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Viro on avoinna, 
tervetuloa!

+15.3. alkaen ei tarkisteta 
covidpassia kohteissa ja klo
23-aukiolorajoitus poistui

+1.4. alkaen poistuivat
maahantulorajoitukset
Viron rajalla

+3.4. alkaen maskipakko
muuttui 
maskisuositukseksi!



Radisson Collection Hotel aukeaa 1. toukokuuta



Ukrainan sotapakolaiset ja hotellit
+ Virossa hetkellä 26 862 sotapakolaista, majoituspaikoissa 5873, joista

lapsia 2256 (linkki)

+ Valtio käyttää hotelleita lyhytaikaiseen majoitukseen (30 päivää), siinä
ajassa he saavat tilapäisen asumisluvan/tarvittavat asiakirjat/infon työ-, koulu-
ja lastentarhapaikoista, asunnon vuokraamisesta. Valtio/kunnat auttaa
löytämään majoitusta myös Tallinnan ulkopuolella. Keväällä vapautuu
ylioppilasasuntoja ym. majoitusta.

+ Yksikään hotelli ei ole ilmoittanut myynnin sulkemisesta, kaukaisemmilta
markkinoilta tullut varausten peruutuksia.

+ Hotellien mukaan arki hotelleissa sujuu hyvin, ukrainalaiset on kohteiliaita, 
ruhallisia, puhtaita. Moni on löytänyt hotelleistä myös työpaikan.

+ Hotellit toivovat, että voivat kesällä tehdä normaalisti töitä sekä palvella
asiakkaita, innolla odotetaan suomalaisia vieraita, joita ollut vähän 2 vuotta.

https://www.politsei.ee/et/eestisse-saabunud-ukraina-sojapogenike-arv


Tallinnan satama investoi, uusi risteilyterminaali ja upea meripromenaadi, 
merinäköalasta nauttijoita palvelee Ravintola Ocean 11.



A ja D-terminaaleja yhdistävä kävelysilta



#matkustavastuullisesti

#matkustavastuullisesti

Viking Linen MS Amorella ja MS Gabriella XPRS:in lisäksi Helsinki-Tallinna linjalle 17.6-14.8.
TallinkSiljan uusi alus MyStar aloittaa Helsinki-Tallinna linjalla kesällä 2022. 

Viro on lähellä turvallinen tie perille



Lisää vaihtoehtoja saapua Viroon

+ Finnair aloitti Helsinki-Tartto lennot 28.3.2022

+ Nyxair aloittaa Helsinki-Pärnu lennot 5.5.2022



+Kylpyläkampanja 14.5. saakka

+Pääsiäiskampanja 16.4. saakka

+Helsingin Sanomat Viro-liite 
9.4. (printti, digi)

+Kevät/kesäkampanja (sis. 
ruokamatkailu) touko-
heinäkuu 2022

Visit Estonian  
kampanjat:



Visit Estonian B2B tekemiset lähiaikoina:

+31.3-3.4. Viro-workshop + opintomatka (11)

+4.4, 5.4., 7.4. Mitä kuuluu Viroon?- webinaarit. Alueet & 
varustamot (ilmoittautuminen)

+20.4. Visit Estonian huhtikuun B2B uutiskirje (yhteistyössä ECB)

+27.-28.4. osallistuminen Kongressimessuille (yhteistyössä Eckerö
Line)

+5.-7.5. Opintomatka Pärnu / Tallinna (8)

+12.5. Aviareps workshop, Helsinki

https://www.visitestonia.com/fi/ammattilaisille


Visit Estonian ammattilaissivu
www.visitestonia.com/fi/ammattilaisille





Suomen ja Viron väliset hyvät 
naapuruussuhteet eivät pohjaudu vain 
diplomatiaan ja bisnekseen. Hyviä 
suhteita ylläpidetään päivittäisillä 
kontakteilla ja vierailuilla, joita vain 
matkailu voi tarjota.

Koronapandemia loi muureja ihmisten 
välille myös meidän virolaisten ja 
suomalaisten. Matkailu maidemme 
välillä väheni merkittävästi. Se on 
tuntunut samalta kuin olisi erossa 
osasta perheestään. Nyt on aika 
yhdistää suuri perhe molemmin 
puolin Suomenlahtea. Andres Sutt

Viron ulkomaankauppa- ja tietotekniikkaministeri



AITÄH!
Malle Kolnes

gsm. +372 5103841
malle.kolnes@visitestonia.com


