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Põhjarannik täis saladusi 
ning avastamata kohti

North coast full of secrets 
and undiscovered places

Soome lahe põhjarannikul kulgeb kiirtee, mida mööda jõuab pea-
linnast piirilinna autoga pelgalt kahe ja poole tunniga. Naudita-
vamad vaated avanevad kindlasti siis, kui keerad kiirteelt kõrvale. 
Võta aega ja tule uudista, mida pakub kauni loodusega Eestimaa 
põhjaserv. Leiad kvaliteetset kohalikku toitu, parimaid veinitootjaid, 
põnevaid seiklusparke, võimalusi rahulikuks looduse nautimiseks, 
matkaradu ning kunagist mõisakultuuri. Tule hea seltskonnaga – 
jalgrattal, matkates, rongiga, autoga või meritsi. Põhjarannik on 
avastamist väärt!

Album on valminud koostööprojekti „Pealinnast piirilinna“ 
raames, mis koondab ettevõtjate infot ja annab väikese ülevaate 
teekonnal pakutavatest teenustest, sest kaante vahele on jõudnud 
sellest vaid väike osa.

2015. aastal alguse saanud koostööprojekt avaldab mõju Eesti 
põhjaranniku kui ühe olulise turismisihtkoha tuntuse kasvule ning 
annab võimaluse suurendad rannikupiirkonna ettevõtjate koostöö-
võimalusi. Koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“ kutsub inimesi tee-
konnal peatuma ning saama osa erinevatest maitsetest, elamustest 
ja vaatamisväärsustest – 2020. aastal käivitus „Pealinnast piirilinna“ 
kaardirakendus Navicup äpi keskkonnas, mis on kättesaadav nii tele-
fonis kui arvutis meie kodulehel www.pealinnastpiirilinna.ee.

Koostööprojektis osalevad põhjaranniku LEADER tegevusgru-
pid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu (www.leaderph.eu), MTÜ Aren-
duskoda (www.arenduskoda.ee), MTÜ Partnerid (www.mtupartnerid.
eu), MTÜ Virumaa Koostöökogu (www.viko.ee), MTÜ Kirderanniku 
Koostöökogu (www.kirderannik.ee) ja MTÜ Virumaa Rannakalurite 
Ühing (www.vrky.ee).

Margit Pärtel, 
koostööprojekti „Pealinnast piirilinna“ projektijuht

There is a highway on the North coast of the Gulf of Finland, which takes 
you from the capital to the border town in two hours by car. The most 
enjoyable wiews open up when you turn off the highway. Take your time 
to come and find out, what the northern edge of Estonia with its beautiful 
nature offers. You will find quality local food, the best wine producers, 
exciting adventure parks, opportunities for peaceful nature enjoyment, 
hiking trails and former manor culture. Come with good company – by 
bike, train, car, hiking or sea. The North coast is worth discovering!

The album has been compiled as part of cooperation project „Form 
the capital to the border town“, which brings together entrepreneurs` 
information and gives a biref overview of services offered along the 
route, as only a small part of it has reached between these covers. 

The cooperation project, which started in 2015 has an impact on 
the growth of the reputation of the North coast of Estonia as one of 
important tourism destinations and provides an opportunity to increase 
the collaboration possibilities for entrepreneurs in the costal area. The 
cooperation project „Form the capital to the border town“ invites people 
to stop along the way and experience flavours, feelings and sights – 
in 2020 a map application „Form the capital to the border town“ was 
launched in the Navicup app environment, which is available on both 
your phone and computer on our website www.pealinnastpiirilinna.ee. 

North coast LEADER action groups: MTÜ Põhja-Harju Koostöö-
kogu (www.leaderph.eu), MTÜ Arenduskoda (www.arenduskoda.ee), MTÜ 
Partnerid (www.mtupartnerid.eu), MTÜ Virumaa Koostöökogu (www.viko.
ee), MTÜ Kirderanniku Koostöökogu (www.kirderannik.ee) ja MTÜ Viru-
maa Rannakalurite Ühing (www.vrky.ee) participate in the cooperation 
project. 

