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PINTA-ALA: 2922 km²    
(6,5 % Viron pinta-alasta)

SUURIMMAT SAARET:   
Saarenmaa, Muhu, Ruhnu, Abruka, Vilsandi

KAUPUNKI: Kuressaare – 13 541 ihmistä  
(1. 10. 2017)

HALLINNOLLINEN JAKO: Saarenmaan 
kunta, Muhun kunta, Ruhnun kunta

VÄKILUKU: 33 946 ihmistä, 2,6% Viron 
väkiluvusta

VÄESTÖNTIHEYS: 13,1 ihmistä/km²

KANSALLISUUDET: 98% virolaisia,  
1% suomalaisia, 0,2%, venäläisiä,   
0,8% muita kansallisuuksia

ILMAN KESKILÄMPÖTILA:   
kesällä +19 ºC, talvella -1 ºC

PAIKALLINEN AIKA: Viro kuuluu Itä-
Euroopan aikavyöhykkeeseen: talviaika 
(GMT +2 tuntia), kesäaika (GTM +3 tuntia). 
Kesäaikaan siirrytään Virossa maaliskuun 
viimeisenä sunnuntaina kello 3.00 ja 
takaisin normaaliaikaan lokakuun viimeisenä 
sunnuntaina kello 4.00.

TIETOA PYSÄKÖINNISTÄ: Pysäköinti 
Kuressaaren kaupungissa on ilmaista.

MITEN SAARENMAALLE PÄÄSEE?

BUSSILLA: www.tpilet.ee
LENTOKONEELLA:    
www.saartelennuliinid.ee
LAUTALLA: www.praamid.ee

HOW TO GO TO SAAREMAA

BY BUS: www.tpilet.ee
BY PLANE: www.saartelennuliinid.ee
BY FERRY: www.praamid.ee

TIETOA MAAKUNNASTA:
www.visitsaaremaa.ee

FACTS ABOUT SAARE COUNTY
www.visitsaaremaa.ee

AREA: 2922 km² (6.5% of 
Estonia’s total area)

LARGEST ISLANDS: 
Saaremaa, Muhu, Ruhnu, 
Abruka, Vilsandi

THE CITY: Kuressaare (population 13 541  
1. 10. 2017)

ADMINISTRATIVE DIVISION: Saaremaa 
rural municipality, Muhu rural municipality, 
Ruhnu rural municipality

POPULATION: 33 946 (1. 12. 2017) -  
2.6% of the Estonian population

POPULATION DENSITY: 13.1 people/km²

ETHNIC COMPOSITION: 98% Estonians, 
1% Finns, 0,2% Russians, 0.8% other 
nationalities

AVERAGE AIR TEMPERATURE: in 
summer + 19 °, in winter -1ºC

LOCAL TIME: Estonia is in the Eastern 
European time zone: winter time (GMT  
+2 hours), summertime (GMT +3 hours). 
The transition to summertime in Estonia 
takes place on the last Sunday of March at 
3.00 and returns to standard time on the last 
Sunday in October at 4.00.

ESSENTIAL PARKING INFORMATION: 
Parking is free in Kuressaare
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TÄRKEÄT 
PUHELINNUMEROT:

Ambulanssi ja 
pelastuspalvelu: 112

Kuressaaren sairaala: 
+372 4520 040

Saarenmaan 
matkailuneuvonta: 

+372 4533 120

ESSENTIAL PHONE 
NUMBERS:

Ambulance and Emergency 
Services: 112

Kuressaare Hospital: 
+372 4520 040

Saaremaa Tourist 
Information: 

+372 3345 120
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“We have the biggest junipers, we have the 
toughest workmen/.../” is one of the most 
famous quotations from the Estonian cult 
fi lm “Here we are,” when dear guests from 
the capital city settled down in Muhu island 
and enquired of the host, “what kind of a 
weird place is this?”

But this was a movie, you’re thinking! Yes, 
but a movie - it’s larger than life, and the 
islander does not hide the truth. Because 
that’s what it is! We have big and hard 
things, and some soft things as well - some 
fl uff y sheep, for example, who don’t mind 
the petting. But that’s not all, and therefore, 
keep reading!

You certainly know this pleasant feeling 

The ex-President of Finland, Tarja Halonen, has explained what 
attracts Finns to the island, saying: For me, like for many Finnish 
women, Saaremaa has been like an island of dreams, of which for 
decades we could only hear from the song “Saaremaa valss.”

that captures you when you drive onto the 
ferry at the port of Virtsu, the ramp rises, 
and a short sea journey takes you farther 
away from the mainland. Whether you are 
coming to visit friends or to relax in a spa 
with your family, whether you are coming 
to some farm to enjoy peace and quiet, or 
for hiking and adventures over the week-
end, or maybe listening to a good concert. 
What ever brings you to the islands - you 
know that your everyday life will stay on the 
mainland, and your mind will calm down by 
itself. 

And when you leave the ship at Kuivastu 
port and take a direction to Muhu or Saare-
maa, you know that you are here! That you 
are here and now the adventure begins! 
And if you do not precisely know what kind 
of adventure it will be, let us show you how 
to get on the road, and from there we wish 
you only a tailwind to fi ll your sails. 

Welcome to Saaremaa!

Hello and hey there! What 
you’re holding right now is not 
some take-me brochure full of 
sweet talk. This is the guide we 
have put together just for you 
when you are roaming around or 
resting in Saaremaa, and in the 
neighboring areas. 

visitsaaremaa.ee
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 Come to 
Saaremaa - 

yes, you!



 “Köikse suuremad kadakad oo meitel, 
köikse kövemad töömehed oo meitel 
/…/,” (Meillä on suurimmat katajat, meillä 
on kovimmat työmiehet…), kuuluu yksi 
virolaisen kulttielokuvan “Siin me oleme” 
(Täällä me olemme”) kuuluisimmista 
sitaateista, kun arvoisat vieraat saapuivat 
pääkaupungista Muhun saarelle ja kyselivät 
isännältä, mikä ihmepaikka tämä on. Mutta 
sehän oli elokuva, ajattelet ehkä nyt. Kyllä, 
mutta elokuva – se on elämää suurempaa ja 

saarenmaalainen ei kiistä totuutta. Sillä niin 
on. Meillä on suuria ja kovia asioita, mutta 
myös pehmeitä asioita löytyy – esimerkiksi 
pörröinen lammas, jota silittää. Mutta tämä ei 
ole vielä kaikki, joten jatka lukemista! 

Tiedät varmaan sen mukavan tunteen, 
mikä valtaa mielen, kun ajat Virtsun 
satamassa lautalle, ramppi nousee ylös 
ja lyhyt merimatka vie sinut mantereesta 
kauemmas. Tulet sitten ystäville kylään, 
kylpylään rentoutumaan perheen kanssa, 
maatilalle nauttimaan hiljaisuudesta ja 
rauhasta, viikonlopuksi retkeilemään ja 
seikkailemaan tai kuuntelemaan hyvää 
konserttia. Mikä ikinä sinut tuokaan 
saarille – tiedät, että arkiset murheet 
jäävät mantereelle ja mieli rauhoittuu kuin 
itsestään. 

Ja kun sitten ajat Kuivastun satamassa 
pois laivasta ja suuntaat mihin tahansa 
Muhussa tai kohti Saarenmaata, tiedät, että 
olet perillä! Olet perillä, ja seikkailu alkaa! 
Ja jos et tiedä vielä tarkkaan, minkälainen 
seikkailu on, lupaan, että näytämme sinulle 
suunnan ja sieltä eteenpäin olkoon sinulla 
vain myötätuulta purjeissasi.

Tervetuloa ja mukavaa oloa 
Saarenmaalla!

Hyvä ihminen, ahoi! Se, mitä 
pidät juuri kädessäsi, ei ole 
mikään lipevä ota-minut -esite. 
Se on juuri sinulle laadittu 
opas, kun olet tutustumassa ja 
lomailemassa Saarenmaalla ja 
naapurisaarilla tai tulet tänne 
seudulle.

Suomen entinen presidentti Tarja Halonen on perustellut sitä, mikä 
houkuttelee suomalaisia saarelle, seuraavasti: Saarenmaa on ollut minulle, 
kuten monille suomalaisille naisille, aivan kuin unelmien saari, josta sai kuulla 
vuosikymmeniä vain laulussa “Saarenmaan valssi”.

 Tule 
Saarenmaalle – 
kyllä, juuri sinä!
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It is not diff icult to come to the 
Saaremaa and Muhu islands - and 
to get around there. 

The most common way to come to Saare-
maa is by ferry. You will just have to drive 
to the port of Virtsu, roll on to the ship and 
enjoy half an hour of a beautiful sea voyage 
before you reach paradise. It would be wise 
to buy a ferry ticket in advance upon arrival 
to the islands. Especially during the summer, 
because then, people tend to move around 
more. It is easy to buy a ticket - just go to the 
homepage praamid.ee. Nice!

