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CIEKAWOSTKI 

 Estonia jest jednym z najmniej zaludnionych krajów w Europie. Na kilometr kwadratowy

  wypada jedynie 32 osoby.  

 W szybkim tempie maleje populacja Estonii. W 1990 roku urodziło się około 20 300 dzieci, 

 obecnie jest ich o połowę mniej.  

 Suur Munamägi jest najwyższym szczytem mierzącym jedynie 318 m. n. p. m.  

 48% Estonii porastają lasy.  

 Estonia jest najmniej religijnym krajem na świecie.  

 Estończycy mają jeden z największych zbiorów pieśni ludowych na świecie ( 133 000 

zapisanych).  

 SKYPE został opracowany w Estonii.  

 Szpiegowski aparat fotograficzny Minox wynaleziono w Estonii w 1936 roku przez Waltera 

Zapp.  

 Estonia jest krajem, który ma najwięcej kraterów po uderzeniach meteorytów (na jednostkę 

powierzchni) na świecie 

 Około 10% Estonii jest rezerwatem przyrody. 

 Najdłuższy dzień w lecie trwa ponad 19 godzin, podczas gdy najkrótszy zimowy dzień tylko 

sześć godzin. 

 Najstarsza apteka na świecie znajduje się na Starym Mieście w Tallinnie. 

 Aby otrzymać prawo jazdy trzeba zdać dodatkowy egzamin - Jazda zimą. 

 Bardzo dużo estońskich słów zaczyna się na literkę "o". 

 Estonia jest jedynym krajem na świecie, gdzie liczba klientów sieci komórkowych jest 

większa niż ilość mieszkańców kraju. 

Państwo Estonia 

Stolica  Tallin 

Ustrój Republika parlamentarna 

Hymn państwowy Mu isamaa, mu õnn ja rõõm / Moja rodzinna 

ziemia 

Powierzchnia  45 227 km2 

Liczba ludności 1 415 681 

Waluta Euro 

Języki urzędowe estoński 

Religia dominująca luteranizm 

Dokument turysty Paszport lub dowód osobisty 

Tablice rejestracyjne ES 



 Kościół św Olafa w Starym Mieście w Tallinnie był najwyższym budynkiem na świecie w 

16 wieku, miał 159 metrów. 

 Od 1 stycznia 2013 estoński Tallin jest pierwszą unijną stolicą, która zapewnia swym 

mieszkańcom bezpłatne przejazdy publicznymi środkami transportu. 

 

 
Tallin – stolica 

Estonii 

Tallinn, stolica i największe miasto Estonii. W swojej długiej historii wielokrotnie najeżdżane i 

niszczone, najczęściej przez Rosjan. Stare miasto nadal posiada swój średniowieczny urok miasta, 

którym przyciąga turystów. W 1997 stare miasto w Tallinnie zostało wpisane na listę 

UNESCOSłowo "Tallinn" znaczy w języku estońskim "Duńskie miasto", miasto to założyli 

Duńczycy i panowali nad północną Estonią przed długi czas. Herb Tallinna (jak i całej Estonii) 

nawiązuje do herbu Danii, a herb w postaci mniejszej jest stylizowaną flagą Danii.T allin ma 

skandynawski, nordycki oraz niemiecki charakter, tak jak cała Estonia. To widać zarówno w 

architekturze jak i mentalności Estończyków. Choć to jedno z najlepiej zachowanych 

średniowiecznych miast w Europie, nie ma w sobie nic z muzeum. Estońska stolica Tallin tętni 

życiem, kusi urokliwymi zakamarkami i zachęca do poznania skomplikowanych losów tego kraju. 

 
Atrakcje turystyczne stolicy 

 
Góra Katedralna Toompea z zamkiem 

i katedrą luterańską Najświętszej 

Marii Panny 
To wapienne wzniesienie leży nad jeziorem 

Ulemiste Ze wgórzem  wiąże się piękne podanie 

oraz narodowy epos – „Kalevipoeg”; według 

nich wzgórze zostało usypane przez wdowę 

opłakującą swoją męża, która wnosiła głazy, by 

stworzyć dla niego kurhan; z jej łez miało 

powstać znajdujące się u stóp wzgórza Jezioro 

Ulemiste. Toompea nazywana jest też Górnym Miastem.  

 



W Górnym Mieście, w samym sercu wzgórza Toompea, 

przy Kiriku plats stoi  katedra luterańska 

Najświętszej Marii Panny, będąca najstarszym 

kościołem w Estonii. 
Ten średniowieczny kościół jest  najważniejszym kościołem 

luterańskim w Estonii, ale obecnie należy on estońskiego 

Kościoła Ewangelickiego. Świątynia ta powstała w XIII 

wieku i jest to bardzo interesujący obiekt, przede wszystkim 

po względem swojej architektury. 

