
 

GUIES DE CIUTAT AMB ESCALA DE CREUERS (NORD D'EUROPA) 
 
TALLINN  
És la capital i el port més important d'Estònia. En la 
costa nord del país, 80 km al nord trobem Hèlsinki. 
 
UNA MICA D'HISTÒRIA 
Fundada en una elevació en una península. Després 
d'una difícil batalla a principis del s. XIII, el rei de 
Dinamarca Valdemar II va iniciar la construcció d'una 
fortalesa en Tompea. Més tard va ser cedit als 
cavallers de l'Ordre de la Germanor de les Espases, 
alemanys, que la van batejar com Reval, nom que va 
perdurar molt temps. Més tard va passar a mans 
sueques i finalment a Rússia en l'època dels tsars. 
sent Pedro el Gran qui li va proporcionar rellevància 
mantenint aproximadament un 40% d'habitants 
d'origen rus. La zona medieval, va patir bombardejos 
en el final de la II Guerra Mundial. 
 
La independència d'Estònia arriba en 1992, Tallinn 
va canviar radicalment, va abandonar el seu 
esdevenir soviètic i adquireix un aspecte molt més 
occidental amb botigues, cafès i restaurants. Patrimoni de la Humanitat des de 1997, el seu casc medieval 
és el millor conservat del nord d'Europa, amb especial importància de l'Ajuntament, restes del castell de 
Toompea, església de St. Olav, Catedral Luterana, la muralla i les seves espectaculars torres fortificades, 
que ho completen cases i palaus de la Lliga Hanseàtica i altres germanors i palaus de mercaders.  
 
Tallinn podem dividir-la en tres parts:  
- Tompea: el Pujol de la Catedral, seu de l'autoritat central, els bisbes al principi, més tard l'Ordre i la 
noblesa Bàltica i en l'actualitat seu del govern, diverses ambaixades i algunes residències. 
- Vana Linn: la Ciutat Antiga, una antiga ciutat hanseàtica, unida amb el pujol a la fi del XIX es coneixia 
com la ciutat dels ciutadans. El comerç de la sal en l'època medieval va propiciar un important 
desenvolupament econòmic. 
- La ciutat, cap al sud de la Ciutat Antiga, era residència dels estonis, que no es van convertir en la majoria 
de la població de la ciutat fins a finals del s. XIX. 
 
Idioma : Encara que el estonià és la llengua nacional no tenen problemes amb el rus i l'anglès.  
 
Moneda : Des de l'1 de gener de 2011 la seva moneda és l'Euro. Els preus són alts a la zona turística. 
 
A TENIR EN COMPTE: 
El més destacat a Tallin és la seva zona medieval, però també trobem opcions d'oci com a saunes i 
balnearis, centres comercials o passejar per la ciutat. A l'estiu també podem accedir a les platges de Pirita i 
Haabersti. 
 
A l'estiu se celebren molts esdeveniments culturals, que comencen ja a l'abril amb el festival Jazzkaar, 
dedicat al jazz internacional. Al juny arriba El Tallinna Vanalinna päevad, recuperant durant 4 dies l'ambient 
medieval en el seu casc antic amb multitud d'activitats, espectacles i concerts. Al juliol celebren el 
Oktoberfest que aquí es denomina Ollesummer,acompanyat d'un festival de rock. A l'agost trobem Birgitta 
Festival, dedicat a la cançó estonia i el Festival de Dansa. Però també hi ha activitats destacades a 



 

l'hivern, com el Black Nights Film Festival, que se celebra entre novembre i desembre i està dedicat al 
cinema amb pel·lícules de tot el món.  
 
En la seva gastronomia destaca la carn: porc, pollastre o caça (alci i senglar). Menor rellevància tenen les 
verdures i el peix. Alguns plats típics: carn amb patates, porc amb gelatina, formatge de ginebre. El licor 
típic és el vana Tallinn. Altres begudes nacionals són el vodka i la cervesa: Saku i A. Li Coq. Un símbol 
gastronòmic de la ciutat és la xocolata de Kalev iniciat en 1806. 
 

 
 
QUE VEURE 
Com hem comentat, recórrer els seus carrers ens transportarà a l'edat mitjana, destacant:  
 
El pujol de Toompea: amb el castell, seu del parlament, miradors, palauets, la catedral luterana i la 
catedral ortodoxa d'Alexander Nevsky, construïda en l'època dels tsars, cap al 1900. 
 
La plaça de l'Ajuntament: cor de la ciutat, l'edifici que alberga l'Ajuntament és un dels monuments més 
identitaris d'Estònia, data de 1322, és possible visitar l'edifici i la torre, destacant els seus 115 graons, no 
podem deixar d'admirar tot el conjunt de la plaça. En una cantonada ressalta a farmàcia “Raeapteek”, una 
de les més antigues en actiu d'Europa. A l'estiu la plaça s'omple de restaurants i terrasses. Com a 
curiositat comentar que va ser la primera plaça que va col·locar un arbre per Nadal, que més tard es va 
estendre a infinitat de places a tot el món. Destacar també l'església de l'Esperit Sant, darrere de la plaça 
de l'ajuntament. Els carrerons al voltant de la plaça alberguen cases de germanors i confraries de 
mercaders, perfectament conservades algunes d'elles.  



 

 
Església de Sant Olav: Va ser l'edifici més alt del món quan es va construir amb 155 metres. Ara no 
sobrepassa els 125, motivat per alguns rajos que van provocar incendis. 
 
Monestir Domenico: És l'edifici més antic de la ciutat que es conserva intacte. Construït en 1246 és un 
dels majors atractius de la ciutat i ho trobem en el centre de la ciutat. Al seu costat el típic passatge de 
Santa Catarina unint els carrers Vene i Müürivahe, i ple d'artistes i artesans. 
 
La muralla: embolcall perfecte per a la ciutat en la qual destaquen les seves torres fortificades: Kiek in the 
Kök, Tall Hermann, que és la més alta, Margarida la Grossa… També destaquen les seves portes, la de 
Viru,dóna pas des de la ciutat vella a la moderna, i és l'entrada més coneguda i transitada. Hi ha una gran 
limitació al trànsit en el centre, també per als transports públics que realitzen les seves parades fora de la 
muralla. Això no és impediment per visitar l’ anteriorment comentat ja que no són grans distàncies les que 
els separen. Cal estar alerta als robatoris, com a qualsevol zona turística.  
 

VISITA PER LLIURE 
Arribar des del port 
fins a la ciutat vella 
ens costarà menys de 
15 minuts, accedint a 
ella pel carrer Pikk, 
que és una dels 
carrers més llargs de 
la ciutat, visitarem 
l'església de Sant Olav 
per continuar fins al 
pujol Toompea, amb 
un únic accés des de 
la ciutat antiga a 
través del carrer Pikk 
Jaig, molt costa 
amunt. Baixarem per 
visitar la plaça de 
l'Ajuntament i els seus 
carrers adjacents.  
 
Tornem al port pel 
carrer Lai o pel carrer 
Viru seguint una 
vegada fora del casc 
antic per l'av. Mere 
fins al port.  
 
Disposem de bus 
turístic, que inicia el 
seu recorregut a la 
Plaça de Viru i 
parades per pujar i 

baixar en Viru väljak, Toompea, Vabaduse väljak, Estònia, Radisson SAS, Park Hotel, Kadriorg, 
Lauluväljak, Teletorn, Botaanikaaed, Pirita, Pirita SPA, Maarjamäe, Russalka, Mere pst, La seva volta 
completa dura gairebé 2 hores i té audioguia en castellà 