However, it is possible to get to Saaremaa 
also by airplane. Directly from Tallinn. A 
short 30-40 minute fl ight, and there you 
are. Comfortable and no worries. You 
can fi nd fl ight and ticket information at 
saartelennuliinid.ee.

If you have your own yacht and you want to 
make your own way to our island, you will 
be received by many small ports. There is 

Harbor Master Meelis Saarlaid, who has sailed around the 
world: “Many years ago, when plowing the sea on the sailboat 
Lennuk in the southern oceans, I terribly longed for the waters of 
Saaremaa. I’m convinced that although our coastal sea is low and 
full of rocks,  it’s hard to fi nd a better place for sailing.”

just the right distance between them, so you 
can make a circle around Saaremaa. You 
can also come right into the center of Kures-
saare, to the city marina, or, for example, to 
Roomassaare.

Now you’re thinking again that you have 
made it to the island, but what’s next? If you 
have your own car, all roads on the island are 
open for you. If again you come by plane or, 
for example, by yacht, you can always rent a 
bicycle or moped. Car rentals are available in 
Saaremaa at a fairly reasonable price. And 
if you want to venture from the big island 
to the smaller islands Abruka and Vilsandi, 
there are select shipping lines also for this.

By the way, did you know that if today, 
when glamorous and modern ferries 
cruise between the Kuivastu and Virtsu 
ports through the Suur Väin Strait, about a 
hundred years ago, only one icebreaker type 
steamboat “General Surovtsev” transported 
people between the mainland and the 
large islands? This 18.3-meter-long and 
4.9-meter-wide vessel crossed the Strait 
in 35 minutes and was the fi rst to ensure 
crossing all year round.  

How can I get to 
the island, and 
how can I get 

around?

6



Saarenmaalle ja Muhun saarelle 
saapuminen – ja paikan päällä 
liikkuminen – ei ole ollenkaan 
hankalaa. 

Tavallisin tapa tulla Saarenmaalle on lautta. 
Ajat Virtsun satamaan, siirryt laivaan ja 
nautit puoli tuntia kestävästä merimatkasta, 
ennen kuin saavut paratiisiin. Saarille tullessa 
kannattaa ostaa laivalippu etukäteen. 
Erityisesti kesäisin, sillä silloin on enemmän 
matkustajia. Lipun ostaminen on helppoa – 
mene verkkosivulle praamid.ee. Näppärää!

Saarenmaalle pääsee myös lentokoneella 
suoraan Tallinnasta. 30-40 minuutin 
lentomatkan jälkeen oletkin perillä. Mukavaa 
ja huoletonta. Lento- ja lipputiedot löydät 
verkkosivulta saartelennuliinid.ee.

Jos sinulla on oma vene ja haluat seikkailla 
luoksemme itse, vastaanottamassa on 
useita pikkusatamia. Niiden välimatkat 
ovat juuri sopivia Saarenmaan ympäri 
matkustamiseen. Voit tulla myös 
heti keskelle Kuressaarta kaupungin 
venesatamaan tai esimerkiksi 
Roomassaareen. 

Maailman ympäri purjehtinut satamakapteeni Meelis Saarlaid: “Vuosia 
sitten purjeveneellä Lennuk eteläisillä valtamerillä seilatessa kaipasin hirveästi 
Saarenmaan vesille. Olen varma siitä, että rannikkomeremme on matala ja 
runsaskarinen, mutta parempaa paikkaa seilaamiseksi ei ole.”

Miten saarille 
pääsee ja miten 
siellä liikutaan?

Nyt mietit, että olet päässyt saarelle, mutta 
mitä tästä eteenpäin? Jos sinulla on oma 
auto, kaikki tiet ovat avoinna saarella. 
Jos tulet lentokoneella tai veneellä, voit 
aina vuokrata polkupyörän tai mopon. 
Saarenmaalla on myös kohtuuhintaisia 
autovuokraamoja. Jos haluat seikkailla 
suurilta saarilta pienemmille, Abrukalle 
ja Vilsandille, myös siihen on olemassa 
lauttayhteydet.

Tiesitkö muuten, että kun nykyisin Kuivastun 
ja Virtsun satamien välillä Suur väin -salmea 
seilaavat hienot ja nykyaikaiset lautat, niin 
noin sata vuotta sitten mantereen ja suurten 
saarien välillä ihmisiä kuljetti vain yksi 
jäänmurtajatyyppinen höyrylaiva “General 
Surovtsev”? Tämä 18,3 m pitkä ja 4,9 m 
leveä laiva ylitti salmen 35 minuutissa 
ja takasi ensimmäisenä ympärivuotisen 
kuljetuksen.  

visitsaaremaa.ee
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Kontaktid /

Raadio VHF:
E-mail /

Tel. +372 453 3450
GSM +372 503 1953
CH 11 Tori Sadam
sadam@kuressaare.ee

контакты:

электронная почта:

Car and bus rental for  
8 - 60 seats

www.metrabuss.ee
raimond@metra.ee 

Tel. +372 453 9361 
 +372 518 2896

Autopark Metra OÜ 
Aia 25, Kuressaare

Auton ja bussin vuokraus (8 - 60 paikkaa)

Kontaktid /

Raadio VHF:
E-mail /

Tel. +372 453 3450
GSM +372 503 1953
CH 11 Tori Sadam
sadam@kuressaare.ee

контакты:

электронная почта:
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If you’ve already come to the 
island, you’ll defi nitely want to 
spend more time here than one 
day. This is the way to enjoy your 
holiday the right way! And we 
have the places where you can 
lay down your head on a soft 
pillow created for every taste.

Of course, the best of the amenities are 
off ered by our excellent hotels, where 
you can pamper yourself with silk linens. 
You can naturally also choose between 
a number of guest apartments or guest 
houses, or you may stay at a bed-
and-breakfast. There are also several 
holiday villages in Saaremaa. In Saare 
County, just under 300 accommodation 
establishments off er services to guests, and 
guests have well over 6,000 beds at their 

disposal. At the same time, you can fi nd a 
place to hit-the-hay everywhere - also in the 
villages and small islands.

However, if you want to have a real adven-
ture and be in the midst of nature, then the 
forest huts and camping places of the State 
Forest Management Center (RMK) are your 
cups of tea! Wake up to the ruff le of the sea 
or, for example, in a windmill of a tourist 
farm! Or in the loft of a several centuries 
old farmhouse smelling of fresh hay! Alone, 
or in a group, romance can be had on the 
island!

In addition to accommodations, several 
accommodation facilities off er various 
activities. Especially sea-related adventures, 
because, after all, you have come to sea 
country!

Early morning fi shing trips or idyllic sea 
trips with sailboats, exhilarating fl eeting 
moments when speeding in a launch, or,  
for example, observing seals. 

Okay, but how to fi nd the right accommo-
dation place? Visit Saaremaa’s website 
visitsaaremaa.ee where you will fi nd a place 
to your liking!

 Let’s talk about 
accommodations, 

or – where can 
you hang 
your hat?
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Kun olet tullut saarelle, haluat 
varmasti olla paikan päällä 
enemmän kuin yhden päivän. 
Juuri niin tuleekin tehdä 
nauttiakseen oikeasta lomasta! 
Ja paikkoja, joissa laittaa pää 
pehmeälle tyynylle, löytyy 
jokaiseen makuun. 

Eniten mukavuuksia tarjoavat tietenkin 
erinomaiset hotellit, joissa voi heittäytyä 
silkinpehmeiden lakanoiden hellittäväksi. 
Tietenkin voit valita myös lukuisten 
vierasasuntojen tai -talojen väliltä tai yöpyä 
jossain kotimajoituksessa. Saarenmaalla 
on myös useita lomakyliä. Saaren 

maakunnassa vieraille tarjoaa palveluitaan 
hieman alle 300 majoitusyritystä 
ja vieraiden käytössä on yli 6000 
vuodepaikkaa. Pehmeän makuusijan löydät 
seudullamme kaikkialta – myös kylistä ja 
pieniltä saarilta. 

Jos haluat todella seikkailla ja viipyä 
luonnossa, Viron metsähallituksen (RMK) 
metsämökit ja levähdyspaikat ovat sinua 
varten! Herää meren kohinan säestyksellä 
tai esimerkiksi matkailutilan tuulimyllyssä! 
Tai tuoreiden heinien tuoksussa vuosisatoja 
vanhan maatalon vintillä! Yksin tai seurassa, 
romantiikkaa saarella riittää! 

Monet yöpymispaikat tarjoavat majoituksen 
lisäksi erilaisia aktiviteetteja, erityisesti 
mereen liittyviä seikkailuja, olethan 
saapunut merenrantavaltioon! 

