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Wanneer we weer een verre reis kunnen maken, is nog even afwachten.

Maar er zijn genoeg relatief onontdekte landen die ons graag verwelkomen

wanneer het kan - landen die niet overlopen van toeristen en daardoor

goedkoper zijn dan de gemiddelde bestemming. Iedere week vertelt een

vakantieganger in de rubriek Bijzonder en betaalbaar over zo'n land. Deze

keer: Manon Verijdt (23) over Estland.

Door: Lotte Kuipers

Waarom ging je naar Estland?

"Eigenlijk is dat toevallig gebeurd. Ik had vorig jaar zomer midden in coronatijd

geen vakantie gepland en ik merkte dat ik een beetje verdronk in het werk in

Nederland. Ik wilde er graag even tussenuit om alles los te laten. Op het

homescreen van mijn laptop zag ik een afbeelding waarvan ik dacht: wauw. Dat

bleken de Viru Bog-meren in Estland. Ik wilde deze meren in het echt zien, dus

boekte ik twee weken later in mijn eentje een ticket."

“Tussen de meren liggen wandelpaden en er was een uitkijktoren,

maar het is helemaal niet toeristisch. Ik kwam bijna niemand tegen.”

Manon Verijdt (23)

En hoe waren de meren?

"Prachtig: net als op de foto's. Het zijn veenmeren en die komen lang niet

overal voor, dus ik vond het bijzonder om deze natuur te zien. Tussen de meren

liggen wandelpaden en er was een uitkijktoren, maar het is helemaal niet

toeristisch. Ik kwam bijna niemand tegen. Op aanraden van de lokale bevolking

stond ik om 7 uur op en ging ik in mijn eentje zwemmen in de meren. De

zonsopkomst, de reflectie in het water: het was fenomenaal. Dat kun je niet

uitleggen."

Wat heb je verder gezien?

"Na de meren ben ik naar een natuurgebied in the middle of nowhere gereden:

Sirtsi National Park. Daar kon je overnachten in een cabin om wilde beren te

zien. Je bent samen met een gids en kunt de hele nacht dieren kijken. We

zagen in eerste instantie vooral wasbeerhonden, maar toen het bijna donker

was, spotten we ook een wilde beer. Die heeft drie kwartier bij de hut

rondgelopen. Het zijn enorme dieren en ze lijken vreedzaam, maar ik voelde me

ondergeschikt aan de natuur toen ik die beer zag."

Hoe was de hoofdstad?

"Ik hou zelf meer van natuur, maar Tallinn is een prachtige stad met traditionele

gebouwen. Het is er ook heel groen en je kunt er goed winkelen. Ze hebben

grote ketens en kleine boetiekjes. Maar wat me vooral is bijgebleven van de

stad, is een geweldig vegan restaurant. Het eten was heerlijk en de bediening

was persoonlijk en kwam met me kletsen, terwijl het er enorm druk was."

Hoe vond je de Esten verder?

"Je merkt dat ze streven naar innovatie in de techniek. Het land is niet heel

modern, maar op dat gebied wel. Zij hebben bijvoorbeeld geen zonnepanelen

op de daken, maar dakpannen met zonnecellen erin. Ook zijn het

hardwerkende mensen: ze hebben soms drie banen en maken lange dagen."

"Wat je verder merkt, is dat zang en dans een grote rol spelen in de cultuur. Op

een ochtend nam mijn Airbnb-host me mee naar een concert voor de

verjaardag van een bekende componist in een openluchttheater. Ik snapte er

niets van, maar heb twee uur geluisterd naar de klassieke zang en muziek

tijdens zonsopgang. Zo bijzonder dat je daarbij bent."

“Ook koffie en gebak is goedkoper: in Nederland betaal je daar zo 7 of

8 euro voor, hier moest ik 3,50 afrekenen.”

Manon Verijdt (23)

Hoe waren de prijzen in het land?

"Over het algemeen goedkoper dan in Nederland. Vooral de huisjes vielen mee:

die zijn schoon en overal krijg je extra's zoals het gratis lenen van een fiets of

zelfgebakken koekjes. Ik sliep bijvoorbeeld in een mooi appartement midden in

Tallinn voor maar 50 euro per nacht. Ook koffie en gebak is goedkoper: in

Nederland betaal je daar zo 7 of 8 euro voor, hier moest ik 3,50 afrekenen.

