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av dette har esterne en unik gave å tilby venner 
og gjester, nemlig harmonisk natur midt i euro-
peisk sivilisasjon. Landet kjennetegnes av fantas-
tiske landskaper, frisk luft, stillhet og renhet. Alt 
dette sammen med turisme på høyeste nivå.

President i Republikken Estland, Toomas Hendrik 
Ilves, har sammenlignet det lille og svært spesielle 
europeiske landet med en enorm nasjonalpark. 
Presidenten mente ikke å antyde at den baltiske 
staten han står i spissen for er underutviklet eller 
vill. Han ville nok heller anerkjenne at i hjertet av 
Europa ligger det et land som fortsatt har en god 
del ubebodde områder og mye ren, urørt natur. 
Men selvsagt er karakteristikken «urørt» litt mis-
visende, for nesten hver eneste kvadratmeter blir 
godt påpasset og tatt hånd om av esterne selv.

Innimellom små, særpregede hjem og vakre, 
velstelte byer i Estlands unike arkitektoniske stil, 
ligger endeløse skoger, myrer, innsjøer og natur-
vernområder. Bebyggelsen og landsbyene ligger 
for det meste et stykke unna de tyngst trafikkerte 
veiene, og dette gir reisende langs hovedveiene 
inntrykk av å bevege seg i en nasjonalpark. Det 
faktum at det finnes spa-anlegg av internasjonal 
klasse i noen av disse små byene, sammen med 
en lang historie av kulturelle tradisjoner, skaper 
kontrast i ordets beste forstand.

Esterne lever i harmoni med sine omgivelser og 
er, på sett og vis, selve inkarnasjonen av sine 
skoger og landsbyer. De har en helt naturlig og 
skånsom omsorg for landet sitt, og som resultat 
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Fornuftig faste og 
gårdsarbeid
Stadig mer populært blant kostholdsbevisste 
blir faste-leirer som renser kroppen ved hjelp av 
naturlige substanser. Organismen til den som 
faster slutter å produsere giftstoffer som kom-
mer av dårlig kosthold eller overspising, det som 
skal til er en «storrengjøring». Ett av de mest 
effektive skånsomme rengjøringsmidlene er da 
mineralvann. Mineralholdig vann er egnet både 
til drikking og bading, og ligger ikke tilbake for 
kildevann fra fjellene. Värska-mineralvann fra 
Sørøst-Estland blir pumpet opp fra jordens dyp, 
og står side om side med flaskevann fra Alpe-
dalene i nesten hver eneste kafé, restaurant og 
butikk i hele landet.

Estlands mange gårder som satser på gårdsturis-
me har fremmet den opprinnelige helsekulturen. 
Gjester i disse miljøene av tre, siv, lin og bomull 
serveres lokalt dyrket organisk mat, og feriegjes-
ter kan få enda mer ut av dette med øko-venn-
lige, klassisk sunne aktiviteter, som turer i skog 
og myr, kanoturer og ridning. Eldre gjester, eller 
de som ønsker et roligere tempo, kan i stedet 
velge stavgang eller sykling, puste dypt inn og la 
mosjonen og oksygenet bedre blodomløpet.

Gårdene som satser på gårdsturisme lar gjestene 
lære seg eldgamle kunster ved selv å ta del i ar-
beidet på gården. Veving, saueklipping, spinning, 
honninghøsting, smiing og ovnsbygging er alle 
aktiviteter som involverer intens bevegelse. Og 
arbeidet er som regel ikke foruten en god dose 
frisk skogsluft og behørig godt humør. Et even-
tyr? Dette er hverdagen for mange av Estlands 
1,4 millioner innbyggere. Denne typen romantikk 
er ikke en billig masseprodusert suvenir, men en 
virkelighet basert på livskraft og erfaring. 