Aikaiset kalaretket tai idylliset meriretket 
purjeveneellä, mieltäylentävät nopeat 
hetket moottoriveneellä hurjastellessa, 
sukeltaminen tai esimerkiksi hylkeiden 
katseleminen. 

Miten löytää oikea majoituspaikka? 
Käy Visit Saaremaa - verkkosivulla 
visitsaaremaa.ee ja löydät sopivan paikan!

 Puhutaan 
majoituksesta eli 
missä voi käydä 

pitkälleen?

11
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www.meedlakoda.ee

An elegant venue for
memorable events

Tyylikäs paikka ikimuistoisten
juhlien viettoon
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PILGUSE MANOR 
PILGUSEN KARTANO

Conference and 
Wellness Resort

www.pilguse.ee
Jõgela küla, Saaremaa
Tel: +372 502 5652  

+372 454 5445
info@pilguse.ee
GPS: 21° 58ʹ52ʹʹ E; 58 ° 15ʹ37ʹʹ N

Necessary booking 
Suosittelemme varausta

56

Loona Manor Guesthouse ● Loona Village ● 93431 Saaremaa Parish ● Estonia ● +372 5647 6336 ● info@loonamanor.ee ● www.loonamanor.ee

Loona Manor Guesthouse
Is situated in the middle of forests, 
coppice and meadows of Vilsandi National Park. 
Discovering silence and nature, our guests 
are provided with warm welcome and homelike 
accommodation possibilities.

 ● Spacious rooms for 28 guests in the Manor House
 ● Guided hikes to Vilsandi National Park with a picnic basket
 ● Vilsandi Visitor Centre and an exchibition of fossils
 ● Accommodation in the Loft or the Nature House for pilgrims
 ● Restaurant-Cafeteria. Sauna

14
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Accommodation  
Majoitus

Catering 
Ruokailu

Caravan  
Asuntovaunu 

Camping  
Telttailu

Sauna  
Sauna

Shower 
Suihku

Barbecue 
Grilli

Campfi re site 
Nuotiopaikka

Tennis 
Tennis

Sports ground 
Urheilukenttä

Playground  
Leikkikenttä

Conference room 
Konferenssitila

Jalgrattad 
Велосипеди

Kauplus 
Магазин

Beach 
Ranta
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“Spa - this is a vacation, a bar, 
women, and music! I am a 
totally healthy man, and I want 
to get it all!” voiced a character 
in a cult fi lm “Men don’t Cry.” 

Nowhere else can you fi nd as many 
diff erent spa hotels as on the largest 
island in Estonia! Kuressaare, the capital 
of Saaremaa, has been known as a resort 
since the 19th century when ladies and 
gentlemen from Germany, Russia and 
Finland came to take healing mud baths. 
Perhaps, it may even be argued that 
Kuressaare is likely to have the highest 
density of spas in the world, with one spa 
place per ten inhabitants. And in order to 
enjoy the pleasures of the spas, you do 
not have to be accommodated there. You 
can just step in from the street and enjoy 
the pleasures of the saunas and pools. 
Currently, there are 8 spa hotels on the 
islands - 6 of them in Kuressaare; one in 
Mändjala, only a short drive from the city; 
and one on Muhu Island. The old traditions 
of the resort are preserved by Saaremaa 
Spa Hotels, where you can still enjoy the 
marvelous mud baths.

About one hundred years ago, when the 
First World War was over, the vigorous 
rebuilding of the “overseas” resort 
began. Opportunities were sought for 
fi nding apartments for vacationers, 
buying pharmaceuticals, and organizing 
entertainment. Formerly, for example, we 
had a holiday tax in force, which had to 
be paid at the registration of entrance to 
Kuressaare. It’s funny now to think that 
at the time, vacationers were chagrined 
by cows - in the morning, people going 
for early treatments and cows heading to 
pasturelands, often butted heads. However, 
one had to put up with it, because, as one 
of the boarding house keepers of that 
time said: “The cows give good and fresh 
milk to everyone.” So this is how the case 
was settled, and every morning one could 
witness this funny sight again and again.

 There is no 
better place 

anywhere than 
Spa land in 

summer!

visitsaaremaa.ee
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“Kylpylä - se on loma, baari, 
naiset, musiikki! Minä olen 
täysin terve mies ja haluan 
saada sen kaiken!” eräs 
hahmoista sanoo toisessa 
virolaisessa kulttielokuvassa 
“Miehet eivät itke”.

Mistään muualta et löydä niin paljon erilai-
sia kylpylähotelleja kuin Viron suurimmalta 
saarelta! Lomanviettopaikkana Saaren-
maan pääkaupunki Kuressaare tunnetaan 
jo 1800-luvulta, jolloin hoitavia mutakylpyjä 
kävivät ottamassa herrat ja rouvat niin 
Saksasta, Venäjältä, Suomesta kuin myös 
Ruotsista. Voi varmaan jopa väittää, että 
Kuressaare on todennäköisesti kylpylälu-
vultaan tihein kaupunki maailmassa yhdellä 
kylpyläpaikalla kymmentä asukasta kohti. 
Kylpylän riemuja kokeakseen niissä ei tarvit-
se majoittua. Voi vain astua kadulta sisään 

ja nauttia saunoista ja altaista. Tällä hetkellä 
saarilla toimii yhteensä 8 kylpylähotellia – 
niistä 6 Kuressaaressa, yksi Mändjalassa, 
vain lyhyen ajomatkan päässä kaupungista, 
ja yksi Muhun saarella. Lomakaupungin 
vanhoja perinteitä ylläpitää Saaremaa Spaa 
-hotellit, joissa voi vielä nykyisinkin ottaa 
mukavia mutakylpyjä. 

Noin sata vuotta sitten, kun ensimmäinen 
maailmansota oli loppunut, meren 
takana sijaitsevaa lomakaupunkia alettiin 
kunnostamaan energisesti. Etsittiin 
mahdollisuuksia asuntojen löytämiseen 
lomailijoille, lääkkeiden ostamiseksi 
ja viihteen järjestämiseksi. Aikoinaan 
Saarenmaalla oli voimassa kesävierasmaksu, 
joka tuli maksaa Kuressaareen saapumisen 
rekisteröinnin yhteydessä. Nyt on hauska 
ajatella, että noihin aikoihin kesänviettäjille 
aiheuttivat päänvaivaa lehmät – aikaiset 
hoitoihin menijät ja laidunmaalle ajettavat 
maidontuottajat törmäsivät matkalla. Siihen 
oli kuitenkin totuttava, sillä kuten yksi sen 
aikainen majatalonpitäjä muotoili: “Lehmät 
antavat hyvää ja tuoretta maitoa kaikille.”  
Näin se hyväksyttiin ja joka aamu tämän 
hauskan näkymän pääsi kokemaan yhä 
uudestaan. 
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 Ei ole kesäisen 
Saarenmaan 
voittanutta!
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GRAND ROSE SPA HOTEL
The Grand Rose SPA Hotel, a sliver of paradise in the heart of Saaremaa, is located 
only a three hour drive from Tallinn. The Design Hotel, with its luxurious spa and 
sauna centre, is located on the main street in Kuressaare's Old Town, within 
walking distance of the Kuressaare Episcopal Castle and the beach.

Exotic spa at Saaremaa with greatest choice of 7 saunas 
Sauna rituals, held by sauna masters, are FREE for visitors.

Restaurant Rose & vinotheque 
Pure homemade Saaremaa beer, freshly smoked fish, local fish & meat.
In summertime outdoor kitchen and barbeque, on Fridays and Saturdays live 
music, free entrance.

  

Grand Rose SPA Hotel
Tallinna 15, Kuressaare

Tel +372 666 7000
www.grandrose.ee

Tallinnasta 3 tunnin automatkan päässä on eksoottinen Grand Rose SPA Hotelli, 
joka on kuin pieni kappale paratiisia Saaremaan sydämessä. Eksklusiivisessa  
design-hotellissa on 66 huonetta. Hotelli sijaitsee  Kuressaaren vanhakaupungin 
pääkadulla ja on vaan kävelymatkan päässä keskiaikaisesta Piispanlinnasta. 

Saaremaan suurimmassa saunakeskuksessa on 7 erilaista saunaa.
Saunamestarit järjestävät rentouttavia saunarituaaleja, jotka ovat asiakkaille 
ILMAISIA! 

