
MERE RÜPES HIIUMAA 

 29.-30.07.2023 (2 päeva) 

1. päev Väljasõit Tartust kl 05.15 Vanemuise alumisest parklast, Puhu ristist kl. 06.00 ja Tallinnast kl 07.45 
Lennujaama juurest trammipeatuse parklast. Sõidame Rohuküla sadamasse, kust kl 10.00 väljub 
praam Heltermaale, sõit kestab orienteeruvalt 1t 15 min. Sadamas võtame suuna Suuremõisa poole. Hiiu 
maakond on Eesti metsarikkaim. Möödume Pühalepa kirikust, mis on Hiiumaa vanim kivikirik. 
Esimesena külastame Suuremõisa lossi. Loss on hellitusnimi saare suurimale ja uhkeimale mõisahoonele. 
See on üks suurejoonelisemaid barokkstiilis mõisaansambleid Eestimaal, mille muudavad põnevaks 
erinevad legendid ja ka tõsielulood. Salapäraste juttude järgi on lossi keldrites ja tubades kuuldud-nähtud 
hääli ja vaime, seda eriti öösiti. Praeguse peahoone laskis 1755-1772 aastatel ehitada krahvinna Ebba 
Margaretha Stenbock. Tänapäeval tegutsevad lossis Hiiumaa Ametikool ja Suuremõisa lasteaed-põhikool. 
Lõunasöök (ettetellimisel, lisatasu eest) lossi restos kpt. Malm. Peale lõunasööki alustame sõitu 
Kärdlasse, mis on oma olemuselt aedlinn. Avarad peenra- ja aiamaad ümber väikeste puumajade, 
vuliseva veega kraavid ja ojad, palju puid, põõsaid ja lilli. Linn on tuntud ka oma rohkete sildade ehk 
trummide poolest. Kärdla ajaloo kohta saame täpsema pildi Hiiumaa Muuseumi Kärdla majas ehk nn. 
Pikas Majas. Hoones on eriliselt hea akustikaga kaunis saal, verandalt avaneb vaade rannaparki. Siin 
korraldatakse mitmeid eri näitusi ja teisi harivaid ettevõtmisi. Pika Maja lähedalt pääseb Kärdla 
supelranda, kus asub 1971 aastal valminud kohvik Rannapaargu, mis on kujunenud üheks linna 
sümboliks. Ka Kärdla keskväljaku ääres kõrguv suure kella ja platvormiga Pritsumeeste maja on üks linna 
sümbolitest. Tänaseks on sellest saanud turismiinfokeskus. Kärdlast välja sõites jääb meie teele Hiiumaa 
üks olulisemaid vaatamisväärsusi - Ristimägi. On kombeks püstitada Ristimäele riste, ent mitmesugustele 
oletustele vaatamata on nende tähendus ja tava päritolu kindlalt teadmata. Hukkunute mälestuseks ja 
ellujäänute õnne ning ennekõike omaenese õnne nimel on paslik igaks juhuks siia üks väike kohalikust 
materjalist rist teha. Tahkuna poolsaarel väikses Malvaste külas asub Mihkli talumuuseum. Tegu on 
tervikliku 8-hoonelise kompleksiga 19 sajandi keskpaigast. Hooned on Põhja-Hiiumaa talule omase 
paigutuse ja ehituslaadiga, milles on näha ka mitmeid sõja üleelamise märke. Hiiumaa põhjatipus asuv 
Tahkuna tuletorn monteeriti kokku malmplaatidest ja sai valmis 1875 aastal. Tuletorni kõrgus on 42,5 
m, osadel andmetel koguni 43 meetrit. Selle majaka tuli on nähtav ainult põhjasuunalt. Poolsaare tipus, 
otse mere kaldal, on ka Mati Karmini loodud mälestusmärk reisiparvlaevaga „Estonia“ 1994 aastal 
juhtunud mereõnnetuses hukkunud lastele. See suure kellaga rist püstitati 1995 aastal hingedepäeval ja 
valmis hiidlaste poolt annetatud rahadega. Sõit Kärdlasse. Jalutuskäik Kärdla uuel keskväljakul. Öömaja 
***hotellis (2-sed toad). 