W Toompea znajduje się tez dawny zamek, a 

właściwie jego ruiny z wieżą Pikk Herman.  
Zbudowany na stromym, wapiennym wzgórzu, góruje nad resztą miasta. Wzniesiony przez zakon 

Kawalerów Mieczowych w 1227 roku, gruntownie przebudowany w XIV w. przez Zakon Inflancki. 

Kiedyś otoczony głęboką fosą, nad którą wznosiły się cztery wieże. Z dawnej świetności pozostał 

potężny mur oraz wieża Długi Herman widoczna z wielu punktów Tallina. 

 

Dolne miasto  - tallińska starówka 
Szczególnym miejscem jest również tallińska 

Starówka czyli powszechnie znane Dolne Miasto 

- Old Town, czyli średniowieczne Stare Miasto. 

Powstawało ono od XIII do XVI wieku, kiedy 

miasto to, które popularniej było nazywane 

Revalem, zdecydowanie kwitło, jako główny 

ośrodek towarowy. Jest to miejsce, gdzie znajduje 

się wiele kolorowych kamienic, a także kościołów. 

W centrum Starego Miasta jest malowniczy Plac 

Ratuszowy otoczony domami kupieckimi.  

To jedno z ulubionych miejsc spotkań turystów i mieszkańców Tallina. Interesującym  miejscem 

starego miasta są także mury obronne. Stare Miasto zostało wpisane na listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.  

Mury obronne Starego Miasta z Basztami Kiek In de Kok  
Rozpoczęta w 1265r. budowa potężnych murów (poprzednio 

umocnienia były drewniane), trwała kilka stuleci. W czasach 

największej świetności 

fortyfikacje otaczające 

Dolne Miasto z 

zachodu na wschód 

ciągnęły się prawie 

2,5km. W ich skład 

wchodziło 45 baszt, 

bastionów i obronnych wieżyczek. Wysokość murów 

dochodziła do 13-16m, a 4-ro piętrowych wież strażniczych 

(o średnicy 8-10m – do 18-22m). Zachowało się 1850m 

murów i 26 okrągłych baszt, krytych hełmami z czerwonej dachówki. 



Kiek in de Kok – najsłynniejsza baszta w Tallinie 
Oczywiście, perełką architektury jest najstarsza baszta w Tallinie, czyli Kiek in 

de Kok, która położona jest w pobliżu Komandandi. Odegrała ona ważną rolę 

podczas obrony miasta w trakcie wojen inflanckich. Baszta Kiek in de Kok ma  

44 m wysokości oraz 17 m średnicy. Poza tym, wraz z innymi basztami tworzy 

Ogród Królów Duńskich. 

 

Baszta Paks Margareeta (Gruba 

Małgorzata) Oprócz tego, warta uwagi 

jest także baszta Paks Margareeta, czyli Gruba Małgorzata, która 

była budowlą posiadającą ogromne znacznie podczas działań 

obronnych zamku. Ciekawostką jest to, iż powstawała aż przez 

20 lat, a niegdyś znajdowały się w niej lochy. Obecnie, ma w 

niej siedzibę Estońskie Muzeum Morskie, które poprzez 

eksponaty w postaci okrętów i latarni morskich, przybliża 

zwiedzającym historię żeglugi.  

 

Katedra Aleksandra Newskiego w Tallinie 
Alexander Nevsky Cathedral, to prawosławna katedra 

znajdująca się w Tallinie, na Starym Mieście. Świątynię 

tą zaprojektował Michaił Preobrazhensky i wykonana ona 

jest w typowym rosyjskim stylu, a jej budowa trwała w 

latach 1894 – 1900. Katedra ta została poświęcona św. 

Aleksandrowi Newskiemu, który wygrał bitwę nad 

jeziorem 

Pejpus, która 

miała miejsce 

w 1242 roku. 

Nie tylko 

zewnętrzna 

część tek 

katedry jest 

wyjątkowa, ale również jej wnętrze i na pewno jest ona 

kolejnym obiektem, który podczas zwiedzania Tallina z 

całą pewnością warto zobaczyć 

 

Kadrioru Park z pałacem Kadriorg 
 – park rozciągający się pomiędzy morskim 

brzegiem a wzgórzem Lasnamagi; prezentuje styl 

francuski; tworzony w latach 1714-1718 z 

inicjatywy Piotra I; budynek znajdujący się na jego 

terenie był pierwotnie letnią rezydencją Piotra I, a 

obecnie siedzibą prezydenta kraju. 