Ravintola Rose ja vinoteekki
Aitoa saarenmaalaista kotiolutta, tuoretta savukalaa ja paikallisesta 
raaka-aineesta kala- ja liharuokia.
Kesällä on perjantaisin ja lauantaisin terrassilla 
live- musiikkia. Sisäänpääsy ilmainen.  
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www.saarehotell.ee  

www.saarehotell.ee  

Hotell Saaremaa
Mändjala 93871, Saaremaa, Estonia

+372 454 4100; GSM +372 505 8272
saaremaa@saarehotell.ee

www.saarehotell.ee
      

  
  

www.arensburg.ee

The best place for a relaxing
vacation in the heart of Kuressaare

Paras paikka
rentouttavaan lomailuun

Kuressaaren ydinkeskustassa
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Probably you have heard that 
all paths lead to Rome. It’s 
also like that with us - but not 
to Rome but to Kuressaare. You 
leave the ship, or you come by 
airplane, or you sail here with 
your own yacht, you will end up 
in Kuressaare all the same. 
 
Kuressaare, which was granted city rights 
in 1563, is a pleasant and cozy little town 
by the sea, which has attracted visitors in 
every era. Already in the 19th century, the 
first mud bath was founded here, and the 
fame of Kuressaare as a resort town has 
only grown since then. Historically, Kures-
saare has been known by its German-
language name Arensburg, simultane-
ously with which, in both vernacular and 
written language, the Estonian language 

place name Kuressaare has been in use. 
During the Soviet era, our city bore the 
name Kingissepa.

The most famous sight of Kuressaare is 
the 14th-century episcopal castle, where 
the Saaremaa Museum is currently 
operating. The castle building has a basic 
square layout. On the north-eastern 
side, there is a gate and two towers - Tall 
Hermann and Sturvolt. Worth admiring 
are definitely the entrenchments dating 
from the 17th-18th centuries around the 
medieval castle. Our episcopal castle is 
one of the best preserved in the Baltic 
States! Together with the historic city 
park and the Kuurhoone resort club, the 
castle forms a compelling whole, which 
is the pride of every islander.

When you come to Kuressaare, be sure 
to take a walk around our beautiful and 
historic city center. And if you get tired 
and you would like to sit down, drop by 
a cafe, feel the peaceful flow of time and 
allow the excellent food to caress your 
palate. 

Summertime in Kuressaare offers you 
plenty of activities - there are concerts, 
various fairs, theatrical performances, 
and exhibitions. Whether you pamper 
your body and mind at the spa, visit 
Opera Days or go sailing on the Sea 
Days - Saaremaa Center has lots of 
adventures in store for you. Anchor 
yourself down and enjoy our lovely 
seaside village!

Pearl of 
Saaremaa - the 
resort town of 

Kuressaare
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Olet varmaan kuullut sanottavan, 
että kaikki tiet vievät Roomaan. 
Meillä on myös niin – mutta 
tiet eivät vie Roomaan, vaan 
Kuressaareen. Ajat pois lautalta, 
tulet lentokoneella tai seilaat 
omalla veneellä - saavut joka 
tapauksessa Kuressaareen. 

Vuonna 1563 kaupunkioikeudet saanut 
Kuressaare on meren rannalla sijaitseva 
viehättävä pikkukaupunki, joka on kiehtonut 
ihmisiä kaikilla aikakausilla. Jo 1800-luvulla 
tänne perustettiin ensimmäinen muta-
parantola, ja Kuressaaren tunnettavuus 
lomanviettokaupunkina on siitä lähtien 
vain kasvanut. Historiallisesti Kuressaare 
tunnetaan saksankielisellä nimellä 
Arensburg, jonka ohella on sekä puheessa 
että tekstissä ollut käytössä vironkielinen 
paikannimi Kuresaar. Neuvostoaikana 
kaupunkimme kantoi myös nimeä 
Kingissepa.

Kuressaaren ehkä kuuluisin nähtävyys on 
1300-luvulta peräisin oleva piispanlinna, 
jossa toimii nykyisin Saarenmaan museo. 
Linnoitusrakennus on pohjaratkaisultaan 
nelikulmainen. Koillispuolella sijaitsevat 
portti ja kaksi tornia – Pitkä Hermanni 

ja Sturvolt. Ihailtavia ovat myös 
1600-1700-luvulta peräisin olevat 
juoksuhaudat keskiaikaisen linnoituksen 
ympärillä. Piispanlinnamme on yksi 
Baltian parhaiten säilyneistä. Linnoitus 
muodostaa yhdessä historiallisen 
linnanpuiston ja rantapaviljonki Kuursaalin 
kanssa mahtipontisen kokonaisuuden, 
josta jokainen saarenmaalainen on ylpeä. 

Kun tulet Kuressaareen, kannattaa 
ehdottomasti tehdä kävelykierros 
kauniissa ja historiallisessa kaupungin 
keskustassa.  Ja kun jalkasi väsyvät 
ja nälkä iskee, astu sisään johonkin 
kahvilaan ja tunne, kuinka rauhallisesti 
aika kulkee täällä ja anna hyvän ruoan 
helliä makuaistejasi. 

Kesäinen Kuressaare tarjoaa sinulle 
runsaasti tekemistä – konsertteja, erilaisia 
markkinoita, teatteriesityksiä ja näyttelyitä. 
Helli vartaloasi ja aistejasi kylpylöissä, 
vieraile oopperapäivillä tai veneile 
meripäivillä – Saarenmaan keskus tarjoaa 
sinulle paljon seikkailuja. Ankkuroi itsesi 
vain luoksemme! 

visitsaaremaa.ee
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11 Sculpture Suur Tõll 
and Piret - Veistos 
Suur Tõll ja Piret  

12 Kuressaare harbour - 
Kuressaaren satama

13 Golf course - 
Golfkenttä

14  Aavik´s house 
museum - Aavikkien 
kotimuseo

15  Kudjape Cemetery - 
Kudjapen  
hautausmaa

16 Health park  - 
Terveyspuisto

17 Roomassaare 
harbour - 
Roomassaaren 
satama

18  Monument for the 
fallen islanders, 
who lost their 
lives in the War of 
Independence.  - 
Vapaussodassa 
kaatuneiden 
saarelaisen 
muistomerki

1 Kuressaare Town 
Hall - Kuressaaren 
raatihuone

2 Weighing house - 
Vaakahuone

3 Former fi refi ghting 
depot - Vanha 
paloasema

4 St Laurence 
Lutheran Church - 
Laurentiuksen kirkko 

5 Market - Tori
6 Windmill - 

Tuulimylly
7 St Nicholas 

Othodox Church 
- Ortodoksinen 
Nikolain kirkko

8 Town park - 
Kaupunginpuisto

9 Resort club  
(Kursal) - Kuursali

10 Kuressaare  
fortress -   
Kuressaaren 
piispanlinna 
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even in more distant places, and hard 
work is done to achieve that. In addition to 
vegetables, fi sh, and lamb, diff erent kinds 
of jams, preserves, and sauces have made 
it to many kitchens and shops. By the way, 
if you visit the store in your home place and 
you see a blue sticker on some products 
bearing the words “Genuine product of 
Saaremaa,” then you can be pretty sure 
that it’s made just in Saaremaa and a 
delicious taste is guaranteed.

The testimony to the above is the compe-
tition for the best eateries in Estonia, which 
has been held for many years. The eating 
places of Saaremaa have ranked as high 
places in this prestigious line - for example, 
the GOSPA restaurant in Kuressaare, or the 
Restaurant Alexander in Pädaste Manor, 
located on Muhu Island, which has been 
elected as the best restaurant in Estonia 
in the gourmet category for many years. 
There are plenty more places to off er 
delicious local food.

Therefore - you do not need to go hungry 
in Saaremaa, and you will probably not be 
thirsty either. Bon appetit!

If you are thinking of Saaremaa 
in relation to food, what will 
be the fi rst thing to come to 
your mind? Smoked fi sh? Good. 
Something else like home-made 
beer? Now we are talking! And 
the dark bread, of course! 

All that will be served to you by the Islanders 
today. So you will come to Saaremaa in the 
middle of the summer and feel how the 
stomach will start singing for smoked fl atfi sh 
or smoked eel. And once you have then 
eaten all these fi sh, of course, you would 
like to quench your thirst. The Islanders’ 
home-made beer is a heavenly nectar which 
you will fi nd on the menus of even the fi nest 
restaurants. However, a serving of home-
made bread is a question of honor for every 
farmer’s wife. You surely know that before 
you return to the mainland, you will have 
to pack with you at least one loaf of Muhu 
bread?  Well, now you know.