Saunaen: Nordens spa
De nordiske folkenes ressurssterke og arbeid-
somme forfedre visste at mennesker er en del 
av naturen de lever i - og de oppførte seg deret-
ter. Naturen forutsetter energi i bevegelse, og at 
alt som lever, også menneskene selv, behandles 
med omhu. Saunaen, den mest typiske formen 
for nordisk spa, kombinerer virkningen av varm 
luft og bruken av tynne tregreiner mot huden 
for å forbedre blodomløpet, med kaldt vann. I 
uminnelige tider har esterne som arbeidet på 
markene, i skogene, ved innsjøene eller på sjøen, 
utviklet og verdsatt sin badstu-kultur.

Den nordiske badstuen forener alle de fire ele-
mentene ild, vann, luft og jord. Den badende 
varmer seg opp ved 100 grader Celsius og pis-
ker seg med greiner av bjørk eller einer, kaster 
den dampende varme kroppen ut i kaldt vann 
og renser huden med salt, honning, melk og 
planteekstrakter.

Men det å være tradisjonsbundet utelukker ikke 
utvikling eller fantasi. Ved noen gårder som dri-

ver med gårdsturisme kan gjestene få påfyll for 
både kropp og sjel under nattehimmelen i et tøn-
nebad eller et indiansk-inspirert damptelt. Og på 
mange elver og innsjøer kan man se en seilende 
flåte-sauna med røyk fra pipa. Den flytende sau-
naen har blitt en turistattraksjon i seg selv.

Aldri utenfor rekkevidde

Ut av badstua for en oppkvikkende dukkert

Tønnebad

Balanse i kropp og sjel
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Nærmere jorda og barna
Hjemmene og hyttene til Estlands ledere, viten-
skapsmenn, forfattere og musikere ligger som 
regel i skogen eller på de estiske øyene. Gårdene 
som legger opp til gårdsturisme i Estland byr 
gjester fra fjern og nær på avslapning og mulig-
heter for selvutvikling. Ofte blir det bakt brød, 
laget ost, dyrket helsebringende urter, og stresset 
ned ved å stelle en vakker hage. Ofte inneholder 
disse intellektuelle, men primitive, gårdene et lite 
treningssenter som fremmer en sunn livsstil, og 
gjesterom der feriegjestene får nattely. En stor 
del av disse aktive og intelligente feriesentrene 
er samtidig estiske familiehjem. Mange gårder, 
herregårder, landlige spa-anlegg og barneleirer 
er bygd opp rundt ulike tema. Det kan være 
en ranch, en indianerleir, et sjamanrike eller en 
vikingfestning med kvernhus og en tradisjonell 
oppdemt innsjø. Et barnlig sinn er kjennetegnet 
på en sunn sjel og god helse.

En velværeferie langs historiske turstier på de 
estiske øyene, eller på et spa av Estlands høy- este kategori, er ideelt for å slappe av, fri seg 

fra karrierejagets kjas og mas og finne tilbake 
til barnet i seg selv. Dette indre barnet kan også 
selv med glede møte egne barn. Når ellers, om 
ikke på ferie?

Roing, svømming, skiturer, ridning eller tradisjo-
nelt gårdsarbeid; dette er ideelle aktiviteter for 
å la barn slappe av og leke sammen med forel-
drene. Full fart ned en vannsklie sammen med 
far, rokonkurranse sammen med mor, eller veve 
et teppe til barnerommet sammen med en bror 
eller søster; dette er øyeblikkene som skaper en 
lykkelig barndom.

Estland byr også på en mengde idylliske turstier 
som brukes til mer enn løping, skiturer, skøyteløp 
eller rett og slett fotturer. Ofte er stiene utfor-
met eller dekorert med gjenstander av kulturell 
betydning, som treskulpturer, som presenterer 
de hedenske gudene fra folketroen eller mytolo-
giske alver og helter. Dette er en mytologi som 
ikke står i motsetning til noen eller noe, og som 
er i fullkommen harmoni med naturen.

