
  

 

 

Koko perheen seikkailu Virossa: 7 + 1 vinkkiä onnistuneeseen lomaan 
 

 
 
Viro on suomalaisten suosima matkakohde, ja maa tarjoaakin mielenkiintoisia 
seikkailuja koko perheelle. Listasimme kiehtovia kohteita, joissa lapsetkin taatusti 
viihtyvät. Huhtikuussa Viro saapuu myös Helsinkiin jännittävän aarrejahdin merkeissä. 
 
 
1. Viro saapuu Helsinkiin: aarrejahti Kampissa 
 
Viro rantautuu Suomeen huhtikuussa, kun Visit Estonia järjestää seikkailun täyteisen päivän 
aarrejahdin merkeissä. Ilmainen tapahtuma järjestetään Kampin keskuksessa lauantaina 8.4. 
klo 12–16, ja luvassa on ohjelmaa koko perheelle. Aarrejahtiin voi osallistua koko tapahtuma-
ajan, ja kaikille osallistujille on luvassa maistuvia yllätyspalkintoja. Lisäksi parhaiten 
suoriutuneiden osallistujien kesken arvotaan Viroon liittyviä palkintoja. Aarrejahdin 
lähtöpaikkana toimii Kampin kauppakeskuksen pohjakerroksen keskusympyrä, josta 
osallistujat saavat vihjeitä aarrejahtia varten. 
 
Aarrejahti Helsingin Kampin keskuksessa 8.4. klo 12–16.00. 
 
 
2. Tallinnan televisiotorni 
 
Tallinnan televisiotorni on 314 metriä korkea ja sieltä avautuvat upeat maisemat kaupungin ylle 
ja merelle. Huhtikuun 28. päivä alkaen tornissa on esillä näyttely, joka vie aikamatkalle 
Neuvostoliittoon. Näyttelykävijän on mahdollista kokea, millaista oli arki 1970- ja 80-luvuilla 
Neuvostoliitossa. 
 
Tallinnan televisiotorni on avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 10–19.00.  
 

https://www.facebook.com/events/1429144083822929/
http://www.teletorn.ee/fi/


  

 

 

 
3. Lentosataman merimuseo, Tallinna 
 
Lentosatamassa on kevään aikana esillä interaktiivinen näyttely Mayday. Mayday. Mayday., 
jonka kautta voi oppia, kuinka merellä tulee toimia ja tutustua aitoon pelastushelikopteriin sekä 
muihin pelastustoimissa käytettäviin varusteisiin. Näyttely esittelee myös Estonian uppoamisen 
eloonjääneiden tarinoita. Lisäksi Lentosataman pysyvässä näyttelyssä voi kavuta 
sukellusveneen sisään tai ihastella suurta jäänmurtajaa aivan lähietäisyydeltä. 
 
Lentosataman merimuseo on avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 10–18.00. 
 
 
 
4. Tiedekeskus AHHAA, Tartto 
 

 
 
Tiedekeskus AHHAA tarjoaa seikkailuja ja opittavaa kaikenikäisille. Toukokuun 6. päivä 
keskuksessa avautuu maailmankuulu näyttely ihmiselimistä, Body Worlds. Näyttely saapuu 
ensimmäistä kertaa Baltiaan, ja se esittelee kiehtovalla tavalla, mitä ihmisruumiin sisällä 
tapahtuu.  
 
Tiedekeskus AHHAA on avoinna sunnuntaista torstaihin klo 10–19.00 ja perjantaista 
lauantaihin klo 10–20.00.  
 
 
5. Viron poliisimuseo, Rakvere 
 
Pohjois-Viron Rakveressa sijaitseva Viron poliisimuseo on interaktiivinen museo, jossa 
vierailijat pääsevät leikin ja pelin kautta eläytymään poliisintyöhön. Museossa kaikenikäiset 
vierailijat voivat kokeilla poliisin varusteita, ottaa sormenjälkiä ja ratkaista rikosaiheisia pulmia. 

http://meremuuseum.ee/lennusadam/fi/
http://www.ahhaa.ee/


  

 

 

Museosta löytyy perheen pienimmille myös Lasten poliisimuseo, jossa lapset voivat askarrella, 
oppia liikenteessä liikkumista ja leikkiä salapoliisia. 
 
Viron poliisimuseo on avoinna tiistaista lauantaihin klo 10–16.00. 
 
 
6. Lottemaa, Pärnu 
 

 
 
Pärnun läheisyydessä sijaitseva Lottemaa on auki kesällä 10. kesäkuuta alkaen aina elokuun 
viimeiseen päivään saakka. Baltian suurimmassa seikkailupuistossa riittää puuhaa päivittäin. 
Sieltä löytyy yli sata kohdetta niin Keksijäkylän asukkaiden taloista ravintoloihin, 
matkamuistomyymälöihin ja uimarantaan. 
 
Lottemaa on avoinna 10.6.–31.8. klo 10–18.00. 
 
 
7. Palmsen kartano 
 
Lahemaan kansallispuistossa sijaitseva Palmsen kartano ja ulkomuseo on kunnostettu 
kartanokokonaisuus puistoineen, puutarhoineen ja historiallisine rakennuksineen. Palmsen 
kartanossa riittää tekemistä koko perheelle: kartanon päärakennuksen näyttelyissä voi tutustua 
kartanonherrojen elämäntyyliin, puistoalueen matkapoluilla voi seikkailla vaikka kokonaisen 
päivän ja pihapiirissä voi päästä poniajelulle. Lisäksi kartanon pajassa voi takoa itselleen sepän 
johdolla onnenkolikon! 
 
Palmsen kartano on avoinna maanantaista sunnuntaihin klo 10–17.00. 
 
 
 
 

http://politseimuuseum.ee/fi/
http://lottemaa.ee/fi/
http://www.palmse.ee/fi


  

 

 

8. Rakveren linna 
 

 
 
Rakveren keskiaikaisessa linnassa perheen pienimmät ja suuremmatkin pääsevät eläytymään 
aikakauden elämään. Linnassa on erilaisia näyttelyitä ja työpajoja, ja vierailijat pääsevät 
tutustumaan muun muassa keskiaikaiseen kidutushuoneeseen ja parturiin. Pääseepä linnassa 
takomaan itselleen kuparikolikon tai valmistamaan mustaruutia alkemistin johdolla! Varsinkin 
pienempiä vieraita ilahduttavat myös linnan useat eläinasukkaat.  
 
Rakveren linna on avoinna 1.10.–30.4. keskiviikosta sunnuntaihin klo 10–19.00 ja 1.5.–30.10. 
joka päivä klo 10–19.00. 
 
 
Lisätietoa koko perheen seikkailusta Virossa: https://www.visitestonia.com/fi/adventure-family  
  
Yhteystiedot medialle: 
Ott Sarepuu 
Marketing Director of the Estonian Tourist Board 
Lasnamäe 2, 11412 Tallinna 
+372 6279 770 
ott.sarepuu@eas.ee 
 
 
Valokuvia medialle Visit Estonian kuvapankista: http://photos.visitestonia.com/eng/ 
 
Videoita Virosta: 
http://www.youtube.com/user/visitestonia 
 
www.visitestonia.com 
www.facebook.com/visitestonia.fi 
www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland 
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