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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?
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IN TALLINN

1 DE BOVENSTAD
Laat je bekoren door de bovenstad met 

haar waaier van torens, bastions en hoge ves-
tingmuren die zo goed als intact zijn overge-
bleven uit de middeleeuwen, ondanks de wis-
selvalligheden van de geschiedenis. Blz. 99
Goed om te weten: op het grote terras van de 
bovenstad heb je het allermooiste uitzicht op 
het woud van daken en de stadsmuren. 

2 DE RAEKOJA PLATS
Dompel je onder in de vrolijke drukte 

van de Raekoja Plats, het oude stadhuisplein, 
dat omringd is door schitterende gebouwen 
van eerbiedwaardige leeftijd en waar ook het 
prachtige stadhuis staat met ernaast een op-
merkelijk belfort. In elk seizoen onthult dit 

plein een ander facet: zonovergoten terrasjes, 
openluchtconcerten en middeleeuwse mu-
ziekfeesten bij mooi weer en toverachtige 
kerstversieringen in de winter. Blz. 103

3 DE STRAAT PIKK
Loop door de fascinerende Pikk, een 

van de oudste en langste straten van de bene-
denstad. De uiteenlopende architectuur eist 
op elk moment jouw aandacht op. Bewonder 
de diversiteit van de gevels die ons door de 
tijd laten reizen: pakhuizen uit de 15de-
16de eeuw of gekunstelde en eclectische de-
cors uit de 19de eeuw. Blz. 104
Goed om te weten: nummer  59, het sierlijke 
gebouw met schitterende haut-reliëfs, deed 
dienst als hoofdkwartier van de KGB.

TOPERVARINGEN

1 2

3

Op deze pagina’s zetten we de 
toeristische highlights voor je op 
een rijtje – stuk voor stuk zijn het 
met recht topervaringen die je 
niet mag missen!
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ABC VAN ESTLAND
officiële naam - Eesti.
hoofdstad - Tallinn (440.000 inwoners).
oppervlakte - 45.339 km², dit is de kleinste Baltische staat.
bevolking - 1.312.000 inwoners.
bevolkingsdichtheid - 30 inwoners per km².
levensverwachting - 72,5 jaar voor de mannen en 81,6 jaar voor de vrouwen.
bbp per inwoner - € 11.850.
werkloosheidsgraad - 10%.
munteenheid - de euro (sinds 2011).
taal - het Estisch.
staatsvorm - parlementaire democratie.
president - Kersti Kaljulaid (sinds oktober 2016).
minister-president - Taavi Rõivas (sinds maart 2014). 

ALVORENS TE VERTREKKEN

Nuttige adressen

In België

ambassade van estland - Guimard-
straat  11/13, 1040  Brussel T  (02)  779 
07  55. Fax: (02) 779 28 17 :  embassy.
brussels@mfa.ee o  estemb.be.
wegwijzer reisinfo - Beenhouwersstraat 9, 
8000 Brugge T  (050) 33 75 88 :  info@weg-
wijzer.be o  wegwijzer.be. Onafhankelijk reis
informatiecentrum met leeszaal (reis gidsen, 
tijdschriften, kaarten, reisverslagen). Uitgever 
van het magazine Reiskrant. Organisator van 
Reismarkt en andere evenementen (reizigers 
informeren reizigers). Ledenorganisatie.

In Nederland

ambassade van estland - Zeestraat 92, 
2518  AD  Den Haag T  (070)  302  90  50. 
Fax: (070) 302 90 51 :  embassy.haag@
mfa.ee o  estemb.nl/nl.

In Estland

ereconsulaat van belgië - T  (00372) 5 
021 638 :  belgianconsulate.tallinn@gmail.
com.
ambassade van nederland - Ra-
hukohtu 4-I, 10130 Tallinn T  (00372) 6 
805 500 :  tal@minbuza.nl o  nederland-
wereldwijd.nl/landen/estland.

In Finland

ambassade van belgië - Kalliolinnantie 5, 
00140 Helsinki T  (00358) 9 170 412. Fax: 
(00358) 9 628 842 :  Helsinki@diplobel.
fed.be o  finland.diplomatie.belgium.be. De 
ambassade van Finland is bevoegd voor 
Estland. 

Identiteitsbewijzen 

In België

Een identiteitskaart volstaat als je niet lan
ger dan 90 dagen in Estland, Letland of 
Litouwen verblijft. Kinderen onder de 
twaalf jaar moeten in het bezit zijn van een 
eigen identiteitsbewijs met foto, verkrijg
baar bij de gemeentediensten van je woon
plaats. Reist het kind met een van de ou
ders, dan is het wenselijk dat de ouder die 
het niet vergezelt een schriftelijke toestem
ming opmaakt (in het Engels) en die laat 
legaliseren door het gemeentebestuur.

In Nederland

Een Europese identiteitskaart of paspoort 
volstaat als je niet langer dan 90 dagen in 
Estland, Letland of Litouwen verblijft. 
Dat geldt ook voor kinderen.  

Reist het kind met een van de ouders, 
dan is het wenselijk dat de ouder die het 
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ALVOREN
S TE VERTREKKEN

niet vergezelt een schriftelijke toestem
ming opmaakt (in het Engels) en die laat 
legaliseren door het gemeentebestuur.

Heb je niet de Belgische of Nederlandse 
nationaliteit, neem dan contact op met de 
ambassade van Estland, Letland of Litou
wen in België/Nederland.

Opgepast: als je de Russische enclave 
Kaliningrad wilt bezoeken, dan heb je een 
reispas en visum voor Rusland nodig. 

Een Europees paspoort kan 
 handig zijn!
De Europese Unie heeft een systeem van 
wederzijdse consulaire bijstand ontwik
keld voor onderdanen van de EU die in 
moeilijkheden verkeren in het buiten
land.

