
  25 km

     8–10 h

      Tabasalu, Keskpäeva tee   

        Tallinna sadam,  
 
  Tabasalu – Kakumäe neem – 

Põhja Tallinn – Tallinna sadam

  Asfaltētas ietves, smilšaini 
vai akmeņaini liedagi, meža 
ceļi un krastmalas takas, 
gājēju – veloceliņi, krastmalas 
promenādes, koka laipas.

    Vidēja

     Strauti un upītes šķērsojamas 
pa tiltiem. Slēgtie 
priekšpilsētas kvartāli un 
privātīpašumi apejami, 
izmantojot GPX failu vai karti.

     Nedrīkst tuvoties Kakumäe 
pussalas klinšu atsegumu 
augšdaļai, jo viļņu 
noskalošanas rezultātā tie 
regulāri nobrūk. Klintis 
veido nenoturīgi nogulumieži 
(galvenokārt smilšakmens). 
Var veidoties klinšu nobrukumi 
un augsnes noslīdeņi! 
Militārās fortifikācijas 
apskatāmas no ārpuses. 
Iemītā taka pēc vētrām var būt 
noskalota. Uzmanīgi, šķērsojot 
veloceliņus!

     Tabasalu nav naktsmītnes, 
taču ir regulārs sabiedriskā 
transporta savienojums ar 
Tallinn, Keila-Joa, Laulasmaa 
un Kloogaranna, kur ir 
nakšņošanas iespējas. Jābūt 
piemērotiem (slēgta tipa, 
mitrumizturīgi) apaviem, 
vēlamas nūjas atbalstam. 
Starp Tabasalu un pilsētas 
centru ir regulāra autobusu 
satiksme (kustības grafiks: 
http://soiduplaan.tallinn.ee/, 
jāskatās „Harju maakond”).

 Maršrutu var saīsināt, 
šķērsojot Kakumäe pussalu 
vai arī sadalot to divās daļās.
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Tabasalu  – Tall innas osta
Tallina – UNESCO pasaules mantojuma vieta

Pie Tabasalu Jūrtaka šķērso Tallinas robežu un cauri Tiskre un Vismeistri rajoniem iznāk 
Kakumäe pludmalē, kur apmet loku klinšu ieskautajai Kakumäe pussalai pa tās augšdaļu mežā. 
Te skats pāri Kopli līcim uz Tallinas ostu. Iepretim Õismäe rajonam gar jūras krastu ved lieliska 
promenāde. Apmetusi loku apkārt Igaunijas Brīvdabas muzejam, Jūrtaka pa krasta promenādi 
aizlokās līdz Stroomi pludmalei un tālāk aiz Pelguranna rajona pa gājēju ietvēm  līdz Igaunijas 

Jūras muzejam, kur gar krasta promenādi sasniedz Tallinas ostu – Jūrtakas finišu.  
Cauri Igaunijai ir veikti ~ 620 km.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Harku veselības takas piknika vieta  

(Piknikukoht Harku terviserajal).  
Jauka atpūtas vieta pārgājienā. 
GPS: 59.437716, 24.540549

2  Kakumē (Kakumäe) pludmale. Smilšaina 
pludmale peldei, ko apsargā  pludmales 
patruļa. GPS: 59.449379, 24.575345

3  Kakumē melnais dižakmens “Mustkivi”. 
GPS: 59.460303, 24.569607

4  Kakumē jahtu piestātne “Haven”.  
Osta ar modernāko infrastruktūru Baltijā. 
T: +372 6777700;  
GPS: 59.450361, 24.601589

5  Igaunijas Brīvdabas muzejs (Eesti 
Vabaõhumuuseum). Muzejs, kas 
iepazīstina ar Igaunijas lauku arhitektūru 
un ciematu dzīvi, ir atvērts visu gadu.  
T: +372 6549100;  
GPS: 59.431431, 24.638212

6  Promenāde “Rocca al Mare”.  
Savieno Kakumē un Stromi (Stroomi) 
pludmali, garums 2,5 km.  
GPS: 59.428729, 24.665677

7  Stromi pludmale. Smilšaina peldvieta visai 
ģimenei. Vasaras sezonā darbojas pludma-
les patruļa. GPS: 59.442103, 24.685238

8  Paljasāres pussala (Paljassaare poolsaar). 
Visā Eiropā nozīmīga putnu apdzīvota 
teritorija. GPS: 59.479133, 24.698205

9  Hidroplānu osta (Igaunijas Kuģniecības 
muzejs (Eesti Meremuuseum)). 
Aizraujošākais kuģniecības muzejs 
Eiropā. T: +372 6200550;  
GPS: 59.451424, 24.738400

10  Patarei jūras cietoksnis (Patarei 
merekindlus). Eiropas arhitektūras 
mantojuma nocietinājums klasicisma 
stilā ir apskatāms tikai no ārpuses. 
GPS: 59.450908, 24.740913

11  Tallinas Pilsētas halle. Šis ēkas 
komplekss tika pabeigts 1980. gadā 
par godu Maskavas olimpiskajām 
spēlēm. Apskatāms tikai no ārpuses.  
GPS: 59.446142, 24.753179

12  Kultūras katls (Kultuurikatel). 
Daudzfunkcionāls pasākumu 
centrs, kur notiek dažādi koncerti, 
izstādes, konferences un darbnīcas.  
GPS: 59.444416, 24.751307

13  Tallinas vecpilsēta. Unikālais vēsturiskais 
centrs ir iekļauts UNESCO pasaules 
kultūras mantojuma sarakstā. 
GPS: 59.438263, 24.745027

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes. Ēdināšana. Veikali.

 Tallinā piedāvā plašas nakšņošanas, 
ēdināšanas un iepirkšanās iespējas, 
skatīt: www.visittallinn.ee 

 Sabiedriskais transports
 https://transport.tallinn.ee 

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 www.visitharju.ee 

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