Autohuur en benzine is qua prijs wel vergelijkbaar met ons land."

Welke reisverzekering
past het beste bij jou?

Vergelijk ruim 50 kortlopende en
doorlopende reisverzekeringen van 29
verzekeraars op prijs en kwaliteit.

Geboortedatum

powered by  

bijv. 15-12-1970

Check het bij Independer

Beeld: Manon Verijdt Lees 3 reacties

Aanbevolen artikelen

NUjij-reacties

Lees 3 reacties

Net binnen

Meest gelezen

Nieuwsvideo's

Feedback

Net binnen

Meest gelezen

Oorlog in Oekraïne

Binnenland

Buitenland

Algemeen

Politiek

Video

Podcast

Weer

Klimaat

Wonen

Geld

Werk

Ondernemen

Brexit

Auto

Aandelen

Verkeer

Voetbal

Formule 1

Scorebord

Spellen

Games

Reviews

Achtergrond

Films en series

Muziek

Boek en cultuur

Media

Achterklap

Koningshuis

TV gids

Kind & Gezin

Dieren

Eten en drinken

Gezondheid

NUcheckt

Opmerkelijk

Thuis

Vakantie

Wetenschap

Alphen a/d Rijn

Amsterdam

Arnhem

Breda

Den Bosch

Den Haag

Ede

Eindhoven

Groningen

Haarlem

Leiden

Nijmegen

Rotterdam

Tilburg

Utrecht

Zeeland

Zwolle

Over NU.nl

Copyright

Disclaimer

Privacy en cookiebeleid

Adverteren

Werken bij NU.nl

Verzekeringvergelijker

Cookie instellingen

Volg ons op: ©2022 DPG Media B.V. – alle rechten voorbehouden

Bijzonder en betaalbaar: 'Zwemmen in Estse Viru Bog-
meren was fenomenaal'

Vergelijk hier reisverzekeringen bij Independer

De Viru Bog-meren in Estland.

KNMI geeft voor het oosten en noordoosten code geel af
vanwege dichte mist

TikTok opnieuw aangeklaagd in VS na dood van twee kinderen

Nerveuze Rybakina na veroveren Wimbledon-titel: 'Blij dat het
erop zit'

Zes vragen over spyware Pegasus: zo werkt het en dit kan
worden meegelezen

Beste dichter van Afghanistan werkt in de koffiehoek van de
HvA

Veertien doden en negen gewonden bij schietpartij in Zuid-
Afrikaans kroeg

19:50
Op pad met de elektrische auto
in het buitenland: wat valt op?

Nederlander over het
leven in Oekraïne nu:
'Wordt steeds…

Verkeer in VS staat
stil door brand onder
snelweg

Duizenden mensen
herdenken val
Srebrenica in Den…

Waarom 11 juli
cruciaal wordt voor
Duits gas (en het on…

2:44 0:42

0:57 2:24

OPROEP! 
HAD U EEN
CONSUMPTIEF
KREDIET
BIJ ONS?

MOGELIJK KOMT U IN
AANMERKING VOOR
COMPENSATIE

Lees verder

Voorpagina Economie Sport Tech Media en Cultuur Overig Regio

Net binnen Algemeen Economie Sport Tech Media en Cultuur Achterklap Shop InloggenMeer