Je kunt op deze bijstand een beroep 
doen als België of Nederland niet over een 
vertegenwoordiging beschikt in het land 
waar je je bevindt. Concreet houdt dit in 
dat je de hulp kunt inroepen van de am
bassade of het consulaat (geen ereconsu
laat) van om het even welke lidstaat van de 
EU. Deze diensten zullen je zelf recht
streeks helpen of je zeggen wat je precies 
moet doen.

De dienstverlening geldt uiteraard 
uitsluitend voor noodsituaties, zoals 
overlijden, ongevallen met verwondingen 
of letsels, ernstige ziekte, repatriëring om 
medische redenen, arrestatie of gevangen
schap. In geval van verlies of diefstal van 

je paspoort kun je bij deze diensten te
recht voor een voorlopig reisdocument.
Bij deze consulaire bijstand tussen de Eu
ropese lidstaten zul je uiteraard niet altijd 
in je eigen landstaal worden geholpen. 
Meestal zal dat gebeuren in een van de 
courante Europese talen.

Internationale  
studentenkaart
Deze kaart is in de hele wereld het bewijs 
dat je student bent. Hiermee kun je profi
teren van verschillende voordelen, dien
sten en studententarieven (op vervoer, 
overnachtingen, cultuur enzovoort). Met 
de kaart heb je ook diverse speciale voor
delen tijdens het reizen (korting op vlieg
tickets, hotels en jeugdherbergen, verzeke
ringen, simkaarten, autoverhuur).

De kaart kost € 15. Je kunt deze verkrij
gen op vertoon van je identiteitskaart, je 
studentenkaart en een foto bij:

In België

connections - Connections Travel Shops 
in Aalst, Antwerpen, Brasschaat, Brugge, 
Brussel Centrum, Brussel Elsene VUB, 
Brussel Schuman, Brussel Toison d’Or, 
Brussels Airport, Ukkel, Gent, Gent Expo, 
Hasselt, Kortrijk, Kraainem, Leuven, Lom-
mel, Mechelen, Mortsel, Oostende, Roese-
lare, Sint-Niklaas, Turnhout, Vilvoorde.
Callcenter T  (070)  23  33  13 o  connec-
tions.be.
Via o  isic.be.

`In Nederland

kilroy travels netherlands - Singel 
413, 1012 WP Amsterdam T  (020) 524 
51 00 o  kilroytravels.nl.
Er zijn ook kantoren in Den Haag, Utrecht 
en Groningen.
joho - :  info@joho.nl o  joho.nl. 
Er zijn kantoren in Den Haag (hoofdkan
toor), Amsterdam, Leiden, Groningen en 
Utrecht.
Via o  isicnederland.nl.

VOOR DE ZEKERHEID …
Het is een goed idee om scans te maken van 
je paspoort, visa, bankpas, vliegticket(s), ver-
zekeringspolis en hotelvouchers. Stuur ze ver-
volgens als een pdf-bijlage in een mail naar 
jezelf. In geval van verlies of diefstal kun je 
die documenten dan heel gemakkelijk in een 
internetcafé weer (laten) afdrukken en zul je 
het probleem sneller kunnen oplossen bij de 
autoriteiten.

In het hoofdstuk ‘Praktisch’ vind 
je alle nuttige informatie over de 
bestemming. Lees er alles wat 
je moet weten over bijvoorbeeld 
verkeer en vervoer, geldzaken, 
taal en gebruiken.

De gedeeltes die in twee 
kolommen zijn gezet  
bevatten nuttige informatie, 
zoals adresgegevens van  
instanties en webadressen 
ter voorbereiding op de reis.
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het oude stadhuisplein, raekoja plats, wordt 
omzoomd door schitterende gebouwen. 

In het hoofdstuk ‘Mens, 
maatschappij, natuur en 
cultuur’ gaan we dieper in op 
onder andere de geschiede-
nis, het cultureel erfgoed en 
de geografie van het land of 
gebied dat je bezoekt. Een 
ideale selectie om alvast thuis 
of tijdens de heenreis door 
te nemen.
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Handig: je kunt de openingstijden terugvinden op elke publieke plaats. Bij de beginletter 
van elke weekdag (zie de rubriek ‘Taal’) staat een leeg of vol vierkant.

Amber
In het Lets dzintara. Een absolute must! Geel, honingkleurig, rood of zelfs groen (zeld-
zaam) … Het ‘goud van de Oostzee’ wordt gebruikt voor het maken van versierde hals-
kettingen, armbanden, oorbellen met een zilveren basis en zelfs allerlei diertjes – deze 
doen denken aan de prehistorische amuletten die in de streek naar boven werd gehaald. 
De ingewerkte insecten of planten zijn vaak nep … Amber is versteende hars en gaat 
terug tot 30-40 miljoen jaren geleden. Deze barnsteen wordt door de stormen losgerukt 
van de bodem van de Oostzee en slaat vervolgens neer op de stranden. Belangrijk voor 
de Letten in die mate dat de amber zijn naam heeft gegeven aan het nationale zangkoor, 
aan parfums, aan kaas en … aan een hele reeks Letten. Dzintars en Dzintra zijn vrij ge-
wone voornamen.

Hoe echte amber onderscheiden van plastic aan een kraampje als je er helemaal niets 
van weet? Ze hebben ons een truc geleerd: vraag aan de verkoper om de steen bij de vlam 
van een aansteker te houden. Als de steen vervormt, is dat geen goed teken. Radicaal, dat 
is een feit, maar wel efficiënt!

