
Koko perhe 
Tallinnaan!



Tallinna on suomalaisten vanha  
tuttu, mutta vanha tuttukin  
osaa yllättää – ja sillä on hihassaan 
monta ässää. Tulkaa koko perhe 
Tallinnaan, niin näette!

Moi Tallinna!  

Tallinna on todella vanha kaupunki, se merkittiin 
maailmankartalle ensimmäisen kerran jo vuonna  
1154 – siis yli 800 vuotta sitten! 

Tallinnassa ei ole massiivisia huvipuistoja, mutta niin  
hienoa ja hyvin säilynyttä vanhaakaupunkia ei löydy sen 
seitsemän maan eikä merenkään takaa. Nyky-Tallinna on 
moderni, sykkivä city: joka vuosi avataan jokin nähtävyys, 
jollaista ei ole missään ennen koettu. 
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Matka on aina seikkailu

Merimatka on elämys erikseen, sillä kaikilta laivoilta  
löytyvät leikkinurkat, lapsille tarkoitettua ohjelmaa  
ja lasten omat menut. Laivaseikkailulla aika kuluu  
ihan huomaamatta. 

Helsinki–Tallinna-väliä liikennöivät laivayhtiöt: 
Eckerö Line  •  www.eckeroline.fi
Linda Line  •  www.lindaline.fi
Tallink  •  www.tallink.fi
Viking Line  •  www.vikingline.fi   

Tallinnaan voi tulla myös linnuntietä, lahden yli lentää  
Finnair www.finnair.fi.

Kiertoajelulle Lontoon bussilla 

Kun mennään kylään, ensin on tapana tutustua, ja  
Tallinna kutsuu omat vieraansa aivan aluksi kiertoajelulle. 

Näiden kuuden kiertoajelun lisäksi on olemassa lukuisia eri 
vaihtoehtoja tehdä lähempää tuttavuutta Tallinnan kanssa. 
Tarjonta on laaja ja monipuolinen, kaikki vaihtoehdot löytyvät 
Tallinnan matkailun omilta sivuilta www.tourism.tallinn.ee 

Kukapa ei olisi lapsena 
uneksinut ajavansa aidolla, 
lontoolaisella kerrosbussilla. 
Yllätys, yllätys! Tallinnassa 
huristelee juuri sellaisia 
punaisia busseja. Kaupunkiin 
voi tutustua City Tourin sekä 
CitySightseeingin kolmella eri 
reitillä. Jokainen perheenjäsen 
saa kuulokkeet, joista voi 
kuunnella suomenkielistä 
opastusta – mitä 
nähtävyyksiä Tallinnassa on 
ja mitä jännittäviä tarinoita 
kaupungista kerrotaan. 
Kierroksen voi ajella läpi 
yhteen menoon tai omien 
suunnitelmien mukaisesti 
jäädä pois ja tulla takaisin 
kyytiin millä tahansa pysäkillä. 
www.citytour.ee, 
www.citysightseeing.ee



Tallinnan todelliset vetonaulat

Lentosataman Merikeskus
Vesilennuki 6   •  www.lennusadam.eu 

Aivan vanhankaupungin naapurissa sijaitsee 
boheemi ja nostalgiaa huokuva Kalamajan 
puukaupunginosa. Juuri sinne, erääseen hyvin 
erikoislaatuiseen rakennukseen, on avattu 
jättikokoinen ja huippumielenkiintoinen 
merimaailma. Satavuotiaasta vesitasojen 
hangaarista on versonut moderni Merikeskus, 
jossa voi tutustua historiallisiin laivoihin ja 
vesitasoihin, testata taitojaan merenkulussa, 
osallistua maailmanympärysmatkalle Keltaisella 
sukellusveneellä, nähdä oikeita mereneläviä,  
käydä merikahvilassa ja tehdä ostoksia 
meriaiheisessa museomyymälässä. Lentosataman 
uusi keskus sijoittuu sekä ulos että sisälle, sekä 
maalle että merelle. 

Miten pääsee?

Lentosatamaan on keskustasta ja satamasta tullessa noin  
20 minuutin kävelymatka. Maamerkiksi on hyvä ottaa 
Linnahalli ja sen lähistöllä kohoava vanhan sähkölaitoksen 
korkea savupiippu. Linnahallin vierestä alkaa meren rannassa 
kulkeva kävelytie, joka johtaa Lentosatamaan. Perille pääsee 
myös Tallink City Tourin ja CitySihgtseeingin busseilla.   



