
OSMUSSAAR - ODENSHOLM 

23.07.2023 

Osmussaart ehk rootsi keeles Odensholmi on kirjalikes allikates mainitud juba 13. sajandil ning tema nime seostatakse 
viikingite peajumala Odiniga. Saare nime ja viikingite jumala seose kohta levib mitu legendi – esimese järgi olevat saar 
saanud oma nime Odini-nimelise rändrahnu järgi, mida peeti isegi Odini hauakiviks; teise pärimuse kohaselt olevad 
Odin Põõsapea (Spithamn) neemelt astudes tühjendanud oma kinga liivast. Eestikeelne nimi Osmussaar võiks olla 
lühend pikemast Otsmaasaarest ehk saarest maa otsas, sest moodustab ju saar seljandikuna meres Põõsaspea poolsaare 
jätku. Osmussaarlased ise kutsusid oma saart Backen (seljandik). 
Vanadele kirjutistele tuginedes olid saare püsielanikud rahvuselt rootslased, keda nimetati esmakordselt 1436. aastal. 
16. sajandi alguses asus saarel arvatavasti viis talu, mille elanikud olid pärimuse järgi tulnud Stockholmi saarestikust. 
Erinevate epideemiate tulemusel on saar olnud aga mitmeid kordi laastatud ning nende tulemusel on uusi asukaid saarele 
tulnud mitmelt poolt. Enne II maailmasõda oli Osmussaar asustatud rannarootslastega, kellest enamik põgenes sõja eest 
Rootsi. Täna elab saarel vaid üks perekond. 
Osmussaar on tuntud oma mitmekesise maastiku ja erilise looduskoosluse poolest. Rannaniidud, alvarid, puisniidud, 
madalsood ja pankrannik on väga vaheldusrikkad ning tänu sellele kasvab saarel palju erinevaid ja ka haruldasi 
taimeliike. Eestis levinud 36 orhideede liigist on Osmussaarel leitud 16 liiki. Osmussaar on Eesti loodepoolseim, 
suuruselt neljateistkümnes saar, kerkides merest umbes 3000 aastat tagasi. Loode-kagu suunas paikneva pikliku 
saarekese mõõtmed on 4,6 x 1,3 km. Saar kuulub Euroopa Liidu kaitsealade võrgustikku. Erilist kaitsmist väärivad siin 
linnustik, taimestik, jäänukjärved, ulatuslikud klibuväljad ning Neugrundi meteoriidikraatrist pärinevad suured kivid 
ehk nn Neugrund-bretšad. Saare loodetipus kõrgub Osmussaare kuulus mustavalge triibuline raudbetoonist tuletorn. 

Väljasõit Tartust kl 08.00 Vanemuise alumisest parklast ja kl 08.45 Puhu risti Olerexi tanklast. 
Sõidame Dirhami sadamasse. Dirhami ehk Derhamni sadam Noarootsis on ajalooliselt olnud reisi- ja 
kaubasadam. Meri ei jäätu siin kogu aasta vältel ning sadam on tormi eest kaitstud.  

Kell 12.00 algab umbes 8 km pikkune merereis väikepaadiga Osmussaare lõunasadamasse.  

Ees ootab meid 2,5 - 3 tunnine põnev autosafari ümber saare ja seda koos vürtsikate lugudega saare elust ja 
olust. Õpime tundma Osmussare maastikukaitseala iseärasusi, möödume kunagisest rannarootslaste 
külakohast ja tutvume nende kultuuripärandiga. Teele jäävad ka II maailmasõja ajal rajatud NSV Liidu 
kaitserajatised, sh saare pinnases haigutav kauglaskekahurite õõnsus. Sealsamas aga laiuvad maalilised 
rannakarjamaad, millel valgete tupsudena söövad lambad, märgata võib ka üksikuid šoti mägiveised. 
Pankranniku serva ehib triibuline majakas, mille tippu on soovijatel võimalus ronida. Tuletorni juures peame 
ka lõunapausi. Lõunasöök (ettetellimisel, lisatasu eest). Tagasiteel sadamasse külastame veel 
kultuurimälestiseks nimetatud restaureeritud kabelivaret koos kalmistuga ning uudistame omapäraseid 

bretšarahnusid – Skarvan ja Kaksikud. 

Umbes kell 17.00 tagasisõit paadiga mandrile Dirhami sadamasse, kus ootab meie buss. Sõit Tartusse.  

HIND: 129 € korduvreisija soodushind / 139 € tavahind 

HINNA SEES: 
 mugav buss, 
 grupijuht, 
 laevapiletid Osmussaarele ja tagasi, 
 autosafari. 

 
LISATASU EEST (tellimine ja tasumine enne reisi):  

 lõunasöök (supp ja kook, kohv) 12 € 

Saarele kaasa võtta vihma- ja tuulekindel riietus. Jalga panna spordijalanõud. Kaasa võtta piisavalt 
joogivett ja hea tuju! 

AASTAST 1992 

BUSSIREIS 



 

*Tensi-Reisid ei vastuta sõidugraafikust kõrvalekaldumise eest, mis on tingitud ilmastikutingimustest, 
liiklusoludest merel.  

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. 

Mõningad hinnad, tasumine kohapeal: 
 majaka pilet 5 €; laps ja pens 2.50 €. 

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. 