Of course, the Islanders’ menu does not 
consist solely of fi sh, bread, and home-
made beer. However, they always prefer 
local production. The products of Saaremaa 
are gaining more and more popularity 

visitsaaremaa.ee
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1  Üügu cliff  - Yygun rantatörmä

2  Pädaste Manor complex - 
Pädasten kartanon kompleksi

3  Muhu St. Catherine`s church - 
Muhun Katariinan kirkko

4  Muhu Museum - Muhun museo

5  Muhu Ostrich farm -  
Muhun strutsitila

6  Ruins of Maasi fort-castle - 
Maasin ritarilinnoituksen rauniot

7  Saaremaa Museum of Military 
Attributes - Saarenmaan 
sotamuseo

8  Pöide St. Maria`s church - Pöiden 
Marian kirkko

9  Koigi bog - Koigin räme 

10 Valjala St. Martin`s church - 
Valjalan Martinin kirkko

11 Angla Windmill Mount - Anglan 
tuulimyllykukkula

12 Karja St. Catherine`s church - 
Karjan Katariinan kirkko

13 Kaali fi eld of meteorite craters - 
Kaalin meteoriittikraatterikenttä 

14 Püha St. Jacob`s church - Pyhan 
Jaakobin kirkko

15 Panga cliff  (21 m) - Pangan 
rantatörmä (21 m)

16 Ninase windmills - Ninasen 
tuulimyllyt 

17 Ninase cliff  (6 m) - Ninasen 
rantatörmä (6 m) 

18 Lake Karujärv - Karhunjärvi 

19 Mihkli Farm Museum - Mihklin 
maatilamuseo

20 Kihelkonna St. Michael´s church - 
Kihelkonnan Mikaelin kirkko

21 Odalätsi springs - Odalätsin 
lähteet

22 Harilaiu peninsula - Harilaidin 
niemi
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23 Vilsandi National Park 
visitor centre - Vilsandin 
kansallispuiston keskus 

24 Viidumäe nature reserve - 
Viidumäen luonnonsuojelualue

25 Saaremaa Lime Park - 
Saarenmaan Kalkkipuisto

26 Loode oak grove - Looden 
tammisto

27 Tehumardi battlefi eld (1944) - 
Tehumardin taistelukenttä (1944)

28 Sääre lighthouse - Säären 
majakka 

29 Sõrve Visitor Centre - Sõrven 
vierailukeskus

30 Stebel`s coastal battery 
command post (II WW) - 
Stebelin rannikkotykistöpatteri  
(II maailmansota)

Sightseeings
Nähtävyydet
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Mitä tulee mieleesi 
ensimmäisenä, kun ajattelet 
Saarenmaata ja ruokaa? 
Savukala? Hyvä. Entä vielä 
jotain? Kotiolut? Totta puhut.  
Ja tietenkin tumma leipä. 

Saaren asukkaat tarjoavat sinulle kaikkea 
tätä. Saavut keskellä kesää Saarenmaalle 
ja mielesi alkaa tehdä savukampelaa tai 
-ankeriasta. Ja kun olet syönyt kalan, 
haluaisit tietenkin myös juoda jotain ruoan 
päälle. Saarenmaalaisten valmistama 
kotiolut on taivaallista nestettä, jota 
löytää myös hienompien ravintoloiden 
ruokalistoilta. Itse leivotun leivän 
tarjoaminen on jokaisen emännän kunnia-
asia. Tiesithän, että ennen mantereelle 
palaamista tulee pakata mukaan ainakin 
yksi muhulainen leipä? Nyt tiedät. 

Saarenmaalaisten ruokapöydässä on toki 
muutakin kuin kalaa, leipää ja kotiolutta. 
Paikallista tuotantoa suositaan. Saaren-
maalaiset tuotteet keräävät aina enemmän 

suosiota myös kauempana ja sen eteen 
tehdään kovasti töitä. Vihannesten, kalan 
ja lampaanlihan lisäksi moniin keittiöihin 
ja kauppojen tiskeille on päässyt erilaisia 
hilloja, säilykkeitä ja kastikkeita. Muuten, 
jos näet kotikaupassasi jossain tuotteessa 
sinisen tarran, jossa lukee “Aito saaren-
maalainen tuote”, voit olla varma, että se 
on valmistettu juuri Saarenmaalla ja hyvä 
maku on taattu. 

Edellä mainitun vahvistaa jo vuosien ajan 
järjestetty Viron parhaiden ravintoloiden 
kilpailu. Saarenmaan ravintolat ovat 
saaneet korkeita sijoja – esimerkkinä vaikka 
GOSPA-ravintola Kuressaaressa tai Muhun 
saarella sijaitseva Pädasten kartanon 
ravintola Alexander, joka on useana vuonna 
peräkkäin valittu Viron parhaimmaksi 
ravintolaksi gourmet-kategoriassa. 
Paikallista erinomaista ruokavalikoimaa 
tarjoavat lisäksi monet muut paikat. 

Näin ollen – Saarenmaalla ei tarvitse 
olla nälässä ja janokaan ei vie jalkoja alta. 
Syömisiin ja juomisiin! 

visitsaaremaa.ee
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Restaurant,
lounge and sun terrace

Ravintola,
lounge ja kesäterassi

www.arensburg.ee

Loona Manor Guesthouse ● Loona Village ● 93431 Saaremaa Parish ● Estonia ● +372 5647 6336 ● info@loonamanor.ee ● www.loonamanor.ee

Loona Manor Restaurant
Fair and homelike food made of local produce

 ● Traditional bake in picnic basket 
or as a light meal

 ● Beef, lamb or rabbit 
side-by-side with vegetables

 ● Local fi sh – soup or fried

Simple, natural, pure – just to enjoy!
Open from May to September 12 a.m.–9 p.m.

Aadress: Pärna 19, Kuressaare 
Tel. +372 45 33 776 

veski@saaremaaveski.ee 
www.saaremaaveski.ee/en 

FB: saaremaaveski 

www.saaremaaveski.ee/fi 
FB: saaremaaveski 

Saaremaan Tuulimylly 
paikallisten makujen ravintola 

Windmill Saaremaa 
restaurant of  local tastes 
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awaits guests in Orissaare. Of course, you 
will undoubtedly fi nd the way to Sõrve 
Visitor Center and the Kaali Meteorite and 
Limestone Museum, as well as many other 
beautiful places. All you have to do is open 
the visitsaaremaa.ee web site and all those 
lovely pages will suggest where to go and 
what to do, just open it up with a light, 
graceful click.

You can take part in various excursions and 
workshops; ride a bike or hike on our abun-
dant nature trails, and equally wonderful 
hiking trails. Go diving or horseback riding, 
or sunbathe on the beach! 

If you are looking for more titillation, then 
- congratulations! - you are on the right 
course. Paintball battles or jeep safaris in 
the middle of the nature of Saaremaa are 
precisely these adrenaline-rich activities. 
And if you are not afraid of water, you 
can also surf here. Believe it or not, many 
people from the mainland come to 
Saaremaa especially so that they can catch 
the right wind.

It should go without saying, but it is impos-
sible to leave it unsaid - that if you roam 
around in the islands in summer, you can 
always fi nd exciting musical events and 
theatrical performances. You will fi nd your 
adventure in any case. And new acquaint-
ances and why not friends!

Of course, you do not have to overexert 
yourself, take your time. If you’ve already 
come to Saaremaa and the surrounding 
islands, take this time just be yourself, and 
enjoy our beautiful and pure nature. 

 Spend your free 
time well!

Here on the islands, we have 
exciting times, all the time. 
Whether you are here in the 
middle of the week or you arrived 
on the last ferry on Friday night 
to get some inspiration from the 
weekend - there are always lots of 
things to do and places to go.

It is only natural that one of the fi rst things 
you want to do is to have a look at our 
glorious episcopal castle in the Kuressaare 
City Park. With its halls full of history, it tells 
a colorful story about the past of Saare-
maa. But of course, it’s not the only one. For 
example, Saaremaa Military Museum is a 
memory institution with a unique perma-
nent exposure, where you can also take 
part in thematic hikes, outdoor camps and 
undergo restoration training. The Museum 
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Elämä saarilla on koko ajan 
mielenkiintoista. Ei ole väliä, 
tapahtuuko matkasi keskellä 
viikkoa vai tulitko perjantai-
iltana viimeisellä lautalla 
päästäksesi viikonlopuksi 
pakoon arkea – tekemistä ja 
paikkoja löytyy paljon. 

On selvää, että haluat varmasti ensim-
mäisten joukossa tutustua upeaan 
piispanlinnaamme Kuressaaren 
linnanpuistossa. Sen historiaa täynnä 
olevat salit kertovat värikkään tarinan 
Saarenmaan menneisyydestä. Mutta 
tietenkään se ei ole ainoa tällainen kohde. 
Orissaaressa vieraita odottaa Saarenmaan 
sotamuseon ainutlaatuinen pysyvä 
näyttely. Museossa voi osallistua myös 
teemaretkille, ulkoleireille ja suorittaa 
restaurointikoulutuksia. Varmasti löydät 
tien myös Sõrven vierailukeskukseen ja 
Kaalin meteoriitti- ja liuskekivimuseoon 
sekä muihin mukaviin paikkoihin. Riittää, 
kun avaat taas verkkosivun visitsaaremaa.
ee ja kaikki se, mihin ja mitä, avautuu 
yhdellä painalluksella. Voit osallistua monille 
erilaisille kierroksille ja työpajoihin; ajaa 
polkupyörällä tai retkeillä useilla mukavilla 
opinto- ja retkeilyreiteillämme. Lähde 

sukeltamaan tai ratsastamaan tai loikoile 
rannalla. 

