
Sāremā ,  Muhu un Ruhnu
   Igaunijas lielākā sala Sāremā, ko ietver tūkstošiem mazākas  

salas un saliņas,  ir godam pelnījusi savu vārdu.

Pēc pusstundas brauciena ar prāmi, nonākot 
Muhu salā, pārņem sajūta, ka laiks apstājas – lai-
ka gaitā daba un tradīcijas nav daudz mainījušās. 
Muhu sala ir pazīstama ar saviem skaistajiem rok-
darbiem. Spilgtās krāsas un ziedu izšuvumus ir 
iedvesmojusi vasarā ziedošā sala. Šeit aug vairāk 
nekā 25  aizsargājamās orhideju sugas. Sāremā 
ziemeļu pludmales atsegumos un stāvkrastos var 
novērot gandrīz pirms 440 miljoniem gadu izveido-
jušos fosilijām bagātos silūra atsegumus.

Mazā šauruma dambis, kas savieno Muhu salu 
un Sāremā, ir iemīļota putnu vērotāju vieta. Put-
nu migrācijas laikā šo vietu pārlido tūkstošiem 
ūdensputnu un zvirbuļveidīgo. Sāremā rietumu 
daļā piedzīvojumus piedāvā Vilsandi nacionālais 
parks. Kad ūdens līmenis ir zems, caur jūru kājām 
var aiziet līdz Vilsandi salai. Liela iespēja ieraudzīt 
arī roņus.

Līdztekus skaistajai dabai vērts iegriezties arī pie-
jūras kūrortpilsētā Kuresārē (Kuressaar). Šeit der 
pavadīt vairākas dienas – izbaudīt SPA procedūras 
un pastaigāties pa mājīgo vecpilsētu. Pilsētas po-
pulārākajā apskates objektā – lepnajā 14. gadsim-
ta bīskapa pilī – šodien atrodas Sāremā muzejs. 
Sāremā jūs gaida vēsturiska pilsēta ar jaukām ka-
fejnīcām, kur tiek piedāvāti vietējie ēdieni, Sāremā 
kūpinātas zivis un mājas alus, kā arī bagātīga SPA 
viesnīcu izvēle vai nelielas lauku sētas. 

Ja pilsētas kņada apnīk un ilgojaties atgriezties 
dabā un pie dziedošajiem līviem, tad dažu stundu 
attālumā no Romasāres (Roomassaar) ostas gaida 
Rīgas jūras līča pērle – Ruhnu sala.
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VĒRTS REDZĒT!
1  Īgu (Üügu) stāvkrasts.  

Muhu salas skaistākais stāvkrasts.  
GPS: 58.6720, 23.2393

2  Muhu Katrīnas baznīca. Viena no 
ievērojamākajām agrīnās gotikas stila 
ēkām Igaunijā. GPS: 58.6041, 23.2260

3  Koguvas (Koguva) zvejnieku ciems. Labi 
saglabājies vēsturisks zvejnieku ciems. 
GPS: 58.5966, 23.0826

4  Māsi (Maasi) ordeņa pilsdrupas. 
1345. gada piejūras pilsdrupas. 
GPS: 58.575708, 23.037114

5  Sāremā kara lietu muzejs. Unikāla 
ekspozīcija par 20. gadsimta karu vēsturi. 
GPS: 58.5466, 23.0754

6  Koigi purva mācību taka, 4,8 km. 
GPS: 58.4861, 22.9896

7  Anglas vējdzirnavu kalns. Četras 
Sāremā koka vējdzirnavas. Vienas no 
tām ir holandiešu tipa vējdzirnavas. 
Kultūras mantojuma centra darbnīcas. 
GPS: 58.5254, 22.7002

8  Kāli (Kaali) meteorīta krātera teritorija 
un muzejs. Milzu meteorīta nokrišanas 
rezultātā izveidojies galvenais krāteris 
110 metru diametrā – Kāli ezers un astoņi 
mazāki krāteri. GPS: 58.371706, 22.671977

9  Pangas stāvkrasts. Rietumigaunijā 
augstākais 21 metru augstais kaļķakmens 
stāvkrasts piedāvā skaistākos saulrietus. 
GPS: 58.569869, 22.290383

10  No vējdzirnavām veidotās skulptūras 
Vecenīte un Vecītis. Sāremā mistiskie 
varoņi, Mustjalas tautastērpos ietērptie 
Pireta (Piret) un Lielais Tells (Suur Tõll).  
GPS: 58.522777, 22.231388

11  Ninases stāvkrasts un skatu tornis. 
Akmentiņi ar jūras “izgrauztiem” 
caurumiem, gadu tūkstošiem vecas 
fosilijas, dabas skati. 
GPS: 58.543888, 22.204444

12  Karujerves ezers (Karujärv) un 
pludmale. Skaistākais ezers Sāremā.  
GPS: 58.378336, 22.229008

13  Mihkli lauku sēta-muzejs. Saglabājies 
ēku komplekss un darba priekšmeti. 
GPS: 58.3498, 22.0804

14  Kīpsāres (Kiipsaare) bāka un Harilaiu 
pussalas pastaigu takas, 6 vai 11 km. 
Piekrastes daba un piemīlīgi šķība bāka. 
GPS: 58.495277, 21.841944

15  Vilsandi nacionālā parka centrs.
GPS: 58.3329, 22.0215

16  Vīdumē (Viidumäe) rezervāts un 
mācību taka, 1,5  km. Liegums ar reti 
sastopamiem augiem.  
GPS: 58.2981, 22.0996

17  Sāremā kaļķu parks (Saaremaa 
Lubjapark). 70–90 gadus vecas kaļķu 
krāsnis un mācību taka. 
GPS: 58.2934, 22.0214

18  Serves (Sõrve) apmeklētāju centrs. 
Ekspozīcija par jūras kuģniecības vēsturi 
un bākām. GPS: 57.909819, 22.055279

19  Ruhnu Svētās Magdalēnas baznīca. 
Vecākā koka ēka Igaunijā, kas celta 
1643. gadā uz Roņu salas.  
GPS: 57.8061, 23.2444

20  Ruhnu bāka. Inženiera Eifeļa 
projektēta unikāla bāka uz Roņu salas.
GPS: 57.801121, 23.260293

PAKALPOJUMI

 Sabiedriskais transports 
Lidmašīnu satiksme Kuresāre–Tallina, 
www.saartelennuliinid.ee; prāmju 
satiksme Virtsu–Kuivastu  
www.praamid.ee, 

uz Hījumā (Trīgi–Seru (Sõru)) un Ruhnu 
(Kuresāre–Ruhnu) www.veeteed.com 

Autobusu satiksme: www.tpilet.ee 

Vietējā autobusu satiksme:  
www.bussipilet.ee www.peatus.ee vai 
www.tpilet.ee Kuresāres autoosta: 
+372 4531661.

 Atpūtas vietas
Telšu vietas un meža namiņi  
www.loodusegakoos.ee

Informācija par pastaigu takām:  
http://saaremaatourism.ee/et/ 
saaremaa-randaja-teekonnad 
www.saartegeopark.ee 

TŪRISMA INFORMĀCIJA
  Sāremā (Saaremaa) Tūrisma informācijas 

centrs, Kuresāre (Kuressaare), Tallinna 2,  
www.visitsaaremaa.ee, T: +372 4533120; 
GPS: 58.252777, 22.485555.
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