Handwerksnijverheid
Alle traditionele materialen worden bewerkt: hout (speelgoed, geciseleerde lepels), le-
der, aardewerk en zelfs glas-in-lood. De kleine voorwerpen stellen taferelen uit het da-
gelijkse leven, dieren of fruit voor. Les matriochkas, de beroemde in elkaar passende 
houten poppetjes, komen rechtstreeks uit Rusland. De tafelkleden en placemats van lin-
nen zijn mooi, maar vrij duur. Dit geldt ook voor de traditionele kledingstukken en de 
geborduurde bloezen, waarvan het gebruik twijfelachtiger is … Fraaie wollen truien die 
lijken op deze uit Scandinavië en Estland, maar dan met typisch Letse motieven – bij-
voorbeeld zonnen en vruchtbaarheidssymbolen. De oma’s die aan het einde van de 
maand de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen, verkopen hun productie: dikke 
wollen kousen en mooie vilten mutsen of kapjes.
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RIGA 
 644.000 INWONERS | NETNUMMER 371

Riga is de grootste Baltische hoofdstad. En toch is hier 
geen sprake van bovenmatigheid: de stad ademt een in-
tieme en gezellige sfeer. Alles is te voet bereikbaar. In de 
oude stad en de mooie wijken eromheen kun je fantasti-
sche wandelingen maken en tegelijk genieten van een ge-
weldige architectuur. Een ontzettend gevarieerde waaier 
van stijlen die harmonieus samengaan en in elkaar over-
lopen: romaanse stijl, gotiek, renaissance, barok, neoclas-
sicisme, historicisme, sovjetisme van Stalin. Maar wat je 
absoluut niet mag missen in Riga is de art nouveau. De 
stad bevat de rijkste concentratie van deze kunststroming 
binnen heel Europa. Een echte schatkist die uiteindelijk 
Werelderfgoed is geworden (1997) na vele jaren van Rus-
sische somberheid. Voeg hieraan een dynamische jeugd 
toe en ook nog een bruisend nachtleven, oude wijken die 
voortdurend worden opgefrist en musea met een ongelo-
felijke rijkdom aan collecties … Riga verdiende echt wel 
de titel van Culturele hoofdstad van Europa in 2014. Trek 
minstens drie dagen uit om alle facetten ervan te ontdek-
ken!

Een beetje geschiedenis
De naam Riga verschijnt voor de eerste maal in  1189, 
maar officieel ontstaat deze stad in 1201, op het ogenblik 
dat bisschop Albert zich vestigt langs de oever van de 
kleine rivier Riga, een zijtak van de Daugava. Deze inham 
blijkt ideaal te zijn om een haven te bouwen. Er zijn twee 

het zwarthoofdenhuis (rechts) staat symbool 
voor de hernieuwde bloei van de stad. 

Op de eerste pagina van elk 
nieuw deel zijn de niet te missen 
bezienswaardigheden al in kaart 
gebracht met een pagina- 
verwijzing voor wie ze direct  
wil raadplegen.

Door deze beknopte inhouds-
opgave per deel van de gids te 
gebruiken hoef je niet telkens 
terug te bladeren naar de 
algehele inhoudsopgave voor in 
het boek.

  3332 REISPLANNER

EEN WEEKEND IN RIGA
Een weekend is kort, maar als je alles goed regelt, kun je het belangrijkste zien. Op voor-
waarde natuurlijk dat je er flink de pas in houdt.

Hierna volgen twee themawandelingen in het hart van de stad.

Wandeling in de oude stad
Trakteer jezelf eerst en vooral op een 
prachtig uitzicht over Riga vanaf de top 
van de klokkentoren van de kerk van de 
H.  Petrus (1). Vlakbij ligt Rātslaukums, 
het plein van het stadhuis met het befaam-
de Zwarthoofdenhuis (2), het symbool 
van de hernieuwde bloei van de stad. Ga 
dan naar Doma Laukums (3), waar zich 
de indrukwekkendste kathedraal van de 
Baltische staten bevindt. Je ziet hier nog 
sporen van de oude middeleeuwse wijk. 

Loop nu terug naar de drie bekendste hui-
zen van de stad: de Drie Broeders (4), ge-
tuigen van drie verschillende tijdperken 
(15de-18de  eeuw). Sla af naar de Twee 
Gildehuizen (5), die vanaf de 13de eeuw 
de rijke winkeliers en handelaren van de 
stad verenigden. En schakel nu over naar 
de volgende wandeling om je reis door de 
tijd voort te zetten.

Wandeling in het centrum 
van Riga
Vertrek van de voet van het Vrijheidsmo-
nument  (1), dat in  1935 werd opgericht 
om duidelijk aan te tonen hoe Letland ver-
knocht is aan zijn onafhankelijkheid. Ver-
derop ligt het Esplanade-park  (2), dat er 
op aanvraag van Catharina II is gekomen. 
Hier verschuilen zich twee pareltjes van 
Riga: de orthodoxe kathedraal van de ge-
boorte (3) en het nationale museum van 
Letse kunsten (4) met schitterende werken 
van plaatselijke kunstenaars. Wandel ver-
volgens met de neus in de wind door de 
Alberta iela  (5), de art-nouveaustraat bij 
uitstek van de stad. Bezoek het art-nou-
veaumuseum (in dezelfde straat) om deze 
wandeling in schoonheid af te sluiten.

