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Beste lezers, 
  
Welkom bij Visit Estonia's nieuwsbrief van november voor de reisbranche! 
  
De kerstperiode is officieel begonnen! Kerstmarkten zijn open in Tallinn en Tartu, en 
vakantie-evenementen duiken op in het hele land. Bezoekers die met de veerboot 
aankomen, zien een pas gerenoveerd stadsplein voor Terminal D in de oude binnenstad 
van Tallinn.  
  
Het coördineren van maaltijden voor rondleidingen kan een uitdaging zijn, daarom hebben 
we een lijst samengesteld met restaurants die grote groepen aankunnen . Bovendien 
heeft White Guide Nordic hun gids voor de beste restaurants in Estland uitgebracht. Er 
zijn plaatsen in het hele land en voor meerdere prijsklassen, dus het is de moeite van het 
bekijken waard. 
  
Net als wij denkt u waarschijnlijk al vooruit naar 2023 — wij kijken uit naar het jaar van de 
sauna ! Om te beginnen hebben we een websitegids voor sauna's in Estland. We hopen 
dat je volgend jaar met ons mee stoomt. 
  
Voor branchenieuws tussen de nieuwsbrieven door, bekijk het  handelsnieuws op onze 
website . 
Veel browseplezier! 
  

Met vriendelijke groet , 
  

Het Visit Estonia-team 
  

  

 

  

  
 

Een magische kerst in Estland 
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De kerstmarkt in Tallinn krijgt veel aandacht, en terecht: hij werd in 2019 uitgeroepen tot 
Beste Kerstmarkt van Europa en blijft de lijsten van topmarkten in Europa maken. Maar je 
voelt de kerstsfeer in elke hoek van Estland. 
  
De kerstmarkt van Tartu staat bekend om zijn prachtige glazen hutten en de ijsbaan 
voor het stadhuis. Bezoekers kunnen een dubbele dosis kerst krijgen door Tallinn en 
Tartu in één reis te bezoeken. Er zijn ook eenmalige evenementen in Pärnu en Narva, en 
kinderen zullen het geweldig vinden om de kerstman te bezoeken op de Korstna-
boerderij of om Gadgetville te zien veranderen in een winterwonderland in  Lottemaa 
Theme Park .  
  

  

 

  

Bekijk evenementen in het hele land  

 

  

  

 

  

  
 

White Guide Nordic: beste restaurants in Estland 
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De sleutel tot het recente culinaire succes van Estland ligt in het feit dat chef-koks 
seizoensgebonden ingrediënten en lokale tradities vieren. Culinaire gewoonten - bessen 
plukken, sap persen, komkommers en paddenstoelen zouten en marineren, wild en vis 
roken - floreren binnen het kader van vier verschillende seizoenen. 
  
Op de White Guide Nordic -lijst van dit jaar vindt u enige overlap met de allereerste 
MICHELIN Gids Estland. Maar als je de aanbevelingen bekijkt, zul je zien dat er voor elk 
wat wils is, en de critici hebben uitstekende restaurants gevonden voor verschillende 
prijsklassen . Zo vind je bijvoorbeeld klassiekers zoals Saaremaa Veski in Kuuresaare en 
buurtfavorieten in Tallinn zoals Viru Burger in Kalamaja en bakkerij Karjase Sai in de 
hippe wijk Põhja Tehas.  

Ontdek restaurants per regio  

 

  

  

 

  

  
 

  

  

 

  

De haven van Tallinn renoveert het stadsplein bij Terminal D  
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Het voormalige parkeerterrein van 4500 m2 voor Terminal D  heeft nu meer dan 100 
bomen en 3.500 struiken om een gezellige sfeer te creëren met een grote 
verscheidenheid aan zitplaatsen. Er zijn luifels gebouwd om de passagiers die wachten op 
bussen en taxi's te beschermen tegen de regen en er is een groot stuk groen 
aangelegd. Twee waterpartijen markeren de locatie van een historische donutwinkel en 
het Girard-kanaal. In de buurt van de Admiral's Bridge is een recreatiegebied met een 
maritiem thema voor kinderen.  
  
