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külastuskeskus, puhkekeskus

joogivesi, kraanivesi

Soovituslikud
matkamarsruudid merel

Liikumispiirangud

kirik

saun

Seikle veel – avasta kaashaaravad veeturismi võimalused
ning naudi aktiivselt puhkust ürgse looduse keskel
Lääne-Eestis ning Lätis.

Halduskeskus

pood

*

Antud väljaandes välja toodud näitajad on indikatiivsed: marsruutide pikkus,
trajektoor ning kestus sõltuvad algus- ja lõpp-punktist.

ettetellimisel

Turismiinfo
EESTI

LÄTI

Haapsalu TIK
+372 473 3248
www.visithaapsalu.com
Hiiumaa TIK
+372 462 2232
www.visithiiumaa.com
Kuressaare TIK
+372 453 3120
www.visitsaaremaa.ee
Pärnu Külastuskeskus
+372 447 3000
www.visitparnu.com

KURZEME

Pāvilosta TIK
+371 63498229
www.pavilosta.lv

Jūrmala TIK
+371 67147900
www.tourism.jurmala.lv

Dundaga TIK
+371 29444395
www.visit.dundaga.lv

Roja TIK
+371 63269594
www.roja.lv

Limbaži TIK
+371 64070608
www.visitlimbazi.lv

Grobiņa TIK
+371 26490324
www.grobinaturisms.lv

Rucava TIK
+371 29134903
www.rucava.lv

Riia TIK
+371 67037900
www.liveriga.com

Kolkasrags TIK
+371 29149105
www.kolkasrags.lv

Ventspils TIK
+371 63622263
www.visitventspils.com

Salacgrīva TIK
+371 26463025
www.visitsalacgriva.lv

RIIA REGIOON

Saulkrasti TIK
+371 67951641
www.visitsaulkrasti.lv

Liepāja regiooni TIK
+371 63480808
www.liepaja.travel
Mērsrags TIK
+371 63237704
www.mersrags.lv
Nīca TIK
+371 29458532
www.nica.lv

Sadamad

Praamiliin

vaatetorn

dušš

Veeturismi marsruudid,
vaata lähemalt
www.seikleveel.ee

Ainaži TIK
+371 64043241
www.visitsalacgriva.lv
Carnikava TIK
+371 67708443
www.tourism.carnikava.lv

Tukums TIK
+371 63124451
www.visittukums.lv

Trükis on välja antud Eesti – Läti piiriülese koostöö programmi 2007–2013 projekti „Veeturismi kui loodus- ja aktiivse turismi
ühe komponendi arendamine Lätis ja Eestis” (Riverways) raames ja kaasrahastajad on Kurzeme Arenduskeskus, Vidzeme
Arenduskeskus, Riia Arenduskeskus, Läänemaa Arenduskeskus, Haapsalu Linnavalitsus, Sihtasutus Lõuna-Eesti Turism,
Sihtasutus Pärnumaa Turism, MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus, Sihtasutus Tuuru, Pärnu Linnavalitsus,
Pärnu Maavalitsus.
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• Infot ja liikumislubasid on
võimalik saada Eestis RMK
Ruc ava
teabepunktidest ja Keskkonnaameti
kontoritest, Lätis Läti
Looduskaitseametist.

Palanga

tāja
Vār

aktiivne puhkus on võimalik
ka riia kesklinnas, kus saab sõita
paadiga mööda linnakanalit või linna
territooriumil olevatel järvedel.
Linna kanaleid mööda liikudes on
võimalus näha linna väga erinevast
vaatepunktist. riia lähedal on palju
järvi, kus on laiaulatuslikud võimalused tegeleda aktiivse veespordiga.
gauja ja daugava jõgede alamjooksu
tasased veed pakuvad rahulikke väljasõite aerusurf aerulauaga (stand
up paddling), mida tuule puudumisel võib ühendada nii jooga kui ka
võimlemise elementidega.
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alasid Lätis, kutsudes seilajaid nii
suurtesse kui väikestesse sadamatesse, puhkajaid– liivarandadesse,
loodusesõpru – tutvuma pankade
ja kaitstavate düünidega. kurzeme
keskkonna muudavad eriliseks
vanad kalurikülad ja linnad, kus
turistid võivad samaaegselt nautida
nii ajaloolist hõngu kui ka kaasaegse linna infrastruktuuri ja elurütmi.
kurzeme eriliseks aardeks on
jõed – territooriumi lääneosas on
umbes 20 metsadest ja niitudest
ümbritsetud paadiga läbitavat jõge.
suurem osa neist suubub merre,
ja nii pakub avarates vetes reisi
lõpetamine tugevaid emotsioone
isegi kõige suurematele
“paadimatka gurmaanidele”.
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on eesti suurimad saared, kuid
samas piisavalt väikesed, et neid
oleks võimalik läbida lühikese

Kurzeme on üks rohelisemaid

Riia regioon on ala ümber Läti
pealinna. Vaatamata tihedale asustusele ja aktiivsele ärikeskkonnale,
on seal võimalusi ka looduse nautimiseks. euroopas pole just palju
selliseid pealinnu, kus samaaegselt
saab nautida linnakeskkonda ja
veidi maad edasi nautida vaikseid
loodusnurki või puhata aktiivselt
metsades ja veekogude lähedal.
Poole tunni sõidu kaugusel on riia
lahe rand ja puhkekohad daugava
ja Lielupe jõgede kallastel.

Ovišrags
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hiiumaa ja Saaremaa

ajaga avastamaks maailma
vanimaid töötavaid tuletorne,
meteoriidikraatrit ja traditsioonilist maaelu, tuulikuid ja puutumatu looduse ilu. tutvuda saarte
elanike eluoluga, mis erineb
igapäevasest linnaelust ja ka
maaelust mandril.
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kutsub teid tutvuma idülliliste
külade ja maakohtadega, pakub
päikesepaistelisi mereäärseid
reise ja pikki päikeseloojanguid.
mööda rannaäärt kulgevad teed
ja rajad enam kui 500 kilomeetri
ulatuses, suunates uudistajaid läbi
kultuuriajalooliste ja looduskaunite
paikade. tänu mere lähedusele on
nii Pärnust kui ka Haapsalust saanud populaarsed puhkuse veetmise
kohad nii külaliste kui kohalike
jaoks, pakkudes soovijatele ka ravivaid mudavanne paljudes spaades.
meresüstaireisid on võimalikud
pea kogu ranniku ulatuses, mida
kaunistavad liivarannad, pangad ja
umbes poolteist tuhat saart. eesti
rannik on lemmikuks peatuskohaks
rändlindudele, tuues kevadeti ja
sügiseti kohale arvukalt linnuvaatlejaid, saarte rannavetes elutsevad
siiamaani hülged.
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pakuvad suurepäraseid võimalusi aktiivseks
puhkusel looduses ning võimalust avastada
midagi enneolematut. Puutumatu loodus ja huvitavad väheasustatud paigad
üllatavad nii külalisi kui kohalikke. kohalikud traditsioonid on tugevalt
läbipõimunud kultuuri, looduse ja ajalooga, pakkudes palju avastamisrõõmu.
eestis on enam kui 1500 saart, Lätis aga enam kui 500 kilomeetri pikkune
liivane mererannik.
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Loode-Eesti kutsub külastama ja avastama! Lummava looduse ja romantiliste randadega
Loode-Eestis on põnevad vaatamisväärsused, uhked mõisad ja lossid, toredad turismitalud. Muuda oma puhkus
põnevaks Rummu karjääri sukeldumise või avasta kajakimatkal Pakri saared, www.loode-eesti.ee

Teenusepakkujad
1 Pakri Saarte

Arenduse SA

+372 5697 4118
www.pakrisaared.ee
Pakri saarte reisid kaatriga
“Arabella” Kurkse sadamast.
2 Padise mõis

+372 608 7877, www.padisemois.ee
Paadilaenutus mõisa tiigil, majutus,
toitlustus.
3 Lootuur

+372 506 6951, www.lootuur.ee
Vee- ja maismaamatkad,
matkamaja.
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4 Paekalda puhkekeskus

+372 5358 6353, www.paekalda.ee
Rummu karjääri sukeldumine,
paadisõit, kanuusõit,
snorgeldamine, talvine kalapüük.

Laulasmaa
Spordiklubi MTÜ
+372 5661 4000, +372 5565 5666
http://laulasmaa.onepagefree.com
Lohesurfi varustuse laenutamine,
koolitusvõimalus.

360 KRAADI
+ 372 5686 4634, www.360.ee
Kajakimatkad Pakri saartele.

Sadamad
1 Kurkse sadam

2 Lohusalu sadam

2,2 m
10,
+372 5340 9442, www.lohusalu.ee
Lohusalu küla, Keila vald
Väikesadam, jalgrattarent ja
kunsti- ja käsitööpood.

1,5 m
100,
+372 671 6232, +372 512 3394
Kurkse, Padise vald
Paadisadam.

Huviväärsused
1 Pakri poolsaare Klint

Pankrannik, tuletorn
2 Vihterpalu mõis

www.vihterpalu.ee
3 Risti Kirik

www.ristikirik.ee
4 Koogi talumuuseum

www.koogitalu.weebly.com

5 Padise klooster
www.padiseklooster.ee

11 Kõltsu mõis
www.koltsumois.ee

6 Padise Mõis
www.padisemois.ee

12 Keila juga

7

Padise kastell, käsitööpood

8 Rummu tuhamäed ja
karjäärijärv, www.paekalda.ee
9 Vasalemma loss
10 Treppoja joastik

13 Keila-Joa loss Schloss Fall
www.schlossfall.com
14 Harju Madise Kirik, kabel,
surnuaed, www.harjumadise.ee
15 Pakri maastikukaitseala
www.pakrisaared.ee
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Põhja-Läänemaa
Leiad siit kilomeetrite pikkused liivarannad surfamiseks, veemõnude nautimiseks
või romantiliseks päikeseloojanguks. Maastikku ja loodust kaitstakse mitmetel riiklikel kaitsealadel.
1. Spithami poolsaar–Osmussaar. 18 km, 4 h
2. Mootorpaadiga Dirhami–Osmussaar–Dirhami. 18 km, 2 h

Hundid, ilvesed, põdrad ja karud ning sookured, luiged, tedred, metsised ja kotkad tunnevad end siin üsna koduselt.
Lindude rändeperioodil lendab siit läbi tuhendeid arktilisi veelinde. Eesti suurim ja vanim, Osmusaare kõrval
Läänemeres paiknev Neugrundi meteoriidikraater ja selle keskplatool paiknevad paar laevavrakki pakuvad põnevust
sukeldajatele. Merereisi ja tutvumist Osmussaarega tasub ette võtta nii ühe- kui kahepäevase matkana. Kohanimed,
nagu Birkas, Lyckholm, Österby ja teised annavad märku II maailmasõjani piirkonda asustanud eestirootslastest.
Tollaste traditsioonide järgi ehitatud paatide või purjelaevadega saad meresõidu tellida ka täna. Käterammu
treenimiseks on hea võimalus, aerutades ajaloolistel viikingipaatidel või matkates kajakkidel.

Estonian Divers Club
+372 5648 2729, www.sukeldujad.ee
Sukeldumislaagrid Osmussaarel
sukeldumiseks Neugrundi
kraatrisse.

North-West Group
+372 5828 5868, www.nw.ee
Lohesurfivarustuse müük ja
surfikoolitused.

Sadamad
1 Dirhami sadam

4m
50,
+372 562 34523, +372 479 7221
www.dirhami.ee
Kala-, kauba- ja jahisadam.

(100 m)

NordEstNõva MTÜ

Teenusepakkujad
3. Ramsi neem–Noarootsis–Norrby sadam Vormsis. 3 km, 1 h
4. Haapsalu–Pullapää–Hobulaiu–Pusku. 19 km, 6 h
5. Haapsalu–Vormsi–Haapsalu. 25 km, 7 h, paus Hobulaiul
6. Aurupaadi Kallis Mari reis Haapsalu–Österby sadam. 2 km, 0,5 h

1 Samblamaa Puhkemaja

+372 502 6873
www.samblamaa.com
Mootorpaadi ja jalgrataste rent,
majutus.
2 Metskapteni Puhkemaja

+372 507 2231
www.metskapteni.ee
Paadirent, majutus.
3 Roosta Puhkeküla

+372 472 5190
+372 525 6699
www.roosta.ee
Surfi ja purilaua koolitus,
paadilaenutus.

Mõhk ja Tölpa
+372 5901 2355
www.matkakeskus.eu
Kajakimatkad Väinamerel,
süstarent, aerulaudade (SUP) rent.

+372 5617 9526
www.nordestnova.org
Tellimussõidud ajalooliste
viikingipaatidega.

Nordsail
+372 5669 9919, www.nordsail.ee
Tellimusreisid.

Puulaevaselts Vikan,
+372 527 9641, www.vikan.ee
Sõitude korraldamine
jahta Runbjarni ja kaljas Hoppetiga.

Surfiklubi Surfar
+372 5192 8802, www.surfar.ee
Purilaua ja lohesurfi koolitus koos
instruktoriga, surfivarustuse rent.

360 kraadi
+3725663 2979, www.360.ee
Meeskonnamängud, räätsamatkad,
kajakimatkad.

Reimann Retked
+372 511 4099, www.retked.ee
Kajakimatkad, tõukekelgumatkad,
räätsamatkad.

jalgrattarent

Huviväärsused
1 Osmussaar
www.osmussaarereisid.ee
2 RMK Nõva Looduskeskus
3 Põlluotsa Talumuuseum
4 Lyckholmi Muuseum
ja Saare Mõis
www.saaremois.ee
5 RMK Saare õpperada
6 Österby sadamamuul
ja pritsikuur
7 Telise Päevamärgid
8 Silma Õpikoda
9 Rooslepa kabel ja kalmistu
www.eelk.ee/noarootsi
10 Koela Talumuuseum

Estonian Nature Tours
+372 5349 6695
www.naturetours.ee
Linnuretked Põõsaspea neemel ja
Silma looduskaitsealal.

Osmussaare Reisid
+372 5866 9980
www.osmussaarereisid.ee
Plaanilised reisid Osmussaarele.
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3. Ramsi neem–Noarootsis–Norrby sadam Vormsis. 3 km, 1 h
5. Haapsalu–Vormsi–Haapsalu. 25 km, 7 h, paus Hobulaiul
7. Ring ümber Vormsi saare. 47 km, 2 päeva, paus vastavalt soovile

4. Haapsalu–Pullapää–Hobulaiu–Pusku. 19 km, 6 h
5. Haapsalu–Vormsi–Haapsalu. 25 km, 7 h, paus Hobulaiul
6. Aurupaadi Kallis Mari reis Haapsalu–Osterby sadam. 2 km, 0,5 h
8. Haapsalu Eeslaht. 8 km, 2 h

Huviväärsused

Tiiker Sailing, Tiiker B&B
+372 5354 4314, www.tiiker.ee
Tellimusreisid, reisid Vormsi
saarele, majutus.