Bredt utvalg og sikker 
kvalitet
Det er både trivelig og sunt å være i Estland. 
På gårdene og midt inne i skogene finner du 
den økologisk kloke og eldgamle livsstilen og de 
spredte bosetningene som tiltrakk seg de tysk-
baltiske adelige som anla sine hjem her. I Est-
lands skoger og ved bredden av innsjøene finner 
du ofte herregårder. Det som engang var et vak-
kert slott, rommer nå et stilig sted for badegjes-
ter eller et spa-tilbud av særlig høy klasse.

Valgmulighetene er store for helseturisten i Est-
land. Hva med å lage treskjeer i ei gårdsstue 
med torvtak? Orientering i urskogen? Eller ei 
uke eller to i et komfortabelt by-spa? Spa-tilbu-
dene i Estland holder en høyere kvalitetsstan-
dard enn noen andre steder i verden. Estlands 
spa-forbund har et rigorøst og krevende system 
for kvalitetskontroll, med utdeling av stjerner til 
hotell og spa-foretak, der gjestene selv kan be-
dømme spa-anlegget.

Kvaliteten finner du også igjen på kjøkkenet. Be-
rømte estiske kokker leverer varene, enten du 
foretrekker internasjonal, gourmet-, vegetarisk 
eller nasjonal meny.

Et måltid i det grønne på estisk vis

Estlands organiske energidrikkBrødbaking på en gård som tilbyr gårdsturisme 

Gamle venner
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menneskelige huden. I tillegg til gytjebadene fin-
nes det også steiner med energigivende og for-
yngende kvaliteter, inklusive den mest magiske 
av alle, shungitt fra Karelen, i aktiv bruk ved mo-
derne spa-anlegg.

Fra ville strender til 
populære badebyer
Bade- og kurbadkultur har vært en del av Est-
land siden 1820. Hele Østersjøkysten fra Pärnu 
til Haapsalu, fra Toila til Narva-Jõesuu, og in-
kludert Saaremaa, er spekket med strender og 
spa-anlegg. Det har vært tider da feriegjestene 
kom fra Tyskland og Moskva. I dag kommer de 
fleste gjestene fra Skandinavia, men besøkende 
vil finne seg i selskap med både amerikanere, 
japanere og søreuropeere. Enten det er spa i en 
by eller på en herregård, er de i samme grad ut-
formet for å inspirere gjester fra hele verden.

Selv om den estiske kysten, helt fra Kabli i 
nordøst, fra Hiiumaa til Ruhnu, har en godt ut-
viklet turistkultur, finnes det fortsatt private og 
urørte sandstrender der en kan være alene med 
naturen.

Så tidlig som på 1800-tallet ble det klart for dem 
som drev kurbadene at i tillegg til vann, luft, var-
me og lys var selve jorda ekstremt nyttig som 
helsefremmende middel. Gytjens og mineralenes 
kjemiske egenskaper balanserer og styrker den 

En inspirerende og 
harmonisk ferie
Under en ferie i Estland er det alltid mulig å 
kombinere de unike aktivitetene som har inspi-
rert esterne til å gi sine vakre småbyer ærestitler. 
I vinterhovedstaden Otepää kan helbredende 
steiner kombineres med skiturer, kiropraktisk 
behandling med snowboard eller snowtube. 
Sommerhovedstaden Pärnu tilbyr, i likhet med 
legendariske Haapsalu, spa-gleder kombinert 
med seiling, vindsurfing, rafting, rulleskøyteturer 
langs promenaden, flyturer med hangglider, og 
skogsturer fra bynære staller der ride-, kjerre- og 
sledeturer er tilgjengelige alternativer. Värska 
by er mineralvannhovedstaden. De unike byene 
Viru og Rakvere har bygd sine egne spa-anlegg 
for å bli det 21. århundret verdig.

Uten tvil tilføres Estlands helseturisme en betyde-
lig tilleggsverdi i form av konserter, festivaler og 
friluftsarrangementer som går av stabelen landet 

over, året rundt. Underholdningen er rosinen i 
pølsa for helseturismen. Dansekvelder i nesten 
alle tenkelige stiler er like avslappende og av-
stressende som en eventyrpark med sitt varierte 
utvalg av klatremuligheter mellom tretoppene.

