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10 toppevenemang  
i Estland i sommar 
 
Behöver du inspiration inför sommarsemestern? Vad sägs om 
rallyfestival, seglingsregatta, internationell matfestival eller konserter 
av alla möjliga olika slag?  
Estlands stora kavalkad av evenemang, festivaler och tillställningar 
har något som passar alla, från familjer på semester, musik- och 
matfantaster av alla inriktningar till de lite mer äventyrliga 
resenärerna.  
Här följer tio av alla de toppevenemang som pågår över hela Estland i 
sommar. 
 
Weekend Festival Baltic, Pärnu 
1. Är man intresserad av att besöka det största eventet för elektronisk 
dansmusik i Norden med artister som bland annat AVICII, Axwell & 
Ingrosso, Afrojack, och Tiesto är det Pärnustranden och Weekend Festival 
Baltic som man ska bege sig till den 3-5 augusti.  
 
auto24 Rally Estonia 
2. För rallyentusiasten är auto24 Rally Estonia den 15-17 juli det ultimata 
besöksmålet i sommar. Här tävlar de mest framstående namnen inom 
europeiskt rally med både historiska och moderna rallybilar inför en publik 
på över 30 000 åskådare. 
  
Tallinn Street Food Festival 
3. Tallinn Street Food Festival den 10-11 juni bjuder på några av de 
hetaste trenderna inom street food med både lokala och internationella 
food trucks på plats. Som besökare kan man förvänta sig ett utpräglat 
utbud av allt från traditionella rätter till lite mer alternativa varianter.  
 
TaDaa!, Tallinn 
4. Konceptet TaDaa! är en storslagen internationell street performance-
festival med artister från alla världens hörn. Sammanlagt bjuds det på över 
40 timmars gatuunderhållning för hela familjen den 10-11 juni.  
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Ösels operadagar 
5. På borggården till det medeltida biskopsslottet i Ösel hålls den 
magnifika operafestivalen Ösels operadagar den 15-22 juli. Festivalen 
lockar omkring 2000 besökare varje år och programmet består av allt från 
klassiska storverk av Wagner, Verdi och Puccini till lite mer moderna 
scenverk.  
 
Into the Valley, Rummu 
6. Into the Valley i Rummu är en fantastisk housemusik-festival som med 
60 musiker och DJ:s spänner över techno, disco, estnisk gourmetmat och 
konst. Den utspelar sig, precis som föregångaren Dalhalla 2015, på en 
ovanlig plats, i ett nedlagt fängelse och på en beach med kristallklart 
vatten.   
 
Tallinns havsdagar 
7. Familjefavoriten Tallinns havsdagar är en marinfestival som i år inträffar 
den 15-18 juli. Här kan man utforska stora fartyg, åka på seglingsturer, 
beskåda kappseglingar och njuta av andra spännande uppvisningar.  
 
Pärnu orkestermusikfestival 
8. Pärnu orkestermusikfestival är ett återkommande inslag varje år och det 
här året gästas festivalen av den världsberömda dirigentfamiljen Järvi och 
den välkända violinisten Viktor Mullova den 11 juli - 17 augusti. 
 
Veteraners VM i orientering 
9. Veteraners världsmästerskap i orientering hålls den 5-14 augusti och är 
en fem dagar lång tävling med inte mindre än 4000 deltagare varje år. 
Mästerskapet bjuder på en fantastisk naturupplevelse genom fält, 
vildmark, naturreservat och Tallinns gamla stad.  
 
Moonsundsregattan 
10. Muhu Väin-regattan, även kallad Moonsundsregattan är en veckolång 
havs- och seglingsfestival som samlar omkring 800 seglare varje år. I år 
äger festivalen rum mellan den 7-14 juli och rutten går mellan Estland och 
Lettland med stopp och underhållning varje kväll i olika småbåtshamnar.  
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För mer information, www.visitestonia.com/sv 
eller kontakta, Lars-Ola Nordqvist, PR-ansvarig Visit Estonia Sverige, 
lars@comvision,se, 070-689 11 20. 