Vormsi

Haapsalu laht

2 Paralepa Metsarajad
www.framare.ee

Vormsi Paat

Rohuküla sadamast vaid kolmveerandtunnise laevasõidu
kaugusel asuv Vormsi on suuruselt Eesti neljas saar, mis legendi
kohaselt sai nime Islandi viikingi Ormi („madu”) järgi. 1944 aastani olid
Vormsi peamisteks asukateks rannarootslased. Loodushuvilisele on
maiuspala saare mitmekülgne ja liigirikas loodus. Kajakimatkajale sobib
madal ja soe rannikumeri. Parima pildi saate saarest, liikudes jalgrattaga.
Rentige see otse Sviby sadamas. Rohkem infot: www.tule-vormsile.ee

Teenusepakkujad
1 Elle-Malle

Külalistemaja
+372 5647 2854, www.ellemalle.com
Paadi- ja jalgrattarent.
2 Rumpo Mäe Talu

+372 506 0745, www.rumpomae.ee
Paadi-ja jalgrattarent, purjekasõit.
3 Revalees

+ 372 517 8722
www.vormsi.ee/sviby
Paadi- ja jalgrattalaenutus Svibys,
veetakso (võimalik tellida ka
Haapsallu), kaatrireisid ümber
Vormsi ja laidudele.
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Multisport
+372 501 2872
www.kajakimatkad.ee
Kajakimatkad Vormsile.

Mõhk ja Tölpa
+372 5901 2355
www.matkakeskus.eu
Kajakimatkad Väinamerel,
süstarent, aerulaudade (SUP) rent.

Puulaevaselts
Vikan MTÜ
+372 527 9641, www.vikan.ee
Reisid ajalooliste puupaatide ja –
laevadega, tellimussõidud.

+372 5187 190, www.vormsipaat.ee
Tellimusreisid ajalooliste Vormsi
sõude- ja purjepaatidega.

Sadamad
1 Sviby sadam

3,8 m. +372 5301 2889
14,
www.saarteliinid.ee/ports/sviby
Sviby küla, Vormsi vald,
Lääne maakond.
(3,9 km) jalgrattarent

Huviväärsused

www.tule-vormsile.ee
1 Vormsi Püha Olavi kirik
2 Vormsi kalmistu
3 RMK Rumpo matkarada
4 Vormsi Talumuuseum

www.talumuuseum.vormsi.ee
5 Saxby tuletorn
6 Vormsi Maastikukaitseala

1 24h Infoterminal
www.visithaapsalu.com

Haapsalu lahele saad minna lõbusõidule ajaloolise
aurupaadi, rannarootsi purjeka, kaasaegse kaatri või
jahiga. Tellides aurupaadireisi koos jalgrattaveoga Haapsalust Noarootsi

Österby sadamasse, saad kombineerida meresõitu ja jalgrattamatka. Hea tuule
korral on madalad, sooja veega lahed täis lohesurfareid. Vaiksema ilmaga võid ette
võtta kajakimatka kaldaäärsetes vetes või aerutada Hobulaiule.

Teenusepakkujad
1 Pusku Tourism Farm

+372 5623 8506, http://pusku.ee/
Parvasunarent merel,
kalastusreisid, majutus.

Surfiklubi Surfar
+372 5192 8802, www.surfar.ee
Purilaua ja lohesurfi koolitus koos
instruktoriga, surfivarustuse rent.

 Miiltrans

2 Haapsalu
Purjespordikool Veskiviigi
sadamas

+372 523 0508, www.leedritalu.ee
Veetakso teenus, lõbusõidud
merekaatriga.

+ 372 506 6979, www.hpsk.ee
purjetamine lastepurjekaga
Optimist.

Sadamad

Aurupaat Kallis Mari
+372 5396 1396, www.salm.ee
Aurupaadireisid Haapsalu lahel,
tellimussõidud.

1 Österby sadam

3 Läänemaa Tervisetee
www.tervisetee.blogspot.com
4 Ungru loss
5 Kiltsi Lennuväli
+372 7179949
Sisenemine Eesti Kaitseliidu loal.
6 Österby sadamamuul ja
pritsikuur
7 Pürksi mõis
8 Silma Õpikoda
www.silmalk.ee
9 Hobulaid

Haapsalu Turismiinfokeskus
+372 473 3248
Karja tn 15, Haapsalu
haapsalu@visitestonia.com
www.visithaapsalu.com

1m
8,
+372 472 4359, vv@noavv.ee
Kala- ja paadisadam.
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HAAPSALU
Lühikesed vahemaad laidudele, poolsaartele ja saartele pakuvad võimalusi põnevateks
kajakimatkadeks. Jahisadamad on mitte ainult purjetajatele ja kaatriomanikele – nende heades restoranides on
teretulnud iga külaline. Huviline saab samast ka infot paadi või purjejahi rendi kohta Mõnusale tiirule Haapsalu lahel
pääsed Eestis ainulaadse aurupaadi, mõne ajaloolise rannarootsi puulaeva, kaasaegse purjepaadi või kaatriga.

Sadamad

Huviväärsused

1 Veskiviigi sadam

1,8 m
10,
+372 524 7533
www.haapsalujahtklubi.ee
Holmi tn 14, Haapsalu

+372 5888 0888
www.teeristivilla.ee
Lohesurfi koolitused, majutus.
2 Tiiker Sailing, Tiiker B&B

+372 5354 4314, www.tiiker.ee
Tellimusreisid, reisid Vormsi
saarele, majutus.

jalgrattarent, aerupaadi rent,
tellimussõidud kaatriga
2 Westmeri Jahisadam

2,5 m
35,
+372 5303 9129
http://ain366.wix.com/westmer5
Westmeri 1, 90502 Haapsalu

3 Aurupaat Kallis Mari

+372 5396 1396, www.salm.ee
Aurupaadireisid Haapsalu lahel,
tellimussõidud.

Mõhk ja Tölpa
+372 5901 2355
www.matkakeskus.eu
Kajakimatkad Väinamerel,
süstarent, aerulaudade (SUP) rent.

Puulaevaselts Vikan
+372 527 9641, www.vikan.ee
Reisid ajalooliste puupaatide ja –
laevadega, tellimussõidud.

2 Haapsalu Piiskopilinnus
ja muuseum
www.haapsalulinnus.ee
3 Ajalooline raudteejaam,
Raudtee- ja sidemuuseum
www.salm.ee

Teenusepakkujad
1 Teeristi Villa
Külaliskorter Haapsalus

1 24h Infoterminal
www.visithaapsalu.com

3 Grand Holm Marina

2,5 m
30,
+372 565 2887
www.grandholmmarina.ee
Westmeri 3, Haapsalu

4 Iloni Imedemaa
www.ilon.ee
5 Haapsalu Pitsikeskus
www.haapsalusall.ee
6 Evald Okase Muuseum
www.evaldokasemuuseum.ee
7 Rannarootsi Muuseum
www.aiboland.ee
8 Haapsalu Raekoda
www.salm.ee

Haapsalu Turismiinfokeskus
+372 473 3248
Karja tn 15, Haapsalu
haapsalu@visitestonia.com
www.visithaapsalu.com

autorent

North-West Group
+372 5828 5868, www.nw.ee
Lohesurfivarustuse müük ja
surfikoolitused.

Nordsail
+372 5669 9919, www.nordsail.ee
Tellimusreisid, jahtide rent,
purjetamispuhkus.

Surfiklubi Surfar
+372 5192 8802, www.surfar.ee
Purilaua ja lohesurfi koolitus koos
instruktoriga, surfivarustuse rent.

Vesijalgrataste
rent Väikesel Viigil

+372 5459 0342
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Lõuna-Läänemaa
Lõuna-Läänemaa on Virtsus asuva parvlaevasadama tõttu väravaks Saaremaale. Siinkandis
saab merele ka mitmetest väikesadamatest, erinevatest lautritest, käia merereisil Kesselaiul, teha praamitiir Kuivastusse,
sõita paadiga või kanuutada Suitsu, Tuudi või Kasari jõel, kajakkida Tauksi saarele või Virtsu ja Pivarootsi kandis laidude vahel
rannikumeres. Puise, Kiideva ja Haeska on traditsioonilised kalurikülad, kust kalurid tänapäevalgi lähevad hommikuti merele
kala nõutama. Tulemust saad maitsta näiteks Kogre Kõrtsis Puise ninal.

Teenusepakkujad
1 Puise Nina Külaliste-

maja ja Kogre Kõrts

+372 511 7246, www.puisenina.ee
kalastusretked, lõbusõidud merel
kaluripaadiga.
2 Pusku Tourism Farm

+372 5623 8506, www.pusku.ee
Parvasunarent merel,
kalastusreisid, majutus.
3 Lauri-Antsu Turismitalu

+372 509 3002, www.lauriantsu.ee
paadi- ja purjepaadi laenutus,
kalapüük.

Paali-Tõnise Turismitalu
+372 504 2164, www.paalitonise.ee
Kanuude rent, kanuumatkad,
loodusretked.

Estonian Nature Tours
+372 477 8214, +372 5349 6695
www.naturetours.ee
Kanuumatkad, õppereisid,
elamusretked.

Mõhk ja Tölpa
+372 5901 2355
www.matkakeskus.eu
Kajakimatkad Väinamerel,
süstarent, aerulaudade (SUP) rent.

Puulaevaselts
Vikan MTÜ
+372 527 9641, www.vikan.ee
Reisid ajalooliste puupaatide ja –
laevadega, tellimussõidud.

OÜ Viireste
+372 5669 6785
unotali61@gmail.com
Merereis Kessu saarele.

Peeter Sirge
+372 514 1542
www.koolitus.peetersirge.ee
Fotomatkad/fotokursused.

Kaarel Raudkivi;
Tiit Meel
+372 514 9386, +372 5663 6557
Paadisõit Kasari ja Suitsu jõel.

Nordsail
+372 5669 9919, www.nordsail.ee
Tellimusreisid, jahtide rent,
purjetamispuhkus.

Sadamad
1 Rohuküla sadam

4,7 m
15,
+372 515 5253
www.saarteliinid.ee/ports/rohukyla
Lääne maakond, Rohuküla küla,
Ridala vald

2 Virtsu Sadam

3,5 m
20,
+372 5344 3945
www.saarteliinid.ee/ports/virtsu
Tallinna maantee 1, Virtsu alevik,
Hanila vald
Parvlaeva – ja jahisadam.

(200 m)

Huviväärsused
1 Põgari palvemaja
2 Hanila muuseum August
Tampärgi nimeline
www.hanilamuuseum.ee
3 Kirsi muuseum Virtsus
www.kirsimuuseum.ee

Matsalu Rahvuspark
www.matsalu.ee
Kasari jõgi ja ajalooline sild
www.matsalu.ee
Keskvere mõis
www.keskvere.ee
Kirbla kirik
Lihula linnusevaremed
www.muuseum.lihula.ee
Lihula Turismiinfopunkt,
hooajal Lihula mõisas

360 kraadi
+372 513 7141, www.360.ee
räätsamatkad, kajakimatkad,
loodusvaatlused,
meeskonnamängud.

9. Rame laht. 7 km. 1,5 h
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Hiiumaa põhjarannik
10. Kajakiga mööda Hiiumaa rannikut. 40 km, 2 päeva
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RMK puhkealad ja loodusrajad
on selles metsikus ja kaunis
Hiiumaa osas ideaalseks
peatuspaigaks merega sina peal
olevatele külalistele.

Kõpu ja Tahkuna poolsaar oma fantastilise avatud rannajoonega on iga suvitaja
soovunelm ning lisaks on see ka surfarite meka. Olenevalt tuule suunast leiab iga harrastaja

omale sobivaima ranna kas purilaua või lohega lustimiseks. Piirkonda kaunistavad ka sellised Hiiumaa iludused
nagu Tahkuna, Kõpu ja Ristna tuletornid, kuhu iga soovija saab ka üles silmapiiri uurima minna.

Teenusepakkujad
1 ROOGRAHU PARVSAUN

+372 5687 3757
2 Surf Paradiis

+372 505 1015, www.paap.ee
Veespordi ja seikluskeskus,
Paradiisi Villa majutus.
3 Hiiu Jorn OÜ Pauka

puhkemaja

+372 504 0967
www.paukapuhkemaja.ee
Paadilaenutus, kalapüük,
paadisõidud.

5 Hiiumaa Surf Club

+372 5354 1486, +372 509 7179
www.hiiusurf.eu
Surfispotid Hiiumaal. Surfimise
algkursused.

Sadamad
1 Kärdla sadam

3,2 m
60,
+372 5624 7818
marina.kardla.ee
Sadama 28/30, Kärdla
Külalissadam.

4 Kalana puhkeküla

+372 5382 1844, www.kalana.ee
Veesuusatamine, kajaki- ja
pedaalpaatide laenutus,
merekruiisid kaatriga, slipp.
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2 Roograhu sadam

2m
15,
+372 5306 6615, www.roograhu.ee
Roograhu, Hiiessaare küla,
Pühalepa vald
Jahi- ja paadisadam,
Külalissadam.

3 Kõrgessaare sadam

2,5 m
20,
+372 504 9165
best.holding@mail.ee
Kõrgessaare, Hiiu vald
Kalasadam.
Sadamateenused alates 2016.

4 Suursadam

2,0-3,5 m
20,
+372 526 5619
suursadam@gmail.com
Suuresadama küla, Pühalep Vald
Laevaremondisadam.

Huviväärsused
1 Tahkuna tuletorn
2 Kõpu tuletorn
3 Ristna tuletorn
4 Hiiumaa Militaarmuuseum
+372 5347 9819
info@militaarmuuseum.ee
5 Reigi kirik ja pastoraat
6 RMK Ristna Looduskeskus
+327 676 7499, +327 5300 0991
ristna.looduskeskus@rmk.ee
7 Surfikoht Ristna põhjalahes:
S-SW, side-off wave (port tack)
8 Surfikoht Ristna läänelahes
(Paabulaht): NW-N, side-off wave
(starboard tack)
9 Surfikohad Paopel W-NW
side-on wave
10 Surfikohad Tõrvaninal:
NE-E, freeride, side-on wave

karavani
parkla

11 Soera Talumuuseum
+372 5666 6895
www.soeratalumuuseum.eu

13
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Siin püütakse aastaringi
kala, nii võrgu kui mõrraga ja
kevaditi peetakse Tuulekala
festivali raames traditsioonilist trollinguvõistlust.
Talvel harrastatakse jääalust
kalapüüki.

11. Kajakiga Hiiumaa laidudele.
20 km, 1 päev
12. Paadireis ümber Saarnaki laiu. 2–5 h

Hiiumaa
lõunarannik
1. Kaatriga Hiiumaale

Hiiumaa lõunarannikumeri on madal, soe ja turvaline.

Loodus on siin mitmekesine, lahed sopilised, kuid paadisõit madalas meres
vajab pisut teadmisi ja ettevaatlikkust, seepärast sobivad siinsed veed hästi
kajakiga matkamiseks ja Orjaku kaitsvas lahes vesiveloga mere nautimiseks.

Teenusepakkujad
1 Saarnak

+372 5383 4083
www.paadigahiiumaalaidudele.eu
Paadireisid Hiiumaa laidudele.
2 Hiiu Purjelaeva Selts

+372 518 7580, www.hps.ee
Merega seotud traditsioonilised
sündmused. Erinevad veeturismiteenused. Purjekarent.

3 Meretalu

+372 528 8052, +372 515 8381
http://meretalu.weebly.com
Paadilaenutus. Paadireisid Hiiumaa
laidudele. Salinõmme küla.
4 FIE Arne Kuli

+372 5656 1157
www.paadigalaiule.eu
Paadireisid Hiiumaa laidudele.
Salinõmme küla.
5 Kassari Puhkekeskus

+372 469 7169
www.kassarikeskus.ee
Paadi- ja kaatrirent. Rattalaenutus.
6 Pruulikoda

+372 504 5341, www.pruulikoda.eu
Parvesaun, paadisõidud.
7 Kaluri puhkemaja

+372 501 8224
www.kaluripuhkemaja.eu
Paadirent, paadisõidud.
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Sadamad
1 Heltermaa sadam

2,0 – 2,8 m
41,
+372 523 7633
www.saarteliinid.ee/ports/
heltermaa
Heltermaa, Pühalepa vald
Külalissadam.

