalaisteillä.

Kaupungin kulttuurin keskipiste on Rakveren teatteri, jossa on vuodesta 1994 järjestetty kansainvälinen teatterifestivaali Baltoscandal. Muita
kiinnostavia nähtävyyksiä ovat Amandus Adamsonin vuonna 1925 suunnittelema Itsenäisyyssodan muistomerkki, 1400-luvun lopulla rakennettu
Kolminaisuuden kirkko sekä Linnakodaniku (Kansalaisen) museo.

SAARENMAA

SOOMAA

Elämä Soomaalla on riippuvainen sääolosuhteista enemmän kuin missään muualla Virossa. Erityisen kuuluisa se on tulvistaan. Kun alueen
pienet joet eivät enää riitä Sakalan ylängöltä virtaaville sulamisvesille,
vedenpinta saattaa nousta jopa 3-4 metriä. Parhaimmillaan tulvan alle
peittyy 175 neliökilometriä maata. Soomaan viidenneksi vuodenajaksi
kutsuttu näytelmä toistuu lähes joka vuosi.

Pärnun hiekkaranta

Alueelle tyypillinen setukaisten perinneasu on värikkäästi kirjottu puku,
johon kuuluu kirkasvärinen esiliina, suuret kaulakorut ja hopeakolikoin
koristellut rintaneulat.

Soomaan matkailukeskus sijaitsee keskellä puistoaluetta Pärnun ja Viljandin puolivälissä. Keskuksesta voi tilata opastettuja retkiä alueille,
joissa on mahdollisuus kalastukseen, melontaan ja muihin harrastuksiin.
Tarjolla on myös luentoja ja erilaisia luontoesityksiä.

1800-luvulla useimmilla Saarenmaan maatiloilla ja naapurisaarilla oli
omat tuulimyllyt. Vaikka käytössä oleva tuulimylly on nykyään jo harvinaisuus, ne kuuluvat olennaisena osana saaren maisemaan. Osa myllyistä on kunnostettu ja avattu yleisölle.

Luonnonpuiston tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat idylliset rantahuvilat ja
kartanot. Perinteisessä Altjan rannikkokylässä aistii yhä menneen ajan

Lahemaan kansallispuisto

Pisan torni ei ole maailman ainoa kallellaan oleva nähtävyys. Keskustan
Kalteva talo kuuluukin Tarton pakollisiin kohteisiin. Vanhankaupungin
muurin osaksi 1790-luvulla pystytetty rakennus kallistui aikanaan, kun
osa puisista perustuksista petti.

Linnoituksen vieressä kohoaa 7 metriä pitkiä ja 4 metriä korkea pronssinen Tarvas, joka lienee Baltian suurin eläintä kuvaava patsas. Peräti 7
tonnia painava teos pystytettiin kaupungin 700-vuotisjuhlan kunniaksi
graniittiselle jalustalleen Vallimäen kukkulalle.

Kesäkuisilla perinnemarkkinoilla juhlitaan Viljandin pitkää, 1300-luvun
hansakauppiaisiin asti ulottuvaa historiaa. Perinnemusiikin aitta ja naivistisen taiteen keskus Kondas ovat avoinna ympäri vuoden.

LAHEMAA

puistojen, baarien ja kahviloiden lisäksi Tartossa on loistava museotarjonta. Tutustumisen arvoisia ovat 1800-luvun keskiluokkaisen perheen
elämää esittelevä kotimuseo, yliopisto ja Kansallismuseo sekä vanhaakaupunkia vastapäätä joen toisella rannalla sijaitsevat Kaupunginmuseo, lelumuseo ja KGB:n sellit.

Nykypäivän Rakveren tärkeimpiä nähtävyyksiä ovat kaupungin keskusaukio, urheilukeskus ja huolellisesti entisöity vanha linnoitus. Teutonien valtakaudelle sijoittuvassa 700 vuotta vanhassa linnoituksessa
voi tutustua asenäyttelyyn, keskiaikaiseen kidutuskammioon, kokeilla
jousiammuntaa ja miekkailua sekä nähdä sepän työssään.

Alueen kuuluisin taru kertoo viljandilaisesta miehestä, joka soutaa järvellä ja kaipaa säihkyväsilmäistä rakastettuaan.

