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Miniprzewodnik Wydawnictwa Bezdroża opisujący najważniejsze atrakcje turystyczne miasta bądź regionu. Poznasz
historię miejsca, przeczytasz opisy atrakcji turystycznych i (najważniejsze dla turysty) informacje praktyczne: co warto
zobaczyć, gdzie szukać noclegu i jak dojechać w miejsce, którego nie można pominąć zwiedzając okolicę. Zapraszamy
na wycieczkę!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003eTallinu003c/bu003eu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Tallin to miasto kamienic z czerwonymi dachami, baszt i wież. Od 1997u0026#xa0;roku średniowieczna zabudowa
Starego Miasta stolicy Estonii figuruje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Tallińczycy powiadają,
że nie ma wu0026#xa0;mieście zabytku, którego nie ratowały dłuta polskich konserwatorów. W istocie - wystarczy
wspomnieć Grubą Małgorzatę, Dom Bractwa Czarnogłowych, Kadriorg czy Pałac Orłowa. W granicach Tallina, choć poza
centrum, zwiedzić można malowniczy skansen, dzielnicę Pirita i carski Kadriorg.u003cbr /u003e
Co roku w czerwcu w Tallinie odbywają się Dni Starego Miasta. Są koncerty i festyny, uliczni sprzedawcy rozkładają
stoiska.
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Wu0026#xa0;połowie miesiąca ma również miejsce największy festiwal piwa w krajach nadbałtyckich, „Ollesummer".
Przez pięć dni entuzjaści złocistego trunku raczą się jego stu gatunkami.u003cbr /u003e
W sierpniu z kolei odbywa się Festiwal Teatrów Ulicznych, na który co roku zjeżdżają grupy z całej Europy.u003cbr
/u003e
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