2 Orjaku sadam

2,7 m
45,
+372 529 9414
www.orjakusadam.eu
Orjaku, Käina vald
Külalissadam.

3 Sõru sadam

1,8 – 2,4 m
25,
+372 462 2443
www.saarteliinid.ee/ports/soru/
Väikelaevasadam.

Huviväärsused
1 Pühalepa kirik
2 Suuremõisa külastuskeskus
3 Vaemla Villavabrik
www.hiiuvill.ee
4 Kassari kabel
5 Kassari ekspositisoonimaja
6 Sääretirp
7 Surfikohad Suurerannas
SE-SW, freestyle, freeride
8 Sõru Merekeskus
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Kärdla
Kärdla on roheline aedlinn mere kaldal. Siin puhub alati tuul, mis hoiab elu igaveses liikumises! Kärdla
on Kohvikutepäeva kodu ja siin ringi jalutades avaneb arteesiakaevude, maakeldrite ja trummide võlumaailm. Vähesed
teavad, et Kärdla on taevase päritoluga. 455 miljonit aastat tagasi plahvatanud meteoriidi kraatri lääneserval linnake
asubki ja tänu sellele on siin palju lepaseid kraave ja kristallselgeid arteesiaveeallikaid.

Teenusepakkujad
1 Tiit Reisid

+372 5014266, www.tiitreisid.ee
Paadireisid Tareste lahel.
Hülgevaatlused.
2 O Ring Dageida
Divers Club

+372 518 4332
martin@hansaliinid.ee
Hiiumaa sukeldumiskohad.
Sukeldumiskursused algajatele.
3 Jahtklubi Dago

Purjetamiskursused
+372 554 3158
http://dago.edicypages.com/
4 Yacht Service Kärdla

www.yachts-service.ee
Sadama tn 30a, Kärdla Hiiu vald.
Meresõidukite hooldus ja remont.
5 Kalurikodu

+372 5647 7436, www.kalurikodu.ee
Lodju 19, Kärdla, Paadirent,
kalapüük.

Sadamad
1 Kärdla sadam

3,2 m
60,
+372 5624 7818, marina.kardla.ee
Sadama 28/30, Kärdla
Külalissadam.

karavani parkla

Kärdla on sadamalinn ja
just sadamas kihab suviti
elu. Siin ei ole kunagi
igav, suured ja väikesed
jahid tulevad ja lähevad.
Noored teevad esmatutvust
merega purjelaudadel ja
võistlusjahtidel. Siit saab alati
merele ja siin ootab sadam alati
külalisi!

Huviväärsused
1 Hiiumaa Muuseum Pikk Maja

+372 463 2091
www.muuseum.hiiumaa.ee
2 Arteesiavee kaev
3 Kärdla kirik

4 Kärdla Vabrikuväljak
väiksed kohvikud ja käsitöökojad

5 Kärdla Pritsumaja
6 Hiiumaa Surfiklubi
+372 5354 1486, +372 509 7179
www.hiiusurf.eu

Hiiumaa Turismiinfokeskus
+372 462 2232
www.visithiiumaa.com
hiiumaa@visitestonia.com
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1. Kaatriga Hiiumaale

Põhja-Saaremaa
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Aastaringi

6. Kaatriga Hiiumaale

Kaunid pankrannikud ja RMK matkarajad kutsuvad Sind avastama Saaremaa võlusid.
Rohked võimalused veeturismi harrastamiseks – kalastusretked, merematkad, sukeldumine, veesport ning
paadisõidud kaunil rannikul muudavad Sinu puhkuse unustamatuks!
7 Saarepuhkus

+372 5662 7637
www.saarepuhkus.ee
Kalapüük, kanuumatkad, paintball,
sukeldumine, kaatrisõit, majutus.
8 Islander

+372 5667 1555, +372 515 5100
www.islander.ee
Merematkad, majutus.

Teenusepakkujad
1 Allika Villa

+372 520 8015, www.allikavilla.ee
Kalastus, meresüstad, majutus.
2 Karujärve camping

+372 454 2181
www.karujarve.ee
Paadilaenutus, majutus.
3 Koguva sadama

kalastusretked

+372 513 3446, www.koguva.ee
Kalastusretked.
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4 Kõue-Mardi turismitalu

+372 506 6740, www.kouemardi.ee
Kalapüük, kaatrisõit, majutus.
5 Oja kämping

+372 5694 8801
www.ojacamping.ee
Paadisõit, sukeldumine,
veesport, majutus.
6 Panga

Sukeldumiskuurort

Barrakuuda Diving
+372 5697 8810
www.barrakuuda.ee
Sukeldumine.

360 KRAADI
+372 5663 2979
www.360.ee
Kanuumatkad.

Sadamad
1 Triigi sadam

3,1 m
15,
+372 504 6819
Triigi küla, Leisi vald
Külalissadam, kaubasadam,
jahisadam.

3 Veere sadam

3,5 m
15,
+372 527 6699, Veere küla,
Kihelkonna vald
Kaubasadam, jahisadam.

4 Saaremaa sadam
2 Koguva sadam

1,8 m
15,
+372 513 3446
Koguva küla, Muhu vald
Külalissadam, jahisadam.

5m
30,
+372 503 3208
www.portoftallinn.com/
saaremaa-harbour
Ninase küla, Mustjala vald
Kruiisisadam, jahisadam,
paadisadam.

Huviväärsused
1 Angla tuulikumägi ja
Pärandkultuurikeskus
www.anglatuulik.eu
2 Saaremaa Sõjavaramuuseum
www.sojavaramuuseum.ee
3 Muhu Muuseum
www.muhumuuseum.ee
4 Muhu Katariina kirik
5 Koguva kalandusmuuseum
www.koguva.ee
6 Muhu Jaanalind
www.jaanalind.ee
7 Maasi maalinn
8 Pöide Maarja kirik
9 Koigi raba
10 Karja Katariina kirik
11 Panga Pank
12 Ninase pukktuulikud
13  Odalätsi allikad

+372 5669 2009, www.panga.ee
Sukeldumine, merematkad,
veesport, majutus.
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Lääne-Saaremaa

Aastaringi

Sind ootab Baltimaade vanim kaitseala – Vilsandi oma kaunite meresaartega.

Paadi- ja kajakisõidud väikesaarte vahel on meeldejääv kogemus. Toredale merereisile on tipphetkeks kohtumine
hüljestega. Saad jalutada matkaradadel Loode tammikus, Viidumäe looduskaitsealal ja pisut viltuse tuletorniga
Harilaiu poolsaarel.

Aastaringi

2 Lõmala sadam

1,7 m
27,
+372 5647 2104, www.lomalasadam.ee
Lõmala küla, Salme vald
Jahisadam, paadisadam.

3 Abruka Sadam

2,5 m
15,
+372 453 3619
www.slmarinas.ee/home/abruka/
Abruka küla, Lääne-Saare vald
Jahisadam, reisisadam.

13. Kajaki reis Vilsandi saarele. 30 km, 2 päeva

2. Kaatriga Loonalaiule
3. Kaatriga Vilsandi saarele

4 Kuressaare sadam

Teenusepakkujad
1 Islander

+372 5667 1555, +375 515 5100
www.islander.ee
Merematkad, majutus.

Teid ootab Baltimaade vanim
kaitseala – Vilsandi, millest
iseloomulikumad on meresaared.
Matkarajad Loode tammikus ja
Viidumäe looduskaitsealal.

2 Karujärve kämping

+372 454 2181, www.karujarve.ee
Paadilaenutus, majutus.
3 Kipi puhkemaja

+372 5340 7826, www.hot.ee/kipi
Paadilaenutus, majutus
4 Lepametsa puhkemaja

+372 510 9390, www.lepametsa.ee
Merereisid, majutus.
5 Mändjala Surfiklubi

+372 5564 3893
www.mandjalasurfclub.com
Lohesurf, aerusurf
6 Mardi Turismitalu

+372 504 7250, www.marditalu.ee
Paadilaenutus, majutus.
7 Saaremaa Surfiklubi

14. Kajakiga Abrukale ja tagasi. 18 km, 6 h

+372 511 9658
www.saaremaasurf.ee
Purjelaud.

8 Saarepuhkus

+372 5662 7637
www.saarepuhkus.ee
Kalapüük, kanuumatkad, paintball,
sukeldumine, kaatrisõit, majutus.

2,5 m
132,
+372 503 1953
www.kuressaare.ee/sadam
Tori 4, 93813 Kuressaare
Jahisadam.

9 Toomalõuka Turismitalu

+372 5646 6567
www.toomaloukatourism.ee
Kalastus, snorgeldamine,
meresüstamatkad, majutus.

10 Västriku puhkemaja

+372 518 3187
www.ahoivastriku.ee
Kanuumatkad, merematka.

Sadamad
1 Mõntu sadam

3,4 m
10,
+372 514 5578
Mõntu küla, Torgu vald
Külalissadam, kaubasadam,
jahisadam.

Huviväärsused
1 Sõrve Külastuskeskus
www.sorvekeskus.ee/
kulastuskeskusest
2 Vilsandi rahvuspargi keskus
+372 454 6880
www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/rahvuspargid/vilsandirahvuspark/1737
3 Mihkli talumuuseum
www.saaremaamuuseum.ee/
filiaalid/mihkli-talumuuseum/
4 Salme muinaslaeva leiukoht
5 Sõrve Militaartuba
6 Lõmala sadama
Külastuskeskus
7 Saaremaa Lubjapark
+372 51 56 165
www.limex.ee/lubjapark/
8 Kihelkonna Mihkli kirik

4. Tuule Villa merereis Abruka saarele. 18 km, 2 h
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Kuressaare linn
Kuressaare peibutab oma kauni arhitektuuri, muhedalt sõbralike elanike ja
mõnusa atmosfääriga. Õdusad kohvikud pea- ja kõrvaltänavail; laste- ja noorte mänguväljakud; ajaloolised

spaatraditsioonid; ooperi-, mere- ja kammermuusikapäevad; sportimisvõimalused terviseradadel ja enam kui
20 kilomeetril jalgrattateedel ning täismõõtmetes golfiväljak, rääkimata kaunist supelrannast müstilise linnuse kõrval
ning jahisadamast praktiliselt keset linna – seda kõike ja enamgi veel on Kuressaarel, heade meretuulte pöörises
linnal, nii maa-, mere- kui õhukaudu tulnuile meeltesse pugeda lasta.

Teenusepakkujad
1 Kuressaare Kuursaali
paadirent

+372 554 1067
www.kuressaarekuursaal.ee
Paadirent, toitlustus, majutus.
2 Pringeldivers

+372 521 5434
www.pringeldivers.com
Merematkad, sukeldumine.
3 Tuule Villa merereisid

+372 566 45080
www.tuulevilla.ee
Kaatrireisid Abrukale, majutus.

4 ZurraMurra paadirent

Paadirent, jalgrattarent.

Sadamad
1 Kuressaare sadam

2,5 m
132,
+372 503 1953
www.kuressaare.ee/sadam
Tori 4, 93813 Kuressaare
Jahisadam.

Huviväärsused
1 Kuressaare Raekoda,
Kuressaare Turismiinfokeskus
+372 453 3120
www.kuressaare.ee
2 Kuressaare Piiskopilinnus
+372 455 4463
www.saaremaamuuseum.ee
3 Golfiväljak
+372 5305 1702, www.saaregolf.ee
4 Kuressaare Linnapark ja
Kuurhoone (Kuursaal)
+372 554 1067
www.kuressaarekuursaal.ee

15. Kajakiga Kuressaare lahel. 10 km, 4 h

5 Saaremaa Veski
www.saaremaaveski.ee
6 Suur Tõll ja Piret
7 Laurentiuse kirik

Kuressaare Turismiinfokeskus
+372 453 3120
www.visitestonia.com
kuressaare@visitestonia.com
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Kagu-Saaremaa ja Muhu
Saarel kus aeg peatub, ootavad Sind kaunid
väikesadamad ja iga endast lugupidava meresõitja
kohustuslik peatuspaik on Koguva Kalandusmuusem.
Seiklushimulised matkasellid saavad Muhu saarele kanuuga ringi
peale teha. Koigi maastikukaitsealal avanevad Sulle ülejäänud saarest
väga erinevad loodusvaated ja Kaalis saad vaadelda ainulaadset
meteoriidikraatrit.

Teenusepakkujad
1 Koguva sadama
kalastusretked

+372 513 3446, www.koguva.ee
2 Kungla sadama
paadirent

+372 5341 1457
www.kunglasadam.ee

3 Lõunaranna sadama

paadi- ja kaatrirent

+372 503 6640
www.lounaranna.ee

4 Muhu Kanuumatkad

+372 503 2010, www.puhkamuhus.ee
Kanuumatkad, majutus.
5 Pringeldivers

+372 521 5434
www.pringeldivers.com
Merematkad, sukeldumine.
6 Tuule Villa merereisid

+372 5664 5080, www.tuulevilla.ee
Merereisid Abrukale, majutus

360 Kraadi

Sadamad
1 Koguva sadam

1,8 m
15,
+372 513 3446, www.koguva.ee
Koguva küla, Muhu vald
Külalissadam, jahisadam.

16. Kanuuga ümber Muhu saare

+372 5663 2979, www.360.ee
Merematkad.

2 Kuivastu sadam

3,5 m
50,
+372 5400 4131
www.saarteliinid.ee/ports/kuivastu/
Kuivastu küla, Muhu vald
Külalissadam, jahisadam,
reisisadam.

3 Lõunaranna sadam

2,1 m
12,
+372 503 6640
www.lounaranna.ee
Simisti küla, Muhu vald
Jahisadam.
Keskaegsed kirikud ja ordulinnuse varemed vaheldumisi
uute moodsate sadamatega.
Lisaks talurahvaarhitektuuri ja
sõjaajalugu.

4. Tuule Villa merereis Abruka saarele. 18 km, 2 h
5. Pringeldivers´i reis Ruhnu saarele

4 Roomassaare sadam

3m
60,
+372 5345 1755
www.slmarinas.ee/home/
roomassaare/
Roomassaare tee 12, Kuressaare
Kaubasadam, reisisadam,
jahisadam, külalissadam.

5 Kungla sadam

1,3 m
23,
+372 5341 1457
www.kunglasadam.ee
Kungla küla, Valjala vald
Jahisadam.

6 Ringsu sadam

2,7 m
30,
+372 509 6239
www.slmarinas.ee/home/ringsu/
Ruhnu, Ruhnu vald

Huviväärsused
1 Saaremaa Sõjavaramuuseum
+372 454 5095
www.sojavaramuuseum.ee
2 Muhu Muuseum
+372 454 8872
www.muhumuuseum.ee
3 Pädaste mõis
+372 454 8800, www.padaste.ee
4 Koigi raba
5 Muhu Katariina kirik
6 Koguva Kalandusmuuseum
+372 513 3446, www.koguva.ee
7 Muhu Jaanalind
+372 452 8148, www.jaanalind.ee
8 Maasi Maalinn
9 Pöide Maarja kirik
10 Kaali meteoriidikraatrite väli
11 Püha Jakobi kirik
12 Valjala Martini kirik

14. Kajakiga Abrukale ja tagasi. 18 km, 6 h
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TÕSTAMAA, VARBLA JA KIHNU
Ilusa looduse säilitamiseks on loodud piirkonnas mitmeid hoiualasid. Kihnu väin on

rahvusvahelise tähtsusega rändlindude puhke- ja peatuspaik. Kihnu ja Manija saar on koduks unikaalsele kihnu
põliskultuurile, mis on püsinud siin rannikusaartel juba enam kui kuussada aastat ning kuulub UNESCO vaimse
ja suulise maailmapärandi nimekirja.