RIGA IN 3 OF 4 DAGEN
Dat is al beter! Je hebt dan tijd om je te ver-
wijderen van het centrum en de toeristische 
drukte. Naast de eerder vermelde wande-
lingen volgen hier een paar ongewone 
ideetjes om Riga vanuit een andere in-
valshoek te ontdekken. Kuier door de gan-
gen van de centrale markt (1), een van de 
grootste van Europa! Breng iets verder een 
bezoek aan het aangrijpende museum van 
het getto en de Holocaust (2), een mooie 

herdenkingsplaats. Verwen jezelf met een 
boottocht die vertrekt vanaf de tuinen van 
Bastelkalns  (3) en dan de rivier Daugava 
opgaat voor een uniek panorama. Ander 
uitzicht, andere sfeer: klim naar de 
26ste verdieping van het Radisson Blu Ho-
tel (4) om een cocktail te drinken en te ge-
nieten van het vergezicht. Van de hemel 
naar de hel: betreed de geheime kelders van 
het hoofdkwartier van de KGB (5).

het vrijheids
monument, 

opgericht in 1935.
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Een weekend in Riga: wandeling in het centrum

Riga in 3 of 4 dagen
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HOE GEBRUIK JE DEZE GIDS?

De Reisplanner stelt uitgewerkte 
reisprogramma’s voor om de 
Baltische staten op de beste 
manier te ontdekken. 
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gaande zon. Schoon, maar de uitrusting is echt 
wel basis. Minimaal comfort: wasmachine, bar, 
verhuur van fietsen. Zeer weinig schaduw. Voor 
wie absoluut wil kamperen, want de prijs-kwa-
liteitverhouding is niet echt geweldig.

In de oude stad

JEUGdHERBERGEn

H  Red Emperor Hostel (detailkaart d3, 
23): Aia 10 T  615 00 35 o  redemperorhostel.
com. Onmiddellijk rechts op de binnenplaats; op 
de eerste verdieping. Reken op € 12-17 voor een 
bed in een slaapzaal, afhankelijk van het sei-
zoen. Tweepersoonskamer € 50-55. Internet, 
wifi.` Geweldige ontvangst in deze kleurrijke en 
gezellige cafetaria met receptie. Slaapzalen 
met vier tot acht  bedden. Goed comfort: veel 
plek, brandschoon gemeenschappelijk sanitair, 
handdoeken beschikbaar, wasmachines en keu-
ken. extra troeven naast de kwaliteit van de 
ontvangst en de geleverde diensten: het festival 
van prachtige muurschilderingen in de bar en de 
gekke tekeningen in de gang van de slaapzalen. 
een van onze favorieten!
H  Viru Backpackers (detailkaart d4, 24): 
Viru 5 T  644 60 50 o  virubackpackers.com. 
Slaapzaal (2-4 bedden) € 16-20. Tweepersoons-
kamer met badkamer € 55 €. Ontbijt altijd inbe-
grepen. Internet, wifi.` een kleine, gezellige 
jeugdherberg op de tweede verdieping. Kleurrijk 
en intiem. negen vrij ruime en goed onderhou-
den kamers. Wasdienst, tv, bagagedepot. Geen 
keuken. Hartelijke ontvangst.
H  Old Tallinn Hostel (detailkaart d4, 25): 
Pärnu maantee  8 (en Väike-Karja) T  5829 
3617 o  1hostel.ee. Bed op een slaapzaal € 10-
15 per persoon, afhankelijk van het seizoen; 
tweepersoonskamer € 35-50. Beneden zeer dis-
creet aangegeven. Lift. Internet, wifi.` In een rijk 
aandoend gebouw. een immens groot apparte-
ment met hoog plafond op de derde verdieping. 
aangename kamers met twee tot zes bedden. 
eenkamerflat met privébadkamer. Brandschoon 
sanitair. Uitgeruste keuken. Je kunt er ook je 
was doen. Gemeenschappelijke zaal met com-
fortabele leunstoelen. Mooi uitzicht op de stad. 

Voor wie de rust opzoekt … professionele ont-
vangst.
H  Munkenhof (detailkaart d3, 26): Munga 4 
T  507  47  66 o  16eur.ee/munkenhof. Onge-
veer 70 bedden. Reken op € 12-15 voor een bed 
op een slaapzaal, afhankelijk van het seizoen. 
Tweepersoonskamer zonder of met badkamer 
€ 44-48. Internet, wifi.` Gastvrije jeugdherberg, 
gehuld in zachte kleuren. Goed gelegen in een 
rustige straat. Grote kamers (vier of zes  bed-
den), sommige onder het dak. Soms ook met 
stapelbedden. Onberispelijk sanitair. Uitgeruste 
keuken. Speelzaal.
H  Old Town Backpackers Hostel (detail-
kaart d3, 27): Uus 14 T  5351 7266 o  tallinn-
oldtownbackpackers.com. Gesloten in dec. Bed 
op een slaapzaal € 15. Internet, wifi.` Opgelet, 
dit is een heel andere jeugdherberg! Je bevindt 
je in het huis van de eigenaar zelf en er zijn 
maar zes bedden. Je hebt de indruk dat je een 
beetje opeengepakt zit. Dus niet geschikt voor 
wie veel belang hecht aan comfort. De gemeen-
schappelijke zaal en de keuken zijn een en de-
zelfde ruimte. De inrichting is daarentegen heel 
warm, met veel kleur en een knipoog naar het 
thema ‘reizen’. een sfeer van fellowtravellers 
uit de jaren 1960-1970, waarvan wij dachten 
dat die niet meer bestond! lakens beschikbaar, 
schoon sanitair, wasmachine, bagagedepot. Het 
kader bij uitstek om anderen te ontmoeten en 
ideeën uit te wisselen …
H  Zinc (detailkaart d4, 28): Väike-Karja  1 
T  5781  0173 o  zinchostel.ee. Bed op een 
slaapzaal € 20; tweepersoonskamer € 45.` Grote 
appartementen omgevormd tot een jeugdher-
berg, op twee verdiepingen van een mooi ge-
bouw van 1914. De meeste kamers zijn ruim en 
voorzien van grote ramen. Goed onderhouden 
sanitair. Moderne keuken. Kastjes, bagagede-
pot, wasmachine.
H  Hostel alur (detailkaart C3, 29): Lai  20 
T  646 62 10 o  oldtownalur.hostel.com. Bed 
op een slaapzaal € 13-17, afhankelijk van het 
seizoen. Tweepersoonskamer met gemeen-
schappelijk sanitair € 40-45. Wifi.` In een ge-
bouw dat er niet uitziet, maar dat wel goed ge-
legen is, in een belangrijke straat van de 
benedenstad. Grote kamers (en niet overal sta-