Tallinnan TV-torni
Kloostrimetsa tee 58A  •  www.teletorn.ee 

Vihreässä Piritan kaupunginosassa sijaitsee 
Viron korkein rakennus, Tallinnan TV-torni.  
Urbaanilegendan mukaan kirkkaalla säällä tornista 
näkee Suomeen saakka! Torniin on rakennettu 
näyttely, joka kertoo virolaisten vapaustaistelusta 
ja itsenäisyyden palauttamisesta vuonna 1991, 
kun taas interaktiivinen osio esittelee virolaisten 
merkittäviä saavutuksia. Me vain yksinkertaisesti 
olemme niin ylpeitä siitä, että olemme keksineet 
Skypen! Ja eikö vain James Bondkin olisi ollut lirissä 
ilman Virossa kehitettyä Minox-kameraansa! 
Huippauksen ystävät pitävät pikahissistä, 
170 metrissä sijaitsevasta ulkoterassista sekä 
ylhäällä tornissa, lasilattian alla ammottavasta 
pudotuksesta. Kavereille voi tornista lähettää TV-
tervehdyksen, ja kahvila-ravintola 22. kerroksessa 
on suuren seikkailun ansaittu pääteasema. 

Miten pääsee?

Tallinn City Tourin vihreän sekä CitySightseeingin Piritan  
linjan bussit linjan bussit pysähtyvät TV-tornin edessä.  
Paikalle pääsee myös keskustasta Kloostrimetsiin kulkevilla 
busseilla nro 34a ja 38, pysäkki on ”Teletorni”. Tornin luona  
on 60-paikkainen pysäköintialue.
www.citytour.ee  •  www.citysightseeing.ee



Tukevat tornit ja  
mahtava muuri

Keskiaikainen Tallinnan kaupunki oli oikeastaan yhtä  
suurta puolustuslinnaketta, mistä kertovat näihin päiviin 
asti hienosti säilyneet tornit ja kaupungin ympärysmuuri. 
Tallinnassa on useita muurin- ja kirkontorneja, joihin pääsee 
kiipeämään. Muurin ”toisella puolella”, Tornien aukiolla, on 
suuri lasten leikkikenttä ja aina touko–elokuussa ihastuttava 
kansainvälinen puutarhanäyttely.  

Raatihuone ja Raatihuoneen torni
Raekoja plats 1  •  www.tallinn.ee/raekoda  
Vanhankaupungin merkittävin rakennus on Raatihuone – 
vastaavaa keskiaikaista, goottilaistyylistä raatihuonetta ei 
missään muualla Pohjois-Euroopassa enää ole jäljellä. Tornin 
kärjen tuuliviirinä viittilöi kaupungin viiksekäs maskotti,  
Vanha Toomas. Kesäpäivänä on mukava kivuta kierreportaat 
ylös torniin, mistä avautuu mykistävä näköala. 

Neitsitorn/Neitsyttorni
Lühike jalg 9A  •  www.linnamuuseum.ee 
Puolustustornina ja asuinrakennuksena toimineessa 
Neitsyttornissa on nyt museo-kahvila, josta avautuu ihmeellinen 
näköala vanhaankaupunkiin ja jossa kerrotaan keskiaikaisen 
Tallinnan elämänaloista, sodankäynnistä ja ruokakulttuurista. 
Avataan yleisölle kesällä 2013.
   
Tuomiokirkko ja torni 
Toom-Kooli 6  •  www.eelk.ee/tallinna.toom 
Kaupungin vanhimmassa kirkossa on esillä Tallinnassa muinoin 
eläneiden aatelisten komeita hautapaikkoja ja muistotauluja. 
Kirkon torni on avoinna yleisölle lähes ympäri vuoden. 

Kiek in de Kök ja Toompean maanalaiset tunnelit
Komandandi tee 2  •  www.linnamuuseum.ee 
Jykevässä keskiaikaisessa tornissa on esillä Tallinnan 
sotahistoriaa – nykytekniikalla toteutettuna näyttelynä tietysti!
Toompean kukkulan alla puolestaan kiemurtelee 1600-luvulla 
rakennettu tunneliverkosto, jossa seikkailijat viedään 
aikamatkalle sekä menneeseen että tulevaan Tallinnaan. 



