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Se & gJøRe
Bykjernen fra middelalderen reiser seg over fin-
skebukta med sine tårn og kirkespir, omgitt av 
den intakte bymuren. Brosteinsgater lager laby-
rinter blant tallinns skrå hus og pastellfargede 
fasader. ikke rart at ordet eventyrby dominerer når 
folk forsøker å beskrive denne gamle hansabyen. 

Tallinns gamle by består 
av to deler – Toompea og 
All-Linn – hvorav Toom-
pea (”Domberget”) er den 
eldste og kanskje vakreste. 
Herfra har kremen av 
byens innbyggere, uten-
landske aristokrater, poli-
tikere og overklasse til 
alle tider kunnet nyte den 
spektakulære utsikten over 
by og hav. Kom hit tidlig, 
før turiststrømmene har 
våknet, og du får oppleve 
det middelalderske gateka-
osets merkverdige ro. 
Om Toompea symbolise-
rer makten, står All-Linn for 
sjelen. Her, blant vakre bro-
steinsgater, kalksteinshus 
og terrakottafargede tak, 
finnes ikke bare mange av 
Tallinns viktigste severdig-
heter, men også et auten-
tisk og myldrende folkeliv. 
Opplagt sentrum i All-Linn 
er rådhusplassen, Raekoja 

plass, med Nord-Europas 
eneste gotiske rådhus 
intakt. 

Den nyere delen av  
Tallinn som om gir ”Gam-
lebyen”, både Toompea og 
All-Linn, går under navnet 
Kesklinn, og betyr nettopp 
bysentrum. Her blandes 
glitrende, nye kontorbyg-
ninger med husene som 
ikke strøk med under bom-
bingen i andre verdens-
krig. Nord for ”Gamlebyen” 
ligger havneområdet – et 
av Tallinns raskest vok-
sende områder med indus-
trielt fortegn. I det stilige 
gamle fabrikkdistriktet Mere 
puiestee finner man i dag 
noen av byens beste klub-
ber og restauranter.

tallinS RådhuS og 
RådhuSplaSSen
Tallinns innbyggere har 
vokst opp med et grått 

rådhus. De ble ganske så 
forbauset da bygningene 
for noen år siden ble skrub-
bet rene, og kalksteinens 
gule originalfarge trådde 
fram. Rådhuset, med aner 
fra 1400-tallet, er det best 
bevarte middelalderråd-
huset i Nord-Europa. Den 
mest kjente og kjære detal-
jen er værhanen, Gamle 
Toomas, som sitter på 
toppen av bygningen, og 
som er blitt et symbol for 

kiek in de kök
Tallinns viktigste forsvar-
stårn fikk trolig navnet 
sitt på grunn av høyden, 
de patruljerende vaktene 
kunne nemlig der oppe fra 
kikke inn på kjøkkenet i de 
nærliggende bygningene. 
Rommer i dag en perma-
nent utstilling av Tallinns 
militære historie.
Adresse: Komandandi tee 2
Tlf. +372 644 66 86

Spa-opplevelSe
Stadig flere kommer til Tal-
linn bare for å nyte byens 
mange førsteklasses – 
og relativt sett svært bil-
lige – spaanlegg. Prøv for 
eksempel firestjerners, 
nybygde Viimsi Spa knapt 
ti kilometer øst for Tal-
linn. En taxitur fra sentrum 
koster cirka 12 euro, men 
det finnes også bra med 
offentlig kommunikasjon.
Adresse: Randvere tee 11, 
Viimsi 74001, Harjo maakond
Tlf. +372 606 10 00 
www.viimsitervis.ee

alexandeR nevSkiJ-
katedRalen
Rikt utsmykket ortodoks 
katedral i Toompea som ble 
bygget i år 1900 da landet 

