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TALLINN – Middeleeuwse sprookjesstad 
                                              
 
Waan je terug in de Middeleeuwen in Tallinn, de hoofdstad van Estland, één van de nieuwe landen 
van de Europese Unie. De middeleeuwse binnenstad is erkend als werelderfgoed. De oude 
Hanzehuizen, het prachtige raadhuisplein met het stadhuis en de zeshonderd jaar oude apotheek, ze 
ademen allen die typische sfeer van Tallinn uit. Groot is de stad niet, maar mooi des te meer.  
 

 
 
Dag 1  
Transfer naar de luchthaven van Zaventem voor onze vlucht naar Tallinn. In Tallinn beginnen we 
onmiddellijk aan een begeleidende tour. Met de bus rijden we langs de St-Charles kathedraal en de 
nationale bibliotheek en rijden zo verder naar Pirita, onderweg passeren we Kadriorg park en het 
paleis. In de namiddag houden we eventjes halt aan het Song Festival Amfitheater. We houden ook 
halt aan het Kunstmuseum KUMU. Daarna rijden we naar Pirita, die in 1980 de thuisbasis was voor de 
Regatta Jacht olympische tak, we zien ook het olympisch centrum, aan de andere kant van de rivier. 
Avondmaal en overnacht  
 
Dag 2  
In de ochtend passeren we de ruïnes van de St-Briget klooster. Op weg naar de Toompeaheuvel zien 
we volgende zaken in het centrum, de Zeeboulevard, het Viruplein, het Estlandse Opera Theater, het 
vrijheidsplein en zo krijgen we ook een korte uitleg over de geschiedenis van de stad. Vanop de 
Toompeaheuvel doen we de tour verder te voet. We zien het Parlementsgebouw en de Alexander 
Nevsky kathedraal. De stadswallen en de Tall Hermann en Kiek in de Kök (piepen in de keuken) zijn 
de herrinneringen van de middeleeuwse citadel. We zien de Dom kathedraal en bezoeken deze ook 
binnenin. Avondmaal en overnachting.  
 
Dag 3  
Vandaag bezoeken we de benedenstad. We wandelen langs de St-Nicolaskerk, de gildehuizen en de 
Heilige Geest kerk. Daarna wandelen we verder naar het plein met het stadhuis, daar zien we de 
stadhuisapotheek en het stadhuis zelf. Hier genieten we van wat vrije tijd. In de namiddag bezoeken 
we het Estlandse open lucht museum, dat opgericht werd in mei 1957 in Rocca al Mare. Het ligt in een 
prachtig park aan de kustzijde, zo‟n 7km van het centrum, en behoord samen met de oude stad tot de 
favoriete, toeristische sites van Tallinn.‟s Avonds worden we dan terug verwacht in het hotel voor ons 
avondmaal en overnachting.  
 
Dag 4  
Deze voormiddag krijgen we nog wat tijd om de stad Tallinn op eigen houtje te verkennen, alvorens 
we met de bus naar de luchthaven gebracht worden voor de vlucht naar Brussel. Daar brengt de 
touringcar ons naar onze eindbestemming. 
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