Olevisten kirkon torni 
Lai 50 
www.oleviste.ee 
Olevisten kirkko oli vielä 400 
vuotta sitten varsinainen 
huippuluokan nähtävyys: 
maailman korkein rakennus. 
Vaikka ajat ovat muuttuneet, 
Olevisten torni siintää nytkin 
kauas ollen yksi kaupungin 
maamerkeistä. Torniin voi 
kiivetä kesällä, ja silloin 
pääsee nauttimaan parhaista 
vanhankaupungin näkymistä.  

Muuri ja Kymnaasin tornit
Väike-Kloostri 9
Kaupunginmuurille pääsee 
kävelemään Sauna-, 
Kultajalan ja Nunnatorneja 
yhdistävällä osuudella. 
Samalla voi nauttia 
vanhankaupungin ja 
Toompean näkymistä.  

Paksun Margareetan 
tykkitorni – Viron 
merenkulkumuseo
Pikk 70   
www.meremuuseum.ee 
Museon neljässä kerroksessa 
käyvät selville Viron 
merenkulkuhistorian 
kiemurat. Katolta avautuvat 
postikorttimaisemat. 

Eppingin torni 
Laboratooriumi 31  
www.epping.ee
Kuusikerroksisessa 
tornissa on esillä Tallinnan 
puolustusvarustusten 
historiaa sekä keskiaikaisia 
aseita ja haarniskoita, joita 
pääsee myös koettamaan.   

Loewenscheden torni – 
käsityöläistorni
Kooli 7   
www.asuurkeraamika.ee 
Tornissa voi nähdä, millaiset 
työtilat siellä tätä nykyä on 
keraamikoilla ja miten he 
työtään tekevät. Kesäisin 
Tornien aukiolla  
järjestetään  
kansainvälinen kukkais-  
ja puutarhafestivaali.

Köismäen torni
Laboratooriumi 27
Köismäen torni on saanut 
nimensä lähistöllä sijainneilta 
köydenpunojien verstailta 
– siis Köysimäen torni. 
Hevosenkengän muotoinen 
torni on peräisin 1300-luvulta, 
ja se on säilynyt erittäin 
hyvin. Viisikerroksisessa 
tornissa on eräs Viron nukke- 
ja nuorisoteatterin varsin 
jännistä erityspaikoista.



Vanhankaupungin ja  
keskustan museoita

Tallinnan kaupunginmuseo 
Vene 17  •  www.linnamuuseum.ee 
Keskiaikaisessa kauppiaan talossa toimiva museo kertoo  
Tallinnan kaupungin historiasta. 

Viron historiallinen museo Suurkillan talossa
Pikk 17  •  www.ajaloomuuseum.ee
Historiallinen museo kertoo, kuinka pikkuruinen Viron kansa on 
onnistunut selviytymään 11 000 vuoden ajan. Halukkaat voivat 
testata sotilastaitojaan asekamarin asesimulaattorilla.  

Lastenmuseo
Kotzebue 16  •  www.linnamuuseum.ee 
Pieni museo on monen nuken, pehmonallen ja muun lelun koti. 
Museon vanhin asukas on 250-vuotias arvokas hollantilaisnukke. 

Nukketeatterimuseo NUKU
Lai 1  •  www.nuku.ee 
Interaktiivinen nukketeatterin taikamaailma. Virolaisen 
nukketaiteen ja -teatterin historiaa, teatterinukkenäyttely, 
toivomuskaivo ja kauhukamari. Höyryteatteriesitys puolen  
tunnin välein.  



Tarinoita 
Tallinnasta

Vanhankaupungin 
kummitustarinoita 

Tallinnassa on aina sepitetty paljon kummitusjuttuja, 
ja ennen vanhaan niihin ovat uskoneet jopa aikuiset. 
Jotkut ovat edelleen sitä mieltä, että voi niissä 
perääkin olla – onhan vanhassakaupungissa ihan 
oikea ”Haamukatukin” (viroksi Vaimu). Kerrotaan 
esimerkiksi, että Kustaa Aadolfin kymnaasissa on 
kummittelevia nunnia, ja Neitsyttornissa puolestaan 
viiniä hörppivä munkki. Lyhyen jalan porttitornilla 
on usein nähty kaksi munkin hahmoa, aavenainen 
ja jopa kummituskoira. Tunnetuin kummitustalo 
on Rataskaevu 16, jonka luota kuullaan iltamyöhällä 
selittämättömiä juhlinnan ääniä ja puuportaikossa 
kopisevia askelia. Kaupunginmuseolla (Vene 17) taas 
saattaa vilahtaa keskiaikainen palvelustyttö. Huuuuu!