   
   Margit Pärtel, the project manager of the cooperation project 

„Form the capital to the border town“

Koostajad/Authors: Elsa Hundt, Kadri Kuusmik, Ülle Marits, Maarja Raja, Margit Pärtel, Reili Soppe ja Heiki Vuntus

Fotode autorid/Photos: 
Arenduskoda – Tarmo Haud;  
Kirderanniku Koostöökogu – Hannes Arus, Kalev Külaase;  
Partnerid – Elsa Hundt, Katrin Koha, Klaarika Ots, Ülle Ristimägi;  
Põhja-Harju Koostöökogu – Johan Uimerind, Kaido Haagen, Kaupo Kalda, Triine Tamm, Piia Ruber;  
Virumaa Koostöökogu – Valmar Voolaid, Melani Lindeberg, Marko Mõru

Tõlkija/Translation – Liina Uusküla 
Korrektor/Corrector – Karin Vuntus 
Kujundaja/Design – Liina Kald

Trükitud trükikojas Printon

Album on valminud LEADER koostööprojekti „Pealinnast piirilinna“ raames - www.pealinnastpiirilinna.ee 
The album has been compiled as part of LEADER cooperation project „Form the capital to the border town“.
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1  Naissaare muuseum ja sadam

2  Naissaare külalistemaja

3  Viimsi Vabaõhumuuseum

4  Ökospa Harmoonikum

5  Prangli sadam, resto ja 

    ekskursioonid

6  Rootsi-Kallavere Külamuuseum

7  Lilleoru Külastuskeskus

8  Koljunuki sadam ja restoran Veer

9  Kostivere Kultuurimõis

10 Ajaveski Kunsti- ja Käsitöökeskus

11  Jõelähtme kirik

12  Jägala juga

13  Neeme pood/kohvik ning 

    Vana Kala kõrts

14  Ruhe restoran ja Neeme sadam

15  Kaberneeme rand
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Naissaare MUUSEUM JA sadam 
NAISSAARE MUSEUM AND HARBOR

NAISSAARE GUESTHOUSE

VIIMSI OPEN-AIR MUSEUM

Viimsi Vabaõhumuuseum

Naissaare külalistemaja

Maist kuni oktoobrini on Naissaare külalistemajas oodatud nii 
üksikkülastajad kui ka suured seltskonnad. Õigemini on tegemist 
saare infopunkti ja külastuskeskusega, sest siit saab lisaks 
majutusele ja toitlustusele tellida ka ekskursioone, transporti, 
sauna ja muudki õigeks puhkuseks vajalikku. 
www.naissaare.ee 

Tänane Viimsi vabaõhumuuseum on tegelikkuses üle 150 
aasta vana rannatalude kompleks maalilisel mererannal 
Pringi külas Viimsis. Põhiosa vabaõhumuuseumist 
moodustab ajalooline Kingu rannatalu oma rehielamuga. 
Külastajatele pakutakse siin temaatilisi programme 
ja sündmusi, kombineerides vanu kombeid kaasaegse 
rannarahva elu-oluga.
www.rannarahvamuuseum.ee

Naissaar ise on üks suur sõjamuuseum, aga kitsamas mõttes on muuseum 
ühes nõukogudeaegses üleajateenija elamus ja tutvustab saare vanemat ja 
lähemat militaarajalugu. Vaieldamatult on üheks põnevaimaks eksponaadiks 
vana rong, mis sõidutab turiste sadama ja Männiku küla vahet!
www.puhkaeestis.ee/et/naissaare-sojamuuseum

Põhja-Harju Koostöökogu Põhja-Harju Koostöökogu
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Ökospa Harmoonikum

Prangli sadam, resto ja ekskursioonid Lilleoru Külastuskeskus

Rootsi-Kallavere Külamuuseum
Eesti esimene ökospaa asub Viimsi mõisa karjakastelli 
sajanditevanuste paekivimüüride vahel. Hubane miljöö 
loob turvatunnet ja avab positiivse poole – tõeline hygge! 
Harmoonikum on värskelt uue katuse all ja siin on piisavalt 
ruumi kõigeks – pakume tervislikku toitu, õpitubasid, 
privaatseid spaamõnusid ja palju muudki. 
www.harmoonikum.ee

Reisid Prangli saarele viivad Põhja-Eesti ainsale põlis-
asustusega, päris oma traditsioonide ja külalislahke rahvaga 
paika. Saareidülli loovad imekaunid liivarannad, kalurikülad, 
unustamatud päikeseloojangud ning tuhat muud pisiasja. 
Reise aitab korraldada www.pranglireisid.ee.  