Teenusepakkujad
1 Kastna Baas

+372 508 4529, www.kastna.ee
Paadilaenutus, sukeldumine,
kajakisõit.
2 Merelaiu Puhkeküla

+372 553 0850
www.hot.ee/m/merelaiu/
Paadilaenutus, paadisõidud,
vesijalgrattalaenutus.

3 Paatsalu Puhkekeskus

+372 513 8000
www.paatsalupuhkekeskus.ee
Paadilaenutus.

4 Tõhela Järve Puhkeküla

17. Paadisõit Varbla–Kuralaid–Varbla. 2 km, 1 h
18. Paadisõit Varbla–Pihelgalaid–Varbla. 3 km, 1,5 h

+372 514 5000
www.tohelajarvepuhkekyla.ee
Paadi, kanuu ja
vesijalgrattalaenutus.

25. Paadisõit Kihnu–Umalaid–Kihnu. 7 km, 2 h
26. Paadisõit Kihnu–Sangelaid–Kihnu. 15 km, 3 h

5 Varbla Puhkeküla

+372 506 1879
www.varblapuhkekyla.ee
Paadilaenutus, kanuu ja
vesijalgrattalaenutus.

6 Ermistu Puhkeküla

+372 5629 7627, www.ermistu.ee
Paadilaenutus, vesijalgrattalaenutus.
19. Kajakimatk ümber Manija saare Lao–Manija–Lao. 12 km, 6 h
20. Kajakimatk Lao–Manija–Sorgu–Lao. 20 km, 1 päev
21. Kajakimatk Lao–Manija–Kihnu–Lao. 26 km, 2 päeva
22. Paadisõit Munalaiu–Kihnu–Munalaiu. 24 km, 1 päev
23. Paadisõit Kihnu–Sorgu–Kihnu. 30 km, 4–5 h
24. Kaatrisõit Pärnu–Kihnu–Pärnu. 80–100 km, 1 päev

7 Surfhunt

+372 565 5606, www.surfhunt.ee
Purjelaua sõit ja koolitus.

12 Rock City

+372 5626 2181, www.rockcity.ee
Paadisõit.
13 Riida Turismitalu

+372 505 5340, www.manilaid.ee
Kalastusretked, paadilaenutus.
14 Puhka Kihnus

+372 513 7099
www.puhkakihnus.ee
Kalastusretked, jalgrattalaenutus.
15 Kihnurand

+372 525 5172
www.kihnurand.ee
Kalastusretked, jalgrattarent.
16 Visit Kihnu
jalgrattalaenutus

+372 5621 8860
www.visitkihnu.com
Paadilaenutus, paadisõidud,
jalgrattarent.

Sadamad
1 Merelaiu sadam

1m
10,
+372 553 0850
merelaiu@hot.ee
Tõlli küla, Tõstamaa vald
Paadi- ja külalissadam.

Liikumispiirang
1.IV–15.VII

9 Antsu Kalastustalu

+372 529 5109
www.kalastustalu.ee
Paadisõit, kalastusretked.

2 Paatsalu sadam

1,5 m
+372 513 8000
info@paatsalupuhkekeskus.ee
Paatsalu küla, Varbla vald
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.

10 Tolli Turismitalu

+372 527 7380
www.kihnukallas.ee
Paadisõit, kalastusretked

11 Pihlaka Kodumajutus

6. Purjekasõidud Pärnu–Kihnu–Pärnu. 80–100 km, 2 päeva
7. Purjekasõidud Pärnu–Sorgu–Pärnu. 60 km, 1 päev

+372 528 8258
www.pihlakamajutus.ee
Paadisõit, kalastusretked,
kirkkoveneretked.

2,4 m
40,
+372 5332 8095
munalaiusadam@hot.ee
www.saarteliinid.ee
Lao küla, Tõstamaa vald
Jahi-, külalis-, praami- ja
kalasadam.

5 Manilaiu sadam

2,4 m
24,
+372 5332 8095
munalaiusadam@hot.ee
www.saarteliinid.ee
Lao küla, Tõstamaa vald
Jahi-, külalis-, praami- ja
kalasadam.
6 Kihnu sadam

3,5 m
40,
+372 5332 8095, kihnu@saarteliinid.ee
www.saarteliinid.ee
Lemsi küla, Kihnu vald
Jahi-, külalis-, praamija kalasadam.

jalgrattarent

Huviväärsused

8 Seikle Vabaks

+372 5650 0550
www.seiklevabaks.ee
Kajakimatkad, purjetamine.

4 Munalaiu sadam

1 Tõstamaa muuseum
+372 508 3834
http://mois.tostamaa.ee
2 Kihnu muuseum
+372 5818 8094
www.visitestonia.com
3 Kihnu tuletorn
+372 507 1453
www.kultuuriruum.ee
4 Jõuluvana Korstna talu
+372 523 6066, www.maria.ee

3 Lao sadam

1m
12,
+372 505 6816, laht@laht.ee
Lao küla, Tõstamaa vald
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.

5 Maria talu ratsakeskus
+372 523 6066, www.maria.ee
6 Metsamaa pärimustalu
+372 5331 0356
www.kultuuriruum.ee
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27. Kajakimatk Pärnu lahel. 10 km, 3 h
28. Paadireis kaluripaadiga Vallikäär–Pärnu muulid–
Sauga jõgi–Pärnu jõgi. 10 km, 1 h

Rendikaater.ee

+372 507 6369, www.rendikaater.ee
Kaatrirent.

Pärnu

Seafun kaatrirent

Eesti suvepealinn Pärnu on tuntud oma madalaveelise ja sooja liivaranna poolest.

Looduslikult soodne asukoht mere ja jõe vahetus läheduses on teinud linnast tõelise elamuskuurorti, kus lisaks pika
ajalooga raviteenustele, pakutakse mitmekülgseid lõõgastus ning heaolu teenuseid. Pärnu väiksus ning rohelus
muudavad linna ideaalseks puhkepaigaks.

Teenusepakkujad
1 Seikle Vabaks

+372 5650 0550, www.seiklevabaks.ee
Purjekasõidud, kajakimatkad.
2 Jaht Linda

+372 526 0865, www.lindajaht.ee
Purjekasõidud.
3 Purjetamine.com

+372 525 7228, www.purjetamine.com
Purjekasõidud.
4 Pärnu Jahtklubi

+372 447 1750, www.jahtklubi.ee
Purjekasõidud
5 Sailing Pärnu

Jahtlaevad

+372 5198 1371, www.sailingparnu.ee
Purjekasõidud.
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6 Jaht Sinilind

+372 510 3373
www.jahtsinilind.ee
Purjekasõidud.

7 Jaht Windwalker

+372 508 8493, www.windwalker.ee
Purjekasõidud.

11 Pärnu surfiklubi

+372 5814 2661, www.windsurf.ee
Vesiharrastused.
12 MaxWave

9 Konse Motell- ja

+372 504 2502
www.aisamajutus.ee
Kaatrirent.

Karavankämping

+372 5343 5092, www.konse.ee
Paadilaenutus, vesijalgrattarent.
10 ALOHA surfikeskus

+372 5694 1133, www.aloha.ee
Vesiharrastused.

1 Pärnu Jahisadam

3m
90,
+372 530 7877, sadam@jahtklubi.ee
www.jahtklubi.ee, Lootsi 6a, Pärnu
Jahi-, väikelaeva-, külalissadam,
24h supervision.

Kaater “Flipper”

Pärnu Paadirent

+372 5622 3400
www.rendipaat.ee
Paadilaenutus.

Huviväärsused
1 Pärnu Muuseum
+372 443 3231
www.parnumuuseum.ee
2 Maarja-Magdaleena Gild

+372 5887 2790
www.maarjamagdaleenagild.ee

13 Pirates.ee

+372 5667 6716, www.pirates.ee
Paadisõit.

2,5 m
28,
+372 528 3077, +372 503 7732
info@haldusteenused.ee
www.talvesadam.ee
Suur-Sepa 16, Pärnu
Paadi-, väikelaeva, külalissadam.

Sadamad

+372 5344 0919, www.maxwave.eu
Vesiharrastused.

8 Jaht MiaMia

+372 503 9151, www.jahirent.ee
Purjekasõidud.

+372 5341 2845, www.seafun.ee
Kaatrirent.

3 Pärnu Talvesadam

2 Pärnu sadam

5,5 m
15,
+372 447 1700, +372 504 8180
sadam@transcom.ee
www.transcom.ee
Vallikäär, Pärnu
Praami-, jahi-, kalasadam.

3 Pärnu raekoda
+372 5330 4134
www.visitparnu.com
4 Uue Kunsti Muuseum
+372 443 0772, www.mona.ee
5 Villa Ammende
+372 447 3888, www.ammende.ee
6 Tervise Paradiis veepark
+372 445 1666
www.terviseparadiis.ee
7 Mini Zoo
+372 551 6033
www.visitestonia.com
8 Strand Minigolf
+372 447 5393, www.strand.ee
9 Baltreisen Rattarent
+372 5696 9760, www.baltreisen.ee
10 Tõruke Rattarent
+372 502 8269
www.bicyclerentalparnu.eu
11 Bali elektrirattarent
+372 513 2424, www.bali.ee

Pärnu Külastuskeskus
+372 447 3000, +372 5330 4134
parnu@visitestonia.com
www.visitparnu.com
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Sadamad
1 Liu sadam
ca 30,
1m
+372 5621 8848, taggo@hot.ee
Liu küla, Audru vald, Pärnumaa
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.

2 Juheta sadam
ca 10,
1m
+372 5621 8848, siim.s@audru.ee
Saulepa küla, Audru vald, Pärnumaa.
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.

24. Kaatrisõit Pärnu–Kihnu–Pärnu. 80–100 km, 1 päev
29. Kaatrisõit Pärnu–Ruhnu–Pärnu. 200 km, 1 päev

6. Purjekasõidud Pärnu–Kihnu–Pärnu. 80–100 km, 2 päeva
7. Purjekasõidud Pärnu–Manija–Pärnu. 60 km, 1 päev
8. Purjekasõidud Pärnu–Sorgu–Pärnu. 60 km, 1 päev
9. Purjekasõidud Pärnu–Ruhnu–Pärnu. 200 km, 3 päeva

3 Lindi sadam
ca 20,
1m
+372 509 2768, aarejyrgenson@hot.ee
Lindi küla, Audru vald, Pärnumaa.
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.

4 Võiste sadam
12,
1m
+372 446 0141, argomengel@hot.ee
Kaluri 1, Võiste alevik, Tahkuranna vald
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.
5 Rannametsa sadam
5,
1m
+372 445 6097, merle.looring@haademeeste.ee
Rannametsa küla, Häädemeeste vald
Väikesadam, paadi- ja kalasadam

Liiklumispiirang
1.IV–15.VII

6 Treimani sadam
10,
1m
+372 445 6097, merle.looring@haademeeste.ee
Treimani küla, Häädemeeste vald
Väikesadam, paadi- ja kalasadam.

Pärnu laht

Huviväärsused

Pärnu maakonna pikk rannajoon pakub suurepärast võimalust avastada
vanade rannakalurite elu ja kombestikku, nautida erinevaid liivarandu ning külastada
mitmeid saari ning laide. Rannaniidud oma rikkaliku linnustiku ja taimestikuga on pälvinud rahvusvahelist

tähelepanu ning nüüdseks on need taasasustatud ka kariloomadega. Pärnu lahe piirkond on üks armastatumaid suvitus- ja
rannapuhkusepaiku, mis pakub ka palju aktiivseid võimalusi veeturismi natuimiseks.

Teenusepakkujad
1 Fishing Village

+372 5332 5400
www.fishingvillage.ee
Kalastusretked, paadilaenutus ja
kalastustarvikute laenutus.
2 Kipperi Puhkemaja

+372 5666 2678
http://www.hot.ee/k/kipperi/
Kalastusretked, paadilaenutus.
3 Ojako Puhke- ja

Koolituskeskus

+372 508 4585, www.ojako.ee
Paadilaenutus.
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4 Sarnakõrtsi Talu

+372 446 7787, www.sarnakortsi.ee
Paadilaenutus.
5 Lustipark

+372 5557 5791, www.lustipark.ee
Kaatrirent, vesiharrastused.
6 Reiu Puhkekeskus

+372 5302 5085
www.reiupuhkekeskus.ee
Kanuurent, kaatrirent.
7 Kaluriga Merele

8 Seikle Vabaks

+372 5650 0550
www.seiklevabaks.ee
Kajakimatkad, purjekasõidud.

1 Valgeranna Seikluspark
+372 5622 2855
www.valgerannaseikluspark.ee
2 Lottemaa Teemapark
+372 5885 5699, www.lottemaa.ee
3 Sassi talu ratsutamine
+372 5646 7301, www.sassitalu.com
4 White Beach Golf
+372 510 4917, www.wbg.ee
5 Auto24ring Ringrada
+372 5866 6636, www.auto24ring.ee
6 Kabli Looduskeskus
+372 5302 0833
http://loodusegakoos.ee/en
7 Jõulumäe Tervisespordikeskus
+372 445 6117, www.joulumae.ee
8 Audru Muuseum
+372 5559 9302, www.visitestonia.com

+372 5621 8848
www.kalurigamerele.ee
Kalastusretked.
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Ainaži –
tUja
Riia lahe Vidzeme kallas, üks

mitmekesisemaid kalda-ääri, kus on vaheldumisi
mõne kilomeetri tagant liivased rannad, asustatud
elamurajoonid, puutumatu loodus, ainus Baltikumi
liivakivi paljand mere kaldal, kivikuhilad ning soised
Randu niidud. Antud rannikuala üllatab meeldivalt
maastiku mitmekesisuse ja eraldatuse poolest, kuigi
maanteeni on tihtipeale vaid paar kilomeetrit. Kõige
olulisem aga – valige õige suund, et vältida vastutuult.

Teenusepakkujad
1 IK “Tubers”

+371 29265452, www.tubers.lv
Paadi- ja tuubilaenutus.
2  OÜ “Salacas pērle”

+371 26562000, salacas.perle@gmail.com
Kanuude laenutus, paadi- ja puhkeretkede
organiseerimine Salacil.
3 “Zaļā Salacgrīva”

+371 26617186, www.salacaslaivas.lv
Paadirent.
4 “Lāču laivas”

+371 26612520, +371 26388070, ilze808@gmail.com
Kärevee kajakkide, kanuude rent.
5 “Partyboats”

+371 28384751, +371 29115612, www.partyboats.lv
Mootorpaatide rent (14 in.), kaatrite rent (5 in.),
wakeboarding.
1. Kuiviži–Salacgrīva. 7 km, 3 h
2. Salacgrīva–Rīga. 95 km, 1 päev

6 Puhkekeskus “Kapteiņu osta”

+371 64024930, www.kapteinuosta.lv
Merekajakkide rent.

