
	

	

	

Rallia,	musiikkia	ja	järvimaisemia	–	5	vinkkiä	virolaiseen	suveen	
 

 
 
Aina ei tarvitse lähteä merta edemmäs kalaan, mutta kesälomia suunnitellessa kannattaa ottaa 
huomioon etelänaapurimme vivahteikas ja inspiroiva kesäohjelma. Viron kesästä löytyy 
tekemistä koko perheelle, aina elektronisen musiikin festivaaleista ralli- ja urheilukisoihin. 
Vuonna 2016 Virossa vietetään myös merikulttuurin vuotta, joten etenkin veneilystä ja muusta 
merimatkailusta kiinnostuneet löytävät varmasti mieluisaa tekemistä kesän mittaan. Alta näet 
Visit Estonian viisi vinkkiä Viron kesään. 
 
Viro on pysynyt jo vuosikausia suomalaisten keskuudessa suosituimpana matkakohteena. 
Varsinkin kesäisin suomalaisia houkuttelee etelään helppo, edullinen ja nopea matkustus, ja 
päiväreissu Tallinnaan onkin monelle tuttua. ”Tekemistä riittää kuitenkin myös pääkaupungin 
ulkopuolella, ja Viron kesä on täynnä mielenkiintoisia ja hauskoja tapahtumia sekä festivaaleja”, 
kertoo Visit Estonian Suomen aluejohtaja Toomas Tärk. ”Omiin suosikkeihini kuuluu 
ehdottomasti tunnelmallinen järvimusiikkifestivaali Leigon järvellä, se onkin varmasti monelle 
täysin ennennäkemätön ja uudenlainen kokemus.” 
 
1. Adrenaliini virtaa auto24 Rally Estonia 2016:ssa 15.–17.7. Otepäässä    
 
Heinäkuun puolessa välissä Viron Otepäässä ajetaan FIA Euroopan autorallin 
mestaruuskisojen osakilpailussa pitkin Tarton katuja ja Etelä-Viron mutkittelevia sorateitä. 
Paikalle odotetaan noin 10 000 katsojaa 20 eri maasta. Tartossa voi seurata näyttäviä lähtö- 
ja maalitapahtumia sekä jännittävää kaupunkiajo-osuutta. Lisäksi tapahtuman aikana 
järjestetään myös muun muassa ulkoilmakonsertti. Lisätietoja täältä.  



	

	

	

 
2. Nauti raikkaasta meri-ilmasta Tallinnan meripäivillä 15.–17.7. 
 
Merellisestä ajanvietosta kiinnostuneiden kannattaa suunnata heinäkuussa Tallinnaan, jossa 
vietetään 15.–17.7. Tallinnan meripäiviä, Viron suurinta ilmaistapahtumaa. Kolmen päivän 
aikana tarjolla on muun muassa erilaisia merenkulkuun ja satamaan liittyvää tapahtumaa, 
ammattilaisten konferenssi, veneajeluita, Tallinn Race -purjehduskilpailu ja konsertteja. 
Lisätietoja täältä.     
 
3. Tanssi läpi yön Weekend Festivaleilla Pärnussa 4.–6.8. 
 
Suomesta lähtöisin oleva Pohjois-Euroopan suurin festivaalibrändi Weekend Festival 
järjestetään nyt toistamiseen myös Virossa. Elektronisen musiikin festivaaleilla esiintyy jopa 
yli 50 kansainvälisesti tunnettua ja suosittua DJ:tä. Festivaaleja juhlitaan myös 
samanaikaisesti Helsingissä ja Tukholmassa, mutta kolmipäiväinen juhliminen Pärnun 
hurmaavissa rantamaisemissa on taatusti ainutlaatuinen kokemus. Lisätietoja täältä.  

 
4. Fiilistele musiikkia järven rannalla Leigon järvimusiikkipäivillä 5.–6.8. 

 

 
 
Leigon ulkoilmakonsertit tunnetaan yhtenä Euroopan tunnelmallisimpina festivaaleina. 
Kahden päivän aikana järven keskelle rakennetulla lavalla kuullaan niin klassista musiikkia 
kuin rokkia, ja rannoille konsertteja kuuntelemaan kokoontuu jopa tuhansia ihmisiä. Tänä 
vuonna Leigossa kuullaan esimerkiksi monelle suomalaisellekin tutun virolaissäveltäjä Arvo 



	

	

	

Pärtin tuotoksia. Musiikin lisäksi festivaaleilla nähdään huikeita tuliesityksiä ja 
loppuhuipentumana myös ilotulituksia. Lisätietoja täältä. 
 
 
5. Ota mittaa itsestäsi Otepään IRONMAN-triatlonissa 6.8. 
 
Tänä kesänä kansainvälisesti tunnettu IRONMAN-triatlon saapuu ensimmäistä kertaa Viroon. 
Kisan aikana uidaan 1,9 kilometriä, pyöräillään 90 kilometriä ja juostaan 21 kilometriä joko 
yksin tai joukkueena. Otepään triatlonista valitaan 35 parasta kisaamaan IRONMAN-
maailmanmestaruudesta, joka järjestetään loppuvuodesta Havaijilla. Viikonlopun aikana 
järjestetään myös oma kisa lapsille, hieman rennompi hyväntekeväisyysjuoksu sekä 
kulttuurillista ohjelmaa. Lisätietoja täältä.    
 
 
Yhteystiedot medialle: 
Toomas Tärk 
Aluejohtaja, Suomi 
Visit Estonia / Enterprise Estonia 
Sörnäisten rantatie 22 c, Suvilahti, Helsinki 
Gsm: +358 400 262417 
E-mail: toomas.tark@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 
 