Endise NO99 Põhuteatri taladele rajatud Lilleoru õppekeskus on suurim 
roopakkehitis Euroopas ja ainus omataoline avalik hoone kogu maailmas – siin 
tegutseb Lilleoru põhikool, renditakse välja seminarisaali ning külalistele on 
avatud kohvik, Lilleoru pood. Õues saab jalutada Elulille pargis. 
www.lilleoru.ee

Rootsi-Kallavere küla on kultuurišokina mõjuv paik, kus kaht 
erinevat ajastut ja kultuuri eraldab vana kiviaed - vahetult Maardu 
linna 9-korruseliste majade kõrval elab oma elu edasi 17. saj 
planeeringuga vana Rootsi-Kallavere küla. Siin toimetab aktiivne 
selts, kes heameelega avab küla muuseumiuksed tulijatele. 
www.rkk.ee

Põhja-Harju Koostöökogu

HARMOONIKUM ECOSPA 

PRANGLI HARBOR, RESTAURANT AND EXCURSIONS LILLEORU CENTER, HUB OF CONSCIOUS CHANGE

ROOTSI-KALLAVERE VILLAGE MUSEUM
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Jõelähtme kirik

Kostivere Kultuurimõis

Koljunuki sadam ja restoran Veer

Jõelähtme Püha Neitsi Maarja 
kirik on üks Eesti vanemaid 
kirikuid, mida kirjalikes allikates 
mainitakse esimest korda 1241. 
aastal. “Kirik keset küla” - see 
ütlus peab siinkohal paika, 
sest kirik jäi suuremate külade 
vahele ning nii oli kättesaadav 
kõigile kihelkonna inimestele. 
www.maarjakirik.ee

Kostivere varaklassitsistlik mõisahoone valmis 1776. 
aastal, mille algusaegu meenutab kolmnurkfrontoonil  
von Brevernite ja Stael von Holsteinide stukkvapp – uus 
peahoone oli kingitus noorpaarile. Tänasel päeval on 
see väärikas hoone paikkonna kultuuritempel. 
www.joelahtmekultuur.ee/mois/et/ 

Otse merekaldal Ihasalu lahe ääres ootavad väike Koljunuki sadam ja restoran 
Veer oma külalisi – tulgu nad siis maalt või merelt. Sadamahoone pakub 
smarthouse põhimõttel teenuseid: majutus, slippimine, paadikohad. Siin saab 
pidada ka seminare ja vastuvõtte kuursaalis, restoran kostitab hea ja paremaga. 
www.koljunuki.ee,  www.veer.ee

Põhja-Harju Koostöökogu Põhja-Harju Koostöökogu

KOSTIVERE CULTURE MANOR

KOLJUNUKI HARBOR AND RESTAURANT VEER
JÕELÄHTME CHURCH
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Ajaveski Kunsti- ja Käsitöökeskus Jägala juga ja saha kabel

Jägala juga on lätlased ka Baltikumi Niagaaraks 
nimetanud. Joa kõrgus on ligi 8 ja laius üle 50 meetri. 
Omapärane on juga ka talvel, kui külmadega tardunud 
veemass muutub suurte jääpurikatega jääseinaks. Saha 
kabel on vanim terviklikul kujul säilinud keskaegne 
kivikabel maal. Kabel ehitati 15. sajandi teisel veerandil 
ehk samal ajal kui Pirita kloostergi – üllatav sarnasus 
Pirita kloostrikirikuga ei jää märkamata!