van Selver of Prisma, bij het Bureau voor Toerisme, 
in de R-Kiosk … er is ook een kaartje voor € 1,10 
waarmee je gedurende een uur kunt reizen (valide-
ren bij elk gebruik). De bussen rijden van 6.30  tot 
24.00 u. Je moet je vervoersbewijs in alle bussen 
en trams valideren. Met de Tallinn Card mag je gra-
tis gebruikmaken van het openbaar vervoer.
• Met de trolley: vijf lijnen. nummer  1 en  3: 
Mustamäe-Kaubamaja. nummer  4: Keskuse-Balti 
jaam. nummer 5: Mustamäe-Balti jaam. nummer 9: 
Keskuse-Kopli.
• Met de tram: goed netwerk, maar te klein en 
overbelast. De bus en de tram neem je op dezelf-
de manier.

MET dE TaXi

Bij het begin van de rit, als de klant in de auto stapt, 
moet de teller van de taxi normaal als eerste aan-
slag € 2,30-2,90 geven en € 0,50-0,58 als tarief per 
kilometer. Dat staat vermeld op het voertuig. elke 
maatschappij heeft eigen tarieven, dus een goede 
raad: kijk op het portier, want daar staat de prijs. en 
dan varieert het bedrag afhankelijk van de afstand. 
een rit van het noorden van de stad tot aan de toe-
gangspoort in het zuiden (Vadabuse Väljak) kost 
ongeveer € 5-7. nooit problemen met taxi’s die je 
telefonisch reserveert. Met de zogenaamde snor-
ders kan dat weleens anders zijn: zij durven soms 
meer te rekenen, ook al staat het tarief aangegeven 
(natuurlijk zijn ze niet allemaal zo!). Handige mo-
biele app om een taxi te vinden o  taxify.eu.

Een paar ernstige maatschappijen:
U  Reval Takso: T  601  46  00 o  reval-  
t  akso.ee.` De goedkoopste.
U  Elektritakso: T  5749 5749 o  taksod.net/
elektritakso-tallinn.` Iets duurder, maar we zijn er 
wel fan van, want ze rijden elektrisch en zijn dus 
beter voor het milieu.
U  Takso24: T  640 89 27 o  takso24.com.`

U  Peretakso: T  646 00 06 o  peretakso.ee.` 
Grote taxi’s voor groepen en gezinnen.

MET dE aUTO

er mogen geen auto’s in de oude stad komen. Om 
de buitenwijken en de omgeving te verkennen kun 

je een auto huren voor een paar dagen. Maar eer-
lijk gezegd is dit echt niet nodig als je alleen de 
stad zelf wilt bezoeken. alle door ons vermelde 
bezienswaardigheden zijn gemakkelijk te berei-
ken met het openbaar vervoer.

SLAPEN

EEn aPPaRTEMEnT HUREn
Voor een kort verblijf van één tot meerdere 
nachten en ook voor vakanties van een week of 
langer. Interessant in de zomer voor gezinnen en 
groepjes studenten.

H  Erel Group (detailkaart E4, 20): Tartu 
maantee 14 (3de verdieping) T  663 16 40 en 
524 80 99 o  erel.ee. Reken op € 90-120 voor 
een verblijf tot 5 personen.` Uitstekend aanbod 
van ruime appartementen met twee of drie ka-
mers, onder meer aan het plein Raejoka (het 
mooiste van de stad) of in de romantische straat 
Vene. Ook adressen in Riga, Vilnius en zelfs 
Sint-petersburg. Vervoer van en naar de lucht-
haven (€ 18 voor twee personen).
H  Romeo Family apartments (detailkaart 
C-d4, 21): Suur Karja 18, appartement 38, 4de 
verdieping (toegangscode: 38) T  644 42 55 en 
5690 4786 o  romeofamily.ee. Rechtertrap na 
de toegangsdeur. Receptie geopend ma.-vr. 
10.00-17.00 u en za.-zo. 12.00-16.00 u. Twee-
persoonskamer met eigen badkamer € 50-70.` In 
een mooi gebouw uit de jaren  1920, met een 
sierlijke voorgevel, verhuurt de familie Romeo 
drie comfortabele en goed ingerichte kamers. 
Formule: overnachting met ontbijt. Twee kamers 
staan in verbinding met een kleine eetzaal, ter-
wijl de derde uitkijkt over de tuin achteraan. Ze 
hebben allemaal een privébadkamer. Deze fami-
lie verhuurt ook appartementen op hetzelfde 
adres en in de stad.

CaMPinG

C  Tallinn City Camping (buiten platte-
grond, via H2-3, 22): Pirita Road  28 T  613 
73 22 o  tallinn-city-camping.ee. Geopend half 
mei-half sept. Reken op € 20-25 voor 2 perso-
nen met tent en auto, dat is duur!` Vlak bij de 
zee, met mooi uitzicht op de stad en de onder-

Aan de rand van de pagina’s 
zorgen een duimgreep en een 
kopregel ervoor dat je direct 
ziet welke informatie er op 
de betreffende pagina wordt 
geboden.

Voor een herkenbare structuur 
en meer opzoekgemak is de 
volgorde van onderwerpen per 
stad of regio telkens hetzelfde: 
praktische informatie - informa-
tie over verblijf: slapen, eten, 
iets drinken, uitgaan - informatie 
over de bezienswaardigheden.

