
 

 

 
 
 
 
 
 
Viron suosio matkakohteena jatkuu – katso parhaat vinkit Viron syksyyn 

 
Viron suosio kansainvälisenä matkailukohteena jatkaa kasvuaan. Neljänä peräkkäisenä 
vuotena etelänaapurimme matkailutilastot ovat lyöneet edeltävän vuoden ennätyslukemat 
turistien ja heidän viettämiensä öiden määrissä. Myös suomalaisturistien määrä on kasvussa 
– ja onhan Viroon helppo lähteä rentoutumaan arjen keskellä. Katso alta parhaat menovinkit 
Viron syksyyn. 
 
Virossa tammi-kesäkuussa matkailleista suomalaisturisteista yli 380 000 vietti myös 
vähintään yhden yön naapurimaamme majoitusliikkeissä. Kasvua viime vuoden kuuteen 
ensimmäiseen kuukauteen verrattuna on seitsemän prosenttia. Suomalaisten viettämien 
öiden määrä Virossa kasvoi kahdella prosentilla viime vuoden tammi-kesäkuusta: tämän 
vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana suomalaiset olivat viettäneet lähes 723 000 yötä 
lahden toisella puolen. 
 
Yhteensä Virossa yöpyi tammi-kesäkuussa yli 831 000 turistia – kaksi prosenttia enemmän 
kuin viime vuonna samalla aikavälillä. Virossa tammi-kesäkuussa vietettyjen öiden 
kokonaismäärä kohoaa noin 1,7 miljoonaan. Kasvua öiden kokonaismäärässä on yhden 
prosentin verran viime vuoden samaan aikaväliin verrattuna. 
 

 
 
 

Syksyiset vinkit Viroon 
 
1. Ota tervetullut tauko arjesta! 

Kesälomat ovat monelle enää häilyvä muisto, ja viikot vierähtävät kuin huomaamatta 
arjen rutiinien keskellä. Syksy onkin hyvä hetki lähimatkailuun: rentouttavaan irtiottoon 
arjesta tarvitaan vain viikonloppu Virossa. 
 
Monet Viron lukuisista historiallisista kartanoista on kunnostettu loistohotelleiksi, jotka 
tarjoavat ylellisyyttä ja herkullista ruokaa eurooppalaiseen hintatasoon nähden edullisesti. 
Tällaisia ovat muun muassa Pädasten kartano Muhun saarella, Ammende Villa Pärnussa, 
Sagadin, Palmsen ja Vihulan kartanot Lahemaan kansallispuistossa ja Saka-kartano Itä-
Virumaalla. 
 
Luksusta tarjoavat myös Viron yli 30 kylpylää, jotka tarjoavat erilaisten 
hemmotteluhoitojen ja uima-altaiden lisäksi muun muassa laajoja terveyspalveluja, 
majoitusta ja terveellistä ruokaa. Myös kauneuspalvelut ihohoidoista kampaajaan  

http://www.visitestonia.com/fi/matkailumajoitus/kartanot
http://www.visitestonia.com/fi/destinations/the-islands/muhu
http://www.visitestonia.com/fi/destinations/city-guides/parnu
http://www.visitestonia.com/fi/destinations/national-parks/lahemaa
http://www.visitestonia.com/fi/nakemista-ja-tekemista-virossa/terveysloma-ravitsee-ruumista-ja-sielua/terveellinen-ja-rentouttava-loma-kylpyloissa


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
kuuluvat kylpylöiden valikoimaan. Kylpylälomalle voi tutun Tallinnan lisäksi suunnata 
Haapsaluun, Pärnuun, Kuressaareen, Narva-Jõesuuhun ja terveysmudastaan kuuluisaan 
Värskaan 
 

2. Koe urheiluhuumaa juoksuradalla tai katsomossa. 

Viron lokakuu tarjoaa juoksuharrastajille kaksikin mielenkiintoista tapahtumaa: Tarton 
kaupunkimaratonin sekä Paiden ja Türin kansanjuoksun. Toista kertaa järjestettävä 
Tarton kaupunkimaraton juostaan 5. lokakuuta, ja matkan pituuden voi valita 
täysmaratonin ja kymmenen kilometrin juoksun tai sauvakävelyn väliltä. Seuraavana 
päivänä, 6. lokakuuta järjestetään Paiden ja Türin välillä 32. kansanjuoksutapahtuma. 
Pidempi juoksumatka on 13,6 kilometriä, ja lyhyemmällä reitillä taitetaan 6,5 kilometrin 
matka. Myös lapsille on omat juoksumatkat. 
 
