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En budgetweekend till Estland räddar 
familjeresan i vår 

 
Ta med hela familjen på en billig weekendresa i vår. Tallinn är den mest 
budgetvänliga destinationen under 2018 enligt Lonely Planet. En resa för fyra 
personer i tre nätter på lyxigt spahotell, restaurangbesök och aktiviteter är snällt för 
plånboken. Estland är ett populärt resmål som erbjuder både vacker natur, 
gourmetmat, storslagna festivaler – och de firar 100 år som självständig stat.  
 
Våren står för dörren och då finns det många röda dagar för en kul minisemester över 
helgen, utan att behöva tömma spargrisen. En weekendresa till Estland under fyra dagar 
kan man uppleva magisk natur, fina stränder, gourmetmat och andra spännande 
aktiviteter. En flygresa till Estland är bara 55 minuter lång och kostar en tusenlapp/person 
tur och retur.  
 
Andra aktiviteter man kan göra i Estland med hela familjen för under 1000 kronor: 
 
Bo på herrgårdshotell med spa 
Det forntida tyska och svenska härskandet i Estland har lämnat efter sig en mängd 
herrgårdar och allt fler har renoverats och byggts om till lyxhotell. Estland är det perfekta 
resmålet för spa-upplevelser och känt för sitt breda utbud av olika spa-anläggningar, som 
många hotell även erbjuder. En favorit är Mäetaguse Mõisa Hotell & SPA som erbjuder 
behandlingar för både vuxna och barn att komplettera dagsutflykterna med, och kostar 
runt 1000 kronor/natt för två vuxna och två barn.  
Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/maetaguse-manor-hotel-spa-3 
 
Uppleva unika museum 
Det finns omkring 250 museer att besöka i Estland under femtiolappen, inom allt från 
konst och litteratur till biograf och skogsmuseum. Sjöfartsmuseet Flyghamnen i Tallinn är 
en nyöppnad utställning i historiska hangarer för sjöflygplan, även nominerad till årets 
museum i Europa 2014, och bjuder på en speciell upplevelse för familjer. Besökarna får 
följa med på en historisk resa runt världen på en ubåt, både under och ovanför vattenytan. 
Efter utställningen kan man njuta av en underbar utsikt över Tallinns hamn på café 
MARU’s sommarterrass.  
Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/seaplane-harbour-estonian-maritime-museum 
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https://www.visitestonia.com/en/cafe-maru 
 
Äta gourmetmat på femstjärniga restauranger  
Om det finns ett paradis för matintresserade och finsmakare, är Estland helt klart rätt 
destination. Här kan man njuta av gourmetmat för generösa priser. I det estländska köket 
finns det spår både av det skandinaviska, tyska och ryska köket. Råvarorna är oftast 
närodlade för säsongen som används på nya sätt i spännande, innovativa rätter. 
Restaurang Leib Resto ja Aed är en favorit och finns i Tallinn. Här kan hela familjen äta en 
trerätters-middag plus dryck för dryga tusenlappen.  
Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/restaurant-leib-resto-ja-aed 
 
När du ändå är i Estland – passa på att fotvandra i istidsparken på halvön Käsmu för en 
femhundring, klipp dig hos en riktigt bra frisör för 100 kronor eller passa på att färga 
ögonfransarna för femtio kronor. Om du reser till Estland senare i vår, är ett gratisnöje att 
besöka några av Tallinns finaste stränder med närliggande caféer och barnvänliga 
attraktioner för olika aktiviteter och lekplatser. Tallinnbornas favoritbadplats är även 
Tallinns största badstrand, Pirita strand. Under sommarsäsongen öppnas även en härlig 
strandbar och i närheten finns Pirita shoppingcenter och Pirita Äventyrspark att 
komplettera strandhänget med.  
Läs mer: https://www.visitestonia.com/en/kasmu-familiar-and-yet-unfamiliar 
https://www.visitestonia.com/sv/info-om-estland/top-10-badstrander 
 
 
    --- 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lars-Ola Nordqvist, PR-ansvarig Visit Estonia Sverige, lars@comvision.se, 070-689 11 
20. 
 