 
 



Atrakcje turystyczne kraju 
 

Wyspa Sarema - krater Kaali na wyspie Serema 
 

Mając więcej czasu na podróże czy szukając dobrego 

miejsca na wypoczynek w Estonii polecane jest wybranie 

się na wyspę Sarema. Wyspa ta położona jest na Bałtyku 

w południowej części Zatoki Fińskiej, odgradzająca 

Zatokę Ryską od pełnego morza. Powierzchnia wyspy to 

2673 km2 zaś jej struktura to głównie wapienie i dolomity, 

oraz liczne bagna. Na wyspie znajdują się dwa rezerwaty 

przyrody oraz rezerwat geologiczny wraz z 

meteorytowymi kraterami Kaali. Grad ważących kilka 

tysięcy ton pocisków spadł prawdopodobnie na Saremę ok. 7500 lat temu. W okolicy Kaali 

znajduje się 9 kraterów, z których największy ma średnicę 110 metrów i 16-20 metrów głębokości 

Jeziora Kaali leżą osiemnaście kilometrów od Kuressaare i należą do najbardziej niezwykłych 

miejsc w Estoni 
 

Zabytek unikalny - „Studnia Czarownic” w Tuhala 
 

Jedną z osobliwości przyrodniczych Estonii jest „Studnia 

Czarownic” w Tuhala. 

Podróż po Estonii nie może się obejść bez wizyty w "Studni 

Czarownicy" - to jedno z 

najbardziej unikatowych 

zjawisk w Europie. Na 

czym ono polega? Otóż po 

obfitych opadach koryta 

podziemnych rzeki 

napełniają się wodą, wówczas studnia, o głębokości 2,4 

metra, zaczyna "kipieć". Tworzy się gejzer, który 

wyrzuca 100 litrów wody na sekundę. Lokalne podania 

głoszą, że woda bulgocze, gdy czarownice chłostają się 

gałęziami drzew.  
 

Kuressaare – estońskie miasto oraz gmina 

miejska  położone na południu wyspy 

Saaremaa - największe miasto tej wyspy, nad 

Zatoką Ryską na zachodzie kraju. Jest stolicą 

prowincji Saare. 

Nazwa Kuressaare oznacza 'staromiejski'. 

Główną atrakcją Kuressaare jest zamek 

biskupi  z XIII wieku. Zamek pierwotnie miał 

4 bastiony i 3 wieże strażnicze, broniły go 

wały ziemne i głęboka fosa. Dopiero w XIV i 

XV wieku wzniesiono potężne mury obronne przy 

pomocy dolomitowych bloków, wysokości przeszło 20 m 

i grubości 3 m. Od 1645 roku był własnością Danii, 

później przeszedł pod panowanie szwedzkie. Podczas 

wojny północnej strawił go pożar. Po odbudowie (1762 

rok) uzyskał obecną formę z wewnętrznym kwadratowym 

dziedzińcem (42,5 x 42,5 m) otoczonym krużgankami. 

Przy północno-wschodniej fasadzie widać bramę 

wjazdową oraz dwie wieże po obu jej bokach: mniejszą 

zwaną Sturvold i większą 29-metrową Pikk Herman . 



Haapsalu - Miasto po raz pierwszy wzmiankowane w 1279 roku. Miasto było ważnym 

średniowiecznym centrum i siedzibą Biskupstwa Saare-Lääne przez 300 lat.  Przez ostatnie 200 lat 

Haapsalu cieszy się sławą uzdrowiska dzięki lokalnym błotom. Pierwsze sanatorium zbudowano już 

w 1825 roku. Atrakcją miasta jest zamek z gotyckim kościołem katedralnym wybudowany w 

XIII wieku, który spełniał podwójną, 

strategiczną rolę - militarną i religijną - na tych 

terenach. Zamek odznacza się najbardziej 

burzliwą historię spośród zamków estońskich: 

wielokrotnie był oblegany, palony i niszczony. 

Ostatecznie Piotr Wielki, w 1715 roku, 

zdecydował zniszczyć zamek co zniechęciło 

jego przeciwników, Szwedów, do odwrotu. 

Dzisiaj zamek spełnia role centrum kulturalnego 

Haapsalu: odbywają się tutaj koncerty, 

przedstawienia, festiwale, zawody sportowe, a 

nawet pokazy filmowe. Znajduje się tu także 

Muzeum zamku poświęcone historii Haapsalu 

oraz Wieża obserwacyjna ze wspaniałym widokiem. 