Jos etsit enemmän jännitystä – paljon 
onnea, suunta on oikea! Paintball-taistelut 
tai jeeppisafarit Saarenmaan luonnossa 
ovat juuri niitä runsaasti adrenaliinia 
tarjoavia aktiviteetteja. Ja jos et pelkää 
vettä, meillä voi myös surff ata. Usko tai älä, 
monet tulevat mantereelta tarkoituksella 
juuri Saarenmaalle pyydystämään oikeita 
tuulia. 

Ei varmaan tarvitsisi edes kertoa, mutta 
ei voi myöskään jättää kertomatta, että 
juuri kesäisin saarilla liikkuessa voit löytää 
jatkuvasti mielenkiintoisia musiikki- ja 
teatteritapahtumia. Oman seikkailusi löydät 
joka tapauksessa. Ja uusia tuttavuuksia ja 
miksei ystäviäkin!  

Itseään ei tietenkään tarvitse kuluttaa täysin 
loppuun. Jos olet kerran tullut Saarenmaalle 
ja lähiympäristön pienille saarille, käytä se 
aika vain olemiseen ja nauti ihmeellisestä ja 
puhtaasta luonnostamme. 

 Vietä 
vapaa-aika 
mukavasti!
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TOURIST GUIDES 
OPPAAT

Tatjana Abramova   
+372 5647 2795 
tatajana.abr@mail.ru

Urve Vakker 
+372 5344 3956    
vakkerurve@gmail.com

Tiiu Tõnus    
 +372 5647 3929   
tiiutonus@hot.ee

Ülo Roos   
+372 529 7727   
yloroos@yahoo.com

Arda-Maiga Raiss  
+372 5694 0303   
ardamaiga.raiss@mail.ee

Tiina Ojala (Tagamõisa ps) 
+372 5666 3667   
tiinaojala@hot.ee

Elle Mäe 
+ 372 504 8295    
elle.mae@mail.ee

Reet Lulla    
+ 372 5349 8607  
reetlulla@gmail.com

Riina Kuslap 
+372 5348 0089  
riinakuslap@hotmail.com

Nijole Kärner   
+ 372 5656 3260 
nijole.karner@gmail.com

Tiiu Kiil    
+372 503 5655 
tiiu.kiil@gmail.com

Heli Kakko    
+372 517 5596 
helikakko@hot.ee

Anneli Kadarik  
+372 525 7140 
kadarik.anneli@gmail.com

Aado Haandi 
+372 525 1139 
varava@varava.fi e.ee

Maiju Zuping   
+372 5664 5057   
maiju.zuping@gmail.com
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•

• eight different rope courses
• the length of adventures in the 

air is more than 1,200 metres!
• 500 metres zip lines!
• there is much more to discover!

• 8 erilaista seikkailurataa
• Korkeiden seikkailujen pituus  

yli 1200m!
• 500m lentomatkoja!
• Paljon muuta kiinnostavaa!

MUHU ADVENTURE PARK
A pleasant relaxation in    
the open air!
MUHUN SEIKKALUPUISTO
Nautinnollinen loma     
raitissa ilmassa!

ROHKEM INFOT:
info@muhuseikleja.ee
+372 52 80 387

www.muhuseikleja.ee
FB: Muhu Seikluspark/Muhu Adventure Park
ASUKOHT: Piiri küla, Muhu vald

Put yourself to the test in Hallikivi 
Adventure Park on Saaremaa!
• four different adventure 

tracks
• a track for children
• zip lines (250 m)
• climbing on artifi cial wall

• picnic area/ a room indoors
• adventure and hiking paths 
There are activities for both 
children and adults
Opening Days: Tuesday – Sunday

Koeta itseäsi Saarenmaan Hallikivin Seikkailupuistossa!
• neljä seikkailurataa
• polku pienille lapsille
• lentomatkat (250m)
• kiipeysseinä

• piknikin-alue / sisätila
• seikkailun- ja kävelylenkit
Meillä löytyy aktiviteettejä 
sekä suurille että pienille
Avoinna: ti-su

Hallikivi talu 
Vennati küla

Saaremaa vald
+372 55 959 773

www.hallikiviseikluspark.webnode.com
FB: Saaremaa Seikluspark Hallikivi
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Hiking enthusiast Hannes Hanso: “I live in the village of Koigi 
in Saaremaa. The path of the Koigi hiking tracks run past my 
house. People are attracted to places where you can just be in 
nature. Clean, crisp, Nordic, somewhat private.”

Hiking and biking 
fans will fi nd 

plenty to do in 
Saaremaa!

You can fi nd so many ways to 
travel around in the nature of 
both Saaremaa and Muhumaa 
that it will blow your mind! 

It’s quite comfortable to use a bike as a 
mean of transport on our roads, and as the 
distances in the islands are not so terribly 
long, it is a pleasure to wheel one’s way 
quietly from one place to another in the 
middle of beautiful nature. It is important to 
mention that it is not easy to fi nd that kind 
of nature rich in species and such a sweet 
air fondling your lungs anywhere else. We 
have got all this!

In Kuressaare and in the immediate vicinity, 
we have 50-60 kilometers of bike trails - 
you can roll away in full peace of mind and 
have a gentle warm gust of wing tussle 
your hair.

The hiking enthusiasts are very welcome to 
discover our nature and hiking trails, bonfi re 
sites and campgrounds. If you want to be in 
the oldest and the highest part of Saare-
maa then set your steps to the 3-kilometer 
hiking trail of Audaku in Viidumäe Nature 
Reserve. There are even more places where 
you can go on pleasant strolls  - the Harilaiu 
hiking trail with its magnifi cent view, golden 

sand and shingle fi elds, military objects and 
the legendary Kiipsaare lighthouse; or go to 
Vilsandi along the low coastal sea, moving 
along the islets.

When you start moving from Kuressaare 
to Mändjala, you will end up on the Loode 
Tammiku nature trail - a former peri-urban 
pasture, in a beautiful park forest, with its 
large and old wooded meadow and the 
vigorous oak forest rich in species by the 
sea. 

 You can fi nd a variety of diverse nature 
trails also in Allikassoo, Kalja karst area, 
and elsewhere. Come to nature, and you’ll 
surely like what you see. And if you want to 
capture a fresh breeze and enjoy the peace 
for a long time, you can fi nd camping 
grounds from every corner of the island. 
Find the best places on our website at 
loodusegakoos.ee.

visitsaaremaa.ee
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Matkailija Hannes Hanso: “Asun Saarenmaalla Koigin kylässä. Räystääni 
alta alkaa tie Koigin retkeilyreiteille. Ihmisiä vetävät puoleensa paikat, joissa 
voi olla luonnossa. Puhdas, raikas, pohjoismainen, hieman erakkomainen. 
Kiinnostus on selkeästi kansainvälistä.”

Mahdollisuuksia sekä 
Saarenmaan että Muhumaan 
luonnossa liikkumiseen on 
loputtomasti. 

Pyörällä liikkuminen teillämme on mukavaa 
ja koska välimatkat eivät ole saarilla 
pitkiä, yhdestä kohteesta toiseen pääsee 
kulkemaan rauhallisesti kauniin luonnon 
ympäröimänä. On tärkeää mainita, että näin 
runsaslajista luontoa ja keuhkoja hivelevää 
raikasta ilmaa ei löydy enää helposti joka 
paikasta. Meillä on tämä kaikki olemassa! 

Kuressaaressa ja lähiympäristössä on 
50-60 kilometriä pyöräteitä – niillä 
voit rauhallisin mielin pyöräillä ja antaa 
miellyttävän lämpimän tuulenhenkäyksen 
sotkea hiuksesi.  

Retkeilystä kiinnostuneet ovat erittäin 
tervetulleita tutustumaan opinto- ja 
retkeilyreiteillemme sekä nuotio- ja 
telttapaikkoihin. Jos haluat tuntea, miltä 
tuntuu olla Saarenmaan vanhimmassa ja 
korkeimmassa osassa, suuntaa Audakun 
lähes 3 kilometriä pitkälle retkeilypolulle 
Viidumäen luonnonsuojelualueella. 

Paikkoja, joissa viettää aikaa kävellen, on 
enemmänkin – Harilaiun retkeilyreitti 
upeine näköaloineen ja kultaisine 
hiekkoineen, sotilaskohteineen ja 
legendaarisine Kiipsaaren majakoineen. 
Voit myös mennä Vilsandille matalan 
rannikkomeren luotoja pitkin.