Tallinn. Rådhusplassen har 
i mange århundrer vært 
Tallinns viktigste markeds-
plass, vitne til både fester 
og henrettelser, og ennå i 
dag fylles torget ofte med 
markedsboder.
I nærheten, på Raekoja 
plass 11, ligger verdens 
eldste apotek.
Adresse: Raekoja plass 1

var en del av den russiske 
tsarens imperium. Inn-
redningen er en hyllest til 
mosaikker og ikoner.
Adresse: Lossi plass 10
Tlf. +372-644 34 84

loSSi plaSS
Her møtes viktige ingredi-
enser fra Estlands drama-
tiske historie: Estlands sjel 
(i form av den rosa parla-
mentsbygningen) møter 
den russiske (Nevsky-kate-
dralen). Kulissen omram-
mes av Pikk Herman-tår-
nene og et fortryllende 
skogsområde i bakgrunnen. 

kadRioRgS Slott
Tsar Peter den store lot 
reise slottet til Katarina den 
førstes ære i år 1718. Peter 
påstås selv å ha lagt den 
første steinen til bygget 
som ble tegnet av den
italienske arkitekten  
Niccolo Michetti. 

I dag rommer slottet  
Estlands kunstmuseums 
samlinger av utenlandsk 
kunst.
Adresse: Weizenbergi 37
Tlf. +372 606 64 00
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pegaSuS
Mange av Tallinns innbyg-
gere setter Pegasus aller 
høyest, det borger for kvali-
tet. Dette er stedet for å se 
og bli sett. Tilbyr en spen-
nende crossover-meny 
som viser en viss holdning: 
Her er alt fra middelshavs-
mat til thai. 
Adresse: Harjo 1
Tlf. +372 631 40 40

StenhuS
Ligger i Schlossle Hotel 
som etter finanskrisen har 
senket prisene og tilbyr 
menyer til pakkepris –  
svært rimelig med tanke på 
Stenhus gourmetmat. Her 
spiser du gode kjøtt- eller 
fiskeretter og har råd til en 
deilig dessert. 
Adresse: Puhavaimu 13/15
Tlf: +372 699 77 80

Mat & dRikke/ 
ReStauRanteR
det estniske kjøkkenet henter ideer fra både 
Russland og tyskland. test russisk kaviar og 
grovkornet laksekaviar. de siste årene har ført 
til et kraftig oppsving i standarden på tallinns 
restauranter, og antallet tradisjonelt estniske 
steder øker.

olde hanSa
Byens ledende middelal-
derrestaurant, med så vel 
tidstypiske drakter som 
alderdommelig musikk. 
Slikt kan virke som en 
turistfelle. Men faktum er at 
maten er minst like popu-
lær blant Tallinns innbyg-
gere som blant turistene. 
Adresse: Vanaturu kael 1
Tlf. 372 627 90 20
www.oldehansa.com

veRtigo
Bare middagen på Vertigo, 
et trendy sted som får mye 
ros, kan være verd en reise 
til Tallinn. Restaurant med 
brasserie og lounge, plas-
sert i øverste etasje i den 
indre byens Armani-butikk. 
Vertigo drives av den 
renommerte kokken Imre 
Kose som har vært en del 
å se i matlagingsprogram-
mer på TV. Gå ikke glipp av 

hans ”Symphony of  
Oysters”.
Tlf. +372 666 3456
www.vertigo.ee

tRoika
Tallinns mest populære rus-
siske restaurant med en 
innredning som tar gjestene 
tilbake til tsar-Russland.
Adresse: Raekoja plass 15
Tlf. +372 627 6245
www.troika.ee

ReStauRant ö
De romslige industriloka-
lene har blitt bygget om og 
innredet til Tallinns flotteste 
restaurant. Legg særlig 
merke til de nyoppsatte 
lampene med vinger. Maten 
er en blanding mellom asia-
tisk og moderne baltisk og 
imponerer med sin kunst-
ferdighet.
Adresse: Mere pst. 6E
Tlf. +372 661 61 50
www.restoran-o.ee

