Hyviksen Tallinnan matka (21.-24.8.2017) oli kaikin puolin oikein onnistunut ja reissusta jäi
paljon hyviä muistoja sekä kiinnostus vierailla Viron pääkaupungissa uudestaan. Laivalla
(Tallink Silja Europa) tax freessa huomio kiinnittyi siihen, että suurin osa tuotteista myytiin
todella suurissa jumbopakkauksissa. Pientä tai normaalikokoista makeista sai hakea.
Laivan baarissa kansainvälistä yleisöä viihdytti parikymppinen miespuolinen trubaduuri, joka
todella osasi hommansa. Yleisö sai toivoa ihan mitä tahansa kappaletta ja hän osasi soittaa
sen. Uskomatonta! Miten joku voi osata kaikki maailman biisit? Merelle on aina rentouttavaa
tuijottaa aaltoja ja auringonlaskua. Ja yöelämää maistaneet viihtyivät hyvin, osa ilmeisesti
ihan pikkutunneille saakka.
Maissa majoituimme Metropolitan-hotellissa, joka oli hyvä kaikin puolin tarpeisiimme.
Hotellin aamiainen sisältyi matkan hintaan ja oli mukavaa kävellä molempina aamuina
valmiiseen pöytään ja tutustua muihin hotellin vieraisiin. Suomalaisittain hotellin kuuluisin
vieras taisi olla Byggmax-mainoksesta tuttu mies. Hän oli ainakin kovasti saman näköinen.
Ensimmäinen tutustumiskohteemme oli reilun parinkymmenen minuutin, mutta erittäin
edullisen hintaisen taksimatkan päässä oleva Viimsin kylpylä. Se oli pieni, mutta ihana
paikka. Siellä oli hienosti valaistuja porekylpyjä ja erilaisia saunoja, joista yhdessä sai levittää
suolaa iholleen, toisessa tuoksui eukalyptus ja soi musiikki. Sen lisäksi oli mieto ja kuuma
perussauna.
Hotellimme oli sikäli ihanteellinen ja suorastaan luksus, että siellä oli sekä oma
kauneushoitola että hieroja. Kauneushoidot ovat Virossa reippaasti yli puolet halvempia kuin
Suomessa, joten sitä kannatti hyödyntää. Itse arvostin työntekijää, joka osasi myös suomea,
koska hänen kanssaan löytyi paremmin yhteinen sävel. Varsinaista hemmottelu-hoitoa
alkusyksyn tarpeisiin! Itse otin manikyyrin, pedikyyrin ja jalkahieronnan ja voin sanoa, että
kyllä kannatti.
Tallinnan Vanhakaupunki on ihan oma lukunsa ja todella kaunis. Sillä on oikeastaan kahdet
kasvot: päivänvalossa ja illan hämärtyessä. Päivänvalossa erottuu paremmin vanhojen,
upeiden ja erilaisten keskiaikaisten, vieri viereen rakennettujen kivirakennusten väriloisto.
Kävimme myös niin ylhäällä, että sieltä näkyi kaupunki lähes koko komeudessaan.
Arkkitehtuuriin kuului myös paljon torneja.
Vanhassakaupungissa on myös monen monta ihanaa ruokaravintolaa, joista porukkamme
testasi ainakin perinteiset italialaisen ja eestiläisiä. Pimeän saapuessa niiden terassit ja kadut
valaistiin lämpimänsävyisillä valoilla. Tallinnasta löytyy myös Hesburger ja McDonal's,
mutta ihan niin kovaa koti-ikävää ei tullut. Itsestäni tuli ainakin ihan Tallinna-fani tällä
reissulla.
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