Jahisadamad
1 Salacgruva jahisadam

2,5 m
15,
+371 22016399, www.caramba.lv, Ostas 1, Salacgrīva

2 Kuiviži jahisadam

3 m; +371 64024930
20,
www.kapteinuosta.lv/doc/pakalpojumi_lv.pdf
Pērnavas 49a, Kuiviži, Salacgrīvas novads

1. Svētupe–Salacgrīva–Ainaži.
22 km, 1 päev
2. Tūja–Ķurmrags–Ežurga
liivakivikaljud–Veczeme kaljud–
Vidzeme kivine mererand.
23 km, 1 päev

Kuhu minna?
1 Skulte mõis
+371 29546818, +371 29633393, www.skultesmuiza.lv
1739. aastal ehitatud Skulte mõisaomaniku hoones
tehti 2004. aastal kapitaalremont. Mõisahärra hoone
hävis aga 1910. aastal. Algusaastatel kuulus hoone
Riia linnapea parun von Schulcenile.
2 Kala suitsutamine Tujas
+371 29403119, www.krimalnieki.lv
3 Lielgravu talu loomaaed
+371 29466429, igize@inbox.lv
4 I. Klidzejs pottsepakoda
+371 29151889, imants.klidzejs@gmail.com
5 Salacgriva linna muuseum
+371 64071981
www.visitsalacgriva.lv/lv/ko-darit/salacgrivas-muzejs
6 Ajalookamber
+371 26436719
www.tourism.salacgriva.lv/lv/ko-darit/mantukambaris
Vanasse raamatukokku rajatud nõukogude aja
olmeobjektide näitus võimaldab meenutada ajalugu,
õppida lähiajalugu ning turgutab kujutlusvõimet.
7 Ainaži Tuletõrjemuuseum
+371 29213784, bub.muzejs@salacgriva.lv
Ainažis tegutseb juba 82 aastat Vabatahtlike
Tuletõrjujate Ühendus (BUB). Siin saab tutvuda
tuletõrjujate tööga, tuletõrjujate varustusega läbi
ajaloo, samuti vimplite, dokumentide ning tehnikaga.
8 Ainaži Meremuuseum
+371 64043349, ainazumuzejs@apollo.lv
1867. aastal rajatud esimeses Baltikumi merekoolis
koolitati 220 kaugsõidu kaptenit, 371 kaugsõidu tüürimeest ning 150 lühimaa kaptenit. Muuseumis saab
õppida kooli ja laevasõidu ajaloo kohta, samuti kuulda
meresõitjate seiklustest maailmas.

Salacgriva omavalitsuse turismiinfokeskus
+371 26463025, +371 64041254, www.visitsalacgriva.lv
Ainaži turismiinfopunkt
+371 64043241, www.visitsalacgriva.lv

Paadimarsruudid
1 Svetupe – Salacgriva – Ainaži on marsruut, mille
läbimiseks kulub kogenud sõitjatel üks päev. Tee peale
jäävad mitmed merre suubuvad jõed, linnurohked ja
soised Randu niidud, kaks sadamat ning muulid, millest
silmapaistvaim on Ainaži muul Läti – Eesti piiril. Marsruudi
eeliseks on võimalus valida erineva pikkuse ning erinevate
väljumise/maabumise kohtade vahel.
2 Tuja – Kurmrags – Ežurga liivakivikaljud – Veczeme
kaljud – Vidzeme kivine mererand. See on üks kaunimaist
Riia lahe rannaaladest, kus kivikihid, mis moodustaks
justkui muinasjuttudest pärit hiiglaseid, vahelduvad Läänemere kallaste ainsate liivakivipaljanditega. Meri vormib
igapäevaselt rannajoont oma parema äranägemise järgi.
1 Kuiviži – Salacgriva on üks armastatumaid marsruute,
kuna see on purjetades või jahi peal läbitav vaid paari
tunniga. Peale Salacgriva külastamist saate nautida merd,
tuult ja maitsvat toitu Kuiviži Kapteinu ostas.
2 Salacgriva (või Kuiviži) – Riia sobib kogenud
purjutajatele ning selleks tuleks planeerida terve päev.
Kivine rannikuäär on avamere pealt halvasti märgatav,
kuid kalda ääres olevad Veczemja ja Ežurga liivakivi kaljud
paistavad kaugele mere peale välja.
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tUja –
lielupe
See on liivarandade paradiis pealinna
lähedal. Just seetõttu kohtab siin kogu ranniku

pikkuses puhkajaid ning saab nautida erinevaid
vabaaja veetmise võimalusi. Carnikava tunneb uhkust
oma silmupüügi ja suitsutamise traditsioonide üle ning
pakub võimalust protsessis ka ise osaleda, Saulkrasti
oli aga juba varasemalt kõrgklassi seas armastatud
kuurortlinn, seda tõendab ka säilinud suursugune
arhitektuur. Purjetajaid teenindab peale Riiat
antud lõigul vaid Skulte sadam, Daugava ja Lielupe
suudmealal tuleb pingsastki jälgida laevaliiklust, kuna
tihe laevaliiklus on siin tavaline.

3. Vecriga–Vecdaugava–Gauja suue. 35 km, 1 päev
4. Vecriga–Buļļupe–Lielupe. 26 km, 1 päev

2. Salacgrīva–Riia. 95 km, 1 päev
3. Riia kesklinn (Andrejosta / Aagentosta jt)–
meri–Jurmala. 32 km, 6 h

Teenusepakkujad
1 “CUSAC”

+371 29214438. Paatide ja kalapüüdmise aluse,
mootoriga parve rent (12 in).
2 “SUP Motion”

+371 29272005. SUP laudade rent.
3 “Sitko Energy”

+371 26434520, sitkoenergy@gmail.com
Parve rent.
4 “Gauja RD”

+371 27763321, www.gaujard.lv
Paadirent.
5 Komunalservisa agentuur

+371 29282163. Paadirent.
2. Salacgrīva–Riga. 95 km, 1 päev

6 Puhkekeskus “Lilaste”

+371 263930, www.lilaste.com
Paadi- ja katamaraanirent, wakeboaridng.
3. Vecriga–Vecdaugava–Gauja suue. 35 km, 1 päev

7 “Porto Resort”

+371 22722258. Paatide, SUP laudade, katamaraani
rent, väljasõidud Porto Resort laeva peal.
8 EasySup.lv

+371 29407374. SUP laudade rent.
9 Kultuuri ja õppeselts “Vīzija”

1 Minhauzeni muuseum, Minhauzeni hiiglaslik

kauss, Minhauzeni lugude park
+371 64065633, www.minhauzens.lv
Kõik maailma suurima valetaja – parun Minhauzeni
kohta. Külastajaid rõõmustab vaskkujude muuseum,
jalutusrada puidust kujudega Minhauzeni lugudest ning
palju muud.
2 I. Žagata keraamikatöökoda “Cepļi”

+371 29234867, www.cepli.lv
Traditsiooniline pottsepa töökoda võimalusega katsetada
pottsepa ametit, vaadelda näidisdemonstratsioone.
Soovitatav eelnevalt kokku leppida.

3 Saulkrasti jalgrattamuuseum
+371 28883160, www.velomuseum.lv
Kõige mitmekesisem kollektsioon Lätis, mis on kokku
pandud tehniliselt huvitavatest eksemplaridest läbi
Läti ajaloo – jalgrattad ning rattasõidu, rattaspordi ja
võistlustega seotud esemed. Soovitatav eelnevalt kokku
leppida.
4 Silmude küpsetamine “Gaujas krasti”
+371 29268415, +371 26514046, www.gaujas-krasti.lv
Traditsiooniline silmude püük ning valmistamine.
Soovitatav eelnevalt kokku leppida.

Saulkrasti turismiinfokeskus
+371 67952641, www.visitsaulkrasti.lv
Carnikava valla turismiinfokeskus
+371 67708443, www.tourism.carnikava.lv

+371 26419301. Suuskade ja paatide rent.

Paadimarsruudid

Jahisadamad

3 Vecriga – Vecdaugava – Gauja suue
Suurepärane võimalus veeta aktiivne puhkus päris Riia
külje all! Sõltuvalt tuule suunast on soovitatav eelnevalt
paadioperaatoriga kokku leppida sõuderetke suund, retk
ise saab olema jõu ja osavuse katsumus mööda Daugavat, läbi Daugava sadamaterritooriumit (jälgige kindlasti
laevaliikluse reegleid!), mööda rahulikku huvitavate
kultuurimälestistega Vecdaugavat ning üle mere kuni
võrdlemisi metsiku Gauja suudmeni välja.

1 Skulte kaubandus-jahisadam

4 m, +371 26202141
15,
www.skulteport.lv/lv/uznemumi-skultes-osta/
serviss/jahtu-serviss
Bērzu aleja 5a, Zvejniekciems, Saulkrasti
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Kuhu minna?
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Marsruudid

Riia ja lähiümbrus

Soovitused sõuderetkeks Riia
linna territooriumil!

Riia on kuni tänaseni alahinnatud “Põhjamaade Veneetsia”, seda just rohkete veekogude
tõttu. Juhul kui olete linnas, saate nautida erinevaid puhkuse ja meelelahutuse viise vee peal maismaale minemata.
See kõlab uskumatult, aga paadiga on võimalik sõita peaaegu igasse linnaosasse, paari tunni jooksul saab näha
juugendstiili arhitektuuri, rahvastatud vanalinna, Kipsala villade piirkonda ning sealsamas – inimeste poolt peaaegu
puutumatuid soppe, kus võib kohata erinevaid looduskaitse all olevaid linnuliike, näha randasid, männimetsa tukkasid
ning valgeid ja halle liivaluiteid, erinevaid niitusid ning erinevaid biotoope. Erilist elamust pakub päikeseloojangu
ootamine Daugava peal ning valgustatud linn, tuledes sillad, show linnakanali peal. Sõit läbi sadamaala paneb
teid tundma kääbusena hiiglaste maal, Daugavat Lielupe ja järvede rägastikuga ühendavad erinevad jõelooked,
juurdevoolud ja kanalid pakuvad aga võimalust valida erinevate marsruutide vahel.
Kuna tegemist on pealinnaga, siis pakub Riia väga laia teenuste valikut ning
vaatamisväärsuste rohkust. Antud väljaandes on välja toodud olulisemad objektid, mis jäävad vee äärde

ning mis aitavad marsruudi planeerimisel. Teiste puhkamisvõimaluste kohta võite uurida turismiinfokeskusest.

Teenusepakujad
1 Varustuse rent

“Laivinieks.lv”

+371 27878757, www.laivinieks.lv
Kanuude, erinevat tüüpi kajakkide ja
süstade, SUP laudade jm varustuse
rent, transport ning giidi teenused.
2 “Turbīndēlis”

+371 27782776, www.turbindelis.lv
3 Puhkekeskus

“Peldpirts”

+371 26596059, www.peldpirts.lv
4 “Rīgas veikparks”

+371 28877917, www.rigawakepark.lv
Wakebord’i rent ja koolitused,
SUP laua rent, pidude ja võistluste
korraldamine.
5 “Rīgas laivas”

(“Lūzumpunkts”)

+371 26559398, www.rigaslaivas.lv
Kajakitüüpi süstade rent, ürituste
korraldamine, giidi teenused.

9 “Langas laivas”

+371 29436526
www.langaslaivas.lv
Aerupaatide rent.
10 Varustuse rent

“Jūras laivas”
+371 29466501, www.seakayak.lv
Merekajakki tüüpi süstade rent
ja transport, aktiivse puhkuse
ürituste organiseerimine, surfi
ja aerutamise koolitused, giidi
teenused.
11  Aktiivse puhkuse

keskus

+371 29555580, www.aac.lv

Sadamad
1 AAGENOSTA

2,5 m
60,
+371 67615165
www.marineverpete.lv
Balasta dambis 1, Rīga

7 “SurfPro”

+371 29339936, www.surfpro.lv
Kitebordingu, surfi, windsurfingu,
SUP laudade, longbordingu jm
veespordi varustuse rent.
8 “Burusports”

+371 28639440, www.burusports.lv
Kanuude, kajakkide ja süstade ning
SUP laudade rent, koolitused.
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Lühiajaline paadiparkla.

4 City yachtclub

4m
200,
+371 26167999
www.pilsetasjahtklubs.lv
Ķīpsala, Balasta dambis,
Rīga

5 “Ostas skati”

Lühiajaline paadiparkla.

6 Port Bolderāja

3m
80,
+371 28631441
www.latvijasjahta.lv
Stūrmaņu iela 1c, Rīga

7 Marina Auda

6  varustuse rent “Campo”

+371 29404049, www.campo.lv
Kanuutüüpi paatide rent ka
transport.

3 “Ģipša fabrika”

2 Andrejosta

3–5 m
80–100,
+371 26114414
www.marinaauda.com
Audupes iela 15/17, Rīga

2–5,5 m
150,
+371 67323225
www.andrejosta.lv
Eksporta iela 1A, Rīga
8 Jaunciems sadam

+371 29222614
www.jaunciema-osta.lv
Lühiajaline paadiparkla.

• Pidage kinni vee peal liiklemise
reeglitest, sõudealustel, mis on teie
alusest suuremad, on eelisõigus!
Mida suurem on sõudealus, seda
pikem on aluse peatumisaeg.
• Juhul kui ületate Daugavat,
ületage see ohutuse kaalutlustel
vooluga risti, et vältida sattumist
mootorlaevade liiklemise teele.
• Valige sõitmiseks kaldaäär ~ 15 m
kaugusel kaldast.
• Juhul kui sõidate pimedal ajal,
peab paat olema valgustatud
lambikestega – veenduge, et olete
nähtav teistele liiklejatele.
• Vältige mere sadamaterritooriumit ning laevateed – suured laevad
ei näe teid!
• Rangelt on keelatud sõita laevade
lähedale, sh seisvate laevade lähedale, see on ohtlik! Kunagi ei või
teada, millal võimas laevapropeller
käivitub, lisaks sellele ei ole te
laeva pealt nähtav.
• Hoolitsege enda ja kaassõitjate
ohutuse eest – kasutage
päästeveste.
5 Kīšezers – Vecdaugava –
Mangalsala muul – Kīšezers
Marsruut, mis algab Jaunciema sadamast, sobib kogenenud sõitjatele, kuna järve ületamine, Daugaval
ja merel sõitmine nõuavad tugevat
füüsilist ettevalmistust. Samal ajal
rõõmustab marsruut sõitjaid väga
mitmekesiste lõikude läbi aktiivse
(ja ohtliku!) meresadama territooriumi ning läbi rahulike Vecdaugava
vete, mis on ümbritsetud niitude
ja metsadega ning mitmekesise
rannikualaga. Vecdaugavast mereni
tuleb paat takistustest ümber viia
(~ 200m). Vastupidavamad võivad
marsruuti pikendada sõites ümber
Põhjamuuli.
6 Daugava – Zunda kanal ümber
Kipsala – Milestibas saare
Marsruut sobib aktiivsetele aerutajatele ning pakub võimalust näha
omapäraseid väikeaedu ning kõige
kaugemaid linna nurkasid Zunda
kanali kallastel, mis vahelduvad
industriaalsete ehitistega kuni Milestibas (Armastuse) saareni välja.
7 Daugava – Linnakanal
Kerge rahustav sõit läbi kesklinna. Marsruudi eriline võlu ilmneb
pimedal ajal, kui süttivad Daugava

ja Linnakanali sildade ja kaldaäärsete parkide tuled. Tuulisel
ajal on soovitatav valida lühem
marsruut, jättes ära Daugava jõe
ületus (marsruudi algus ja lõpp on
Andrejostas).
8 Daugava ümber Zakusala ja
Lucavsala
Marsruut on mõeldud aktiivse puhkuse nautijatele, marsruudil saab
näha Daugava saarekeste maastikku, kus teede infrastruktuuri on
pikitud aiamaad ning ujumiskohad.
Lucavsala vabaajapargis saab teha
peatuse, et nautida klaasikest värskendavat joogipoolist ning proovida
teisi veetranspordi viise. Lucavsalast ümber sõitmiseks on soovitatav valida kanal saare ja Kazas
seklise vahel, kuhu on rajatud ka
aerutamise slaalomtrass.
9 Kesklinn – Vabaõhu muuseum
Paadiretk kesklinnast Riia järvede
peale on omaette tore elamus, kuid
kui sellele lisada veel konkreetne
sihtpunkt, võib see kujuneda omamoodi seikluseks. Miks mitte võtta
ette sõit vanalinnast Vabaõhumuuseumisse Jugla kaldal?