X trottertip          XX interessant          XXX niet te missen

AANDUIDING TROTTERTIPS

Let op deze kaders voor interessante weetjes.

WIST JE DIT?

A  algemeen
q  autoverhuur
s  bank
O  busstation
D  café, bar
C  camping
p  consulaat
E  dansen
c  duiklocatie
W  internetcafé 
f  fietsen te huur
F  haven
h  honden toegestaan
Y  ijssalon

I  informatie
d  kindvriendelijk
i  koffie- of theehuis
M  livemuziek, concert
L  luchthaven
e  metrostation
N  ontbijt
P  parkeren
Q  patisserie
B  postkantoor
R  restaurant
a  roken verboden
H  slapen
b  skistation

g  snackbar
Z  strand
U  taxi
J  theater
S  treinstation
V  voorzieningen voor 

rolstoelgebruikers
j  wandelen
k  winkelen
m  Unesco-werelderfgoed
r  zwemgelegenheid
T  telefoonnummer
o  website
:  e-mailadres

VERKLARING VAN DE SYMBOLEN
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INLEIDING

D eze noordelijke regio aan het 
koude uiteinde van Europa 
omvat drie landen, drie hoofdste-
den die steeds meer belangstel-

ling opwekken …
Tallinn brengt ons in verrukking met haar 
historische centrum dat rijk is aan prachtige 
kerken, huizen en paleizen. Riga is de 
Europese hoofdstad van de art nouveau die 
ons op elke straathoek verrast en Vilnius, dat 
lange tijd het Jeruzalem van het Noorden 
werd genoemd door de aanwezigheid van 

een uitermate grote Joodse gemeenschap, is 
een schitterende smeltkroes van culturele en 
artistieke invloeden.
Zijn de drie hoofdsteden identiek en is het 
moeilijk om er eentje uit te kiezen? Helemaal 
niet, we hebben hier te maken met drie ver-
schillende identiteiten en persoonlijkheden 
die zich door de geschiedenis heen hebben 
gevormd. De Esten voelen zich nauw ver-
bonden met Finland, de Letten met Rusland 
en de Litouwers met Polen. Dat weerspiegelt 
zich ook in de samenleving, de gewoonten, 
de religieuze gebruiken enzovoort. Wat 
betreft de architectuur, staat Vilnius bol van 
de gotische, renaissancistische en barokke 
pareltjes, maar je vindt er ook opmerkelijke 
wijken zoals Uzupis; Riga is een smeltkroes 
van Letse, Slavische, Russische en westerse 
cultuur en de stad gaat prat op haar schitte-
rende art-nouveauwijk  … Tot slot Tallinn, 
een grote zeehaven die trots is op haar prach-
tige middeleeuwse centrum.
Daarnaast hebben deze drie hoofdsteden ook 
gemeenschappelijke elementen: hun boeiende 
verleden en hun verzet tegen de onderdruk-
king, een uitermate aangenaam gematigd kli-
maat (van mei tot september), achttien uur 
zonlicht per dag in juni (de befaamde ‘witte 
nachten’), een bevolking die goed Engels 
spreekt, een rijk sociaal en cultureel leven, prij-
zen die geen aanslag plegen op je vakantiebud-
get en een gastronomie waarbij de nadruk ligt 
op vis, smeuïge ragouts en gebak met wilde 
bessen. Het geheel overgoten met ambachtelijk 
gerstenat dat lekker wegdrinkt …
De Baltische hoofdsteden zullen je met hun 
harmonieuze mix van een rijk verleden, een 
aangrijpende politieke geschiedenis, een sub-
tiele avant-gardistische moderniteit en een 
oprechte gastvrijheid weten te bekoren.

De heuvel van de Drie Kruisen in Vilnius
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Het historische centrum van Tallinn

Uitzicht op Riga, met op de voorgrond het vrijheidsbeeld Milda
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WELKE DOCUMENTEN HEB JE 
NODIG?
De drie Baltische staten behoren tot de 
 Schengenruimte. Voor een verblijf van min-
der dan drie maanden hebben de burgers 
van de Europese Unie alleen een geldig pas-
poort of een geldige identiteitskaart nodig.

HEBBEN DE BALTISCHE STATEN EEN 
BUREAU VOOR TOERISME IN BELGIË 
EN NEDERLAND?
De Baltische staten hebben geen Bureau 
voor Toerisme in België en ook niet in Ne-
derland. Voor informatie kun je wel terecht 
op de officiële toeristische sites van de drie 
landen o  visitestonia.com, latvia.travel en 
lithuania.travel.

WAT ZIJN DE ADRESSEN VAN HUN 
AMBASSADES IN BELGIË EN NEDER-
LAND?
Voor Estland
• In België: Guimardstraat 11/13, 1040 Brussel 
T  (02) 779 07 55 o  estemb.be.
• In Nederland:  Zeestraat  92, 2518  AD 
Den Haag T  (070) 302 90 50 o  estemb.nl.

Voor Letland
• In België:  Kunstlaan  23, 1000  Brussel 
T  (02) 238 32 36 o  mfa.gov.lv/fr/belgium.
• In Nederland: Koninginnegracht 27, 2514 
AB Den  Haag T  (070)  306  50  00 o  mfa.
gov.lv/en/netherlands.

Voor Litouwen
• In België:  Belliardstraat  41-43, 1040 
Brussel T  (02) 401 98 95 o  be.mfa.lt.
• In Nederland: Laan van Meerdervoort 20, 
2517 AK Den  Haag T  (070)  385  54  18  
o  nl.mfa.lt.