Viron kartta

Kukkoa esittävästä tuuliviiristään tunnettu Pyhän Elisabetin kirkko ja
Pärnun konserttitalo toimivat kulttuuritapahtumien näyttämönä. Kaupungilla on pitkät perinteet esimerkiksi oopperajuhlien, Nude art -taidenäyttelyn ja antropologisten filmijuhlien järjestäjänä.

Haapsalun kaupungin historia ulottuu 700 vuoden päähän. Monien
luotojen muodostamalle kapealle maakaistaleelle rakennetussa kaupungissa lähes kaikki tiet ja kujat johtavat merelle. Kaupungissa viihtynyt
maailmankuulu venäläinen säveltäjä Tshaikovski kuljeskeli aikoinaan
Haapsalun kujilla ja levähti kauniilla puistokadulla, jossa on yhä säveltäjän mukaan nimetty puistonpenkki.

Alue on lomailijoiden, kalastajien, patikkaretkeläisten ja muiden luonnossa liikkujien suosiossa. Järven rannalla on tenniskenttiä, hyppytorneja, leikkikenttiä, veneiden vuokrausta ja mahdollisuus katamaraaniretkiin. Toukokuussa järven ympäri kulkevalla patikkareitillä järjestetään
vuosittainen juoksukilpailu.

Hermannin linnoitus Narvassa

Vehmaat puistot, historiallinen keskusta, sen värikkäät putiikit ja kaupat sekä vanhankaupungin tasokkaat museot ovat tärkeä osa Pärnun
vetovoimaa. Suosittuja nähtävyyksiä ovat myös keskiaikaiset vallihaudat, vuodelta 1690 peräisin oleva Tallinnan portti ja 1400-luvun linnoitukseen kuulunut Punainen torni.

HAAPSALU

Tanskalaisten 1200-luvulla perustamasta Narvan kaupungista kasvoi
1500- ja 1600-luvuilla merkittävä ja vauras satamakaupunki, eräs
Baltian kauneimmista. Monien taisteluiden tapahtumakentäksi joutunut Narva pommitettiin toisessa maailmansodassa lähes maan tasalle,
mutta osa historiallisista rakennuksista säästyi onneksi jälkipolville.

Joen rannalla sijaitsee myös Kreenholmin tekstiilitehdas, joka oli
1800-luvulla eräs Euroopan suurimmista tehtaista. Sen 5 000 luterilaista työntekijää varten rakennettu Narvan Aleksanterin kirkko kuuluu
tehdasrakennuksiin olennaisena osana. Vuonna 1884 vihitty kirkko
koki toisessa maailmansodassa vakavia vaurioita, mutta restauroitiin
myöhemmin täysin. Tänään kirkolla on aktiivisesti toimiva seurakunta.

Pärnun maakunnassa on 242 kilometriä rantaviiva. Pärnun kaupunki
hiekkarantoineen, rantapromenadeineen ja hyvin hoidettuine puistokatuineen onkin kesälomalaisen unelma. Ympäröivä maaseutu tarjoaa aktiivilomalaiselle joki- ja merimelontaa kajakilla tai kanootilla kuin
myös ratsastusta, kalastusta, metsästystä tai suoseikkailuja.

Pohjolan Venetsiaksi kutsuttu Haapsalu
tunnetaan raittiista ilmasta, lämpimästä
merivedestä ja parantavista mutakylvyistä, joita on tarjolla peräti kahdessa eri kylpylässä. Ei ihme, että
Haapsalusta on tullut rakastettu kesäkaupunki.

Viron kolmanneksi suurin kaupunki Narva sijaitsee
Peipsijärvestä laskevan Narvajoen suulla, Viron ja
Venäjän rajalla.

Ystävyyden silta yhdistää Narvan ja Venäjän puolella sijaitsevan Ivangorodin kaupungit. Kaupunkien linnat kohoavat joen vastakkaisilla
puolilla kuin muistuttaen, että itä ja länsi kohtaavat Narvassa konkreettisella tavalla.

selle asiakaskunnalle on tarjolla runsaasti muitakin hoitoja kuten hierontaa, vesijumppaa ja hengityshoitoja.