Põhja-Harju Koostöökogu Põhja-Harju Koostöökogu

Lagunenud tuuleveski kehandist on unikaalse 
restaureerimislahenduse tulemusel saanud 
ainulaadse välimusega vaatamisväärsus ja 
tegevuspaik, kus neljal korrusel toimuvad 
erinevad töötoad, näitused, avatud on väike 
käsitööpoekene, pakkudes seeläbi külalistele 
mitmel moel emotsioone autentses Põhja-
Eesti külamiljöös. 
www.ajaveski.eu 

AJAVESKI ART AND HANDICRAFT CENTER
JÄGALA WATERFALL AND SAHA CHAPEL
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Ruhe restoran ja Neeme sadam

Ihasalu poolsaarel  Neeme sadama juures on üle Eesti 
kuulus kalarestoran RUHE – suvisel ajal eriti tore 
suveterrass on otsapidi peaaegu meres! Paadikuuri 
meenutava restorani katuse all on ka mõned 
majutusruumid ning restorani kõrval on eraldi hoone 
ürituste korraldamiseks – Ruhe Rannamaja. 
www.ruhe.ee 

Põhja-Harju Koostöökogu Põhja-Harju Koostöökogu

Neeme pood & kohvik 
ning Vana Kala kõrts

Ihasalu poolsaare tipus Neeme külas 
on kaks toredat väikest söögikohta - 
pererestoran Wana Kala Kõrts on 
avatud kevadest sügiseni, aga Neeme 
pood ja kohvik aasta läbi. Viimane on 
piirkonnas eriti kuulus oma maitsvate 
küpsetiste ning peremehe pühapäeva 
pannkoogihommikute poolest! 
www.neemepood.ee

NEEME SHOP & CAFE 
AND WANA KALA TAVERN

RUHE RESTAURANT AND NEEME HARBOR
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Kaberneeme rand

Kaberneeme poolsaar on Eesti põhjaranniku 
pärl oma kuulsate liivarandade poolest.  
Poolsaare mõtteliseks jätkuks on Koipsi 
ja Rammu saared, mis on Kolga lahe 
maastikukaitseala koosseisus. Kunagises 
kuulsas Kaberneeme paadiehituskülas on 
nüüdki sadam ja ka sadamarestoran Neem. 
www.kaberneememarina.ee 

Põhja-Harju Koostöökogu

KABERNEEME BEACH

1  Puhkekeskus Valkla Rand

2  Laugu Külalistemaja

3  Iisaka Lambakasvatus- ja Käsitöötalu

4  Kodune Mesi

5  Hara sadam

6  Kuivoja Puhkekeskus

7  Ökokuller

8  Käsmu Külaselts

9  Jaanioja Käsitöötalu

10 Veinivilla

11  Õnnela Külalistemaja

12  Kogukonnakeskus (Aru mõis)

13  Jäneda Mõis

14  Moe Mõis

15  Lauli Loovstuudio ja Keraamikakoda

16  Hõbeda Kitsefarm

17  Kuusiku Loodustalu

18  Sagadi Mõis

19  Magasimaa

20 Adami Turismitalu

21  Eisma sadam

22 Arma Ratastalu

23 Karepa Ravimtaimeaed

24 Toolse Puhkeküla
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Arenduskoda Arenduskoda

Puhkekeskus Valkla Rand

LAUGU Külalistemaja

Puhkekeskus on suvituskoht, kus pakutakse mitmekülgseid võimalusi 
puhkamiseks ja sündmuste tähistamiseks. Valkla Rand sobib peredele 
puhkamiseks, ettevõtetele seminarideks ja firmaüritusteks, pulmade 
korraldamiseks ja juubelipidustusteks.
www.valklarand.ee

Külalistemajas on hubased, lustlike värvitoonidega kõigi 
mugavustega numbritoad. Kehakinnitust saab peosaalis, 
vajalikku kosutust pakuvad puuküttega leilisaun ja bassein.
www.laugu.ee

Kodune Mesi

Kodune Mesi mesinik Leonella Sootaga: 
Põhja-Eesti mesi maitseb teisiti kui 
Lõuna-Eesti mesi, sest siinse paepealse 
pinnase taimekooslus on teistsugune.
http://kohaliktoit.arenduskoda.ee/s/
mageda

HOLIDAY CENTER VALKLA BEACH 

LAUGU GUESTHOUSE

DOMESTIC HONEY
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Arenduskoda Arenduskoda

Iisaka Lambakasvatus- ja Käsitöötalu

Iisaka talus kasvatatakse lambaid ja saadavast villast tehakse 
kaunist kodumaist käsitööd. Samuti tutvustatakse Muinasrajal 
esivanemate elu-olu ja saab istuda suures püstkojas.
www.iisakatalu.ee