BalthaSaR
Rette stedet for den som 
elsker hvitløk. Med trykk på 
elsker. Hvitløken finnes til 
og med i dessertene …
Adresse: Raekoja plass 11
Tlf. +372 627 64 00

kafeeR
Café vS
Med blandet kromdekor og 
et vindu som byr på utsikt 
rett ned i det fullt syssel-
satte kjøkkenet har dette 
blitt et populært sted blant 
kresne innbyggere i Tallinn. 
Adresse: Pärnu mnt 28

Café ChoColateRie
En liten fransk kafé på en 
bortgjemt tverrgate med en 
koselig terrasse om som-
meren. Som navnet til-
sier handler dette mye om 
sjokolade i alle farger og 
former, enten for å spise 
der eller kjøpe og ta med 
sig. 
Adresse: Vene 6

Café MoSkva
Kafé, restaurant og klubb 
i ett og lenge en samlings-
plass for byens
unge og bevisste. Overeta-
sjens lounge og restaurant 
innbyr til å sitte lenge.
Adresse: Vabaduse väljak 10
Tlf. +372 640 46 94
www.moskva.ee

MaiaSMokk kohvik
På døren til dette tidsty-
piske konditoriet roser man 
seg av tittelen ”Tallinns 

eldste kafé – siden 1864”. 
Inne støter man på eldre 
elegante damer som drik-
ker sin ettermiddagskaffe 
og spiser småkaker.
Adresse: Pikk 16
Tlf. +372 646 40 79

populaR
I tilslutning til streetwearbu-
tikken Pif Paf ligger kaféba-
ren som lever opp til navnet 

sitt. Her kryr det av ung-
dommer som sitter bøyd 
over byens siste sensasjon 
– vannpipen. Stenger først 
klokken fire om morgenen, 
hvilket gjør at mange drar 
hit etter festen eller klubben.
Adresse: Vanu-Viru 6
+372 6 414 565
www.popular.ee
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i senTrum finner du 
Tallinns to største shop-
pingsentre: Kaubamaja 
(Gonsiori 2) og Stock-
mann (Liivalaia 53), som 
er Tallinns svar på Harvey 
Nichols. Stockmann kan 
skryte av å være det stør-
ste baltiske varehuset. 
Da dette finske varehu-
set åpnet på midten av 
1990-tallet, var det bane-
brytende: Mange av Tal-
linns innbyggere hadde 
aldri sett så mange varer 
samlet på ett sted tidligere.

Gå ikke heller glipp av 
De la Gardie, (Viru 13–15). 
I tre, glass og stein har 
Tallinns modigste lokaler 
gitt plass til kompromiss-

løs shopping i tre etasjer. 
Meningene om varehuset 
er delte: Enten hater man 
dets utseende eller elsker 
det. Butikkene mener 
derimot alle at holder høy 
standard.

Et annet høydepunkt 
er Katariina Käik (mellom 
Vene 12 og Müürivahe 
tänav). Det var sommeren 
1995 at den smale Kata-
rina-passasjen fikk nytt liv. 
I dag er den et samlings-
punkt for Tallinns håndver-
kere som lar dørene til sine 
atelierer stå på gløtt. Kikk 
inn i butikker og studioer 
og se hvordan smykker, 
tekstiler og glass vokser 
fram. 

når man besøker tallinn i dag, er det vanske-
lig å forstå at det bare er 15–20 år siden man 
var nødt til å stå i kø for å kjøpe grønnsaker 
(svindyre!) og klare seg i dager uten toalettpapir 
og tannkrem. nå kryr ”gamlebyen” av suvenir-
butikker som selger alt fra russiske dukker til 
smørekniver. de fremste shoppingstrøkene i 
dette området er viru, Müürivahe, Suur-karja, 
vaike-karja og kullassepa. 

paRlaMent
Estlands største klubb 
består av tre etasjer med 
hovedscene lengst nede. 
Fra de to øverste etasjene 
kan man, via et atrium, se 
på dem som danser lengst 
nede. På Parlament opp-
trer ofte Estlands fremste 
pop- og rockeartister. 
Adresse: Tartu 17