Tarton raatihuoneentorin suihkulähde

TARTTO

Vanhankaupungin ja sataman välissä sijaitsee satoja vuosia vanha Rotermannin kortteli, jossa peruskorjatut teollisuusrakennukset ja huippumoderni arkkitehtuuri kilpailevat huomiosta. Alueella on kauppoja,
putiikkeja, ravintoloita, toimistoja ja asuntoja sekä värikäs maatilatori,
josta sekä paikalliset asukkaat että matkailijat löytävät parhaat virolaiset tuoretuotteet.

Tallinnan vanhakaupunki

Kulttuurista kiinnostuneiden pitää ehdottomasti käydä myös Tallinnan kuuluisalla Laululavalla. 1900-luvun keskivaiheilla rakennettu alue
isännöi tätä Viron kenties parhaiten tunnetuinta tapahtumaa, joka
on mukana UNESCO:n kulttuuriperintöluettelossa. Joka viides vuosi
tuhannet laulajat, tanssijat ja muusikot täyttävät lavan. Heinäkuussa
2009 järjestetyt laulu- ja tanssijuhlat keräsivät alueelle yli 37 000
esiintyjää.

TALLINNA, vanhakaupunki
Niguliste 2 / Kullassepa 4,
puh.+372 645 7777
turismiinfo@tallinnlv.ee
TALLINNA, keskusta, Viru Keskus
Viru väljak 4, puh.+372 610 1557
turismiinfo@tallinnlv.ee
TARTTO
Raekoja plats, puh.+372 744 2111
tartu@visitestonia.com
VALGA
Kesk 11, puh.+372 766 1699
valga@visitestonia.com
VILJANDI
Vabaduse pl 6,
puh.+372 433 0442
viljandi@visitestonia.com
VÕRU
Tartu tn. 31, puh.+372 782 1881
voru@visitestonia.com

infotiskeiltä sekä puhelinkaupoista. Suurin operaattori on EMT
(www.emt.ee).
Hotelleissa, huoltoasemilla ja kaupungin puistoissa on yli 1100
internetpistettä langatonta nettiyhteyttä varten (www.wifi.ee). Monet
yhteyksistä ovat ilmaisia.
Kaikissa mieltä askarruttavissa kysymyksissä voit soittaa
EEkspress Hotlinen maksulliseen numeroon 1182 (www.1182.ee) tai
1188 (www.1188.ee).
Viron hätänumerot: poliisi 110, ambulanssi ja palokunta 112
Viron sääennusteet löytyvät osoitteesta www.weather.ee, tieinfon osoite
on www.balticroads.net

Liikennesäännöt ja -määräykset

Nopeusrajoitus on taajama-alueilla 50 km/h, taajaman ulkopuolella ja
päätiellä 90 km/h, ellei liikennemerkein muuta osoiteta.
Ajovalot ja turvavyöt on pidettävä päällä aina ajon aikana. Turvavyöpakko
koskee sekä etu- että takapenkkiläisiä.
Rattijuopumusraja on alle 0,1 milligrammaa alkoholia millilitrassa.
Useimpien kaupunkien keskustassa on maksullinen pysäköinti. Lisätietoa
saa liikennemerkeistä ja pysäköintimittareista.
Liikenneonnettomuustapauksissa suositellaan soittoa poliisille. Jos
tapaukseen ei liity loukkaantumisia, ja kuljettajat ovat yhtä mieltä
tapahtuneesta, vahingosta voidaan laatia kirjallinen selvitys kahtena
kappaleena ilman poliisin läsnäoloa.
TIETOA MATKAILIJOILLE
www.visitestonia.com
www.eesti.ee
www.vm.ee
www.rmk.ee
www.turismiweb.ee
www.regio.ee
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia
www.tallinn-airport.ee
www.bussireisid.ee
www.peatus.ee
www.ts.ee
www.edel.ee
www.maaturism.ee
www.estonianspas.com
www.gorail.ee

MATKAKOHTEET
www.tourism.tallinn.ee
www.tallinn.ee/eng
www.visittartu.com
www.visitparnu.ee
www.southestonia.info
www.saaremaa.ee
www.rakvere.ee
www.viljandi.ee
tourism.narva.ee
www.haapsalu.ee
www.lahemaa.ee
www.soomaa.ee
www.setomaa.ee
www.mulgi.karksi.ee
www.nortestonia.eu
www.mois.ee

KULTTUURI
www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.kunstikeskus.ee
www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee
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