Kuhu minna?
1

Teletorn
+371 67108643, www.lvrtc.lv
1989. a. ehitatud Gruusia arhitekti Nikuradze projekteeritud
368 meetri kõrgune torn on üks
kümnest kõrgeimast teletornist
maailmas. Teletorni vaateplatvorm
asub 97 m kõrgusel.
2 Keskturg
www.rct.lv
Turuhooned ehitati aastatel
1924.–1930, enne seda tuli aga lammutada kaks rida laohooneid ning
osta valitsuselt Saksa armee poolt
Kurzemesse maha jäetud tsepeliinangaarid, tulemusena sai Riia suurima sõjajärgse rajatise Riias ning
modernseima turu Euroopas. Arhitektuuri tervikpildis võib täheldada
juugendstiili tehnikat, samuti aga
ka neoklassitsismi mõjutusi koos
mõningaste art-deco mõjutustega.
Paviljonide all on suured laoruumid,
mis on varustatud külmikute ja maaaluste tunnelitega, mis on huvitav
retk seikluste nautijatele, külastused
tuleb eelnevalt administratsiooniga
kokku leppida.

3 Zakusala
Moodustus ~ 300.a tagasi mitme
saare ühinemisel. Osa sellest oli
juba 17. saj asustatud. Läbi aegade
on siin asunud linna lubjapõletusahi, ehitistega kaetud krundid, 2
puukuivatit ja paar poodi. Praegu
asub saarel kaks olulist objekti –
Teletorn ja telemaja.
4 Lucavsala
Lucavsala moodustus 4-5 saarekesest Daugava harujõgede Maza
Daugava ja Biekengravi vahele kui
19. saj ehitati sinna Daugavat reguleeriv tamm. Siin asub ka esimene
Riia ümbruskonna ühishaud, mis on
säilinud põhjasõja ajast; saare peal
on nii aiamaid kui ka suur vabaajapark spordi tegemise võimalustega,
kus korraldatakse ka vabaõhu
kultuuriüritusi.
5 Lucavsala aerutamise
slaalomtrass
6 Linnakanal
Tehislikult rajatud 3,2 km pikk kanal
läbi Riia kesklinna, kanalist viib üle
16 silda. Kanali mõlemas otsas on
lukud, et vältida tuulest tingitud
üleujutusi, kanali kaldaid kaunistab
19.saj istutatud taimestik.
7 Kipsala
Kipsala, nagu ka teised saared,
on moodustunud ~ 300 a tagasi
Kipsala ja Burkanu saare ja teiste
väiksemate saarekeste ühinemisel. Hetkel on Vanalinna vastas
oleva saare peal linna kõrghoonete
kvartal, saare teises osas on aga
ostukeskus, hotell, Riia Tehnikaülikooli linnak, rahvusvaheline näitustekeskus ning muud suurlinnale
omased rajatised, mis on ümbritsetud šarmantsete alleede ning
puidust majadega ning mitmete
jahisadamatega.
8 Milestibas (Armastuse)
saareke
Armastuse saar hakkas moodustuma 19. saj teisel poolel peale Daugava jõesängile tammi ehitamist
Bullupe suudme ja tammi vahele, →
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2. Salacgrīva–Riia. 95 km, 1 päev
3. Riia kesklinn (Andrejosta / Aagentosta jt)–
meri–Jurmala. 32 km, 6 h

3. Vecriga–Vecdaugava–Gauja suue
35 km, 1 päev
4. Vecrīga–Buļļupe–Lielupe. 26 km, 1 päev
5. Kīšezers–Vecdaugava–Mangalsala muul–
Kīšezers
6. Daugava–Zunda kanal ümber–
Kipsala–Milestibas saare
7. Daugava–Linnakanal
8. Daugava ümber Zakusala ja Lucavsala
9. Kesklinn–Vabaohu muuseum

kuhu hakkasid kogunema Daugava
setted. Saare pindala on vaid
0,6 km² ning suur osa kaldast on
soine. See on üks põhjustest miks
saar on lindude seas populaarne;
saarel asub linnuvaatlustorn.

10 Vecdaugava
Iidne Daugava org, mis on oluline
lindude pesitsemispaik Riias, siin
on täheldatud 40 erinevat linnuliiki,
10 neist on Euroopas looduskaitse
all ning 30 neist ka peasitseb siin.

9 Daugavgriva kindlus
1608. a.-l ehitasid rootslased
laevaliikluse kontrollimiseks Daugava lahe kaldale Bullupe suudme
juurde Neiminde kindluse.
17. saj keskel ehitati kindlus ümber
viisnurkseks kraavidega ümbritsetud bastioniks. Kindluses asusid
kasarmud, laoruumid ning kirik.
1710. a.-l sattus see venelaste
kätte ning jäi nende kätte kuni
1917. a.-ni., mil Vene armee taganedes selle hävitas.

11 Kometforta tamm
Esimene teadaolev info kindluse
kohta pärineb 1205. aastast, kui
alustati tsistertslaste kloostri
ja linnuse–kindluse ehitamist
Daugava paremale kaldale
praeguse Vecdaugava alale. Peale
Daugava jõesängi muutumist
ehitati 1608.aastal Riia linna
kaitsmiseks Daugava vasakule
kaldale uus kindlus. 1765. aastal
hakati aga Mangalsalasse ehitama
Kometforta kindlust, mille ehitus
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kestis kuni 1912. aastani. Kindlus
hävis I maailmasõja ajal.
12 Mangalsala muul
2240 m pika muuli ehitamist (1850.1861. g.) jälgis aktiivselt ka Vene
keiser ise. Kaldaäärsetes metsades
on Daugava oru kindluste jäänused,
mis on riikliku kaitse all.
13 Mežaparks ja loomaaed
Mežaparks on üks ilusamaid
elamu- ja puhkerajoone Riias.
Siin asub ka Riia loomaaed,
mis on vanim Põhja-Euroopas
(1914. a.). Siin saab näha enam
kui 40 loomaliiki, mis on kantud
ülemaailmsesse Punasesse
raamatusse.

14 Läti Etnograafiline
Vabaõhumuuseum
Üks vanematest ja rikkalikemast
muuseumites Euroopas, rajatud
1924.aastal 87 ha suurusele
territooriumile, kus asuvad Läti
etnograafilistele piirkondadele
omased talupoegade aidad,
käsitöölaste käsitöökojad,
tuuleveskid, sepikojad, savija tõrvaahjud. Muuseumi
külastamine järve pealt tuleb
eelnevalt muuseumitöötajatega
kooskõlastada!

Riia Turismiinfokeskus
+371 67037900
www.liveriga.com
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JUrmala
Olles ümbritsetud liivase ranna ja Lielupega, on Jurmala kõigi veesõprade
paradiisiks, vee lähedus pakub võimalusi nii rannas peesitamiseks kui ka aktiivse veespordi nautimiseks.

Dzintari, Bulduri, Majori ja Jaunkemeri randadele on väljastatud Sinine lipp, mis kinnitab, et vesi on puhas ja turvaline.
Hooaja keskmine merevee temperatuur on +18ºC, Lielupes aga +20ºC. Lielupe kaldal on mitmed jahiklubid, kus on
võimalus tellida jahisõit jõe peal, mere lahes või sõita Riiga, minna wakeboardima või veesuuskade peal sõitma või
rentida skuuter või mootorpaat. Rannas saab rentida vesirattaid, veespordi varustust ja tehnikat ning ekstreemsuste
nautijatel on võimalus proovida Jurmala tuultes windsurfingut või kitesurfingut Lielupel või merel. Need kes eelistavad
nautida loodust eemal inimestest, saavad minna väljasõitudele metsikusse loodusesse Vecslocenesse või Lielupe
peale.

Jurmala on rikas arhitektuuriliste mälestiste ning vaatamisväärsuste poolest,

antud trükises on välja toodud vaid osad neist. Soovitame külastada turismiinfokeskust juhul kui soovite nende
kohta rohkem infot.

“Lībava”

Teenusepakkujad
1 “Elingi”

+371 29275577
www.elingi.lv
Veetakso teenused Lielupe peal,
veesuusatamine, wakeboarding,
väljasõidud mootor- või aerupaadil,
veekänguru, veepall, spordiürituste
organiseerimine, muud teenused.
2 “Stūris”

+371 29792972
www.sturis.lv
Veesuusatamine, wakeboarding,
varustuse rent, koolitused.
3 “Varkaļu osta”

+371 26466068
www.varkaluosta.lv
Mootorpaadi rent koos juhiga,
sõidud puidust mootorpaadiga
Lielupe ja mere peal, sõudealuste
varustuse rent, koolitused,
aerupaatide rent.
4 “DeLaWake”

+371 29498150
www.delawake.lv
Wakeboardi varustuse rent,
koolitused.

5 “Picolo”

+371 27729161
Jahisõit Lielupe peal kuni
5 inimesele.
6 Jõelaev “New Way”

+371 29237123
1. maist kuni 30. septembrini
sõidab laev iga päev Riiast Liela
Kristapa skulptuuri juurest Riia
lossi vastas Jurmalasse. Võimalus
rentida üritusteks.
7 “Latvijas jahtklubs”

+371 29629947
www.latviansailingclub.lv
Jahisõit Lielupe peal.
8 “Tops 2000”

+371 29533400
www.udensmoto.lv
Vesirataste, skuutrite rent,
veespordi varustus (banaan, tuubid,
suusad), katamaraan, rannatoolid,
kohvik.
9 “Fortūna D”

+371 29541573
Vesirataste rent rannas.
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“Jūras laivas”
+371 29466501
www.seakayak.lv
Merekajaki tüüpi süstade rent ning
transport; vee- ja muu varustuse
rent, aktiivse puhkuse ürituste
organiseerimine, surfamine,
aerutamise koolitused, giidi
teenused.

”Laivinieks.lv”
+371 27878757
http://laivinieks.lv
Merekajaki tüüpi süstade rent
ning transport; vee- ja muu
varustuse rent; koostöös partneriga
pakutakse ka aktiivse puhkuse
programme vee peal.

”Campo”
+371 29404049
www.laivas.lv
Merekajaki tüüpi süstade rent
ning transport; puhkuse ürituste
organiseerimine.

“Māris”
+371 29277886
Tandemlennud paraplaani peal,
objektide pildistamine ülevalt.

+371 26801196
http://libavasail.lv
Võimalus sõita ajaloolise
purjelaevaga Libava (kuni 40 in)
mööda Jurmala kallast, võimalus
teha ka pikem retk Ruhnu saarele
või Saaremaale (Eestis). Purjelaev
sobib ka ettevõtte üritusteks
ning tähtpäevade tähistamiseks.
Pulmade tähistamine spetsiaalse
lipuga vardas ning noorpaarist
tüürimeestega ning kahurihelidega
on saanud juba traditsiooniks.

4 Lielupe sadama
omavalitsus

4,3 m
3-5,
+371 26516777
www.lielupesosta.lv
Rīgas iela 2a, Jūrmala
Lühiajaline jahiparkla.
5 Valtera raga Port

1,7 m
32,
+371 29231412
www.valteraragaosta.lv
Upespļavas, Salas pagasts,
Rīgas rajons

Jahisadamad
1 Lielupe sadama
omavalitsus

2,5 m
3-5,
+371 26516777
www.lielupesosta.lv
Tīklu iela 10, Jūrmala
Lühiajaline jahiparkla.
2 “Porto Marina”

2m
25,
+371 67751916
www.lielupesosta.lv
Vikingu iela 8, Jūrmala

Kuhu minna?
1 Jurmala linnamuuseum
+371 67764746
www.jurmalasmuzejs.lv
Püsinäitus Riia rannikuala
ja Kemeru kuurortide ajaloo
kohta peegeldab Jurmala kui
kuurortlinna arengu olulisemaid
sündmusi läbi fotode, dokumentide
ning olmetehnika. Näituse
teeb eriliseks digitaalne näitus
helide saatel, mille abil on

võimalik võimalik kogeda vette
hüppamist kaidelt või ratastelt,
kogeda ajaloosi kontsertaedasid,
nautida vanniprotseduure. Erilist
tähelepanu on köitnud aga
näitus Kuurorti mood, kus on
eksponeeritud muuseumi rõivad,
rannakostüümid, aksessuaarid,
fotod ja moeajakirjad kuurorti
elust, traditsioonidest ning
moenäitustest 19.saj lõpust kuni
20.saj 70.-ndateni.
2 Maaliteater
“Inner Light”
+371 29628517
www.jermolajev.lv
Kunstigaleriis saab näha
omapärast maalinäitust, maalide
loomisel on kasutatud unikaalset
tehnikat – maalid hakkavad kindla
valguse käes helendama ning silme
ees oleva maali asemele ilmub
uus peidetud versioon. Võimalus
osaleda kunstiteraapias, vaadata
maaliteatrit, külastada meditatiivse
joonistamise stuudiot võimalusega
katsetada maalimist unikaalse
valgustehnoloogiaga.

→

3 Lielupe – Concept Port

1,7 m
32,
+371 67149923
www.concept.lv
Vienības prospekts 36, Jūrmala
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pärandas hoone Läti Ülikoolile
ning hoonet loetakse Läti ja
Jurmala analoogobjektide hulgas
unikaalseks. Suvila juures asub aed
eksootiliste taimedega. Ruumides
on võimalik korraldada seminare,
pulmasid, üritusi väiksematele
gruppidele ning käia ekskursioonile.

3 Rainise ja Aspazija
memoriaalsuvila
+371 67764295
Muuseum on rajatud 19. saj
lõpus – 20.saj alguses rajatud
suvilahoonete kompleksi,
mille Rainis ostis 1926. aasta
sügisel ning kus ta veetis oma
suved 1927. aastast kuni 1929.
aastani. Hoonete stiil on tüüpiline
Jurmala puuarhitektuurile,
milles on tunda juugendstiili
mõjutusi, hooned on riikliku
tähtsusega ajaloomälestised.
Võimalus külastada luuletaja
memoriaaltuba originaalse
interjööri ja mälestisesemetega,
luuletaja isiklikku raamatukogu
ning näitust. Samuti saab osaleda
ekskursioonil, pedagoogilisi

muuseumiprogrammides ning
vaadata dokumentaalfilme läti,
vene ja inglise keeles, suvisel ajal
on ka võimalus minna rattaretkele
giidi juhtimisel, kes pajatab
Rainise ja Aspazija elust, tööst ning
mälestiskohtadest Jurmalas.
4 K. Morbergsi suvilaansambel
ja botaanikaaed
+371 20391002
www.morbergavasarnica.lv
Riikliku tähtsusega puidust
arhitektuurimälestis. Hoone
on ehitatud 1883. aasta kandis
ning kuulud Läti tuntumale
ehitusettevõtjale, arhitektile,
patroonile Kristaps Morbergsile.
Laiendatud ning täiendatud kuni
1914. aastani. Hoone omanik

5 Bulduri dendroloogiline park
+371 67753135
www.bulduri.lv
Park asub Bulduri Aianduskooli
territooriumil. 1910. aastal rajati
annetatud raha eest Bulduru mõisa
ajaloolise keskuse territooriumile
esimene aianduskool Lätis. Kuni
esimese maailmasõjani oli koolis
näidistalu, mille puuviljaaias kasvas
enam kui 200 erinevat puuliiki.