Myös penkkiurheilijoille on luvassa urheilujuhlaa, kun lokakuun toisena viikonloppuna 
11.–12. päivä järjestetään Silveston Saaremaa Rally jo 46. kerran Länsi- ja Keski-
Saarenmaan sorateillä. Ensimmäisestä rallista, vuodesta 1974 lähtien mukana on ollut 
myös Kaugatuma-Toomalõuka erikoiskoe, jota voidaan oikeutetusti pitää Saarenmaan 
rallin tavaramerkkinä. Vuonna 1980 rallissa järjestettiin myös ensimmäinen 
kaupunkierikoiskoe. Nopeuskokeet ovat katsojille maksullisia lukuun ottamatta 
Kuressaaren kaupungissa ajettavaa perjantai-illan yleisökoetta, joka on ilmainen. 
 

3. Retkeile kansallispuistossa ja bongaa lintuja. 
Virossa on viisi kansallispuistoa ja useita muita luonnonsuojelualueita. Kansallispuistoissa 
voit tutustua Viron metsiin, bongata eläimiä, retkeillä suomaastossa, yöpyä kartanossa tai 
seurata lintujen syysmuuttoa. 
 
Virossa on lintujen muuton aikana toiseksi eniten lintuhavaintoja Euroopassa, sillä maa 
sijaitsee miljoonien arktisten vesilintujen muuttoreitin varrella. Syysmuutto on 
vaatimattomampaa kuin kevätmuutto, mutta myös se vetää intoilijoita Viroon syys- 
lokakuussa. Virossa onkin panostettu lintuharrastuksen infrastruktuuriin: lähes kaikkialla 
on näkötorneja. Matsalun seudulle kerääntyy syksyn aikana kolmekymmentätuhatta 
kurkea ruokailemaan ja lepäilemään. Syksyisin Viron länsirannikon merenlahdille 
kerääntyvät myös valkoposkihanhet, tundrahanhet, metsähanhet, pikku- ja laulujoutsenet 
sekä erilaiset sorsalinnut. Linturetki Viroon kannattaakin tehdä syyskuun lopussa tai 
lokakuun alussa. 
 

4. Ruoki kulttuurinnälkää syystapahtumissa. 

Kahdeksatta kertaa järjestettävä Design-yö valtaa Tallinnan 26.–29. syyskuuta, ja tänä 
vuonna festivaalin teemana on designin rajojen etsiminen. Festivaaliohjelma sisältää 
kansainvälisiä näyttelyitä, muotoilun uusimpia suuntauksia esitteleviä seminaareja ja 
työtupia, muotiesityksiä, tuote-esittelyjä sekä valoinstallaatioita. Useat festivaalin 
tapahtumat ovat ilmaisia. Tavoitteena on jakaa design-tietoa, esitellä virolaista muotoilua, 
rohkaista, inspiroida ja kasvattaa.  
 
Marraskuussa PÖFF – Pimeiden Öiden FilmiFestivaali – kerää Tallinnassa ja eri puolilla 
Viroa elokuvafanit yhteen kahden viikon ajaksi. 11.–27.11. järjestettävällä festivaalilla 
esitellään elokuvateollisuuden koko kirjo. 

Lisää tapahtumavinkkejä syksylle suomenkielisestä tapahtumakalenterista. 