Kuinka monta 
eroavaisuutta löydät?
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Auta Vanha Toomas  
takaisin oikeaan torniin!

Vanha Toomas,  
kaupungin paras sotilas 

Ennen vanhaan oli Tallinnassa tapana  
aina keväisin pitää suuret jousiammunta-
kilpailut. Korkean pylvään päähän 
kiinnitettiin papukaijan kuva, joka piti 
ampua alas. Vain ylhäiset aatelismiehet 
saivat osallistua kilpailuun. Erään kerran 
kukaan kilpailijoista ei mitenkään 
onnistunut pudottamaan papukaijan 
kuvaa. Ammuntaa oli katsomassa myös 
Toomas – köyhä, mutta rohkea poika, joka 
oli hyvin taitava ampuja. Kaverit yllyttivät 
Toomasta koettamaan onneaan. Niinpä 
hän tähtäsi – ja osui. Ensin aateliset 
suuttuivat, kun Toomas oli ilman lupaa 
osallistunut kilpailuun. Mutta sitten 
he keksivät, että poikahan on taitava 
kuin mikä, ja Toomas pääsi oppipojaksi 
kaupungin vartiokaartiin. Toomaksesta 
tuli kaupungin paras vartiosotilas, ja 
vielä vanhana miehenäkin hän vartioi 
Tallinnan muureilla ja porteilla. Eräänä 
päivänä kaupunkilaiset äkkäsivät, että 
Raatihuoneen tuuliviiri, viiksekäs sotilas, 
oli kuin ilmetty Toomas. Siitä lähtien 
tuuliviirin nimi on ollut Vanha Toomas.





Marsipaani eli  
Martin leipä  

Marsipaani on mantelista ja sokerista valmistettu 
herkku, joka tallinnalaisten mukaan on keksitty 
heidän kotikaupungissaan, tarkemmin sanottuna 
Tallinnan Raadinapteekissa. Kauan sitten, tarina 
kertoo, eräs raatiherra sairastui ja hälytti apteekkarin 
sekoittamaan lääkettä. Asiantunteva apteekkari tiesi 
mutkikkaan ohjeen ja laittoi nuoren oppipoikansa 
Martin sitä valmistamaaan. Koska Martin piti myös 
maistella sekoitusta, terävä-älyinen poika vaihtoi 
reseptin kaikki kitkerän makuiset ainesosat makeisiin. 
Maukas lääke toimi, ja tervehtynyt raatiherra teki heti  
suurtilauksen. Pian makea ”martinleipä” eli marsipaani  
tunnettiin koko Tallinnassa ja kauempanakin.

Väritä oma marsipaanipupu!



Kalevin marsipaanihuone
Pikk 16  •  www.kalev.eu 
Marsipaanihuoneessa voi tutustua tähän  
Tallinnassa vähän väliä esiin tupsahtelevaan  
herkkuun. Tuliaisetkin voivat olla marsipaania. 

Energiakeskus
Vabaduse väljak 9  •  www.energiakeskus.ee 
Interaktiivisia tiedenäyttelyitä valosta sähköön  
ja kaikkea siltä väliltä. 
   
Luonnontieteellinen museo
Lai 29A  •  www.loodusmuuseum.ee 
Museosta löytyvät lähes kaikki Viron luonnon 
edustajat sienistä siivekkäisiin. 



Vanhastakaupungista vihreyteen –  
Kadriorg, Pirita, Rocca al Mare

KADRIORG

Tallinnassa on noin 50 puistoa, joista kuuluisin on melkein 
300-vuotias Kadriorg. Venäjän tsaarin Pietari Suuren sinne 
rakennuttama palatsi- ja puistokokonaisuus on Tallinnan  
pikku Versailles. Alueella on paljon taide- ja kirjallisuus- 
museoita, Pietarin Suuren talo sekä lastenmuseo. 