Jurmala turismiinfokeskus
+371 67147900
www.tourism.jurmala.lv

Jahimarsruut
3 Riia kesklinn (Andrejosta /
Aagentosta jt) – meri – Jurmala
Klassikaline marsruut, mis
võtab sõltuvalt tuule suunast ning
tugevusest paar tundi kuni terve

päeva. Tavaliselt valitakse purjetamise alguspunktiks mõni Riia
jahisadam (mõned neist asuvad
päris kesklinnas) ning lõpetada
retk maalilises Jurmalas või siis
vastupidi. Riia lahe kaldad pakuvad
ebatavalist ning huvitavat vaatepilti, sõites Daugava pealt Riia lahte
jääb omapärane merevärav, mis
on ümbritsetud muuliga. Lielupe
kallastel kuni Jurmalani välja
saab aga näha lindude looduslikke
pesitsemisalasid ning uhkeid ja
tagasihoidlikumaid villasid. Marsruudi pärl – 20m kõrge Lielupe
Valge luide, on vaatamisväärsus
ise, lisaks sellele avaneb sellelt
vaade üle Lielupe.

Jahi-/paadimarsruut
4 Riia kesklinn (Andrejosta /
Aagentosta jt) – Bullupe – Jurmala
Juhul kui mere peal sõitmine
tundub hirmutav, on võimalik
olla marsruudil Riia – Jurmala
loominguline, sõites Daugava pealt
Bullupe peale ja sealt – Lielupe
peale. Vesi on siin rahulikum,
kaldad – lähemal üksteisele
ning Bullupe pealt avaneb
vaade äärelinna elamurajoonile.
Marsruuti on soovitatav alustada
Jurmalast arvestades lääne- ja
loodetuulega. Olge ettevaatlik ning
järgige veeliikluse reegleid! Antud
lõigul võib laevaliiklus olla kohati
intensiivne.

3. Riia kesklinn (Andrejosta / Aagentosta jt)–
meri–Jurmala. 32 km, 6 h

4. Vecrīga–Buļļupe–Lielupe. 26 km, 1 päev

Riia lahe läänekallas
Kaldaäär Mersragast kuni Engureni tuntud laia märgala tõttu, mis moodustus ajal, mil praegune
Engure järv oli veel merega ühendatud, paljudele ligipääsematu. Kuid neile, kes otsustavad sellest hoolimata paadiretk
ette võtta, soovitame lisaks aerudele ja muule paadivarustusele kaasa haarata ka binokkel – kaldaala rõõmustab
lindude rohkusega, märgalal kasvab aga palju haruldasi taimi.
Engurest Riia poole jääb paradiisiline liivarand laiskadeks puhkusteks, mis on üldiselt piisavalt eraldatud,

et mitte olla üle rahvastatud pealinna puhkajate poolt. Metsaga kaetud luited on armastatud seneeliste ja
marjuliste poolt – miks mitte panna lõunalauale lisaks kohalike kalurite poolt püütud suitsukalale ka enda korjatud
metsamarjad?

Teenusepakkujad
1 Sõit jahil “Palsa”

+371 26441749
www.jahtapalsa.lv
Kruiisid Ruhnu saarele, Gotlandile,
Saaremaal ja siinsamas mööda Riia
lahte.

Jahisadamad
1 MersragS jahikeskus

2,5-3,5 m
40,
+371 29116611, www. jahtucentrs.lv
Mersraga osta, Mērsrags

2 Paadibaas “Mazsaliņas”

+371 26424849
Linnuvaatlustorn, paadirent.
3 Kämping “Abragciems”

+371 63161668
www.abragciems.lv
Erinevad puhkuse ja meelelahutuse
võimalused, erineva varustuse sh
aerupaatide ja vesijalgrataste rent.

2 Engure sadam

3,5 m
20,
+371 29165693
arniskrauklis@inbox.lv
Jūras iela 60b, Engure

5 Jaht “La Rouge”

+371 29235898
Sõit Riia lahes. Võimalus väljuda ka
teistest sadamatest.
6 Jaht “Santa Rita”

+371 29659611
ilgonis@inbox.lv
Luksusjaht pikemateks retkedeks,
mahutab mugavalt 6-8 inimest,
pakutakse ka purjetamise koolitusi
nii algajatele kui ka rohkem
kogenud purjutajatele.
7 Veeturism Engures
mere ääres

+371 63163732, lici@inbox.lv
Sõit skuutri ja veesuuskade peal,
lendamine langevarjuga skuutri
taga ning muud meelelahutuslikud
tegevused vee peal.
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3 Seltsimaja, endine Engure
merekool
+371 63161701
Omal ajal oli Engure merekool üks
kümnest merekoolist Lätis, mis
rajati Kr.Valdemarsi juhtimisel.
Kool avati 1875.aasta 2.mail.
Aastatel 1875 kuni 1898 õppis
merekoolis 413 õpilast. Kool töötas
kuni esimese maailmasõjani,
1915. aastal evakueeriti see
Venemaale.
4 Engure evangelismi

4 Jaht “Bolero”

+371 29846999
Sõit Balti mere peal.

2 Talumaja “Dieniņas”
+371 63154331
ivetaunoskars@inbox.lv
Suitsukala degusteerimine ja suitsutamise protsessi vaatlemine.

Kuhu minna?
1 Looduspark “Engures ezers”
Rajatud 1998. aastal, pargi territooriumile jäävad Engure järv ning
selle ümbruskond, samuti Riia
lahe kalda-äär Mersragast kuni
Engureni. Taime- ja linnuliikide
mitmekesisuse poolest ning looduskaitse all olevate liikide rohkuse
poolest on Engure ornitoloogiline looduskaitseala (1957.) üks
liigirikkamaid territooriume Lätis.
Looduskaitsealal võib kohata 187
erinevat linnuliiki, nende hulgas ka
merikotkast ning rukkirääku, mis
on kuulutatud ohustatud liigiks üle
kogu maailma. Engure järves on täheldatud 14 kala- ja 14 kahepaiksete ja roomajate liiki. Paljud neist on
kirjutatud Läti Punasesse raamatusse. Võimalus külastada loomade
aedikuid ning Orhideerada.

luterikirik
Engure kirik on eriline selle
poolest, et kirik on üks väheseid
puukirikuid, mis ei ole hävinud ega
ümberehitatud kivihooneks. Kirik
on ehitatud 1804. aastal Engure,
Mersraga ja Dzirciema seltsi
kirikumeistrile Engure kirikukooli
kirikuõpetaja Johan Peter Brandt
(1776–1835) ajal.

retkel (max 2 inimest) ning seejärel
võtta osa püütud saagi suitsutamisest.
Külastus eelnevalt kokku leppida!
8 Ivars Grasis pottsepakoda
+371 26369362
Musta värvi keraamika. Võimalus näha
pottsepa töid ning katsetad pottsepa
ametit. Külastus eelnevalt kokku leppida!
9 Lačupe dendroloogilised
istandused
+371 29393605
Võimalus näha, kuidas kasvavad
välismaised puutaimed kohalikes
tingimustes. Eriti ilus on siin
rododendronite õitsemise ajal. Eelneval
kooskõlastamisel on võimalus külastust
nautida giidi – Marija Bluma-Kaulina
juhtimisel.

Tukums turismiinfokeskus
+371 63124451, http://turisms.tukums.lv
Mersrags turismiinfokeskus
+371 63237704, www.mersrags.lv

5 Noortekeskus “Ķesterciems”
+371 29287271, brigita@unda.lv
Kalapüük, kala suitsutamine.
6 Plienciems Valge luide.
Looduskaitseala.
Ümbruskond oli tuntud
puhkusekohaks juba hertsogi ajal,
kuid 1810.aastal peatus siin Vene
tsaari Aleksander I naine Elizabete.
7 Kalapüük kaldaääres
Apšuciems
+371 63161586
Čiekuri peremees pakub
võimalust osaleda kalapüügi
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MIKELTORNIS – Kolka – Roja

10. Irbe suure–Kolkas neem, 30 km, 1 päev
11. Ümber Kolka neem–Kolka majakas,
10–14 km, 1 päev

Dundaga piirkonna
turismiinfokeskus
+371 29444395, +371 63232293
www.visit.dundaga.lv
Kolkasrags
turismiinfokeskus
+371 29149105
www.kolkasrags.lv
Roja turismiinfokeskus
+371 63269594, +371 28630590
www.visit.roja.lv

Põhja-Kuramaa loodus on mitmekesine – metsad, sood, luited, kuristikud ja meri. Loodus on

siin praktilisel puutumata, kuna tegemist on väheasustatud piirkonnaga. Siin asub üks Läti kõige populaarsemaid
turismiobjekte – Kolka neem. Etapil Kolkast kuni Sikragani on säilinud liivlaste kalurikülad, mis tervitavad külalisi
võrgukuuride ja iidsete puidust hoonetega.
transportimiseks vajaliku
inventari rent. Vaikuse ning
looduse nautijatel on võimalik
minna pontooni peal rahulikule
paadisõidule mööda Roja jõge.

Jahisadam
1 Roja jahisadam

Teenusepakkujad

3,5 m
12,
+371 63269957, +371 26434813
www.rojaport.lv

1  Mootorpaadiga Kolka

majakani
+371 29394504
Väljasõidud mootorpaadi peal
Kolkast Kolka majakani. Võimalik
on valida ka teisi marsruute.
2 Paadisõit mere peal

+371 29466501, 29464901
www.seakayak.lv, www.juraslaivas.lv
Merekajakkide ja SOT kajakkide
rent. Kaldaäärne marsruut.
3 Paadirent ja

pontoonisõit Roja jõel
+371 28627919, noriks67@inbox.lv
Aerupaatide, süstade, SOT
kajakkide, kanuude ning
aurutamiseks ning paadi
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Kuhu minna?
1 Aktiivne puhkus Melnsilas

+371 28605606, www.melnsils.lv
Võimalus minna paadi või kajakkiga
seiklusretkele mere või Melnsila
jõe peale. Jalutus-, kepikõnni- ja
rattateed.
2 Vabaõhu seiklusrada puude
otsas
+371 29127447, +371 28627919
noriks67@inbox.lv
Kolme tasemega köierada mändide
otsas. Rada sobib erinevatele

vanusegruppidele – alates
koolilastest kuni täiskasvanutele.
3 Pidusöök kalurite talus
+371 29477602, rojahotel@inbox.lv
Võimalik on tutvuda kohalike
kalurite igapäeva tööga, nautida
mereande ja kalasuppi.
4 Mikelbaka majakas
Majakas kõrgusega 62 meetrit on
ehitatud 1884. aastal, tegemist on
kõrgeima majakaga Baltikumis.
5 Roja rand
Korrastatud rand erinevate spordi
võimalustega nagu rannavõrkpall,
ja -jalgpall, mänguväljak lastele.
Teatud kohtades saab merele sõita
veemootorratastega ning kaitidega.
6 Slitere rahvuspark ja
Slitere majakas
www.slitere.lv
Euroopas haruldaste liikidega
liigirohke reservuaar. Hooldatud
loodusrajad ning rattateed lasevad
nii jalgratturitel kui ka lastega
peredel tutvuda pargi loodusega ning
kultuuriajalooga. Slitere majaka viies
korrus jääb umbes 100 meetrit üle
merepinna. Siit avaneb suurepärane
vaade Slitere rahvusparki jäävatele
metsadele ning Balti merele.

Paadiretk merel
10 Irbe suure – Kolka neem
Kahepäevane paadiretke mööda
liivlast kalurikülasid.
11 Ümber Kolka neem –
Kolka majakas
Kolkasragas kohtuvad kaks merd,
siin võib sageli kohate veidraid
ilmastikuolusid ning omapäraseid
laineid. Neile, kes soovivad kogeda
midagi uut, soovitame aerutada
Kolka majakani, mis asub kaldast
6 km eemal oleval saarel.

Ventspils

Ventspils –
MIKELTORNIS

Teenusepakkujad
1 Ekskursioonilaev
Hercogs Jekabs

+371 26353344
Laev sõidutab turiste 45 minutit
mööda Venta jõe sadama-ala. See on
ainulaadne võimalus näha Ventspilsi
linna ja tööstuslikku vabasadamat.
2 RANNA veepark

+371 26429684
www.pludmalesakvaparks.lv
Vabaõhu veelõbustuspark lõbusate
veeatraktsioonidega.
3 Ventspilsi

Vee seikluspark
+371 25636777, www.udensparks.lv
Vee seikluspark suure ja väikese
ujumibasseiniga, spordisaaliga,
aeroobikasaaliga, veeatraktsioonidega ja SPA kompleksiga.

Jahisadamad
1 Ventspilsi jahisadam

3,5 m
25,
+371 29287670, pils.real@apollo.lv

Kuhu minna?

Ventspils on linn, mis ei jäta ükskõikseks ning võib uhkust
tunda oma rohkete võimaluste üle puhkuseks. Seikluspark atraktsioonide
ja aktiivse puhkuse nautijatele, lõbusõidurong ja lastelinnak – peredele ja
lastele. Veemõnusid saab Ventspilsis nautida Sinise lipu rannas, Ventspilsi
veepargis, Pludmale vee- ja SPA kompleksis. Ventspilsist põhja poole jäävad
inimese poolt puutumata loodusmaastik ja rannad, kus saab nautida üksi
olemist ja rannaäärse looduse ilu.
Ventspilsi turismiinfokeskus
+371 63622263, 29232226, www.visitventspils.com
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1 Aktiivne puhkus Bušnieku
järve ääres
Hooldatud ujumis- ja piknikukohad,
paadibaas rendi võimalustega.
Mugavate rattaradadega marsruut
ratturitele.
2 Lõunamuul
Lõunamuulile on rajatud
korrastatud promenaad
koos majaka juures asuva
vaateplatvormiga. See on
suurepärane koht jalutuskäiguks
ning päikeseloojangu, tormise
mere ja suurte laevade sadamasse
maabumise jälgimiseks.

3 Oviši majakas
+371 26264616
33 m kõrgune majakas on vanim
säilinud navigatsioonihoone Lätis,
majakas on avatud näitus tuletorni
ajaloost.
4 Suusamägi Lemberga hute
+371 28611333, www.lembergahute.lv
Unikaalne tehislikult rajatud mägi.
Talvel asub siin lumelaua- ja
mäesuusakeskus. Rõõmu pakub ka
tuubitrass ning laste kelgurada.
5 Veloturism Ventspilsis
www.visitventspils.com
Ventspilsi rattateede kogupikkus
on juba enam kui 45 km ning
need ühendavad armastatud
turismiobjekte linnas. Rohkem

informatsiooni Ventspilsi
rattamarsruutide ja rendivõimalust
kohta leiate Ventspilsi
turismiinfokeskusest.

