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Tippek kiutazóknak: 
 
Szálláskereséshez: 
Az egyetemnek van kollégiuma, ahová elég könnyű bekerülni. Sokkal olcsóbb, mint egy albérlet, fel 
van újítva és gyalog egy 20 perc az egyetemtől, valamint a belvárostól is. Kollégium honlapja: Muusa 
Majutus – Majutus Tallinna kesklinnas! (eamt.ee) 
 
Étkezés: 
Az egyetemnek van menzája, ami igen kedvező és nagyon finomakat lehet ott enni. A kollégium 
konyhájának felszereltsége is elég jó, így ajánlom a főzést is. 
Éttermek tekintetében mindenképp érdemes kipróbálni az Olde Hansa nevű, középkori stílusú 
éttermet, valamint a Three Dragons nevezetű helyet a főtéren. Utóbbit akár többször is érdemes 
felkeresni, igen kedvező áron lehet kapni levest, kolbászt és különböző ízű pitéket. 
Továbbá egy izgalmas városnegyed a Telliskivi, ahol rengeteg étterem és bár található. Ezt nevezik 
Tallinn hipszter negyedének. 
 
Kedvenc helyek: 
Az óváros önmagában gyönyörű, csak sétálgatni a kis utcákban és megcsodálni a tipikus Hansa 
épületeket. 
Kadriorg park a budapesti városligetnek feletethető meg, viszont szélén megtalálható a Balti-tenger, 
ahonnan minden nap gyönyörű naplementét csodálhatunk meg. Bármikor érdemes kijönni, nagyon 
megnyugtató hely. 
Ha kicsit távolabb megyünk Tallinntól, ámulatba ejtő természet tárul elénk. Ne hagyjátok ki a 
Lahemaa nemzeti parkot, a Jägala vízesést és a Viru bogot sem.  
 
Érdekes helyek: 
Pirita negyed, Tornyok tere, Tompea negyed kilátói, bármiféle múzeum (kifejezetten jó érzékük és 
kellő kreativitásuk van a kiállítások megszervezésében), személyes kedvencem a Seaplane Harbour 
múzeum 
 
Banki ügyintézés: 
Én kint nem nyitottam számlát, de, ha jól tudom, mindenki ingyenesen tud számlát nyitni. 
 
Egyetemi ügyintézés: 
Mindenkivel nagyon egyszerűen lehet kommunikálni. Nagyon segítőkészek és gyorsak. 
 
Miért tetszik/miért nem tetszik a fogadó egyetem: 
Még így a vírus helyzet ellenére sem tudok negatívumot felhozni, viszont pozitívumot annál inkább. 
Még a legszigorúbban korlátozott időszakban is az egyéni órákra, illetve gyakorolni be lehetett menni 
az egyetemre. Egyértelműen diák központú az egyetemen. Rengeteg lehetőség volt fellépni, 
koncertezni, visszajelzést kapni más tanároktól (akár más egyetemről is), diáktársaktól. (még Covid 
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ideje alatt is) Tanárok nagyon segítőkészek voltak, sok közös projektünk volt más diákokkal, 
tanárokkal. 
 
Várható haszon: 
Zenei önkifejezésed és önbizalmad fejlődni fog, életre szóló kapcsolatokat tudsz kialakítani. Zeneileg 
nyitottabbá lehet válni, persze ez rajtad is múlik, a tanárok mindenképpen ebben támogatóak. 
 
Zeneakadémiához hasonlítva: 
Nyitottabb, hallgató központúbb, számít a véleményed, meglátásod. Több koncertezési lehetőség. Jól 
működő visszaigazolási metódus a teljesítményedről. 
 
További hasznos információk: 
Észt személyiigazolványt kell csináltatni kiérkezés után. Tömegközlekedés Tallinnban ingyenes. Vigyél 
sok meleg ruhát! Készülj fel lélekben előre a téli sötétségre (sokszor nehezen bírható, hogy délután 3-
kor már lemegy a nap)! 
 
 

Kép: Tallinn óvárosa a Tompea negyed egyik kilátópontjáról 

 