HARA SADAM

Haras põimuvad omavahel 
imeline Lahemaa loodus, 
ajalugu ja esivanemate visadus. 
See on endine sõjaväesadam, 
mida praegu tuntakse Hara 
allveelaevade baasina.
www.harasadam.ee

IISAKA SHEEP BREEDING AND HANDICRAFT FARM

HARA HARBOR
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Ökokuller

KUIVOJA Puhkekeskus

Ökokuller tegeleb loodus- ja kogukonnaturismiga. Ökokulleri eestvedamisel 
on valminud Eestis ainulaadne ratastel kiosk, milles on köögi- ja puhkenurga, 
magamiskohaga kohvik-infopunkt.
www.seic.ee/et/ettevote/okokuller

Puhkekeskus asub Loksa vaikses ja metsases piirkonnas, 
mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel rannast. Vaba aega 
saab sisustada mitmesuguste tegevustega, näiteks minnes 
matkama või vaatamisväärsustega tutvuma.
www.kuivoja.ee

Arenduskoda Arenduskoda

Käsmu Külaselts

Käsmu küla on tuntud rohkete 
kultuurimälestiste poolest. Kuulsust 
on Käsmu kogunud kaptenite 
külana. Käsmu omapäraks on valged 
kaptenimajad ja kõrged lipumastid.
www.kasmu.eu

KUIVOJA RECREATION CENTER 

KÄSMU VILLAGE SOCIETY

ECO-COURIER
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Arenduskoda Arenduskoda

VALGEJÕE Veinivilla

Valgejõe Veinivilla on Eesti põhjapoolseim puuvilja- ja 
marjaveinitalu. Kogu tooraine on pärit Eesti pinnalt ning veinid 
on pakkumisel isegi Michelini-tärniga restoranides Saksamaal.
www.veinivilla.ee

Käsitöötalus sünnivad muinasjutulised  lillemantlid ja avanevad 
uksed käsitöömaailma. Avarad muruplatsid ja ajaloohõngulised 
katusealused võimaldavad korraldada erinevaid üritusi.
www.jaanioja.ee

Jaanioja Käsitöötalu
Õnnela  külalistemaja 

Kogukonnakeskus (Aru mõis) 

Arhailine kaasaegsete mugavustega 
külalistemaja asub vanas talukompleksis. 
Siia tullakse tähistama suursündmusi, 
korraldama seminare või otsima vaikust. 
www.onnela.ee

Keskus pakub ürditeed ja käsitööveini, korraldab 
üritusi ning koolitusi.
www.katariinatee.wordpress.com

JAANIOJA HANDYCRAFT FARM

VALGEJÕE WINE VILLA COMMUNITY CENTER (ARU MANOR)

OHEPALU GUESTHOUSE „ÕNNELA“
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Jäneda Mõis

Jäneda Mõisa Turismikeskus pakub 
looduskaunis, värvika ajalooga paigas  
võimalust korraldada konverentse, 
seminare jm üritusi ning erinevaid 
võimalusi aktiivseks puhkuseks. Jäneda 
küla oma 660-aastase kultuurilooga 
pakub avastamisrõõmu nii rahu hindajaile 
kui ka teravate elamuste ihkajaile.
www.janedaturism.ee

Arenduskoda Arenduskoda

Moe Mõis

Moel asub Eesti ainuke ja maailmas 
vanuselt teine piiritustööstuse 
muuseum! Tutvustatakse piirituse 
tegemise ajalugu ja räägitakse, kuidas 
tänapäeval piiritust toodetakse ja 
kuidas piiritusest saab viin.
www.moe.ee

JÄNEDA MANOR
MOE MANOR
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Arenduskoda Arenduskoda

Kuusiku Loodustalu 
Lauli Loovstuudio ja Keraamikakoda

Hõbeda kitsefarm

Stuudio on suurepärane võimalus selleks, et olla koos kallite 
inimestega, veeta ühist kvaliteetaega ja teha midagi toredat. 
Perenaine Heli Preismann on Lääne-Virumaa aasta koolitaja 
2015.
www.lauliloovstuudio.ee

Talu ilmestavad iidsed puud, eriilmelised 
lillepeenrad, erinevast puidust puhkenurgad, 
puuskulptuurid, kiiged ja väike okaspuude ning 
põõsaste kollektsioon.
www.kuusikunaturefarm.ee

