
Tallinn och dess öar 

VART DU SKA ÅKA: 

Tallinn     Haapsalu     Muhnu     Kuressaare     Parnu     Kihnu 
   

KOM IHÅG 
Fyll i eventuella papper som behövs före inresa i landet 
Hör med restauranger, barer och andra platser huruvida du behöver förboka 
Kontrollera riktlinjerna för det land du reser till
Och kolla färjornas avgångstider till öarna, eftersom dessa ändras beroende på säsong

Åk direkt till Tallinn och utforska detta sagorike. Gå först in genom 
den imponerande gamla stadsporten, som skyddas med vakttorn. 
Ta sedan något att dricka på stortorget Raekija Plats, eller så går 
du bara i sakta mak längs kullerstensgatorna och tar in 
omgivningen.

Den här resan har en perfekt balans mellan stadsliv och 
naturupplevelser.
Estlands öar erbjuder en enorm mängd charm och forntida 
historia. På den här resan kommer du att njuta av god mat, samt 
konst och hantverk skapade av Estländare som låtit sig 
inspireras av naturen.

Om du vill utforska mer kan du hoppa på en spårvagn till Kalamaja 
– en ursprungligen medeltida fiskeby, som nu är full av bohemiska 
restauranger och barer.

För att ta ett riktigt snyggt foto kan du besöka Kohtuotsa och Patkuli 
utkiksplattformar, som ger dig ett fågelperspektiv över staden.

När du lämnar Tallinn bör du stanna till vid Haapsalu. Det är en 
stad känd för sina spahotell och sin fantastiska strandstämning.
Haapsalu slott sägs vara hemsökt av Vita damen som, om man får 
tro legenden, kan ses stå i ett av dopkapellets fönster där hon dog, 
varje gång det är fullmåne.

Kör ner till Virtsu och ta färjan till Muhu. Ställen du bara måste 
besöka är byn Koguva med sina vackra stengärden, samt Üügu 
klippa och en av Estlands äldsta heliga platser – St. Katarinas 
kyrka med dess hedniska gravstenar. 
Korsa bron till Saaremaa, den största baltiska ön. Besök sedan 
Angla, där du kan se traditionella Estländska väderkvarnar, Kaali 
där du kan se meteoritkratrar eller koppla av i ett spa i Kuressare – 
världshuvudstaden som har ett spa per tio invånare. 

Om du vill förlänga din resa är Parnu ännu en populär strandresort, 
känd för sina minerallerbad. Och om du känner dig äventyrlig kan 
du prova någon av de många vattenparkerna, åka vattenskidor 
eller paddla kanot längs floden ut till det öppna havet.

Härifrån kan du sedan besöka Kihnu, en ö där forntida sjömän och 
fiskare vistades. Ta en tur på ön och gå upp i fyren för att få en 
fantastisk utsikt över hela ön.

    Pass
    Boardingkort
    Vi vill så gärna se dina bilder!
    Ladda upp dem och tagga 

#DFDSROADTRIPS

Vad du behöver ha med dig 