ZIEN DE DRIE BALTISCHE HOOFD-
STEDEN ER HETZELFDE UIT?
Neen, helemaal niet. Ze verschillen dui-
delijk van elkaar: het landinwaarts gele-
gen Vilnius telt een groot aantal gotische, 
renaissancistische, barokke en klassieke 
schatten; Riga staat bol van de art-nouveau-
gebouwen en Tallinn, dat aan zee ligt, on-
derscheidt zich door de (klokken)torens 
van het oude middeleeuwse stadscentrum.

WAT IS DE BESTE TIJD OM NAAR  
DE BALTISCHE STATEN TE REIZEN?
Van het begin van de lente tot de eerste da-
gen van de herfst. De temperatuur schom-
melt tussen 18 en 22 °C. Vanaf half oktober 
kan het vrij veel regenen. In hartje winter is 
het er beslist niet zo koud als in de poolstre-
ken en er valt in de periode rond Kerstmis 
heel wat te beleven in de hoofdsteden. Kleed 
je toch warm, want de temperatuur zakt 
vaak onder het vriespunt, maar het wordt er 
zelden kouder dan -5 °C.

WELKE MUNT WORDT ER GEBRUIKT 
EN IS HET LEVEN ER DUUR?
De euro! Ja hoor, de drie Baltische staten 
hebben de Europese munteenheid inge-
voerd, wat voor ons het leven ter plaatse 
heel wat eenvoudiger maakt.
Wat betreft het budget: je kunt in het cen-
trum van de stad logeren voor nauwelijks 
€ 50, soms voor nog minder in het laag-
seizoen. Een bed in een jeugdherberg kost 
minder dan € 20. Om je honger te stillen 
kun je het beste naar een traditionele kan-
tine gaan, waar je voor minder dan € 10 
je buikje rond kunt eten, soms heb je zelfs 
maar € 5 nodig. De prijzen in de restaurants 
met een internationalere keuken liggen ho-

VEELGESTELDE  
VRAGEN
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ger. Het leven is er minder duur dan in Bel-
gië of Nederland.

WELKE TAAL WORDT ER GESPRO-
KEN?
Je kunt je er het beste verstaanbaar maken 
in het Engels, het Duits en het Russisch. 
Communiceren vormt dus geen enkel pro-
bleem. Natuurlijk leg je gemakkelijker con-
tact als je een paar woordjes Estisch, Lets 
of Litouws kent. We wensen je alvast veel 
sterkte als je je echt wilt verdiepen in een 
van deze drie talen!

WAT IS DE BESTE MANIER OM JE IN 
DE STAD TE VERPLAATSEN?
Te voet! De drie hoofdsteden ontplooien 
zich elk rond hun oude stadskern, die gro-
tendeels voetgangersgebied is en waarin de 
meeste bezienswaardigheden, kerken en 
musea liggen. En voor verdere afstanden 
biedt het openbaar vervoer de ideale oplos-
sing. Het huren van een auto zorgt eerder 
voor ergernis.

VOLSTAAT EEN WEEKEND OM EEN 
VAN DE HOOFDSTEDEN TE VERKEN-
NEN?
Twee dagen zijn echt te weinig. Ga eerder 
een lang weekend, waarbij je drie volle da-
gen ter plaatse bent. Bij dit soort historische 
steden moet je je kunnen laten doordringen 
van de bijzondere sfeer en laten betoveren 
door hun lichtgloed. Bovendien heb je tijd 
nodig om alle musea te kunnen bezoeken!

ZIJN DE BALTISCHE HOOFDSTEDEN 
GESCHIKT VOOR KINDEREN?
Als we eerlijk zijn, moeten we toegeven dat 
een verblijf in een van deze hoofdsteden 

kinderen snel kan gaan vervelen, tenzij ze 
natuurlijk gek zijn van geschiedenis. Musea, 
architectuur, klassieke muziek … niet echt 
ideaal voor onze kleine medemens. Eerder 
een aanrader voor een romantisch uitstapje 
of een korte vakantie met vrienden of vrien-
dinnen om ten volle te kunnen genieten van 
de weekendsfeer.

WELKE ZIJN DE NOODNUMMERS?
Bij verlies of diefstal van je betaalkaart kun 
je terecht op de volgende telefoonnummers:

In België
• American Express Card: T (02) 676 22 
33 (Blue Card) T (02) 676 21 21 (Green Card) 
T (02) 676 28 28 (Gold Card) T (02) 676 28 88 
(Platinum Card) en o americanexpress.be.
• Mastercard: T  0800 1 5096, (070) 34 43 
44 en o  mastercard.com/be.
• Visa Card: T  0800 1 8397, (070) 34 43 44 
en o  visa.be.

In Nederland
• American Express Card: T  (020) 504 80 
00 en o  americanexpress.com/netherlands.
• Mastercard: T  001 31 42 75 6690 en 
o  mastercard.nl.
• Visa Card: zie o  visa.nl voor de nood-
nummers per land.

Bij verlies of diefstal van je gsm moet je on-
middellijk je nummer blokkeren! Je kunt dit 
doen via de website of het telefoonnummer 
van de provider.
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IN TALLINN

1 DE BOVENSTAD
Laat je bekoren door de bovenstad met 

haar waaier van torens, bastions en hoge ves-
tingmuren die zo goed als intact zijn overge-
bleven uit de middeleeuwen, ondanks de wis-
selvalligheden van de geschiedenis. Blz. 99
Goed om te weten: op het grote terras van de 
bovenstad heb je het allermooiste uitzicht op 
het woud van daken en de stadsmuren. 

