
  19 km

     6–8 h

      Laulasmaa,    iepretim 
Laulasmaa skolai 

       Vääna-Jõesuu krasta 
promenāde, 0,5 km no  
jūras – 

 
  Laulasmaa – Lohusalu – 

Keila-Joa – Türisalu –  
Vääna-Jõesuu

  Smilšaini, akmeņaini liedagi, 
meža un piekrastes takas, 
ceļi ar asfalta segumu, 
parka takas, plašas smilšu 
pludmales, īsā posmā – 
bruģis. Dažviet „mīksti” 
saskalotas smiltis, pa kurām 
grūti iet.

    Vidēja

     Keila upe (Keilas parkā, ~ 
1,5 km no ietekas jūrā) un 
Vääna upe (pie ietekas jūrā) 
šķērsojamas pa gājēju tiltiem.

     Nedrīkst tuvoties Türisalu 
klinšu augšdaļai vai pamatnei, 
jo viļņu noskalošanas rezultātā 

tās regulāri nobrūk. Klintis 
veido salīdzinoši nenoturīgi 
nogulumieži (kaļķakmens, 
dolomīts, smilšakmens 
u.c.), kuru plāksnes vai bloki 
nereti karājās virs tukšuma. 
Lohusalu īsu brīdi jāiet gar 
ielas malu.

     Noderēs tālskatis putnu 
vērošanai. Vääna-Jõesuu nav 
naktsmītnes, taču ir regulāra 
autobusu satiksme (kustības 
saraksti: www.peatus.ee, 
www.tpilet.ee) ar Tallinu, 
Laulasmaa un Kloogaranna, 
kur ir nakšņošanas iespējas. 
Jābūt piemērotiem (slēgta 
tipa, mitrumizturīgi) apaviem, 
vēlamas nūjas atbalstam.
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Laulasmaa  – Vääna-Jõesuu
Skaistākais Igaunijas ūdenskritums

Ainaviski daudzveidīgs Jūrtakas posms, kas piemērots izturīgiem gājējiem. Redzamas gan 
akmeņainas, gan smilšainas pludmales un labas peldvietas, skaisti piekrastes priežu meži, 
iespaidīgā Türisalu klints siena un dižakmeņi. Pa plašā Keilas Mežaparka takām var aiziet 

līdz Keilas ūdenskritumam, pie kura uzņemti fragmenti populārajai latviešu mākslas filmai 
„Vella kalpi”, kā arī iepazīt piekrastes zvejnieku dzīvei veltīto ekspozīciju Lohusalu ciemā.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Kase Antsu tīklu šķūnis-muzeja istaba. 

Zvejnieku dzīve padomju laikā un 
21. gadsimta sākumā. T: +372 56 688 006; 
GPS: 59.396481, 24.203752

2  Suvenīru veikals “Kribu-Krabu”, 
T: +372 56688006;  
GPS: 59.396421, 24.203922

3  Lohusalu līcis un osta. Pilna servisa 
mazā osta. Vasaras sezonā ostā 
darbojas krodziņš un notiek deju vakari. 
T: +372 6771640;  
GPS: 59.401764, 24.203890

4  Lohusalu pludmale un peldvieta.
GPS: 59.398366, 24.206002

5  Keilas ūdenskritums (Keila juga). 
Igaunijā trešais lielākais ūdenskritums ir 
6 metrus augsts un 60–70 metrus plats.  
GPS: 59.395544, 24.294507

6  Keila-Joa hidroelektrostacija. Pirmo 
reizi vēsturiskajās liecībās Keila-Joa 
ūdens dzirnavas tiek minētas 1555. gadā. 
1928. gadā stacija sāka ražot elektrību 
un turpina to darīt līdz šim brīdim. 
GPS: 59.397396, 24.290892

7 � .HLOD�-RD�SDUNV�XQ�GDEDV�WDND���bNP. 
Riņķveida dabas taka ar vairākām 
kāpnēm un iekārtie tilti vijas gar Keilas 
upes krastu un romantisku parku.
GPS: 59.394638, 24.295679

8 � .HLOD�-RD�PXLĨDV�NDSOLÏD�����bJV���XQ�
kapsēta. GPS: 59.396605, 24.280139

9  Keila-Joa muiža. Keila-Joa muižā 
“Schloss Fall” atrodas butika viesnīca, 
restorāns un muzejs, kā arī tiek rīkoti 
koncerti. T: +372 56288287;  
GPS: 59.397500, 24.302500

10   Turisalu liegums  
(Türisalu maastikukaitseala). 
GPS: 59.418862, 24.317864

11  Turisalu stāvkrasts un skatu platforma. 
Viens no Ziemeļigaunijas iespaidīgākajiem 
un labāk aplūkojamajiem dabas 
objektiem, kura kaļķakmens krasta 
augstums sasniedz 31 metru. 
GPS: 59.422020, 24.329746

12  Vēna-Jēsū (Vääna-Jõesuu) pludmale. 
Pludmale ir jauki smilšaina, ūdens ir tīrs 
un, pūšot rietumu vējiem, veido jaukus 
viļņus sērfošanai. 
GPS: 59.435342, 24.350297

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Apartamenti “Lohusalu Apartment”, 
T: +372 56688006;  
GPS: 59.396389, 24.203889
2. Kempings “Kase talu kämpingumajad”, 
T: +372 56688006;  
GPS: 59.396392, 24.203891
3. Brīvdienu māja “Sambla talu 
puhkemaja”, T: +372 5521209;  
GPS: 59.388027, 24.224399
4. Keila-Joa pils “Schloss Fall”,  
T: +372 56288287;  
GPS: 59.397500, 24.302500
5. Atpūtas bāze “Türisalu Puhkebaas”, 
T: +372 58359988;  
GPS: 59.409544, 24.306446

 Ēdināšana
1. Keila-Joa pils “Schloss Fall” 
restorāns “Cher Ami”, T: +372 5024023;  
GPS: 59.397500, 24.302500
2. Bārs “Joaveski” (vasarā vai iepriekš 
rezervējot), T: +372 6088302;  
GPS: 59.395439, 24.296169

3. Krogs “Lohusalu sadama pubi” 
(vasarā), T: +372 5108726;  
GPS: 59.402090, 24.203039

 Veikali
 Keila-Joala, GPS: 59.394274, 24.299414

 Sabiedriskais transports
 Regulāri autobusa pārvadājumi 

Laulasmā–Vēna–Jēsū  
(Laulasmaa–Vääna-Jõesuu).

 Atpūtas vietas
 Telšu vieta “Meremõisa telkimisala”,  

GPS: 59.399123, 24.251123

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 www.visitharju.ee 

 Viesnīca “Hestia Hotel Laulasmaa Spa”,
 Puhkekodu tee, Laulasmā ciems, 

www.laulasmaa.ee, T: +372 6870800; 
GPS: 59.375048, 24.237072

JURTAKA.LV
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