
Metsikult  mõnus Hiiumaa 
                                  Mandrist veidi enam kui tunnise laevasõidu kaugusel asuval saarel liigub. 

Aeg omasoodu ja rahulik elulaad on vürtsitatud 
mõnusa kohaliku huumoriga. 455 miljonit aas-
tat tagasi meteoriidiplahvatuse tagajärjel tek-
kinud Hiiumaa on üks maailma vanimaid saari. 

Suuruselt Eesti teisele saarele iseloomulik 
puutumata loodus on ideaalne matkajatele ja 
ratturitele. Hiiumaa on nagu üks suur spaa – 
palju päikest, rahustav merekohin, peenikeste 
kliburandade kruus masseerimas jalataldu ja 
soolane merevesi ravimas nii keha kui vaimu. 
Pikad liivased rannad annavad võimaluse ak-
tiivseks puhkuseks, tuuline ja marune Ristna 
on aga surfarite paradiis. Romantilist jalutus-
käiku pakub kitsenevalt merre looklev Sääre-
tirp, Kassari kadakate vahelt leiab lambad mõ-
nusalt muru nosimas.

Saare tõmbenumbriteks on tuletornid. Kõpu 
on üks maailma kolmest vanimast katkematult 
töötanud majakast, Ristna ja Tahkuna on pro-
jekteeritud maailmakuulsa inseneri Gustave 
Eiffeli enese büroos. Tippu ronides saad nautida 
imelist vaadet kõige metsasemale maakonnale 
Eestis.

Hiiumaal on endiselt laevad ikka puust ning me-
hed rauast – seilamine lestalaevaga Lisette või 
halulaevaga Hiiu Ingel on väärt kogemus. Kül-
madel talvedel on võimalus praamide asemel 
sõita mööda Euroopa pikimat, 26 km pikkust 
mandri- ja saarevahelist jääteed. Saare keskus 
Kärdla on üks Eesti rohelisemaid aedlinnu, siin 
võid puhata eemal linnakärast mõnes väikeses 
hubases mereäärses puhkekeskuses, proovida 
hiiu õlut ja suitsukala kohalikes söögikohtades. 
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Gulf of Finland

POLAND

6 km0 3 km

VAATAMIST VÄÄRT!
1  Heltermaa sadam ja käsitöömaja. 

GPS: 58.865265, 23.044056

2  3¾KDOHSD�NLULN. Eesti vanim kivikirik. 
GPS: 58.873366, 22.955399 

3   6XXUHP·LVD�ORVV. Barokkstiilis 
mõisakompleks muuseumi, iluaia ja 
pargiga. GPS: 58.870307, 22.945178

4  Suuresadama. Vana kalasadam, 
aidahoone. GPS: 58.975067, 22.907693

5  Soera talumuuseum, kivimimaja ja 
Sooääre metsarada. 19. sajandi tüüpiline 
Hiiu talu majapidamine.  
GPS: 58.970485, 22.848455

6  Hiiumaa muuseum Pikk Maja. Tutvustab 
saare ja kalevivabriku arengulugu. 
GPS: 59.004216, 22.746357

7  .¦UGOD�7·UYDQLQD�PDWNDUDGD������NP. 
Rannaäärne laudtee ja lõkkekohtadega 
rada. GPS: 59.000969, 22.724968

8  Mihkli talumuuseum.  
GPS: 59.020488, 22.605765

9  Tahkuna tuletorn.  
GPS: 59.091776, 22.586116

10  Hiiumaa militaarmuuseum. 
Ekspositsioon mürskudest 
kuni rannakaitsesuurtükkideni, 
militaarmatkad.  
GPS: 59.076685. 22.595170

11   Luidja liivarand ja lepik. 
GPS: 58.932185,  22.386730

12   Rebastemäe matkarada 1,5 km. 
Treppide ja vaateplatvormidega ringrada. 
GPS: 58.918055, 22.240277

13   Neljateeristi loodusrada 3 km. 
Jääaegsete astangute ja soolapikestega 
rada.GPS: 58.92555, 22.22201

14  .·SX�WXOHWRUQ. 
GPS: 58.915963, 22.199638

15  Ristna looduskeskus ja merekaubamaja. 
Randadest korjatud mereprügi näitus. 
GPS: 58.925214, 22.092901

16  Ristna tuletorn ja surfiparadiis 
58.940130, 22.055050

17   9DQDM·H�RUX�·SSHUDGD���NP. 
GPS: 58.885387, 22.433248

18  6·UX�VDGDP�MD�PHUHNHVNXV. 
Kohaliku merekultuuri ekspositsioon 
ja praamiühendus Saaremaaga. 
GPS: 58.693851, 22.523951

19   2UMDNX�·SSHUDGD���NP�� 
Laudtee ja  linnuvaatlustorniga rada. 
GPS: 58.800206, 22.759822

20  Orjaku sadam ja Muuli matkarada. 
GPS: 58.788888, 22.772500

21   Sääretirp 2 km. Merre kaduv 
kiviklibune maanina.  
GPS: 58.770000, 22.815555 

22  Vaemla villavabrik. Tegutsev villavabrik 
aastast 1860. GPS: 58.832229, 22.827791

TEENUSED 

 Poed
 Toidupoed leiad suurematest asulatest 

nagu Kärdla, Käina, Suuremõisa, 
Emmaste, Nurste, Kõrgessaare. 
Rändpood (asukoht reaalajas  
https://app.ecofleet.com/seeme/)

 Avalik transport 
 Lennuühendus Kärdla-Tallinn  

www.saartelennuliinid.ee, praamiühendus 
mandrilt Rohuküla-Heltermaa  
www.praamid.ee ja Saaremaale  
Sõru-Triigi www.veeteed.com

 Regulaarne bussiühendus Tallinna ja 
Kärdla vahel kaks korda päevas ning 
kohalik bussiliiklus Hiiumaal  
www.peatus.ee või www.tpilet.ee 

 Kärdla bussijaam T: +372 4631188 
(tööpäeviti 8–17)

 Puhkekohad
 RMK telkimisalad ja metsaonnid  

www.loodusegakoos.ee 

TURISMIINFO:
  Hiiumaa Turismiinfokeskus,  

Kärdla, Hiiu 1,  
www.visithiiumaa.com, 

 T: +372 4633322;  
GPS: 58.996666, 22.7466667
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