Riff
Bar, restaurant og klubb, 
populær ikke minst blant 
lokale kjendiser. Holder til 
i to etasjer. Selv om den 
dansante klubben i under-
etasjen er et bra alternativ, 
er det til den vakre baren 
på terrassen de fleste gjes-
tene kommer. Soleklart 
valg sommerstid.
Adresse: Viru väljak 6
Tlf. +372 610 14 30

depeChe Mode BaR
På baren helt tillegnet 
Depeche Mode er det 
heteste samtaleemnet 
fremdeles, etter at bandet 
tok en øl her under Europa-
turneen i 2001.
Adresse: Nunne 4
Tlf. +372 644 23 50

niMega BaaR
Nimega Bar betyr ”puben 
med et navn” og er søster-
bar til Nimeta, ”puben
uten navn”. Her samles 
turister og lokale stam- 
gjester for å ta en etter- 
jobben-øl, som lett blir 
flere.
Adresse: Suur-Karja 13
Tlf. +372 620 92 79

le CaSa del 
haBano
Sugen på romdrinker og 
lavmælt salsa? Eller en  
fet sigar i selskap med  
Che Guevara? Le Casa 
del Habana er så nær 
Havanna du kan komme  
i Tallinn.
Adresse: Dunkri 2
Tlf. +372 644 56 47

CluB pRivé
Ifølge mange den eneste 
ekte klubben i Tallinn  
– med rødt teppe,  
krystallkroner og stort  
dansegulv. Bakom  
satsingen står grunn- 
leggeren av de omtalte 
Vibe-festene i Tallinn.
Adresse: Harjo 6
Tlf. +372 631 05 45
www.clubprive.ee

Shopping

Tallinn har bare 400 000 innbyggere. Og for å være en by 
av den størrelsen, er her overraskende mange alternati-
ver for natterangleren. Her er noen av dem: 

BaReR & natteliv

SteReo lounge
Stereo er ikke baren der 
man blir hele kvelden, men 
der man gjerne starter. En 
kritthvit chillout loungebar 
med et lydnivå som kan bli 
ganske kraftig. 
Adresse:  Harju 6 
www.stereolounge.ee

CluB hollywood
Den første nattklubben som 
åpnet i Baltikum. Fremde-

les, etter mange år, en av 
Tallinns mest populære 
nattklubber. Den ligger i 
hjertet av ”Gamlebyen”. 
Arrangerer temakvelder; 
onsdager er for eksempel 
Ladies Night, hvilket inne-
bærer at kvinner kommer 
inn gratis. Her får du det, 
høyst sannsynlig, morsomt. 
Adresse: vana-Posti 8
www.clubhollywood.ee
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flyplaSS
Tallinns flyplass, Tallinna 
Lennujaam, kan etter en 
massiv renovering skryte 
av en fin businesslounge 
og internettmuligheter. 
Ettersom den bare ligger 
tre kilometer fra bykjernen, 
tar bil- eller bussturen kun 
10–15 minutter. En taxi 
koster cirka 60 EEK. Bus-
sene går hvert 20. minutt, 
enkeltbillett koster cirka 13 
EEK.

lokaltRafikk
Kollektivtrafikken i Tallinn 
er effektiv. Informasjon om 
busslinjer, holdeplasser, 
numre og tidtabeller finner 
du på www.tak.ee/eng. 
Bussbilletter koster 10–20 

fakta

innByggeRe
402 000

valuta 
Estonian Kroon = EEK

åpningStideR 
Butikker i Tallinn har 
vanligvis åpent mellom 
10.00 og 19.00, banker 
mellom 09.00 og 18.00 
på hverdager (noen 
holder også åpent lørdag 
formiddag) og postkon-
tor mellom kl. 09.00 og 
18.00 på hverdager 
og mellom kl. 09.00 og 
15.00 på lørdager.

