
  20 km

     7–9 h

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

       Tabasalu, Keskpäeva tee 
 
  Vääna-Jõesuu – Suurupi – 

Ilmandu – Rannamõisa – 
Tabasalu.

  Bruģis (promenāde), 
apdzīvotās vietās u.c. – 
asfaltēti ceļi, ceļi ar grants 
segumu, meža ceļi, takas, 
aizaugušas krastmalas 
(niedrājs), pļavas, 
daudzveidīgs liedags: smiltis, 
grants, akmeņi, dolomīta – 
smilšakmens pamatne, 
izskalotas aļģes.

    Vidēja

     Mazi strauti, kas mazūdens 
periodā pārbrienami.

     Nedrīkst tuvoties Rannamõisa 
klinšu un citu atsegumu 
augšdaļai un apakšdaļai, jo 
viļņu noskalošanas rezultātā 
tie regulāri nobrūk. Klintis 
veido nenoturīgi nogulumieži 
(galvenokārt smilšakmens, 
Rannamõisa klinšu 
austrumdaļas augšdaļā – 
kaļķakmens, dolomīts), kuru 
plāksnes vai bloki nereti 
karājās virs tukšuma. Var 
veidoties klinšu nobrukumi 
un augsnes noslīdeņi! Arī 
iemītā taka pēc vētrām var 
būt noskalota. Smilšakmenī 
izskalotās grotas nav drošas. 
Militārās fortifikācijas 
apskatāmas no ārpuses.

     Tabasalu nav naktsmītnes, 
taču ir regulārs sabiedriskā 
transporta savienojums 
(kustības saraksti:  
www.peatus.ee,  
www.tpilet.ee) ar Tallinn, 
Keila-Joa, Laulasmaa 
un Kloogaranna, kur ir 
nakšņošanas iespējas. Jābūt 
piemērotiem (slēgta tipa, 
mitrumizturīgi) apaviem, 
vēlamas nūjas atbalstam.

 Piemērotā laikā, kad jūra 
atkāpusies, Rannamõisa 
klinšu posmu var iet arī pa 
apakšu (līdz kāpnēm), taču 
jābūt uzmanīgiem!

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

59.  DIENA
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Vääna-Jõesuu  – Tabasalu
Nostāstiem apvītā Suurupi pussala

Viens no sarežģītākajiem Jūrtakas posmiem, piemērots tikai pieredzējušiem gājējiem. Maršruts 
apmet loku ap Suurupi pussalu, kuras biezie meži slēpj dažādu vēsturisko periodu militāro 

mantojumu. Jūrtaka līkumo pa aizaugušām un akmeņainām krastmalām, bērzu birzīm, gar bijušajām 
pionieru nometnēm un smilšakmens klinšu pasargātiem līcīšiem ar asiem zemesragiem. Dažviet 

jūrā atsedzas dolomīta pamatne, bet citur redzamas laukakmeņu „salas”. Maršruta noslēgumā jūras 
krastā paceļas viens no iespaidīgākajiem Igaunijas piekrastes atsegumiem – Rannamõisa klintis, no 

kurām paveras skats uz Kakumäe līci un pussalu un Tallinas vecpilsētas torņiem.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1   Sūrupi dabas liegums (Suurupi 

looduskaitsealal) atrodas Igaunijā, unikāli 
kembrija perioda smilšakmens atsegumi.
GPS: 59.458289, 24.348330

2  Sūrupi augšējā bāka (Suurupi ülemine 
tuletorn). GPS: 59.463614, 24.380245

3  Sūrupi pludmale. 
GPS: 59.472919, 24.393019

4  Sūrupi brīvības piemineklis  
(Suurupi Vabadussammas) veltīts 
Igaunijas Republikas simtgadei.  
GPS: 59.473147, 24.395345

5  Sūrupi stāvkrasts.  
GPS: 59.47308, 24.414631

6  Sūrupi apakšējā bāka (Suurupi alumine 
tuletorn) ir iekļauta UNESCO pasaules 
mantojuma sarakstā un ir Igaunijā vecākā 
koka bāka. GPS: 59.471676, 24.416266. 

7   Murastes dabas liegumā (Muraste 
looduskaitsealal) ligzdo daudz dažādu 
putnu sugu. GPS: 59.470247, 24.446803.

8  Murastes kaļķakmens karjers (Muraste 
paeplats). GPS: 59.456853, 24.473911

9  Tilgu osta. 
GPS: 59.455125, 24.485928

10  Tilgu alas un akmeņi. 
GPS: 59.453157, 24.491285

11  Naisāre (Naissaar). Uz šo salu, kas 
atrodas desmit kilometru attālumā no 
Tallinas, no maija beigām līdz septembra 
vidum notiek regulāra kuģu satiksme. 
Transports uz salu: www.monica.ee/
soidugraafik-naissaarele un sunlines.eu  

12  Rannameisas baznīca (Rannamõisa 
kirik). Mazs, stilīgs agrīnās gotikas 
stila dievnams, T: +372 56904417; 
GPS: 59.438725, 24.501024

13  Rannameisas stāvkrasts. Maksimālais 
augstums 35 metri. 
GPS: 59.442489, 24.52351

14   Rannameisas dabas liegums; 
Tabasalu mācību dabas taka. Laikā, kad 
ir paaugstināts ūdens līmenis, takas daļu, 
kas atrodas stāvkrasta pakājē, var būt 
grūti iziet. GPS: 59.43466, 24.543406

PAKALPOJUMI
Šajā posmā izmitināšanas uzņēmumu nav.

 Ēdināšana
 1. Kafejnīca “Greenhouse Café”, 

GPS: 59.433473; 24.367366
2. Traktieris “Mummi Trahter”,  
T: +372 5041758;   
GPS: 59.454542, 24.445597
3. Picu restorāns “Pizzapoisid”, 
T: +372 6601160;  
GPS: 59.430069, 24.544273
4. “BabyBack Ribs & BBQ Tabasalus”, 
T: +372 6005562; GPS: 59.428219, 24.547495
5. Ģimenes restorāns “Pererestoran 
Seller” T: +372 6096792;   
GPS: 59.430000, 24.550556
6. Kafejnica “kohvik imelihtne”, 
T: +372 6320026;  
GPS: 59.429567, 24.553097

7. Restorāns “Lucca Restoran”, 
T: +372 655 5923;  
GPS: 59.432500, 24.561583

 Veikali
 Vēna-Jēsū (Vääna-Jõesuu), 

GPS: 59.432927, 24.367032,
 Muraste, GPS: 59.454902, 24.443984,
 Tabasalu, GPS: 59.429969, 24.544038 un 

GPS: 59.429428, 24.552206

 Sabiedriskais transports
 Regulāri autobusu pārvadājumi  

Vēna–Jēsū–Tabasalu/Tallina  
(Vääna-Jõesuu– Tabasalu/Tallinn).

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 www.visitharju.ee 

 Tallinas Tūrisma informācijas centrs, 
Tallina, Niguliste 2, 
www.visittallinn.ee,  
T: +372 6457777;  
GPS: 59.436493 24.744488

JURTAKA.LV
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