Kun liikut Kuressaaresta Mändjalaan 
päin, osut esimerkiksi Looden tammiston 
opintoreitille – vanhalle kaupunginläheiselle 
laidunmaalle kauniiseen puistometsään, jossa 
on suuri ja vanha niitty sekä runsaslajinen ja 
elinvoimainen merenrantatammimetsä. 

 Erilaisia opintopolkuja voit löytää vielä 
Allikasoolta, Kaljan karstialueelta ja 
muualtakin. Jos haluat jäädä nauttimaan 
raikkaasta ilmasta ja rauhasta 
pidemmäksikin aikaa, telttailualueita löytyy 
joka puolelta saarta. Etsi parhaat paikkamme 
verkkosivulta loodusegakoos.ee.

Retkeilijät ja 
pyöräilijät 

löytävät meiltä 
omansa!
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Angla Windmill Park and the Heritage Culture Centre
For about hundred years Angla Windmill Park has five mills, one of the 

windmills uses the wind power for grinding flour. At the new Angla Heritage 
Culture Centre is a place where you can bake and taste bread, look at old 
handicraft machines and movie about windmills, to learn old handicraft 

skills at wool-, adornments-, blacksmiths´-, clay-, leather-, dolomite-, wood 
and stained glass workshops. Ethnical concerts and handicraft days take 

palce here. 

Anglan tuulimyllymäki, perinnekulttuurikeskus
Satavuotta vanhalla tuulimyllymäellä on viisi tuulimyllyä, joista yksi  jauhaa 

tuulivoimalla jauhoja. Uudessa Anglan perinnekulttuurikeskuksessa voi 
paistaa ja maistaa leipää, katsella vanhoja käsityökoneita ja elokuvaa 

tuulimyllyistä, opetella vanhoja käsityötaitoja villa-, koru-, seppä-, savi-, 
nahka-, dolomiittikivi-, puu- ja lasityöpajoissa. Täällä toimivat kansainväliset 

konsertit ja käsityöpäivät.

 +372 5199 0265  •  angla@kylastuskeskus.ee  • www.anglatuulik.eu

ANGLA • KAALI • PANGA
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ANGLA • KAALI • PANGA

Kaali Hotel, Tavern, 
Meteor Crater, Museum
Crater is the first in Europe and 
second in the world, which has 
proven meteor heritage. 
Beside there are 8 smaller meteor crates. 
• Cosy  20-room hotel with sauna
• Private 60-seater conference – 
   and party auditorium
• Museum of Meteoritics with 
   96 kg weighs Sihhote-Alinilt meteorpiece
• 120-seater stylish party auditorium
    in Tavern
• National food and drinks 
• National party evenings with folk dance and folk music 
• Best catering for groups and flexible prices, handicraft sell

Kaali hotelli, kievari, meteoriitti kraatteri, museo
Kraatteri on ensimmäinen Euroopassa ja 
toinen maailmassa, jolla on todistetusti 
meteoriittinen alkuperä. Lisäksi on 8 
pienempää meteoriitti kraatteria.
• Mukava 20-paikkainen hotelli 
  jossa on sauna 
• Yksityinen 60- paikkainen 
  konferenssi- ja juhlasali 
• Meteoriitimuseo jossa 96 kilon painoinen 
   meteoriittipala Sihhote-Alinilta
• Kievarissa 120-paikkainen 
   tyylikäs juhlasali 
•  Virolaiset ruuat, juomat 

•  Saarenmaalaiset illanvietot kansantansseineen ja- musikant teineen 
•  Paras ruokailu ja kohtuulliset hinnat ryhmille, käsitöiden myynti
 +372 50 69 515  •   kaali@kylastuskeskus.ee  •  www.kaali.kylastuskeskus.ee

 +372 53 73 1818  •  info@kaalitrahter.ee  •   www.kaalitrahter.ee

 +372 530 88 667 • panga@kylastuskeskus.ee

Beautiful Panga Cliff 
with Sundial 
The maximum height of the cliff 
at Saaremaa´s western coast is 
21.2 m. At the wildlife preserve 
You can observe miraculously 
beautiful sunset, have a picnic, 
enjoy peace and nature´s 
beauty. 

Ihmeen kaunis Panga pank aurinkokellon kanssa
Panga korkeus Saarenmaan länsirannikolla on 21,2 m. Luonnonsuojelualueella on 
mahdollisuus seurata lumoavan kaunista auringonlaskua, vietta piknikkiä, nauttia 
hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. 
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If you come to the islands to 
seek peace and quiet, and to 
enjoy the pleasure of being with 
your friends or loved ones, then 
you will fi nd a lot of cool places 
for that both in Saaremaa and 
Muhumaa. 

However, if you want to have some 
beautiful concert experience or partake in 
some other event, summertime life in the 
big islands off ers plenty of opportunities 
for this. We really have all kinds of 
entertainment for every taste - we have 
fairs, music, theater, various workshops, 
exhibitions, festivals, etc.

Perhaps the most famous cultural event 
we have is Saaremaa Opera Days when a 
unique opera house is erected in the Kures-
saare castle yard for a week, which seats 
more than 2,000 people. Red carpets, 
white chairs, giant chandeliers and ladies in 
beautiful dresses and gentlemen in suits! 
Nice! Over the years, the Opera Days have 
hosted well-known and recognized theat-
ers, including, for example, the Moscow 
Helikon Opera, the Black American Opera 
from Broadway, and many others. 

A bit more intimate event amidst pasture-
lands and the beautiful nature of Muhumaa, 
the alternative contemporary music festival 
“Juu jääb” has grown bigger and bigger 
over the years. 

In July, admirers of church music have a 
reason to come to the island. Then, festival 
“Kihelkonna Church Music Days” will be 
held.

At the beginning of August, Kuressaare as a 
spa resort is celebrated with Maritime Fes-
tival . The two-day festival has grown out of 
a sea-based event lasting a couple of days 
that started years ago. Kuressaare cham-
ber music days are waiting for enthusiasts 
of more serious music at the beginning of 
August. Since 1995, the largest chamber 
music festival in Estonia has hosted all 
kinds of music groups from diff erent places 
in the world. 

October is a long-awaited month for sports 
lovers - then racing fans will gather on the 
island, for whom the Saaremaa Rally is 
always an important event. In addition, a 
Saaremaa 3-day running marathon and 
Karujärve bike marathon will take place this 
month.

Where to go 
and what to do 
on the islands?
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Jos tulet saarille etsimään 
rauhaa ja hiljaisuutta sekä 
nauttimaan mukavasta olosta 
läheisten tai ystävien kanssa, 
siihen tarkoitukseen löytyy 
paljon mukavia paikkoja sekä 
Saarenmaalta että Muhumaalta. 

Jos haluat puolestaan kauniin konserttielä-
myksen tai osallistua johonkin muuhun ta-
pahtumaan, kesäinen elämä suurilla saarilla 
tarjoaa juuri siihen paljon mahdollisuuksia. 
Viihdettä on todella jokaiseen makuun – on 
markkinoita, musiikkia, teatteria, erilaisia 

Ehkä kuuluisimpia kulttuurielämyksiä 
tarjoava tapahtuma on Saarenmaan 
oopperapäivät, jolloin Kuressaaren linnan 
pihalle pystytetään viikoksi ainutlaatuinen 
oopperatalo, jossa on paikkoja yli 2000 
ihmiselle. Punaiset matot, valkoiset tuolit, 
suuret kyntteliköt ja kauniit daamit sekä 
herrat puvuissaan. Oopperapäivät on 
vuosien mittaan isännöinyt tunnettuja ja 
arvostettuja teattereita, kuten esimerkiksi 
moskovalaista Helikon Operaa, Black 
American Operaa Broadwayltä ja monia 
muita. 

Vähän hauskempi tapahtuma, keskellä 
laitumia ja verratonta Muhumaan 
luontoa, on vuosien mittaan yhä 
suuremmaksi kasvanut vaihtoehtoinen 
nykymusiikkifestivaali „Juu jääb“. 

Heinäkuussa myös esimerkiksi kirkkomu-
siikin ystävillä on syytä tulla saarelle. Silloin 
järjestetään urkufestivaali „Kihelkonnan 
kirkkomusiikkipäivät“.

Elokuun alussa kunnioitetaan Kuressaarta 
lomanviettopaikkana meripäivillä. Vuosia 
sitten alkunsa saaneesta paripäiväisestä 
meriaiheisesta tapahtumasta on kasvanut 
paripäiväinen festivaali. Vakavamman 
musiikin ystäviä odottaa elokuun alussa 
Kuressaaren kamarimusiikkipäivät. Jo 
vuodesta 1995 järjestettävä Viron suurin 
kamarimusiikkifestivaali on vuosien mittaan 
isännöinyt kaikenlaisia joukkoja ympäri 
maailman. 