Mens det ved universitetene en gang ble for-
svart doktorgrader i spa-medisin, underviser de 
høyere utdanningsinstitusjonene i dag i fysisk 
rekreasjon. Dette feltet er virkelig en komplisert 
og vakker kunst. Et menneske er helt når det har 
god helse. Det bor en sunn sjel i et sunt legeme, 
og denne sjela kan bare skape og fly når legemet 
den bor i er harmonisk, smertefritt, verdsatt og 
velpleid.

Innkapslet i vår moderne og virtuelle sivilisasjon 
kan forståelsen av at vi er en del av naturen lett 
gå tapt. Vi er en mengde kjemiske elementer 
som reagerer og fungerer upåklagelig når krop-
pen vår får mosjon, når vi får nok luft og lys, 
når klærne passer og aktivitetene er tilpasset 
alderen.

Spa-bassengene har noe for enhver smak

Sandstrender så langt øyet kan se

En opplevelse i tretoppene
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Fra livets morgen til livets 
kveld
Særlig for de eldre har Estland mange medi-
sinske spa-anlegg av høyeste klasse. Slik barn-
domsårene er vakre, kan også livets ettermiddag 
være det. I tidlig ungdomstid krever velværefe-
rier et trygt, interessant og morsomt miljø. I de 
mest aktive årene er det ekstreme, stilige eller 
utviklende aktiviteter som står i høysetet. Men 
i de eldre årene trenger kroppen rehabilitering, 
og dette er mulig med hjelp fra profesjonelt ut-
dannede eksperter som har studier bak seg fra 
Universitetet i Tartu eller en av flere høyere ut-
danningsinstitusjoner i Tallinn.

En av Estlands perler er det store utvalget av 
spa-muligheter som beriker landskapet, preget 
av temaparker, turstier, urtehager og herregår-
der. Menneskets gyldne år er lykkelige hvis de 
er smertefrie. Fysioterapi, kiropraktikk, gytjebad, 
perlebad, kuldebehandling og saltkammer - alle 
verdens ferdigheter og behandlingsformer er 
ved Estlands medisinske spa-tilbud til stede i sin 
ypperste form.

som mangler. Og Estland er berømt for sine pro-
fesjonelle skjønnhetstjenester som tilbys i kom-
binasjon med helseturismen.

Når leddene er kvikket opp med ekstrem kulde, 
luftveiene og huden kjærtegnet med salt, smer-
ter i ryggraden fjernet med massasje og strekkø-
velser, da er det bare en ny frisyre og manikyr 

Esterne er så vant til sitt unike romantiske miljø 
at det hender de glemmer å glede seg over det. 
Men hver ny og velkommen gjest tenner igjen 
glimtet i øyet på vertskapet og gir ny kraft til det-
te landet med dets tapre, kompliserte historie, så 
vi kan ta enda bedre imot gjestene i framtiden.

Og stadig flere gjester kommer. Grunnen er 
enkel: Estlands regioner er så forskjellige fra 
hverandre at det selv ved tredje gangs visitt er 
umulig å få med seg alt. Lahemaa nasjonalpark 
og Haanjamaa, øyene, Setumaa, nordkysten og 
Soomaa er utrolig forskjellige områder. De har 
en ting til felles, og det er at hvert område har 
en eksotisk ferieby eller et ekstremt komforta-
belt og trygt by-spa.

Godt valg og hyggelig ferie - brøddeigen er alt 
satt til heving og lindeteen trekker. Forresten, 
Estlands nasjonalrett er kama, en blanding av 
rug, havre, bygg og ertemel, blandet med syrnet 
kumelk. Den er absolutt verd å prøve!

En avslappende velværebehandling

Å nyte skogens ro

Forfriskninger i vente

En medisinsk spa-behandling
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Ser fram til å møte deg!

www.visitestonia.com
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