 

http://www.visitestonia.com/fi/parhaat-lomakohteet-virossa/viron-kaupunkioppaat/tallinna-viron-paakaupunki
http://www.visitestonia.com/fi/lomakohteita/kaupunkioppaita/haapsalu
http://www.visitestonia.com/fi/lomakohteita/kaupunkioppaita/parnu
http://www.visitestonia.com/fi/parhaat-lomakohteet-virossa/viron-kaupunkioppaat/kuressaari-saarenmaan-paakaupunki
http://www.visitestonia.com/fi/lomakohteita/rannikko/narva-joesuu
http://www.tartumaraton.ee/26-11-2012-tartu-city-marathon
http://www.tartumaraton.ee/26-11-2012-tartu-city-marathon
http://www.rahvajooks.ee/en.html
http://www.saaremaarally.eu/site/index.html
http://www.visitestonia.com/fi/nakemista-ja-tekemista-virossa/luontoloma/kansallispuistot-ja-muut-suojelualueet-kattavat-suuren-osan-viroa
http://www.visitestonia.com/fi/tehtavaa-ja-nahtavaa/luontoloma/lintubongaus
http://www.disainioo.ee/en/
http://2013.poff.ee/eng
http://static2.visitestonia.com/docs/679770_viro-culture.pdf


 

 

 

 

 

5. Sukella hylkeiden kanssa ja löydä aarteita. 

Viron lounaisosien saarilla Saarenmaalla ja Vilsandilla on mahdollista tutustua 
sympaattisiin hylkeisiin lähietäisyydeltä. Nämä rannalla hitailta ja kömpelöiltä vaikuttavat 
eläimet muuntautuvat nopeiksi ja sulavaliikkeisiksi veteen päästyään. Paras tapa tutustua 
hylkeisiin onkin sukeltaa heidän valtakuntaansa. Vaikka hylkeet ovatkin suurikokoisia, ei 
niitä kannata pelätä: ne ovat hyvin ystävällisiä, uteliaita ja leikkisiä – melkein kuin koirat! 
 
Hylkeiden kanssa sukeltamiseen et tarvitse suuria valmisteluja, vaan noin viiden metrin 
syvyyteen sukeltamiseen tarkoitetut välineet riittävät. Jos kokemus ja uskallus riittävät 
syvemmälle sukeltamiseen, voi merenpohjasta löytää aarteita! Viron rantavesistössä on 
yli 40 000 uponnutta laivaa ja venettä. 

 

6. Herkuttele Viron parhaissa ravintoloissa. 

Viro on erinomainen matkakohde myös hyvän ruoan ystäville: ravintoloiden valikoima on 
laaja ja taso maailmanluokkaa. Joka vuosi Virossa avataan useita uusia, jännittäviä 
ravintoloita sekä uudistetaan ja täydennetään olemassa olevia. Valinta hyvän, paremman 
ja parhaan välillä muuttuu näin ollen yhä vaikeammaksi. Vaikeassa valinnassa helpottaa 
Viron 50 parhaan ravintolan lista, jonka gastronomian asiantuntijat valitsevat vuosittain. 
Vuoden 2013 parhaat ravintolat on julkaistu verkossa, ja ravintoloiden sijoitus 50 kärjessä 
selviää 21. lokakuuta. 

 
 

Ota pieni tauko arjesta ja katso syksyn erikoistarjoukset osoitteesta www.visitestonia.com. 
 
Osallistu myös Radio Novan Viro-kilpailuun ja voita matka Viroon! 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteystiedot medialle: 
Toomas Tärk 
Aluejohtaja, Suomi 
Enterprise Estonia / Viron matkailun edistämiskeskus 
Eesti Maja / Viro-keskus 
Sörnäisten rantatie 22, Suvilahti 
00540 Helsinki 
mob: +358 45 1146 225 
mail: toomas.tark@eas.ee 

 

Valokuvia medialle Viron matkailun edistämiskeskuksen kuvapankista: 
http://photos.visitestonia.com/eng/ 
 
www.visitestonia.com 
www.facebook.com/visitestonia.fi 
www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland 

 

http://www.flavoursofestonia.com/eng/restaurants/year-2013#2013
http://www.visitestonia.com/
http://www.radionova.fi/kilpailut/Voita-hemmottelumatka-Viroon--28387.html
mailto:toomas.tark@eas.ee
http://photos.visitestonia.com/eng/
http://www.visitestonia.com/
http://www.facebook.com/visitestonia.fi
http://www.mynewsdesk.com/fi/pressroom/visit-estonia-finland

