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Õppereisi kava
Esmaspäev, 7. september
10.00

Kogunemine Viinistu sadamas

10.15

Paadisõit Mohni saarele, Mohni saare matk
Mohni on 62,5 ha suurune saar Soome lahes Viinistu ranniku lähistel,
Lahemaa rahvuspargi territooriumil. Puutumata loodusega Mohni
vaatamisväärsusteks on ammustest aegadest laevameeste tähtsaks teejuhiks
olnud Mohni tuletorn, Nõukogude aegadest säilinud piirivalve abihooned,
kunagi saart katnud pärna-tammemetsast ainsana järgi jäänud kaitsealune
põlispuu Mohni pärn, rändrahn Jaanitule kivi, liivaluited, surnuaed ja
kivimosaiigid. Mohni saar kuulus kauges ajaloos mungakloostrile. Hiljem aga
oli saar legendi kohaselt varjupaigaks piraatidele.

13.00

Lõunasöök Kuivoja Puhkekeskuses
Kuivoja Puhkekeskus on Loksa linnas majutust, toitlustust ja ürituste
korraldamise teenuseid pakkuv pereettevõte, kus toimetab aktiivselt mitu
põlvkonda. Särasilmne pererahvas kostitab meid maitsva kohaliku toiduga.
http://kuivoja.ee

14.15

Fotonäitus “Saladuslik sadam” Hara allveelaevabaasis
Hara sadama kaihoones on nüüdsest võimalik külastada omanäolist
fotonäitust, mis kannab nime "Saladuslik Sadam" ja viib külastaja tagasi aega,
mil sadamas tegutses Nõukogude sõjalaevastiku demagnetiseerimise baas.
Sõjaväeosa 53083 ehk Nõukogude sõjalaevastiku, sealhulgas allveelaevade,
demagnetiseerimise sadama näol oli tegemist rangelt salastatud
militaarobjektiga, ligipääs sadamale oli piiratud ning fotojäädvustuste tegemine
keelatud. Seetõttu on sadamast endast, selle ehitistest, varasemast
sadamahoonest ja teenistujate elust-olust alles vaid üksikud fotod ning
suusõnalised kirjeldused. Näituse „Saladuslik sadam“ kuraatoril õnnestus
müsteeriumile mõnevõrra siiski jälile jõuda. Ainulaadne fotonäitus avaldab seni
nägemata kaadreid Nõukogude sõjalaevastiku demagnetiseerimise sadamast.
Eksponeeritud fotod pärinevad 80datel sadama hoonetes tegutsenud
teenistuja erakogust.
https://harasadam.ee

15.30

Majakivi matkarada ja vaatetorn
Rada tutvustab Eesti suuruselt 3. rändrahnu - Majakivi (kõrgus 7 m,
ümbermõõt 32 m), vanu rannamoodustisi, sootüüpide vaheldumist ja Juminda
poolsaare metsi. Rada läbib Juminda poolsaare kõrge keskosa, kus kunagiste
rannavallide ja liivaluidete, metsa- ja sooribade põimumine loob ainulaadse
vaheldusrikka maastiku. Vaateid saab nautida kõrgest vaatetornist.

18.00

Külalistemaja “Rannaliiv” tutvustus, majutus
Võsu alevikus asuvas külalistemajas Rannaliiv aastaringselt korraldada
erinevaid meeldejäävaid tähtpäevi, sünnipäevasid, pidusid, seminare,
koolitusi, laagreid ja ka muidu mõnusalt puhata.
http://rannaliiv.ee/kulalistemaja-rannaliiv/

18.30

Õhtusöök külalistemajas Rannaliiv, Saun.
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Teisipäev, 8. september
10.00

Võsu Sadam
Võsu sadam asub Lääne-Virumaal Võsu alevikus Käsmu lahe kaldal. Sadama
projekteeritud sügavus on 1,5 m ning pakub mitmeid sadamateenuseid.
https://vosusadam.ee