2 DE RAEKOJA PLATS
Dompel je onder in de vrolijke drukte 

van de Raekoja Plats, het oude stadhuisplein, 
dat omringd is door schitterende gebouwen 
van eerbiedwaardige leeftijd en waar ook het 
prachtige stadhuis staat met ernaast een op-
merkelijk belfort. In elk seizoen onthult dit 

plein een ander facet: zonovergoten terrasjes, 
openluchtconcerten en middeleeuwse mu-
ziekfeesten bij mooi weer en toverachtige 
kerstversieringen in de winter. Blz. 103

3 DE STRAAT PIKK
Loop door de fascinerende Pikk, een 

van de oudste en langste straten van de bene-
denstad. De uiteenlopende architectuur eist 
op elk moment jouw aandacht op. Bewonder 
de diversiteit van de gevels die ons door de 
tijd laten reizen: pakhuizen uit de 15de-
16de eeuw of gekunstelde en eclectische de-
cors uit de 19de eeuw. Blz. 104
Goed om te weten: nummer  59, het sierlijke 
gebouw met schitterende haut-reliëfs, deed 
dienst als hoofdkwartier van de KGB.

TOPERVARINGEN

1
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4 HET LENNUSADAM
Verdiep je in het immense en verras-

sende aanbod van het Lennusadam, het grote 
maritiem museum van Tallinn met een boei-
ende collectie boten en een enorme onder-
zeeër  … Hier scheep je in voor 20.000 zee-
mijlen plezier en avontuur, een uitstapje tot 
ver buiten de Oostzee! Blz. 111
Goed om te weten: veel activiteiten voor kinde-
ren en een origineel café om heerlijk te lun-
chen.

5 DE WIJK TELLISKIVI
Neem even poolshoogte in de trendy 

hipsterwijk Telliskivi, een industrieterrein 
dat werd omgetoverd tot het mekka voor 
start-ups en digitale en artistieke avant-gar-
disten, zonder hierbij de levendige en toch 
wel bijzondere cafés te vergeten. Je kunt hier 
ook heerlijk eten. Blz. 112

6 HET KUMU
Kir van plezier en verwondering bij 

een bezoek aan het Kumu, het museum van 
beeldende kunsten van Estland  … Een ge-

4

5
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durfde structuur die onderdak biedt aan ver-
rassende en heel originele schilderijen, een 
uiting van de rijke verbeelding van de Esti-
sche kunstenaars, zelfs in tijden van de ‘Rus-
sische nacht’. Blz. 114
Goed om te weten: trek voldoende tijd uit voor 
dit bezoek zodat je niet gefrustreerd raakt door 
het sluitingsuur en waarom zou je niet lun-
chen op het leuke terras, dat uitkijkt over het 
park.

IN RIGA

7 ART NOUVEAU
Wandel door de straten en bewonder 

de weelderige architectuur van de art nou-
veau.
Het historische centrum van Riga is Wereld-
erfgoed en bevat de mooiste opeenhoping 
art-nouveaugebouwen van Europa. Kleurrij-
ke huizen met veel details en imposante ge-
vels die versierd zijn met personages uit de 
Griekse mythologie, en allerlei soorten die-
ren en fruit. Het is een ware lust voor het 
oog! Blz. 154

Goed om te weten: de prachtige gevels van de 
straat Alberta Iela zijn het bekendste. Maar 
ook in de rest van de stad vind je mooie exem-
plaren.

6

7
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8 DE SKYLINE BAR
Klim helemaal tot boven in de Skyline 

Bar en trakteer jezelf op het allermooiste uit-
zicht op de daken van de stad.
Dit restaurant met bar bevindt zich op de 
26ste verdieping van het Radisson Blu Hotel 
en is het hoogste uitzichtpunt van de hoofd-
stad. Alleen al van de beklimming krijg je 
koude rillingen. Je wordt ernaartoe gebracht 
in een doorzichtige lift die in de lucht lijkt te 
zweven. Magisch! Blz. 172
Goed om te weten: de toegang is gratis, maar 
uit beleefdheid kun je er toch best een drankje 
bestellen.

9 DE NATIONALE OPERA
Koop een kaartje voor een balletvoor-

stelling in de nationale opera.
Dit schitterende gebouw in neoklassieke stijl 
brengt elk seizoen meer dan 600 voorstellin-
gen. Opera’s, balletopvoeringen of concerten 
voor het hele gezin bieden de gelegenheid bij 
uitstek om te genieten van de schoonheid 
van deze plek. Dankzij de belachelijk lage 
prijzen wordt cultuur hier voor iedereen toe-
gankelijk! Blz. 182
Goed om te weten: het theaterseizoen loopt 
van half oktober tot eind mei. Dus geen voor-
stellingen in hartje zomer.

10 DE CENTRALE MARKT
Kuier door de heerlijk geurende en 

kleurrijke gangen van de centrale markt.
Vlees, vis, melkproducten, fruit en groenten, 
bloemen  … meer dan 3000  kraampjes die 
hun verse producten aanbieden en die vijf 
immense loodsen van deze ongelofelijke 
markt vullen, een van de grootste van Euro-
pa. Hier komen dagelijks 80.000  tot 
100.000 mensen over de vloer! Ideaal om een 
hapje uit het vuistje te eten en kennis te ma-
ken met het leven zoals het is. Blz. 188
Goed om te weten: de markt is elke dag ge-
opend van 8.00 u tot ongeveer 17.00 u.

11 ETNOGRAFISCH 
OPENLUCHTMUSEUM

Verken met het hele gezin het etnografische 
openluchtmuseum, de bewaker van het Letse 
erfgoed.
Kerken, schuren, een windmolen, huizen en 
herbergen: in totaal 120  plattelandsgebou-
wen, samengebracht in een bos. Je wandelt 
tussen honderdjarige constructies, je gaat 
naar binnen en daar brengen figuranten deze 
plattelandsbeelden tot leven. Een openlucht-
uitstapje voor klein en groot. Blz. 192
Goed om te weten: het museum is elke dag ge-
opend van 10.00 tot 17.00 u.

9
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