Museo Miia-Milla-Manda
Koidula 21c  •  www.linnamuuseum.ee
Kauniissa puupaviljongissa toimiva Miia-Milla-Manda on 
3–11-vuotialle suunnattu museo ja puuhapaikka, joka opettaa  
lapsille ystävyyttä. Museon yhteydessä toimii ihana lasten  
kahvila, vieressä on vilkas leikkikenttä. 

Pietari Suuren talomuseo
Mäekalda 2  •  www.linnamuuseum.ee
Tsaari Pietari Suuri asui tässä hänelle vaatimattomassa talossa 
Tallinnassa käydessään. Museo on sisustettu Pietarin ajan 
mukaisesti, ja esillä on myös hänelle kuulunutta esineistöä.  
Voitte vaikkapa verrata omaa kenkäkokoanne tsaarin kenkiin.  

PIRITA

Tallinnan upeaa siluettia voi ihailla Piritan rantatiellä 
kävellessä tai pyöräillessä. Kesäkuumalla voi 
rentoutua Piritan uimarannalla tai etsiä varjoa Piritan 
raunioluostarista. Piritajoen rannasta voi vuokrata 
soutuveneitä ja tutustua kaupunginosaan joelta käsin. 
Piritalla seikkailunhaluisia odottavat Piritan seikkailupuisto 
ja TV-torni, ja luonnosta kiinnostuneita Kasvitieteellinen 
puutarha.

Tallinnan kasvitieteellinen puutarha
Kloostrimetsa tee 52  •  www.botaanikaaed.ee 
Tämä on yksi perheiden suosikkikohteita. Puutarhassa voi 
tutustua tuhansiin ja taas tuhansiin kasvilajeihin ja -lajikkeisiin 
sekä kasvihuoneissa että avomaalla. Maaliskuu on orkideojen 
aikaa, ruusut taas tuoksuvat huumaavimmin heinäkuussa.  



ROCCA AL MARE

Rocca al Mare, joka on latinaa ja tarkoittaa ”kalliota 
merenrannalla” sijaitsee Koplinlahden lounaisosassa. 
Kaupunginosasta on kehkeytynyt todellinen vapaa- 
ajankeskus, jossa voi nauttia kulttuurista, rentoutua, 
urheilla ja käydä ostoksilla. Stroomissa on pikkulapsillekin 
sopiva hiekkaranta, ja rannasta voi kävellä Rocca al  
Mareen kaunista rantakatua pitkin.

Viron ulkomuseo
Vabaõhumuuseumi tee 12  •   
www.evm.ee 
Maalaistalot, tuulimyllyt, vanha  
puukirkko, koulu ja koko kylä- 
miljöö huokuvat menneen ajan  
tunnelmaa. Museon kievarista  
saa virolaisia perinneruokia.  

Tallinnan eläintarha
Paldiski mnt 145  •   
www.tallinnzoo.ee 
Tallinnan eläintarha on yksi  
Pohjoismaiden runsaimmista.  
Täällä Myllymetsän (Veskimets)  
vehreydessä asustelevat monet  
eksoottiset eläimet sarvikuonoista  
norsuihin. Perheiden suosikiksi  
nousseessa Tropiikkitalossa  
lapset jaksavat aina innostua  
simpansseista ja krokotiileistä.

Pitkiä hiekkarantoja 
Kesäiseen kaupunkilomaan voi 
yhdistää myös rantaloman.
Keskustasta 10 minuutin 
bussimatkan päässä 
sijaitsevat Piritan ja Stroomin 
hienot hiekkarannat. Stroomin  

 
rantaan pääsee keskustasta  
bussilla nro 40, Piritalle  
busseilla nro 1a, 8 ja 34a. 
Rannoilla on uimavalvonta, 
ruokapaikkoja, pelikenttiä  
ja lasten leikkikenttiä. 



Ilo tehdä yhdessä 

Yhdessä tekemällä oppivat sekä lapset että aikuiset. 

Nõmmen seikkailupuisto
Külmallika 15A  •  www.nommeseikluspark.ee 
Seikkailuratoja kaikenikäisille hurjapäille. Naperorata 
3-vuotiaista ylöspäin. 