inteRnett
www.tourism.tallinn.ee
www.talinn.ee
www.tallinn.info
www.visitestonia.com
www.welcometoesto-
nia.com

aviSeR
TALLINN THIS WEEK 
www.ttw.ee
THE BALTIC TIMES
www.baltictimes.com
CITy PAPER
www.balticsww.com

gReit å vite 

kaRt

EEK. Det går også an å 
kjøpe 30-dagerspass for 
mellom 60 og160 EEK.

taxi
En taxitur innen sentrum 
bør aldri koste mer enn 
60–70 EEK. De
fleste taxibilene har en 
minimumspris på 34 EEK. 
Det finnes fremdeles
uhederlige sjåfører, så 
sjekk alltid at taksamete-
ret er i gang, og at du får 
riktig pris ettersom det er 
billigere på dagen enn på 
kvelden.
I.R. Takso, Krooni Takso, 
Lannetakso, Oberst Takso 
og Peretakso er noen av 
de bedre foretakene.

poSt
Tallinns sentrale postkon-
tor ligger rett overfor Viru 
Hotel.
Adresse: Narva mnt. 1
Tlf. + 372-625 73 00

apotek 
Remedium Kalamaja 
Apteek AS
Adresse: Kotzebue 9
Tlf. +372 6 413 975

tannlege
Tallinna Hambapolikliinik er 
en stor, statlig klinikk som 

vinteren varmer man seg 
ved den sprakende peisen, 
om sommeren skåler man 
under åpen himmel på de 
private terrassene.
Dobbeltrom: fra 4700 EEK
Adresse: 13–15 Pühavaimu
Tlf. +372 699 77 00
www.schlossle-hotels.com

BaRonS
Elegant jugendhus fra 1912 
sør for Raekoja, som tid-
ligere fungerte som bank. 
De 34 rommene med utsikt 
over ”Gamlebyen” er alle 
smykket med fotografier fra 
1920-tallets Tallinn.
Dobbeltrom: 2180 EEK
Adresse: Suur-Karja
Tlf. +372 699 97 00
www.baronshotel.ee

hotell telegRaaf
Et prisbelønt boutiquehotell 
hvor man får en flott inn-
redning og komfort for en 
relativt liten penge. Dessu-
ten har hotellet formodent-
lig byens beste beliggenhet 
– midt i Gamlebyen nær 
restaurant - og uteliv. 
Dobbeltrom: rundt 3000 EEK 
Adresse: Vene 9
Tlf: +372 600 06 00
www.telegraafhotel.com/

hotellindustrien har 
gjennomgått en boom 
i tallinn, og nesten alle 
hoteller er enten nye 
eller nyrenoverte. 

uniqueStay tallinn
Rett overfor Grand Hotel 
ligger Unique Stay som 
blant annet byr på 11 new 
age-inspirerte zen-rom 
med aromaterapi, NASA-
designede stoler og kunst-
fotografier på veggene. 
Dobbeltrom: 1650–1900 
EEK
Adresse: Paldiski maantee 3
Tlf. +372 660 0700
www.uniquestay.com

thRee SiSteRS hotelS
Til tross for at designhotel-
let Three Sisters Hotel bare 
har noen år på baken, har 
det allerede fått enormt mye 
oppmerksomhet verden over. 
Dobbeltrom: fra 4700–5500 
EEK
Adresse: Pikk 71/Tolli 2
Tlf. +372 630 63 00
www.threesistershotel.com

hotel SChlöSSle
23 romantisk innredede rom 
i antikk engelsk stil. Om 

BoalteRnativeR har åpent døgnet rundt.
Adresse: Toompuiestee 4
Tlf. +372-611 92 30

telefon
+37 (2)

elektRiSitet
220 volt AC, 50 Hz

nødnuMMeR 
Ved ulykker eller akutt 
sykdom, ring 112.

tuRiStByRå
Adresse: Niguliste 2/Kullas-
sepa 4
Tlf. +372-645 77 77

Destinasjon: tallinn
 Se & gJøRe  Mat & DRikke  kafeeR  BaReR & natteliv  SHOPPing  BOalteRnativeR  gReit å vite
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