 Urheilun ystäville lokakuu on odotettu 
kuukausi – silloin saarelle kokoontuvat 
autourheilufanit, joille Saarenmaan ralli on 
aina huipputapahtuma. Lisäksi lokakuussa 
järjestetään myös Kolmen päivän juoksu ja 
Karujärven pyörämaraton. 

Mihin mennä 
ja mitä tehdä 

saarilla?
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SAAREMAA EVENT CALENDAR 

 27.01 
Festival School Dance 2018 Kuressaare 
c/c • Koululaisten tanssifestivaali 
„Koolitants 2018” Kuressaaren 
kulttuurikeskuksessa    
• www.kultuurivara.ee

JANUARY / TAMMIKUU

 20.–24.02 
Estonia 100 celebrations across 
Saaremaa • Viron satavuotisjuhlan 
tapahtumat eri puolilla Saarenmaata  
• www.ev100.ee

FEBRUARY / HELMIKUU

 9. 06 
Saaremaa 46th Dance Festival “Island of 
Thousand Feelings” • Saarenmaan 46. 
tanssijuhla “Tuhansien tunteiden saari”  
• www.saaremaavald.ee

 15.–16.06 
Estonian Male Choirs Song Celebration  
• Viron mieslauluseuran EMLS:n 
mieskuorojen laulupäivät    
• www.saaremaavald.ee

 21.–24.06 
Midsummer night bonfi res across 
Saaremaa • Juhannuskokot eri puolilla 
Saarenmaata • www.saaremaavald.ee

 29.06 
Kuressaare Castle Days    
• Kuressaaren linnapäivät    
• www.saaremaamuuseum.ee

 5.05 
Kuressaare City Run • Kuressaaren 
kaupunkijuoksu • www.saaremaavald.ee

 11.–13.05 
Off road race „Saarekoll“ • Maasto 
kilpailu „Saarekoll“ • www.saarekoll.com

 19.05 
Museum night “Night is a party”   
• Museoyö ”Yö on juhla”    
• www.muuseumioo.ee 

 25.–26.05 
Horticultural and Flower Days in 
Kuressaare • Puutarha- ja kukkapäivät 
Kuressaaressa • www.saartruu.ee

 26.–27.05 
Kuressaare Street Festival   
• Kuressaaren katufestivaali   
• www.kuressaarefestival.ee

MAI / МАЙ

 25.03 
Organi gallery concert at Kuressaare St. 
Lawrence Church • ”Oreli rõdukontsert”-
urkukonsertti Kuressaaren Laurentiuksen 
kirkossa • www.kultuurivara.ee

 5. – 11.03  
Spa festival Spaaremaa Wellfest   
•  Kylpyläfestivaali Spaaremaa Wellfest 
• www.wellfest.ee

MÄRTS / МАРТ

 15.04 
Concert of Läänesaarte 
Kammerorkester Kuressaare c/c  
• Läänesaarte Kammerorkester 
-kamariorkesterin konsertti 
Kuressaaren kulttuurikeskuksessa   
• www.kultuurivara.ee

 29.04 
455th anniversary of Kuressaare   
• Kuressaaren 455. syntymäpäivä   
• www.kultuurivara.ee

APRILL / АПРЕЛЬ

SAARENMAAN 
TAPAHTUMAKALENTERI
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JUNE / KESÄKUU



 15.09 
Ultima Thule marathon • Ultima Thule 
- maraton 
• www.ultimathulemarathon.com

 23.09 
Karujärve Cycling Marathon   
• Karujärven pyörämaraton   
• www.karutervis.ee

SEPTEMBER / СЕНТЯБРЬ

  12.–13.11  
Saaremaa Rally • Saarenmaan ralli   
• www.saaremaarally.eu

 19.–21.10 
45th Saaremaa three-day running 
marathon • 45. Saarenmaan kolmen 
päivän juoksu • www.saaremaajooks.ee

OKTOOBER / ОКТЯБРЬ

 25.–30.11 
Kuressaare Film Week in Linnateater  
• Kuressaaren elokuvaviikko 
Linnateaterissa • www.klteater.ee

NOVEMBER / НОЯБРЬ

 2.12 
Opening of the Advent Time in 
Kuressaare • Adventtiajan avaus 
Kuressaaressa • www.kultuurivara.ee

 7. 12 
Kihelkonna 8th. Winter Song Festival  
• Kihelkonnan 8. talvilaulujuhla   
• www.saaremaavald.ee

 21.–31.12  
Christmas and New Year parties 
around Saaremaa • Joulu- ja 
uudenvuodenjuhlat eri puolilla 
Saarenmaata

DECEMBER / JOULUKUU

 31.07–4.08 
Kuressaare Chamber Music Days •  
Kuressaaren kamarimusiikkipäivät 
www.kammerfest.ee

 9.08 
9th KärlaTriip at Kärla Park • 9. Kärla Triip 
Kärlan puistossa
• karlaklubi.blogspot.com 

 9.–11.08 
Kuressaare Maritime Days • Kuressaaren 
meripäivät • www.merepaevad.ee

AUGUST / АВГУСТ

 4.–5.07  
Summer Performance “Vendetta” of 
SalmeVallateater in Salmebeach park 
• Salme Vallateaterin kesäteatteriesitys 
Verikosto Salmen rantapuistossa   
• www.saaremaavald.ee

 5.–8.07 
The 6th Orchid Festival of Saaremaa 
“Notice the Flower!” in Kihelkonna  • 
Saarenmaan VI Orkideafestivaali 
„Huomaa kukka!” Kihelkonnassa   
• www.orhideefestival.ee

 5.–8.07 
Muhu Future Music Festival “JuuJääb”  
• Tulevaisuuden musiikkifestivaali “Juu 
Jääb” Muhussa • www.juujaab.ee

 6.–8.07  
The 23rd Church Music Days of 
Kihelkonna • Kihelkonnan    
23. kirkkomusiikkipäivät    
• www.saarmaavald.ee

 7.–8.07 
Kuressaare and Open Gardens of 
Islands • Kuressaaren ja saarten 
avoimet puutarhat    
• www.saarekodukant.edu.ee

 12.– 15.07 
I Land Sound in Orissaares on Illiku 
islet • I Land Sound Orissaaressa Illikun 
luodolla • www.ilandsound.ee

 19.–28.07 
Saaremaa Opera Days • Saarenmaan 
oopperapäivät    
• www.saaremaaopera.com

 24.–29.07 
Mustjala 20th music Festival   
• Mustjalan 20. musiikki festivaali   
• www.mustjalafestival.ee

 29.07 
Muhu Cafe Day • Muhun kahvilapäivä 
www.muhu.ee

 31.07–4.08  
Kuressaare Chamber Music Days   
• Kuressaaren kamarimusiikkipäivät  
• www.kammerfest.ee

 17.08 
Kaarma 17th Night Song Festival    
• Kaarman 17. yölaulujuhla    
• www.saaremaavald.ee

 17.–19.08 
Ruhnu Peace Festival • RuhnuRahu-
festivaali • www.ruhnurahu.ee

 17.–20.05 
3rd International Viking Market in 
Salme Beach Park • 3. kansainväliset 
viikinkimarkkinat Salmen 
rantapuistossa • www.saaremaavald.ee

 25.08 
Ancient Lights on the beaches and 
harbors of Saaremaa • Muinaistulien 
yö Saarenmaan rannoilla ja satamissa
• www.muinastuled.ee

JULY /HEINÄKUU
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KURESSAARE CITY THEATRE IN THE HARBOR BARN, VESKI STR. 9

JULY, AUGUST / HEINÄKUU, ELOKUU / 2018

WWW.KLTEATER.EE

“MERETAKAINEN PARATIISI” / " PARADISE BEYOND THE SEA”

KESÄNÄYTTELMÄ / SUMMERPLAY 
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12. – 13. oktoober 
2018

2018
5151

51



Share your impressions about Saaremaa 
in social media by using #visitsaaremaa 
and discover the adventures of others in 
Facebook and Instagram. © Visit Saaremaa /   

Tervetuloa Saarenmaan 2018 

Published by NGO Visit Saaremaa
Texts: Silver Saluri
Design: Katre Lember
Photos: Kati Aus, Tõnu Ling, Lembit Michelson, 
Allan Mehik, Kristina Mägi, Saaremaa Muuseum, 
vikipeedia, private collections
Repro & print: AS Pajo Printing Housewww.instagram.com/visit_saaremaa/

www.facebook.com/visitsaaremaa/

Kerro Saarenmaan vaikutelmistasi sosiaalisessa 
mediassa otsikolla #visitsaaremaa ja 
tutustu muiden vastaviin seikkailuihin sekä 
Facebookissa että Instagramissa.

Saaremaa Tourist Information Centre /
Saarenmaan matkailuneuvonta
Tallinna 2, Kuressaare, Estonia / Viro
+372 453 3120
info@visitsaaremaa.ee

www.visitsaaremaa.ee