Piritan seikkailupuisto
Merivälja tee 5A  •  www.piritaseikluspark.ee
6 eritasoista seikkailurataa ja lasten oma rata Piritan rannassa. 

Skypark
Pärnu mnt 139E  •  www.skypark.ee 
Trampoliinikeskus tarjoaa viihtyisää ajanvietettä iloisessa 
ilmapiirissa

FK Keskus
Paldiski mnt 229A  ja Rohuneeme 1/1  •  www.fkkeskus.ee 
Ulkokartingrata Õismäellä ja sisärata Viimsissä. 

KU:LSA:L 
Mere pst 6  •  www.kuulsaal.ee 
12-ratainen keilahalli, jossa myös perheen pienimpien 
erityistarpeet on huomioitu. Lisäksi biljardi, pöytäfutis, 
ilmakiekko ja tikanheitto. 

City Bike
Uus 33  •  www.citybike.ee 
Pyöräkierrokset Tallinnassa ja päiväretket lähiympäristössä.
Myös pyörä-, turvaistuin- ja vaunuvuokraus. 

Luistinkenttä
Harju 3  •  www.uisuplats.ee 
Vanhankaupungin luistinrata, luistinvuokraus ja kahvila Julius.

Soutuveneilyä Piritajoella
Kloostri 6a  •  www.bellmarine.ee 
Tallinnassa virtaa myös joki – Piritajoki – jonka varrelta, Piritan 
luostarinpuutarhan vieressä, palvelee soutuvenevuokraamo. 



Veden riemuista nauttiville – perheystävälliset kylpylät 

Jos talvipäivä on raaka tai kesällä yllättää sadesää,  
veden riemuista ja saunan lämmöstä voi nauttia Tallinnan 
monissa kylpylöissä. Kaikki ovat spa-hotelleja, joissa 
kannattaa viettää useampikin päivä. 

Kalev SPA
Aia 18  •  www.kalevspa.ee
Tallinnan suurin ja monipuolisin kylpylä käy kaikenikäisille 
kävijöille. 

Meriton Grand Conference & Spa Hotel
Paldiski mnt 4  •  www.meritonhotels.com
Yksi kaupungin uusimmista kylpylöistä sopii sekä 
pikkunaperoille että kouluikäisille. 

Pirita TOP Spa Hotel
Regati pst 1  •  www.tallinkhotels.com
Piritan kauniilla rannalla sijaitsee perinteikäs spa. 

Tallink Spa & Conference Hotel
Sadama 11a  •  www.tallinkhotels.com
Sataman välittömässä läheisyydessä toimiva moderni 
spa on suunnattu enemmän perheille, joilla on matkassa  
jo kouluikäisiä  lapsia.  

Tallinn Viimsi SPA
Randvere tee 11  •  www.spatallinn.ee 
Tallinnan rajalla sijaitsevassa Viimsin kylpylässä on sauna- ja 
allasmaailman lisäksi kaikenikäisille  lapsille sopiva puuhamaa  
ja vuoden ympäri toimiva sisäluistinrata. 



Koko perheen 
tapahtumat

Tallinnassa tapahtuu aina 
jotain jännittävää, ja koko 
perheen ulkona käymiseen 
on lukuisia mahdollisuuksia. 

Jazzkaar  
Huhtikuu  •  www.jazzkaar.ee 
Perinteisen jazzfestivaalin 
ohjelmassa on huomioitu myös 
nuori yleisö. 

Museoyö 
Toukokuu  •  www.muuseum.ee 
Museoyönä on tarjolla 
ilmaishuveja kaupungin monissa 
museoissa. 

Kansainvälinen 
Tallinnan kukkais- ja 
puutarhafestivaali  
Toukokuu-elokuu 
www.lillefestival.tallinn.ee 
Jokakesäinen festivaalimuotoinen 
puutarhakilpailu Tornien aukiolla.  

Vanhankaupungin päivät 
Toukokuu - kesäkuu  
www.vanalinnapaevad.ee 
Vanhankaupungin sisäpihat, 
aukiot, kadut, kahvilat 
ja salit täyttyvät silloin 
musiikista, taiteesta, 
teatterista ja sekä suurista 
että pienistä tapahtumista ja 
ohjelmanumeroista. 