Farmi eesmärgiks on toota ja müüa laias valikus 
kitsejuustu. Tulevikus laiendatakse tootevalikut 
kõrvaltoodete näol – seebid, kreemid jms.
www.kitsefarm.ee

LAULI CREATIVE STUDIO AND POTTERY CHAMBER

HÕBEDA GOAT FARM

KUUSIKU NATURE FARM
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Arenduskoda Arenduskoda

Magasimaa 

Adami Turismitalu

Magasimaa, asudes metsareservaadi servas, kuhu inimese jalg pole 
aastakümneid astunud, on ka ise reservaadiks puhta looduse rüpes. 
Toit, mida siin kasvatatakse ja loodusest kogutakse, on tänu Lahemaa 
Rahvuspargile jäänud tööstuse ja põllumajanduse mõjudeta, seega 
jäänud puutumatuks ja puhtaks.
www.magasimaa.weebly.com

Adami talu on ideaalne koht, et pääseda eemale linnakärast ja 
unustada tööstress. Siin on mõnusad metsarajad, jalgrattateed 
ja jalutustee kaugusel puhas meri ning pikk kaunis liivarand.
www.adami.ee

Sagadi mõis 

Mõisa tegevused on paljuski seotud metsa ja 
loodusega, tähtsad on puhas keskkond ja säästev 
eluviis. Sagadi metsakeskuses toimivad koos 
metsamuuseum ja mõis-muuseum, looduskool, 
hotell ja restoran. Sagadist on kujunenud tuntud 
loodusharidus-, kultuuri- ja turismikeskus. 
www.sagadi.ee

SAGADI MANOR

MAGASIMAA

ADAMI COUNTRY GUESTHOUSE
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Arenduskoda Arenduskoda

Eisma sadam

Arma RatSatalu

Eisma sadam on erasadam, mis pakub sadamateenuseid kutselistele 
kaluritele, kohalikele laevaomanikele ning mereturistidele. Sadama 
eesmärgiks on arendada keskkonnasäästlikku rannakalapüügi turismi.
www.eismasadam.ee

Ratsatalu asub Lahemaa rahvuspargi läheduses 
Rutja rannakülas. Aasta ringi majutuseks ja ürituste 
korraldamiseks pakutakse ehedat palkmaja. Suviti 
on majutuseks ka suvemajad ja aidad. Lastega 
peredele ja väiksematele seltskondadele pakub 
ratsakeskus mitmesuguseid hobuprogramme.
www.armaratsatalu.ee

EISMA HARBOR

ARMA RIDING FARM
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Karepa Ravimtaimeaed

Toolse Puhkeküla

Ravimtaimeaias saab tutvuda ravim- ja maitsetaimedega ning teada, 
kuidas neid kasutada toiduks ja tervise heaks. Toimuvad ekskursioonid 
ravimtaimeaeda ja taimede kasutamise õpitoad.
www.ravimtaimeaed.ee

Puhkeküla võõrustab aasta ringi suuri ja väikeseid, peresid ja 
gruppe. Siia on oodatud need, kes soovivad loodust nautida, kui ka 
need, kes armastavad privaatsust. 
www.toolsepuhkekyla.ee

Arenduskoda Arenduskoda

KAREPA HERBS

TOOLSE RESORT VILLAGE

1 Haljala Sämmi Grill

2 Tabani Puhketalu

3 Artocarpuse Meemaja

4 Eepo-Eesti Portselan

5 Lõnga Liisu

6 Vinni Hostel

7 Arkna Mahe

8 Essu mõis

9 Mäehansu talu

10 Kunda Tsemendimuuseum

11 Lontova seikluspark

12 Lammasmäe Puhkekeskus

13 Ubja Külaselts Linda

14 Viru-Nigula Koduloomuuseum
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Haljala Sämmi Grill

Tabani Puhketalu

Artocarpuse Meemaja

Menüü koostamisel ühendatakse eestlastele omased lihaküpsetamise 
traditsioonid ja miksitakse sinna maitseid maailmast. Sellega rikastatakse 
külastajate maitseelamusi ja antakse edasi huvitavaid ideid.
www.sammigrill.ee

