
 

 

Fira alla hjärtans dag i romantiska Tartu  

När Alla hjärtans dag står runt hörnet vill man kanske överraska någon man tycker om med en romantisk 

weekend. Varför inte en annorlunda romantisk gourmetresa till en okänd stad i 100-årsjubilerande 

Estland, med svenska kungliga anor. Estlands näst största stad, Tartu, är ett smultronställe med 

gourmetmat i hög klass, lyxiga spaupplevelser och äventyrsromantik i naturen.  

 

I Tartu grundades Sveriges andra universitet redan 1632 av Gustav II Adolf och det är idag Estlands äldsta 

och största universitet. Den här välmående och dynamiska akademiska staden är Estlands näst största stad, 

men också ett av landets gourmet- och upplevelsecentra. Och 2018 firar Estland extra mycket för sina 100 

år som fristående republik. 

  

Under alla hjärtans dag och i februari har Estlands näst största stad Tartu mycket att erbjuda de som vill fira 

en romantisk och skön gourmet-weekend.   

 

- Estland firar sin 100-åriga födelsedag i år och vi är glada att välkomna människor att uppleva den 

romantiska atmosfären och andra festligheter. Estland har blivit utsedd till den bästa 

budgetdestinationen att besöka 2018 och har mycket att erbjuda, vi förväntar oss mycket turister 

det här kommande året, säger Tarmo Mutso, direktör för Visit Estonia. 

 

Mat och bad i kärlekens tecken 

Estlands största matfestival Tasty Tartu är i full gång i februari och erbjuder gourmetmat till verkliga 

budgetpriser. Här kan man äta trerättersmiddagar på restauranger i toppklass för bara 200 kronor. Några av 

de mest kända restaurangerna med både god mat och romantisk stämning är; restaurant Umb Roth eller 

JOP Antonius cafe-restaurant. Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/restaurant-umb-roht, JOP 

Antonius Cafe-restaurant: https://www.visitestonia.com/en/jop-antonius-cafe-restaurant 

 

Om man vill kombinera mat med lyxig vila ska man passa på att övernatta på någon av Tartus härliga 

spaanläggningar. På till exempel V Spa i centrala Tartu finns det 11 olika pooler och badtunnor att välja 

mellan för ett härligt och uppfriskande dopp. Spaanläggningen är välförsedd med det mesta för att koppla 

av tillsammans i en romantisk miljö. Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/v-spa-and-conference-

hotel. Ett annat hotell som erbjuder den rätta stämningen för en romantisk weekend är Hotel Lydia som 

kombinerar modern komfort i historisk miljö. För mera information, besök:   

https://www.visitestonia.com/en/hotel-lydia 

 

Romantisk promenad i ”Himlens hallar” 

Strax utanför Tartu har man möjlighet att upptäcka Taevaskojas magiska sandstensraviner, som i folkmun 

kallas för ”Himlens hallar”. Många tar en guidad tur med sparkkälke längs Ahja, flodens dal, för att höra mer 

https://www.visitestonia.com/en/restaurant-umb-roht
https://www.visitestonia.com/en/jop-antonius-cafe-restaurant
https://www.visitestonia.com/en/v-spa-and-conference-hotel
https://www.visitestonia.com/en/v-spa-and-conference-hotel
https://www.visitestonia.com/en/hotel-lydia


 

 

om vad som sägs vara hem åt magiska varelser och sjöjungfrur.  Vill man ha en mer fartfylld vistelse ska 

man bege sig till träskmarken Emajõe-Suursoo, strax öster om Tartu. Här kan man njuta av en tur med 

hundspann genom träskmarken. En lägereld och rysk bastu kommer att värma upp frusna kroppar efter den 

uppiggande turen. Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/kicksled-trip-in-taevaskoja-with-mulled-wine-

cocoa-or-tea 

 

Estland firar 100 år 2018 och landet riktigt sjuder av EV100-aktiviteter som sätter festprägel på alla besök i 

detta upplevelserika land. För mera information, besök:  https://www.ev100.ee/en 

 

--- 

 

För mer information, www.visitestonia.com/sv 

eller kontakta, Lars-Ola Nordqvist, PR-ansvarig Visit Estonia Sverige, lars@comvision.se, 

070-689 11 20  
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