
Muinasjutulised jõulud vanalinnas

https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/j%C3%B5ulud-vanalinnas


Valguslahendused
Sündmused
Maitseelamused

Jõuluteemalised videod 
EST, RUS, ENG kasutamiseks
leiduvad SIIN

https://tallinn-my.sharepoint.com/personal/kadi-liis_koppel_tallinnlv_ee/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly90YWxsaW5uLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2thZGktbGlpc19rb3BwZWxfdGFsbGlubmx2X2VlL0VpMkFwdll6ZEtkTHJKdi1vb0pxVzljQjZ5VHdocG9TeVFpSXFSNG5wOVVwWmc%5FcnRpbWU9eTNpUHFrLU4yRWc&id=%2Fpersonal%2Fkadi%2Dliis%5Fkoppel%5Ftallinnlv%5Fee%2FDocuments%2FVisit%20Tallinn%20%2D%20visittallinn%2Eee%2FVIDEOD


Jõuluturg Raekoja platsil 27.11-27.12.2020 vähendatud kujul

29.11.2020 Esimese advendiküünla süütamine Raekoja platsil

Hologramm jõuluvana 29.11.2020-10.01.2021

Jõulusündmused Tallinnas asuvad SIIN
Jõulusündmused Tallinna vanalinnas asuvad SIIN

https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/mida-teha/k%C3%BClasta/s%C3%BCndmused?object_category_id=41%7C42%7C43%7C44%7C45%7C46%7C47%7C48%7C49
https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/mida-teha/k%C3%BClasta/s%C3%BCndmused?object_category_id=41


Pidurüüs vanalinn

Rohked ja erilised jõulukaunistused ja 
valguslahendused (nt suured jõululaternad, 
elusuuruses pildiraamid, valguskiiged)



Valgust purskav purskkaev, mis kasvab iga advendiga 
(Vabaduse väljakul)



Tänav kui kunstigalerii Facebook

https://www.facebook.com/events/401031814359748/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D


ELAVAD AKNAD Tantsivad aknad Viru tänaval Facebook

ELAVAD AKNAD Muusikalised aknad Viru tänaval Facebook

https://www.facebook.com/events/470782147228216
https://www.facebook.com/events/2791968474406459/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D


Slaidil paremas servas 
asuva fotoriba jaoks 
kasutada fotosid vaid 
etteantud fotode valikust, 
mis asuvad

TALLINNA KETAS

Kuused

7 säravat jõulukuuske
Raekoja platsi kuusk
Nähtamatu kuusk
Eesti suurim rookuusk
Niguliste kiriku kuusk
Paksu Margareta kuusk
Eesti Ajaloomuuseumi kuusk
Meistrite Hoovi kuusk

….ja kuuskede salamets

https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/j%C3%B5ulukuusk


Jõulusõimed: vaateaknad, 
Peeter- Pauli kiriku hoov, 
Raekoja plats

https://www.visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/mida-teha/k%C3%BClasta/s%C3%BCndmused/9396/joulusoimed-vanalinnas


Ehe jõulukink 
meisterda ise 
käsitööpoes, 
meistrikojas,
muuseumis või 
osta  sealt 
kaasa!

Meisterda ise kingitus

https://www.visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/mida-teha/k%C3%BClasta/s%C3%BCndmused?object_category_id=35




Meeleolukad tegevused vabas õhus

Top seitse asja, mida Tallinnas jõuludel teha
Top 5 tegevust värskes õhus jõuluaegses Tallinna vanalinnas

Jõuluekskursioonid

https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/top-talvetegevused
https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/tegevused-v%C3%A4rskes-%C3%B5hus
https://www.visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/mida-teha/k%C3%BClasta/s%C3%BCndmused?object_category_id=36


250+ sündmust vanalinnas ja üle linna:
Advendiküünla süütamine

Piparkoogimaania
Vana aja jõuluturg

Vanalinn rahvarõivarikkaks
Kirikukontserdid
Teatrietendused
Ekskursioonid 

Jpm

https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/j%C3%B5ulukuusk


Vanalinna maitseelamused:
www.visittallinn.ee/joulumaitsed
Kleebised sotsiaalmeedias kasutamiseks on SIIN

Maitserännak Vanalinna suur jõulumenüü

http://www.visittallinn.ee/joulumaitsed
https://tallinn-my.sharepoint.com/personal/kadi-liis_koppel_tallinnlv_ee/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly90YWxsaW5uLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2thZGktbGlpc19rb3BwZWxfdGFsbGlubmx2X2VlL0VpMkFwdll6ZEtkTHJKdi1vb0pxVzljQjZ5VHdocG9TeVFpSXFSNG5wOVVwWmc%5FcnRpbWU9eTNpUHFrLU4yRWc&id=%2Fpersonal%2Fkadi%2Dliis%5Fkoppel%5Ftallinnlv%5Fee%2FDocuments%2FVisit%20Tallinn%20%2D%20visittallinn%2Eee%2FEMBLEEMID%2C%20j%C3%B5ulud2020
https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/restoranide-pakkumised
https://visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/loe-soovitusi/k%C3%B5ik-artiklid-soovitused/vanalinna-maitsed