https://www.nu.nl/net-binnen
https://www.nu.nl/meest-gelezen
https://www.nu.nl/spanningen-oekraine
https://www.nu.nl/binnenland
https://www.nu.nl/buitenland
https://www.nu.nl/algemeen
https://www.nu.nl/politiek
https://www.nu.nl/videos
https://www.nu.nl/podcast
https://www.nu.nl/weer
https://www.nu.nl/klimaat
https://www.nu.nl/wonen
https://www.nu.nl/geldzaken
https://www.nu.nl/werk
https://www.nu.nl/ondernemen
https://www.nu.nl/brexit
https://www.nu.nl/auto
https://www.nu.nl/aandelen
https://www.nu.nl/verkeer
https://www.nu.nl/voetbal
https://www.nu.nl/formule-1
https://www.nu.nl/live/voetbal/
https://www.nu.nl/spellen
https://www.nu.nl/games
https://www.nu.nl/reviews
https://www.nu.nl/tech-achtergrond
https://www.nu.nl/film
https://www.nu.nl/muziek
https://www.nu.nl/cultuur-overig
https://www.nu.nl/media
https://www.nu.nl/achterklap
https://www.nu.nl/koningshuis
https://www.nu.nl/tvgids
https://www.nu.nl/kind-gezin
https://www.nu.nl/dieren
https://www.nu.nl/eten-en-drinken
https://www.nu.nl/gezondheid
https://www.nu.nl/nucheckt
https://www.nu.nl/opmerkelijk
https://www.nu.nl/uit
https://www.nu.nl/vakantie
https://www.nu.nl/wetenschap
https://www.nu.nl/alphen-aan-den-rijn
https://www.nu.nl/amsterdam
https://www.nu.nl/arnhem
https://www.nu.nl/breda
https://www.nu.nl/den-bosch
https://www.nu.nl/den-haag
https://www.nu.nl/ede
https://www.nu.nl/eindhoven
https://www.nu.nl/groningen
https://www.nu.nl/haarlem
https://www.nu.nl/leiden
https://www.nu.nl/nijmegen
https://www.nu.nl/rotterdam
https://www.nu.nl/tilburg
https://www.nu.nl/utrecht
https://www.nu.nl/walcheren-en-beveland
https://www.nu.nl/zwolle
https://www.nu.nl/over-nu
https://www.nu.nl/copyright.html
https://www.nu.nl/disclaimer.html
https://privacy.dpgmedia.nl/
https://www.nuadverteren.nl/
https://www.nu.nl/advertorial-vacature
https://www.nu.nl/independer
https://www.nu.nl/vakantie/6150847/bijzonder-en-betaalbaar-zwemmen-in-estse-viru-bog-meren-was-fenomenaal.html#
https://www.instagram.com/nu.nl/
https://www.facebook.com/NUnl
https://www.twitter.com/NUnl
https://www.nu.nl/rss
https://www.independer.nl/reisverzekering/intro.aspx
https://www.nu.nl/binnenland/6211688/knmi-geeft-voor-het-oosten-en-noordoosten-code-geel-af-vanwege-dichte-mist.html?push_request_id=83493483&source=notification-open&utm_medium=push&utm_source=browser_push&utm_campaign=stdc_nu&redirect=1
https://www.nu.nl/tech/6211101/tiktok-opnieuw-aangeklaagd-in-vs-na-dood-van-twee-kinderen.html
https://www.nu.nl/tennis/6211331/nerveuze-rybakina-na-veroveren-wimbledon-titel-blij-dat-het-erop-zit.html
https://www.nu.nl/tech/6210877/zes-vragen-over-spyware-pegasus-zo-werkt-het-en-dit-kan-worden-meegelezen.html
https://www.nu.nl/uit-andere-media/6211532/beste-dichter-van-afghanistan-werkt-in-de-koffiehoek-van-de-hva.html
https://www.nu.nl/buitenland/6211411/veertien-doden-en-negen-gewonden-bij-schietpartij-in-zuid-afrikaans-kroeg.html
https://www.nu.nl/vakantie/6210884/op-pad-met-de-elektrische-auto-in-het-buitenland-wat-valt-op.html
https://www.nu.nl/294070/video/nederlander-over-het-leven-in-oekraine-nu-wordt-steeds-moeilijker.html
https://www.nu.nl/294076/video/verkeer-in-vs-staat-stil-door-brand-onder-snelweg.html
https://www.nu.nl/294074/video/duizenden-mensen-herdenken-val-srebrenica-in-den-haag-en-bosnie.html
https://www.nu.nl/293925/video/waarom-11-juli-cruciaal-wordt-voor-duits-gas-en-het-ons-ook-raakt.html
https://www.nu.nl/
https://www.nu.nl/net-binnen
https://www.nu.nl/algemeen
https://www.nu.nl/economie
https://www.nu.nl/sport
https://www.nu.nl/tech
https://www.nu.nl/entertainment
https://www.nu.nl/achterklap
https://www.nu.nl/nushop-adverteerder

