
Resa och boende i Estland 2016 

 

 

Båt/Färja: 

TallinkSilja. Färja varje dag från Värtahamnen i Stockholm.  

Tider, lokal tid: från Sthlm 17.30 - till Tallinn 10.00, från Tallinn 18.00- till 

Stockholm 10.15. 

Boka per tel  08 - 22 21 40, e-post info.sweden@tallinksilja.com 

eller på websidan  www.tallinksilja.com 

Obs! att vi som är medlemmar i Estlandssvenska hembygdsföreningar har 

rabatt på resor med TallinkSilja. Uppge koden 4799 vid bokning. 

 

DFDS Seaways, Färjelinje Kapellskär- Paldiski 

Tider, lokala tider: 

Från Kapellskär:    Till Paldiski 

Må-Ons 12.00  21.30 

To 22.30  09.00 

Fre ej avgång 

Lö-Sö 12.00  21.30 

Från Paldiski:  Till Kapellskär: 

Må-Ons 23.55  09.30 

To ej avgång 

Fre-Sö 23.55  09.30 

Se webbsida: http://www.dfdsseaways.se  Boka med e-post: pax@dfds.com eller 

per telefon 0454-33680 må-fre 8-16.30. Man måste åka med egen bil. Priser från 

1200 Kr per person inkl fordon. 

 

 

 

Flyg: 

SAS (JetTime) och ADRIA Airways flyger direkt till Tallinn. Det går också att 

flyga med Finnair via Helsingfors, eller med Air Baltic via Riga. Flygtid 

direktflyg Arlanda- Tallinn ca 1 timme, via Helsingfors och Riga 2-3 tim och 

uppåt. Sök och boka flygresa t ex på TICKET, www.ticket.se  

Priser ca 1500 (ej direkt) till 2500 Kr och mer, för  t o r en vuxen. 
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Buss från Tallinn till Haapsalu 

Det finns jättebra och billiga bussförbindelser i Estland. Bussar från 

bussterminalen i Tallinn går många gånger per dag till Haapsalu och andra orter 

i Estland. Boka eller se tidtabell på T Pilet: 

http://www.tpilet.ee/en?MENU=&KEEL=en 

Går att förboka och köpa. Eller så kan det gå att vara i tid på busstationen och 

köpa biljett på plats. Kontakt:  Tallinna Bussijaam., adress: Lastekodu 46, 

E-mail: info@tpilet.ee  Tallinn bus station open: 5.00 – 1.00, 

Ticket office: Monday-Sunday 7.00 – 21.00. 

 

Åk taxi från flygplatsen till Busstationen i Tallinn och mellan Hapsal och 

Derhamn. Mycket billigare än i Sverige. 

 

 

Boende  

Man kan alltid söka boende via Visitestonia, länk här:  

http://www.visitestonia.com/sv/estlands-karta?utm_medium=map_est   

klicka på ”Logi” i menyn på vänstersidan och välj form av logi, klicka sedan på 

+ till önskad plats på kartan. 

 

Förslag på boende i Derhamn eller närliggande : 

Dirhami Guesthouse : Bo bara 200 meter från hamnen. Nytt fräscht hotell med 

frukost. WC och handfat på rummet, dusch i korridoren. Nära till den fina 

restaurangen i Derhamn med utsikt mot Odensholm! priser ca 63-73 euro per 

natt. 

Se webbsida http://dirhami.ee/en/guesthouse/ boka där eller via någon hotellsajt 

t ex www.booking.com Eller ring +372 5682 5901 or +372 512 8800  eller e-

post: guesthouse@dirhami.ee  Och på Facebook: 

https://www.facebook.com/dirhamiguesthouse 

Spithamns gästhus: ca 3 km (bilväg) från Derhamn. De hyr ut en stor och en 

liten stuga med kök, samt små campingstugor. De kostar 240 euro per natt för 

den stora stugan och 175 euro per natt för den lilla. Det finns möjlighet till 

extrasängar. Sänglinne ingår. Men inte frukost som det verkar.  