Sotsiaalmeedia:
#vanalinnamaitsed
#visittallinn

Sotsiaalmeedia:
#vanalinnamaitsed
#AvastaTallinna
#VisitTallinn

Kui oled kaardile kokku kogunud 6 templit, on Sul võimalus osaleda auhinnaloosis. Loosimises osalemiseks:
too oma templikaart Tallinna Turismiinfokeskusesse aadressil Niguliste 2 (vaata kaarti). 
NB! Turismiinfokeskus on avatud E-P 9-18 või tee oma templikaardist pilt (nii, et peale jääks nii templid kui ka 
kontaktandmed) ja saada see aadressile visit@tallinn.ee. Paneme sel juhul templikaardi Sinu eest ise loosikasti.

https://www.visittallinn.ee/est/k%C3%BClastaja/planeeri/hea-teada/turismiinfokeskus
https://goo.gl/maps/RvwjRQr6aFRgBJxG7
mailto:visit@tallinn.ee


Vanalinna maitserännaku Google Maps interaktiivne kaart

Google Maps kaart eesti keeles

Google Maps kaart vene keeles

Google Maps kaart iglise keeles

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1M5yIdTcIYgffnsxtSX6QKg2Zm4uykfVv&ll=59.4369994%2C24.7453116&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=12E4DvdUSnJRGoqHu3gvf9wNmDTxhJ2S0&ll=59.437946716955125%2C24.746169799999986&z=15
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1mbVl58hRDTPMgNyUT2aV6avhFsUXqy2v&ll=59.437946716955125%2C24.746169799999986&z=15


Tallinna hotellide jõulupakkumised
www.visittallinn.ee/jouluhotellid

http://www.visittallinn.ee/jouluhotellid


Kleebis Muinasjutulised jõulud vanalinnas asub SIIN

www.visittallinn.ee
Avasta Tallinna:
https://www.facebook.com/AvastaTallinna
Vist Tallinn по-русски: 
https://www.facebook.com/VisitTallinnporusski

https://tallinn-my.sharepoint.com/personal/kadi-liis_koppel_tallinnlv_ee/_layouts/15/onedrive.aspx?originalPath=aHR0cHM6Ly90YWxsaW5uLW15LnNoYXJlcG9pbnQuY29tLzpmOi9nL3BlcnNvbmFsL2thZGktbGlpc19rb3BwZWxfdGFsbGlubmx2X2VlL0VpMkFwdll6ZEtkTHJKdi1vb0pxVzljQjZ5VHdocG9TeVFpSXFSNG5wOVVwWmc%5FcnRpbWU9eTNpUHFrLU4yRWc&id=%2Fpersonal%2Fkadi%2Dliis%5Fkoppel%5Ftallinnlv%5Fee%2FDocuments%2FVisit%20Tallinn%20%2D%20visittallinn%2Eee%2FEMBLEEMID%2C%20j%C3%B5ulud2020%2FMuinasjutulised%20j%C3%B5ulud%20vanalinnas%2C%20embleemid
http://www.visittallinn.ee/
https://www.facebook.com/AvastaTallinna
https://www.facebook.com/VisitTallinnporusski


#AvastaTallinna #VisitTallinn #vanalinnamaitseelamused


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Jõuluturg Raekoja platsil 27.11-27.12.2020 vähendatud kujul�29.11.2020 Esimese advendiküünla süütamine Raekoja platsil�Hologramm jõuluvana	29.11.2020-10.01.2021�
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Tänav kui kunstigalerii Facebook
	ELAVAD AKNAD Tantsivad aknad Viru tänaval Facebook�ELAVAD AKNAD Muusikalised aknad Viru tänaval Facebook�
	Kuused
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Jõuluekskursioonid
	Slide Number 13
	Vanalinna maitseelamused:�www.visittallinn.ee/joulumaitsed�Kleebised sotsiaalmeedias kasutamiseks on SIIN�
	Sotsiaalmeedia:�#vanalinnamaitsed�#visittallinn�
	Google Maps kaart eesti keeles�Google Maps kaart vene keeles�Google Maps kaart iglise keeles���
	Slide Number 17
	Kleebis Muinasjutulised jõulud vanalinnas asub SIIN
	Slide Number 19