Roomamine, kiikumine, jooksmine,
libistamine ja keras veeremine on
vaid mõned näited sellest, mida
seikluspargi teha saab.

6 Ventspilsi Lõbusõidurong
+371 63624467
muzejs.ventspils.lv
Kitsarööpaline auruvedur koos
vagunitega pakub võimalust rahulikuks sõiduks üle luidete ja läbi metsade, tee peal näeb lähemalt ankrute näitust, iidseid jaamahooneid ning
rongipatuste replikatsioone.

8 Ventspilsi rand
Ujumiseks sobival ajal lehvib
rannas Roheline lipp. Suvisel ajal
saab siin kasutada rannavõrkpalli
ja –jalgpalli väljakuid ning rannas
tegutseb kohvik. Lapsed saavad
mängida erinevatel mängukonstruktsioonidel, liumägedel ja kiikedel. Peene valge liivaga rand on 80
meetrit lai ja ümbritsetud luidetega.
Rannas on eraldi tsoon nudistidele
ning surfiala vastava varustusega
surfivarustuse hooldamiseks, hoidmiseks ja kuivatamiseks.

7 Ventspils Seikluspark
+371 28611333
www.piedzivojumuparks.lv
Seikluspark on aktiivse puhkuse
vabaaja- ja spordikompleks.
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PAvilosta – Ventspils
Puutumata loodus, valged vaiksed rannad, männimetsad ja kõrged kaldad teevad
antud Balti mere kaldale jääva lõigu unikaalseks reisisihtmärgiks. Kohalikud talupidajad,

kalurid ja väiketootjad hoolitsevad teie heaolu eest pakkudes värsket suitsukala, kodus küpsetatud leiba ning erinevaid
aktiivse puhkuse võimalusi merekaldal.

Teenusepakkujad
1  Mereretked Pavilostas

+371 26557856
www.pavilostamarina.lv
TOPCAT katamaraani rent,
purjetamise koolitus, laevasõidud.

Jahisadamad
1 Pavilosta jahisadam

2,5-3,5 m
20,
+371 2912552
www.pavilostasjahtuosta.lv

2 Paadisõit merel

+371 29466501, +371 29464901
www.seakayak.lv
www.juraslaivas.lv
Merekajakkide rent. Kaldaäärsed
marsruudid, lainetes surfamine.
Ranna alal paadid lastele. SitOnTop
paadid ning kanuud jõe peal
sõitmiseks.
3 Pavilosta noorte SERF
klubi

+371 26444934, dagnisb@windsurf.lv
Juhendajate eestvedamisel
on võimalus õppida tuulesurfi,
lohesurfi, tavalist surfi või
rahulikku SUP surfi (aerulaua
surfi). Klubis on võimalus varustuse
rentimiseks.
4 Pavilosta puupaadid

+371 29125521
www. pavilostaslaivas.lv
Aerupaatide rent ning väljasõidud
kapteni-giidi juhtimisel Saka
jõe ning Balti mere peale.
Lõbusõiduks kasutatakse
tavapäraselt mootorlaeva, kuid
pikemaks väljasõiduks merele või
kalapüügiks diiselmootoriga laeva.
5 Wakepark Das Crocodil

+37125562998, www.krokodils.lv
6 Veju agentuur

+371 2910444
www.veju-agentura.lv
Sertifitseeritud purjekool.
7 Sõit kalalaeva peal

+371 29449927
www.zvejniekseta.lv
Kalapüügi ja kala suitsutamise
võimalus, aerupaadi rent.
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*
2 PAvilosta Marina

2-3,5 m
25,
+371 26557856
www.pavilostamarina.lv
*
*

Kuhu minna?
1 Pavilosta rand
Räägitakse, et Pavilostas on kõige
rohkem päikesepaistelisi päevi
aastas. Linn on oma unikaalsete
lainete ja tuule tõttu armastatud
aktiivspordi harrastajate poolt.
2 Kalapüük rannikualal ning
kala suitsetamine
Võimalus võtta osa koha peal
püütud kala suitsetamisest ning
degusteerimisest. Külalistemaja
Zvilnis, külalistemaja Akagals
(www.akagals.lv) või kämping
Zvejniekseta (www.zvejniekseta.lv).
3 Užava majakas
+371 28341836
Užava majakas on ehitatud
1879. aastal, majaka 19 m kõrgune
torn on avatud külastajatele.

4 Užava õllekoda
+371 29219145, www.uzavasalus.eu
Siin pruulitakse elavat õlut
kasutades vaid naturaalseid
koostisosasid. Ekskursiooni
käigus on võimalik tutvuda
pruulikoja ajalooga, õlle pruulimise
nüanssidega ning degusteerida
Užava heledat ja Užava tumedat
õlut.
5 Tandemlennud Jurkalnes
+371 25547550, www.adrenalins.lv
Eksootilised elamused
siinsamas Kurzemes –
purilend vabalaskumisega
tandemparaplaaniga Jurkalne
järsakult – üks maalilisemaid
kaldaalasid Balti mere kaldal
kõrgete peaaegu kuni 20m kõrguste
järskude kallastega.

TE DERĒTU PĀVILOSTAS
KARTES IZNESUMS LIELĀKĀ
MĒROGĀ

12. Pāvilosta–Labrags,
16 km, 1 päev
13. Užava majakas–
Užava joe org,
6 km, 1 päev

Pavilosta turismiinfokeskus
+371 63498229, +371 29458532
www.pavilosta.lv

Paadiretk mere peal
12 Pavilosta – Labrags
Ilusaim paadiretk mööda Kurzeme
kaldaäärt. Kivi kogumid, Strante
üllatavalt järsk kallas koos
koobastega, lahesopid, väiksed
ojad, vanad palkvaiad ning
maaliline Riva jõe suudmeala.
Soovitatav on aerutada mööda Riva
jõge ülesse kuni vana puusillani
ning kõrtsini (1,5km). Antud lõigul
jõevoolu praktiliselt ei ole.
13 Užava majakas – Užava jõe org
Majaka juurde viiva tee äärde jääb
Užava õlletehas koos arhitektuuri ja
külalislahkusega silma paistva degusteerimissaaliga. Užava majakas
ise on aga üks huvitavamaid Lätis,
väike ja räsitud, tuultele vastu
pidanud, endiselt püsti. Marsruudi
lõpus, Užava jõe suudmes, on hooldatud ning kergesti ligipääsetav
Riigimetsa puhkeala.
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14. Paadiretk Akmensrags–Pāvilosta. 10 km, 1 päev

Liepaja –
Pavilosta

6 Tuulesurfi klubi “Rietumkrasts”

+371 29187779, www.rietumkrasts.lv
Inventari rent ning koolitused – veesuusatamine, tuubisõit, lohesurf, windsurfing, veemootorrattad, paadid.

Jahisadamad
Liepaja on rikkaliku ajaloo ja iidsete
kultuuritraditsioonidega linn, mille

arhitektuur ning õhkkond peegeldavad erinevaid
ajastuid. Liepaja ja selle ümbrus ei ole vaid
suurepärane sihtmärk kultuuri, kunsti ja muusika
nautijatele, vaid see rõõmustab ka aktiivse puhkuse
armastajaid.

1 Liepaja jahikeskus

40,
3,8-4,5 m
+371 26155882, www.promenadehotel.lv
*

*

*

*

Kuhu minna?
1 Akmeņraga majakas
+371 2 8350899
Ronides mööda ümartreppi majaka tippu avaneb
imeline vaade merele ning ümbritsevatele metsadel.
2 Aktiivturismikeskus “Kursu Vikingu apmetne”
(Kura Viikingite asula)
+371 26490324, grobinasvikingi.lv
Kursu Vikingu apmetne pakub suurepärast võimalust
tutvuda Kura viikingite eluga, elada kaasa viikingite
legendidele ning veeta mõnusalt aega pere ja
sõprade seltsis.
3 Liepaja Olümpiakeskuse bassein ja SPA
+371 634 80000, www.loc.lv
Nautige basseini- ja veeprotseduuride tervendavat
mõju Lääne-Läti kõige paremas ja modernsemas
basseini- ja SPA keskuses.

Teenusepakkujad
1  Aktiivse puhkuse ja veelaua park
“BB Wakepark”

+371 26146183, www.bbwakepark.lv
Soojal ajal on võimalus kasutada wakeboardingu
trassi, aurupaate ja SUP aerusurfi laudasid.
BB Wakepark-is saab aega veeta ranna äärses
kohvikus või soojendada ennast kuusepuust ehitatud
tünnisaunas või soojendusega puuvannis.
2 Laev “Cetri veji”

+371 26779025, +371 26386406, www.fourwinds.lv
Laevasõidud väikse laeva peal mööda Liepaja sadama
akvatooriumit ning avamerel, kalapüügi aladel, reisid
Balti merel.
3 Paadirent “Niknas laivas”

+371 26377055, +371 26464294, www.niknaslaivas.lv
Kajakkide, samuti Pella aerupaatide rent, mis sobivad
hästi kalapüügiks ning lastega peredele. Soovitame
minna paadiretkele mööda Cietoksņa kanalit, mis on
osa Liepaja põhja poolsest kaitsealast, või Liepaja järve.
4 Liepaja KAITBOARDING selts

www.kites.lv
Kaitbordi koolitused.
5 Grobina wakepark Viking Wake Center

+371 29294912, www.vikingwake.com

4 Liepaja rand
Külastades suvisel ajal Liepajat leiate eest Baltikumi
kõige suurema ranna kõige peenema ja valgema
liivaga maailmas. Rannas on nii rahulik kui ka
aktiivne tsoon. Liepaja rand on tuntust kogunud oma
lõbusate rannapidudega mereäärsetes kohvikutes.
5 Jalgratturite sõbralik linn
Liepajas tegutseb mitu rattalaenutust. Linna
välja ehitatud rattateede kogupikkus on 40 km.
Rattamarsruutide ning rattalaenutuste kohta
leiate rohkem informatsiooni Liepaja regiooni
turismibüroost ja kodulehelt www.liepaja.travel
6 Põhjamuul
Põhjamuul on ehitatud 19. sajandi lõpus. See on Liepaja elanike poolt armastatud koht päikeseloojangute
ja vastu kaldaid lööva tormise mere jälgimiseks ning
unustamatute emotsioonide kogemiseks.

Liepaja regiooni turismibüroo
+371 29402111, +371 63480808, www.liepaja.travel

Paadimarsruut merel
14 Akmensrags – Pavilosta
Paadiretk tühjal rannal. Enne merele suundumist
ronige Akmensraga majaka otsa. Miere sadamasse,
paadimarsruudi keskele, jääb tore puhkeala.
Marsruudi lõpp jääb Pavilostasse Akagalsi kõrtsi
juurde.

Nida – BernAti – LiepAja

15. Paadiretk Bernati–Liepaja.
15 km, 1 päev

Dienvidkurzeme kaldaäärel leiab puhkaja eest liivarannad rahulikuks puhkuseks,

mere ääres on ka palju erinevaid võimalusi aktiivse puhkuse nautimiseks. Loodusturismi nautijaid rõõmustavad aga
metsikud hobused ning linnuvaatlus Pape järve ääres. Jurmalciemas soovitame nautida värskelt suitsutatud kala.

Teenusepakkujad
1  Aktiivne puhkus Papes

+371 26595623, rucavasnla@inbox.lv
Aktiivse puhkuseks vaja mineva inventari rent igal aastaajal. Võimalus
on rentida jalgrattaid nii täiskasvanutele kui ka lastele, kalapüügi
paate, veekatamaraane, kepikõnni
keppe ning suusavarustust.
2 Retk mereääres ehk
Longe Cote

+371 29339677, www.sofijaslaivas.lv
Aktiivse puhkuse viis, mis hõlmab
seiklemist kaldaääres kasutades
tasakaalu hoidmiseks aerusid.
Tegevus on tervisele hea, kuna see
sisaldab nii füüsilist tegevust kui ka
tervislikku keskkonda.
3 Kanoecentrs

+371 26116933, www.kanoecentrs.lv
Aerulaudada (SUP) ja kanuude rent
ning transport. Aktiivse puhkuse
korraldamine.
4 Paadiretk
Liepaja järvel

+371 29339677, www.sofijaslaivas.lv
Võimalus rentida kalapüügi paate
ning kalapüügi inventari Liepaja
järvel.
5 Suur piknikupaat
Bartinera

+371 26242365
Bartinera mahutab korraga kuni
15 inimest ning pakub võimalust
nautida rahulikku pikniku vee peal.
6 Paadisõit Pape järvel

+371 26242365
Järvel on kaks paadibaasi, mida
ühendab poidega märgistatud
10 km pikkune paadimarsruut.
Pape järve ümbrus on üks parimaid
linnuvaatluse kohti Lätis.

ehitatud tornis – rändlindusid.
Parki on võimalik külastada giidi
juhtimisel nii jalgsi, rattaga kui
ka paadiga. 9 km pikkune Pape
Loodusprotsesside rada pakub
võimalust näha viit erinevat
ökosüsteemi – järve, niitu, metsa,
sood ja luiteid. Tee peal on võimalus
külastada ka Läti etnograafilist
vabaõhumuuseumile kuuluvat
kalurite asulat “Vitolnieki‘‘.
2 Etnograafiline maja
“Zvanitaji”
+371 26814051
Rucava traditsiooniliste toitude
degusteerimine – tõeline rukkileib,
karaskid, taluvõi kartuliga. Suvehooajal saab kella 12:00-16:00 ajal
talus pakutavat lõunasööki nautida.

Kuhu minna?

3 Jurmalciems ja Jurmala
elanike ajaloonäitus
+371 6461735
Jurmalciems on tüüpiline Kurzeme
ranna kaluriteküla. Siin saab näha
paadikuuri ning võrgumaju, samuti
Jurmala elanike ajalooteemalist
näitust.

1 Pape looduspark
+37126693867, www.pdf-pape.lv
Pape järve kallastel on võimalus
näha metsikuid hobuseid, piisoneid
ning sõnne, ning spetsiaalselt

4 Einestamine mere kaldal
www.jurniekaligzda.lv,
www.verbelnieki.lv
Siin on võimalik ööbida ühes
mitmest külalistemajast ning

nautida einestamist peaaegu et
mere kaldal, selleks sobib näiteks
hästi kohvik “Siena Šķunis”.
Siinsamas lähedal asub ka kohalik
kõrts Jurnieka Ligzda, kus saab
maitsta äsja suitsutatu suitsukala.
5 Kalapüük kalda ääres ning
kala suitsutamine
IVõimalus kohalike kalameeste
poolt püütud suitsukala ise
suitsutada ning degusteerida –
Nica (+371 26596877),
Nida (+371 29235120) ja
Rucava (+371 29521002).

Nica turismiinfokeskus
+371 29458532, www.nica.lv
Rucava turismiinfokeskus
+371 29134903, www.rucava.lv

Paadimarsruut merel
15 Bernati – Liepaja
Bernati – Liepaja on eriline
paadiretk mööda võrdlemisi
tihedalt asustatud kalda -äärt.
Üksteisele järgnevad kuurortkülad
ning marsruudi lõpus tuleb tabada
Liepaja Jurmala tänava ots. Suvisel
ajal ei ole seda keeruline ära
tunda – siin käib kirev rannaelu.
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