Treff 
Toukokuu - kesäkuu
www.nuku.ee 
Kansainvälinen teatterifestivaali 
kattaa kaikki näyttämötaiteen 
lajit – niin draaman, 
tanssin, nukketeatterin, 
katuteatterin, performanssi-
taiteen kuin musiikinkin. 
Vanhankaupungin salaperäisillä 
sisäpihoilla järjestetään 
nukketeatteriesityksiä lapsille. 

Tallinnan meripäivät 
Heinäkuu
www.tallinnamerepaevad.ee 
Koko perheen festivaali, jonka 
ytimenä ovat satamat ja meri.  

Keskiaikapäivät 
Heinäkuu  •  www.folkart.ee
Henkiin herännyt hansa-aika – 
upea kulkue, keskiaikainen tori,  
mestaripajat, musiikkia ja tanssia.

Raatihuoneentorin 
joulumarkkinat 
Joulukuu - tammikuu
www.christmasmarket.ee 
Perinteiset joulumarkkinat 
kaupungin kauneimman 
joulupuun ympärillä 
Raatihuoneentorilla.  
Kaupungin suuri joulukuusi  
pystytettiin tänne ensimmäisenä 
kerran jo vuonna 1441. 

Kansallisooppera Estonia
Estonia pst 4  •  www.opera.ee 
Estonian ohjelmistossa on aina 
lapsillekin sopivia esityksiä.

Nukke- ja nuorisoteatteri
Lai  1  •  www.nuku.ee 
Näytöksiä sekä perheen 
pienimmille että koululaisille. 



Hyvä ruoka, onnistuneet ostokset ja makoisat unet 

Perhelomaan kuuluvat myös hyvä ruoka ja juoma: virolaisia 
karkkeja, jäätelöä ja limsaa kannattaa ehdottomasti maistaa. 
”Viron Fazer” on makeistehdas Kalev, jäätelöä tekevät Balbiino  
ja Premia, virolaislasten lempilimua on Limpa. ”Kohuke” on 
makea suklaapäällysteinen rahkapötkö, joita lapset syövät 
aamu- ja välipalaksi. Marsipaani taas on Tallinnassa jo 
keskiajalta saakka tunnettu herkku.  

Suosituksia perheystävällisistä rmajoitus- ja ruokailupaikoista 
löytyy Tallinnan matkailusivulta: www.tourism.tallinn.ee.

Onnistuneet ostokset 
säilyttävät matkalla koetut 
elämykset kotiin asti ja 
pidempäänkin. Aitoja 
virolaisia tuliaisia kannattaa 
etsiä vanhankaupungin 
käsityöpuodeista. Tallinnan 
Kaubamajaan on avattu 
uudistunut Lastenmaailma, 
jossa lastenvaatteet on 
sijoitettu satulinnan taloihin, 
sovituskopissa voi tiirailla 
itseään myös hassuista 
peileistä, ja vaatekaapin 
kautta pääsee tietysti 
mielikuvitusmaailmaan. 
Lapsille on oma teatterialue 
ja karuselli, puhumattakaan 
oikean kokoisesta autosta 
ja pelikoneista. Toki 
löytyy myös unelmien 
jäätelökahvila, lapsi- ja 
vaunuparkki sekä hoitohuone. 
Lastenmaailmassa voi 
myös ystävystyä kaikkien 
virolaislasten lempihahmon – 
Keksijäkylän Lotan – kanssa.



Hinnasto 2013  24 h 48 h 72 h
Aikuinen € 24 € 32 € 40
Lapsi (14-v. tai nuorempi) € 12 € 16 € 20

Ilmaiseksi
•   sisäänpääsy 40 museoon 
      ja nähtävyyteen
•   vapaavalintainen kiertoajelu
•   viihdettä
•   joukkoliikenne

Alennuksia
•   kiertoajeluista
•   ravintoloissa ja kahviloissa
•   käsityö- ja designliikkeissä 
•   vapaa-ajankohteissa

Tallinn Card on kortti, joka avaa lukemattomia ovia. 
Lähes 100 kohteessa käyvä etukortti on sekä helppo 
että halpa tapa koko perheen tutustua Tallinnaan.

Tallinnan matkailuneuvonta
Niguliste 2
Puh. +372 645 7777
turismiinfo@tallinnlv.ee

www.tourism.tallinn.ee

www.tallinncard.ee