 

Narva (Narwa) jest trzecim największym miastem w Estonii. Znajduje się na wschodzie kraju, 

przy rosyjskiej granicy. Otacza je rzeka o tej 

samej nazwie. Miasto Narva należy do Estonii, 

ale znaczną część mieszkańców stanowią 

Rosjanie, stąd język rosyjski dominuje na ulicach 

i w urzędach. Centralnym punktem Narvy jest 

XV-wieczny zamek wraz z 51 metrową wieżą 

Długi Herman. Średniowieczną twierdzę na 

brzegu Narwy wznieśli Duńczycy, rozbudowali 

Szwedzi, a od 1864 roku aż do II wojny 

światowej  znajdowały się w niej koszary. 

Twierdza ta jest jedną z najlepiej zachowanych 

budowli tego typu w kraju. W odległości około 

dwóch kilometrów w górę rzeki Narva i od Ivangorodu znajduje się  unikalny obiekt przyrody - 

wodospad Narva, będący jednym z największych w północnej Europie.  
 

Parnawa 
Parnawa jest głównym ośrodkiem turystycznym w Estonii. Do wypoczynku zapraszają długie 

piaszczyste plaże i atrakcyjne położenie na brzegu zatoki. 

Parnawa znana jest jako międzynarodowe uzdrowisko. Jest 

również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia SPA, co 

zwiększa popularność tego niepozornego miasta, a 

jednocześnie sprowadza to co roku gości z 50 krajów 

świata Turystyczne walory Parnawy zaczęto 

wykorzystywać 

już w pierwszej 

połowie XIX 

wieku. W 

mieście znajduje się szereg zabytków, m.in. fragmenty 

murów obronnych z basztami (XIV-XVI w.), 

siedemnastowieczny ratusz, kościoły św. Elżbiety i 

Katarzyny oraz muzeum, którego początki sięgają XIII 

w. a także liczne budynki z XIX i początku XX w. 

Parnawa to miasto kolorowych domków i wąskich, 

spokojnych uliczek.  



Tartu 
Drugie największe miasto Estonii jest jednym z 

najstarszych w krajach bałtyckich. Na zwiedzenie 

Starego Miasta trzeba przeznaczyć 1,5-2 godziny. 

Najciekawszy jest Ratusz. Obecny budynek jest 

już trzeci w tym samym miejscu. Pierwszy ratusz 

został uroczyście otwarty w 1786 roku. Centralny 

Plac Ratuszowy jest otoczony przez budynki 

wybudowane w stylu klasycystycznym.  

Na placu stoi 

fontanna "Kissing 

Studenci".  
 

Innym zabytkiem wartym zwiedzenia jest kościół : 

St John's Church powstał prawdopodobnie w pierwszej połowie 

XIV wieku jako 

trójnawowa bazylika. 

Kościół został uszkodzony 

w wojnie rosyjsko-liwskiej. 

W latach 30 ubiegłego 

wieku, budynek został 

przebudowany w stylu 

klasycystycznym. Nie ma 

innego murowanego 

kościoła w Europie 

ozdobionego plastikową terakotą w takiej ilości.  
 

Park Narodowy Lahemaa  uważany jest za największą atrakcję Estonii. Położony jest 30 km 

na Wschód od Jöelähtme. Powstał w 1971 r. Część powierzchni parku wcina się do Bałtyku. 
W jego skład wchodzą półwyspy: Juminda, Pärispea, 

Käsmu i Vergi, oraz zatoki: Kolga, Hara, Eru i Käsmu. 

Na wybrzeżu należącym do Parku można obserwować 

foki długonose. Znajduje się tu ich największe 

skupisko w całej Europie. Na terenie Parku 

znajdziemy także liczne zabytki i małe, urokliwe 

miejscowości. Na północy chroni rozczłonkowane 

wybrzeże i liczne przybrzeżne bezludne wysepki, 

ukazujące niepowtarzalny świat roślinny. Dalej 

dominują zalesione wzgórza morenowe, mokradła i 

jeziora z wieloma różnorodnymi gatunkami zwierząt. 

Małe miejscowości położone na terenie parku zachowały do dzisiaj swój pierwotny charakter.  
 

Jezioro Pejpus  Największe jezioro Estonii, leżące na granicy z Rosją jest równocześnie 

czwartym co do wielkości jeziorem w Europie. W najszerszym miejscu ma ponad 50 km szerokości 

i oglądane z brzegów bardziej przypomina  morze 

niż jezioro. Malownicze brzegi raz stanowią dość 

stromy klif, by w innymi miejscu łagodnie zmienić 

się w piaszczystą plażę. Można się tu kąpać, jednak 

woda jest bardzo zimna. Jest to również dom dla 

ptactwa wodnego, ryb, a także dla wielu innych 

chronionych gatunków roślin i zwierząt zarówno 

wodnych, jak i lądowych. Na zamarzniętym jeziorze 

rozegrała się w 1242 roku bitwa pomiędzy wojskami 

ruskimi a armią krzyżacką. 

Opracowanie:Weronika S. 