Se webbsida: http://www.minupuhkus.ee/  och boka där, eller ring ”Epp” +372 

53466264 
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I Ölbäck finns Villa Hansson: Ölbäck ligger ca 5 km från Derhamn. De hyr ut 

ett trevligt hus  med vardagsrum, 5 sängplatser, ett välutrustat kök, WC, dusch 

och bastu. Priser: 140-160 euro per natt. Se webbsida 

http://www.villahanson.com/sv/ 

Bokas på hemsidan eller per tel Mobil +46 70 9568 645. Eller E-post: 

info@villahanson.com 

 

I Pasklep finns Teeristi Villa:  som ligger  närmare en mil från Derhamn. De 

har trevliga dubbelrum, med WC och dusch, för ca 85-100 euro per natt 

inklusive frukost. Se hemsidan: http://www.teeristivilla.ee/en/. Boka där elle via 

e-post: villa@teeristivilla.ee eller ring: 

 (+372) 588 80888 

Roosta stugby, Några km från Derhamn, Fina stugor vid havet med 

självhushåll. Restaurang finns. Olika aktiviteter finns. Härlig strand. Perfekt för 

barnfamiljer.  http://www.roosta.ee/sv Telefon +372 472 5190, E-post:  

roosta@roosta.ee 

Boende i Hapsal: 

Fra Mare – SPA , fint läge vid Paralepa stranden, mycket härliga bassänger 

både inne och ute, olika sorters bastubad och SPA- behandlingar, bra priser om 

man tex delar rum 3 personer, mycket bra frukost. http://framare.ee/sv/  mail: 

framare@framare.ee Tel: +372 472 4600 

Hotel Promenaadi, fint beläget vid strandpromenaden, mysigt att sitta i 

restaurangen vid vattnet. Länk till hemsidan: 

http://www.promenaadi.ee/en/avaleht-eng  

Adress: Sadama 22, Haapsalu, Tel: +372 47 37 250, mail: 

promenaadi@baltichotelgroup.com 

Vanalinna Hostel, Trevligt centralt beläget vid Biskopsborgen och gamla 

torget. 2-3 bäddsrum med bra priser, några med dusch annars i korridoren. 

Tillgång till kök. Fin Bowlinghall. Jaani tn 4, Haapsalu Tel: +372 473 4900 . 

Hemsida: www.vanalinnabowling.ee/?id=9&page=8 

E-post: info@vanalinnabowling.ee 

 Sök många andra boendealternativ i Haapsalu på: 

 http://www.visitestonia.com/sv/estlands-karta?utm_medium=map_est 

Välj typ av logi i vänstermenyn, klicka på + till önskad plats på kartan. 
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Bo på Odensholm: 

Tälta vid Storhamne, härligt att tälta! Tag med eget dricksvatten och mat. 

Torrdass, grillplats och hav att bada i finns! 

Nuckö kommuns informationshus, om vi får låna det, där man kan sova med 

eget liggunderlag eller luftmadrass, och där man kan vara vid mycket dåligt 

väder. Bord och stolar finns, samt kamin med lite köksutrustning. 

Åk med egen båt till Odensholm och ankra i Storhamne. Det finns en 

prickad led, med styrbords- och babordsmärken in till hamnen, som börjar 

ganska långt ut. Hamnen håller ca 2-3 m djup, på några ställen ligger det stora 

stenblock, men har man god utkik går det fint. Man kan ligga ankrad ganska 

nära stranden faktiskt, där det är ca 1,80 djupt, precis innanför den nya bryggan. 

Det är också väldigt god hållbotten, sand och lera. Hamnen är väldigt skyddad 

från nästan all sjö, utom för ost-sydost då det kan bli lite guppigt. Det går ut 

stora rev från båda uddarna därför är hamnen mycket väl skyddad från stor sjö. 

 

 

 

Passa på att åka till andra platser i Estland, som till Pärnu, Tartu eller 

Kuressaare (på Ösel)! 

Korta avstånd med bil eller buss.  

 