2. päev Hommikusöök. Alustame päeva avara ja valgusküllase Reigi kiriku külastusega. Hoolikal vaatamisel 
tundub, et kirikus sees olles seisad nagu suure ümberpööratud laeva all. Reigi kiriku suurimaks väärtuseks 
on tema kunstikollektsioon. Reis jätkub Kõpu poolsaarele. Nagu valgeis rõivais matsakavõitu maanaine, 
punane pärg peas ja silm säramas, seisab Hiiumaa kõrgeima mäe (68 m) otsas iidne Kõpu tuletorn. Eks 
6000 tonni kive ja 36 meetrit kõrgust räägi iseenda eest. Kõpu tuletorn, mis on teadaolevalt vanuselt 
kolmas maailmas pidevalt tegutsenud tuletornide seas, näib endiselt nooruslik. Järgmisena jõuame 
Vanajõe orgu. See on koht, mis kinnitab, et Hiiumaal on kõik samad asjad olemas kui mandri-Eestis: 
jõed, järved, mäed ja orud. Just orgude olemasolu tundub siinses maastikus üllatav, sest tasasest 
maapinnast allapoole laskumine näib ebaharilikuna. Suundume Kassarisse, mis on Hiiumaaga 
tammteedega ühendatud ning kokku kasvanud saar. Looduskaitseregistris teda eraldi saareks enam ei 
loeta. Siin on suvitanud ja suvitab praegugi palju loomeinimesi. Ilusa ilma korral teeme väikese supluse. 
Kassari Puhkekeskus on taaselustanud kohaliku õlletootmise, mis toetub just vanaisade tarkusele. 
Sääretirbi tee alguses on hea võimalus nautida ka kohalikke maitseid. Lõunasöök (ettetellimisel, lisatasu 
eest). Kui kõhud on head-paremat täis, siis heidame pilgu armsalt romantilise ilmega Kassari kabelile. 
Seda peetakse ainukeseks tegutsevaks rookatusega kivikirikuks Eestis. Oleme jõudnud Käina valda. 
Käina alevikus asub 2020 aasta juunis avatud 6-korruseline Elamuskeskus Tuuletorn. See on 
tuulekeerist meenutav vaba aja keskus, kus saab imetleda salapärast veealust Hiiumaad, osaleda 
haaravates tegevustes, läbida Hiiumaa meeleline teekond, kuulata ja kogeda hiidlastele omast isevärki 
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huumorit ning loomulikult ka tuule sakutavat jõudu. Möödume Käina kiriku varemetest. Jõuame 
Heltermaa sadamasse. Praami oodates on ka siin üht-teist avastada. Skulptuur „Vanamees ja kits“ on 
tehtud ühe hiidlaste naljaloo põhjal. Samas lähedal on veel teine skulptuur „Naine tuules“. Käsitöömaja 
pakub kaasa ostmiseks rikkaliku valiku suveniire ning käsitöid. Praam Heltermaalt Rohukülla väljub kl 
17.30. Hilisõhtuks jõuame Tallinnasse. Sõit Puhu rist-Tartu. 

HIND: 169 € korduvreisija soodushind / 179 € tavahind 

HINNA SEES: 
 öömaja koos hommikusöögiga (2-sed toad), 
 mugavustega buss, 
 praamipiletid, 
 giid-grupijuht, 
 käibemaks. 

LISATASU EEST (tellimine ja tasumine enne reisi): 2022. a seisuga, võivad muutuda 
 lõunasöök 1. päeval restoranis kpt. Malm 18 €, 
 lõunasöök 2. päeval Lest & Lammas restoranis 18 €. 

Kehtib Tensi-Reiside pakettreisileping, v.a reisi eest tasumise ja reisi annulleerimise tingimused: 
 ettemaks 50% reisi maksumusest 5 päeva jooksul pärast broneeringu kinnitust ja arve saatmist; 
 35 päeva enne reisi peab olema tasutud kogu reisi maksumus; 
 kuni 31 päeva enne reisi peetakse reisist loobumisel kinni büroo teenustasu 9 €; 
 tühistades reisi 30-15 päeva enne reisi on tühistamistasu 50% reisi hinnast; 
 tühistades reisi 14 või vähem päeva enne reisi on tühistamistasu 100% reisi hinnast. 

Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele objektidele. 

Mõningad hinnad, tasumine kohapeal  (2022. a. andmetel, võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast): 

Suuremõisa loss kohaliku giidiga 4 € täisk / 3 € õpilane, pensionär 
Pikk Maja Kärdlas kohaliku giidiga 4 € täisk / 3 € õpilane, pensionär 
annetustasu Reigi kirikus 1 € 
Kõpu tuletorn 5 € täisk / 3 € õpilane, üliõpilane, pensionär 
Mihkli talumuuseum kohaliku giidiga 3 € täisk / 2 € õpilane 
annetustasu Kassari kabelis 1 € 
Elamuskeskus Tuuletorn 10 € täisk / 7 € õpilane, pensionär 

REISIKORRALDAJA: TENSI- REISID AS 
Tel  7 344 207, 7 344 208  Ülikooli 4, Tartu 
Tel  6 703 333, 6 703 000  Estonia pst 5a, Tallinn 
Tel  44 26 305, 44 26 300  Pärnu 
E-mail: tensi@tensireisid.ee  Kodulehekülg: www.tensireisid.ee 
Panga rekvisiidid: TENSI REISID AS  a/a EE902200221005109167 (Swedbank) 

 

 

NB! Meie reisiprogrammid on koostatud 2022. a. seisuga. Kuna uue olukorra tõttu muutuvad sihtkohtades sageli reeglid ja nõuded, siis võib juhtuda, 
et need ei võimalda meil enam külastada mõnda programmis märgitud paika või vaatamisväärsust. Sel juhul oleme sunnitud programmi muutma ja 
võimalusel pakkuma alternatiive vastavalt reisi ajal kehtivatele reeglitele, nõuetele jms. Samuti võivad muutuda nõuded sihtriiki sisenemiseks ja sealt 
naasmiseks. 

NB! Hinnad võivad muutuda, juhul kui öömajad, kütusetarnijad muudavad oma hindu! 

 SOOVITAME TEHA REISITÕRKEKINDLUSTUSE, MIS GARANTEERIB REISIJALE HÜVITISE REISIST MÕJUVA TAKISTUSE TÕTTU LOOBUDES. 

 REISIJA ON KOHUSTATUD TUTVUMA TENSI-REISIDE PAKETTREISILEPINGUGA! 

 REISIFIRMA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE TEHA MUUDATUSI PROGRAMMIS PAREMUSE SUUNAS. 