Om een snelle en vlotte toegang van en naar het schip te garanderen , zijn er een 
busparkeerplaats, taxiparkeerplaats en Kiss & Sail-parkeerplaats voor voertuigen 
voorzien. Aan weerszijden van de straat zijn nieuwe bushokjes gerealiseerd voor OV-
gebruikers. Toekomstige tramgebruikers kunnen oversteken voor de A-terminal van de 
Admiraalsbrug, waar begin 2025 een nieuwe tramhalte wordt opgeleverd.  

  
 

Beste restaurants voor groepen in Estland 
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De culinaire scene van Estland heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Jonge, 
ambitieuze chef-koks in het hele land hebben inspiratie gevonden in lokale, 
seizoensgebonden ingrediënten, waarbij ze moderne technieken combineren met oude 
tradities om een eetlandschap vol verrassingen te creëren voor avontuurlijke fijnproevers.  
 
Bij Visit Estonia krijgen we veel vragen van touroperators die vragen welke restaurants 
geschikt zijn voor groepen of waar we kunnen eten met teams, vrienden of een 
reisgezelschap. In samenwerking met Visit Tallinn, Visit Tartu en Visit Pärnu hebben we 
een selectie van restaurants samengesteld die geschikt zijn voor grotere groepen. 

Ontdek waar je heen moet 

 

  
 

   

  

2023: jaar van de sauna! 
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Sauna is een kernstuk van de Estse cultuur. Historisch gezien begon het leven zelfs in de 
sauna, omdat het de schoonste plek was voor vrouwen om te bevallen. Het leven draait 
om de sauna, ook vandaag nog. Het jaar van de sauna  draait helemaal om de meest 
essentiële aspecten van Estse sauna's: erfgoed, cultuur, gebruiken, producten, bedrijven 
en gemeenschappen. 
  
De traditie van de rooksauna in Võrumaa staat op de UNESCO-representatieve lijst van 
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Maar we hebben een breed scala aan 
sauna-ervaringen , allemaal vermeld op de website van het saunajaar, zoals turfsauna, 
iglosauna, vlotsauna, honingraatsauna en ijssauna, om er maar een paar te noemen. 

Verken Estse sauna's  

 

  
 

Tallinn pakt zilver bij Wanderlust Travel Awards 
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Voor de 21e jaarlijkse Wanderlust Travel Awards vroeg het tijdschrift Wanderlust hun 
lezers om te stemmen op de plaatsen over de hele wereld die tot hun verbeelding spraken 
en hun reislust inspireerden. 
  
Na tienduizenden stemmen te hebben verzameld, eindigde Tallinn op de tweede plaats in 
de competitie voor Meest Gewenste Stad van Europa . Wij hier bij Visit Estonia weten 
dat Tallinn een bijzondere plek is, en we zijn blij te zien dat zoveel anderen het daarmee 
eens zijn! 

Lees meer over de onderscheidingen  

 

  
 

Merk Estland verkozen tot beste locatiemerk 
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Tijdens de internationale prijsuitreiking van de City Nation Place in Londen in 
november werd het merk Estonia gekozen als het beste locatiemerk. Daarnaast 
won de campagne Gewoon inloggen  van het programma Werk in Estland de 
prijs voor de beste communicatiecampagne. 
  
De wedstrijd beoordeelde de strategische langetermijnbenadering van 
plaatsmerkbeheer 
en -promotie , en hoe plaatsmerken zowel korte- als 
langetermijndoelen hebben gesteld. 
Er werd ook rekening gehouden met hoe de plaatsmerkstrategie duurzaamheid 
beschouwt . 
  
Brand Estonia is in 2016 ontwikkeld door het Estonian Design Team en 
wordt veel gebruikt door zowel organisaties in de publieke sector als de particuliere 
sector. 
Brand Estonia omvat presentaties, afbeeldingen, beeldbanken 
en het unieke lettertype Aino . 

Duik in de gereedschapskist van het merk Estland  

 

  
 

   

  

Estland in de media 
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The Daily Beast noemt Estland de 
"ontsnapping in de natuur die je nodig 
hebt" in dit artikel over een roadtrip door 
het land. 
 

The Travel plaatst de kerstmarkt van 
Tallinn in de top 10 van 
ondergewaardeerde, maar zeer charmante 
kerstmarkten. 
   

  

  
 

     Volg #VisitEstonia op Instagram voor meer prachtige foto's 
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