10.0

Võsu Rannaklubi, ekskursioon Võsu alevikus
Ajalooliselt kauplemiskohana kujunenud ning seejärel suvilate piirkonnana
tuntuks saanud Võsu on mereäärne asula Käsmu lahe ääres. Alevik on
tugevasti seotud 3 km pikkuse mererannaga, mida rikastavad liivane kallas,
kaunid merevaated ja männimetsad. Liivase merepõhja ja madalate
veesoppide tõttu on rand eriti sobilik lastega peredele, samuti sobib see
ideaalselt purjelauduritele või päevitamist, ujumist ja muid rannamõnusid
autivatele puhkajatele.
https://www.facebook.com/VosuRannaklubi

12.00

Käsmu kaptenite küla, Meremuuseum, Tuletorn
Käsmu kaptenite küla on tänapäeval populaarne suvituspaik ja ürituste
toimumise koht. Siin on Sul võimalus kosutada hinge rannas jalutades,
õpperajal matkates, kontserte nautides või vaatamisväärsustega
tutvudes.Esimesed kirjalikud andmed Lahemaa rahvuspargis asuva Käsmu
küla kohta pärinevad 1453. a. Käsmus töötas merekool ja pea igas peres oli
oma kapten või tüürimees ning seetõttu tunti Käsmut “kaptenite küla” nime all.
Küla ajaloost saad hea ülevaate Käsmu Meremuuseumist, mis asub 1993.
aastast tsaariaegses piirivalvekordoni hoones ja tutvustab legendaarse
kapteniküla ajalugu. Eksponaadid kajastavad kõiki merega seotud valdkondi meresõitu, kalapüüki, salakaubavedu, aga ka merd kui looduse osa ning fotoja kujutava kunsti objekti. Käsmu neeme otsas asub Käsmu tuletorn ehk
tulepaak, mis ehitati 1892. aastal annetustest. See on üks kahest Eestis
säilinud puust tuletornist. Tuletorn oli lahte sissesõitmiseks ning see ehitatigi
Käsmu merekooli initsiatiivil, et sügisel, kui laevad koju tulid, oleks neil lihtsam
oma kodusadamat leida.
https://www.kasmu.ee/et

13.00
14.15

Lõunasöök Käsmu kaptenite külas
Oandu külastuskeskus (RMK)
Oandu külastuskeskus asub Lahemaa rahvuspargis, 3 km Sagadi mõisast
Altja poole. Oandul tutvustatakse Lahemaa loodust ja looduses liikumise
võimalusi ning metsa kasvatamist ja kasutamist läbi aegade. Siin saab
vaadata filme ja slaidiprogramme loodusest ja vana-aja metsatööst, osaleda
loodusõppeprogrammidel ja sündmustel. 1860. aastal ehitatud ajaloolises
metskonnahoones on interaktiivne ekspositsioon "Metskonna lugu", mis
jutustab metskonna tööst läbi aegade.
https://loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/lahemaarahvuspark/oandu-kulastuskeskus

16.00
Arma Ratsatalu külastus koos ekskursiooniga tallis ja
ratsasõiduga
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Arma Ratsatalu on Lahemaal tegutsev ööbimis- ja ratsutamisvõimalusi pakkuv
pereettevõte, mis alguse saanud oma hobist ja harrastusest - ratsutamisest.
Varem elasid siin perenaise vanaema ja vanaisa, kes kutsuti Metsakollaks, ta
oli kingsepp, kalur, kutsar ja rallisõitja, tegeles ka posti laialivedamisega
hobusega. Seega on perenaine vanu hoburiistasid ja -sõidukeid juba lapsena
näinud - hobused olid küll taludest kolhoosi viidud, aga vana hobukaarik oli
kuuse all siiski alles ja see oli laste jaoks toredaim mängupaik. Juba siis oli ta
neist suursugustest ja võimsatest loomadest lummatud. Perenaise Mare lugu
saab lugeda pikemalt ratsatalu kodulehelt.
https://www.armaratsatalu.ee
17:30

Õhtusöök Arma Ratsatalus

Peatse kohtumiseni!
Katrin Suursoo
Projektijuht
Mob +372 566 08 077
katrin@arenduskoda.ee
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