Tabani Puhketalu on ideaalne koht, et pääseda eemale 
linnakärast ja maandada stressi. Vanas kõrtsihoones 
saab tähistada tähtpäevi, pidada koolitusi või seminare, 
lõõgastuda saunamajas ning peamaja II korrusel hubastes 
tubades välja puhata. 
www.tabanipuhketalu.ee

Lisaks erinevate meetoodete valmistamisele viiakse 
mesinikele ja teistele huvilistele läbi ka õppepäevi.
www.mesi24.ee

Partnerid Partnerid

HALJALA SÄMM`S GRILL ARTOCARPUS HONEY HOUSE

TABANI HOLIDAY FARM
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Eepo-Eesti Portselan

Lõnga Liisu

Vinni Hostel

Arkna Mahe

Ettevõtte toodang sobib nii 
kodumajapidamisse kui suur-
toitlustusse, sest on tehtud 
eriti tugevast vitroportsela-
nist (savist). Ühendatud on 
tehnika viimane sõna ja vana 
käsitöötraditsioon. Toodangut 
saab osta tehasepoest, võe-
takse vastu ka gruppe.
www.eepo.ee

Lõnga Liisu tooteid saab osta otse kohalikust müügitoast, 
samuti saab neid tellida aasta ringi e-poest.
www.longaliisu.ee

Vinni hostel on parim valik, kui eelistatakse mõistlikke hindu, 
ning ideaalset kohta nii lühemaks kui pikemaks peatumiseks. 
Kohe kõrval asub maakonna üks suurematest spordikeskustest.
www.vinnihostel.ee

Mõisa Jääkeldris saab kevad-suvisel hooajal keha kinnitada, 
degusteerida ja kaasa osta mõisa põldudel kasvanud mustsõstardest 
ja õuntest tehtud tooteid, mett ning teisi hõrgutisi. 
www.arkna.ee

Partnerid Partnerid

EEPO-ESTONIAN PORCELAIN

LÕNGA LIISU`S HANDYCRAFT

VINNI HOSTEL 

ARKNA MAHE (MILD)
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Essu mõis

Mäehansu talu

Kunda Tsemendimuuseum

Otsid peopaika pulmadeks, sünnipäevadeks 
või lihtsalt koosviibimiseks? Essu mõisas 
leidub selleks sobiv ruum. Privaatne kahe 
rajaga bowlingusaal, minigolf või piljard on 
ideaalsed sportlikuks ajaveetmiseks. Pärast 
saab lõõgastuda saunas ning välja puhata 
külalistemajas.
www.essumois.ee

Mäehansu talu on väike metsatalu, 
kus kasvatatakse kitsi ja lambaid ning 
tehakse käsitööd. Sisse on seatud kaks 
külalistetuba neile, kes soovivad metsas 
puhata. 
www.maehansu.ee

Muuseumikülastajale tutvustatakse tsemendi leiutamist ja selle 
kasutamist ning tootmisprotsessi Kundas. Saab kogeda atraktsiooni 
„Tuikuv tunnel“ ning võrrelda Eesti kuulsate inimeste käejälgi enda omaga.
www.virunigulamuuseumid.ee

Partnerid Partnerid

ESSU MANOR

MÄEHANSU FARM

KUNDA CEMENT MUSEUM
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Lontova seikluspark

Lammasmäe Puhkekeskus

Kunda jõe ürgoru kallastel laiuv Lontova puhkekeskus 
tervitab külastajaid puutumatu looduse ning mitmekesiste 
võimalustega. Kompleksi kuuluvad seikluspark, puhkemaja 
ja BLÜCHERI kohvik.
www.lontovaseikluspark.eu

Lammasmäe on ürgse väega salapaik, siin saab kogeda parimat 
saunaseiklust erinevates saunades koos saunamehega, 
matkata kanuude, ATV-de või Fatbikedega.  Nautida aktiivset 
puhkust Kunda jõe kallastel ning maitsta kohalikku toitu.
www.lammasmae.ee

Partnerid Partnerid

LONTOVA ADVENTURE PARK

LAMMASMÄE HOLIDAY CENTRE
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Viru-Nigula Koduloomuuseum

Muuseumis on väljapanekud erinevatest ajastutest. Nende 
hulgas ülevaated ja fotod Otto Wilhelm Masingu elust, 
väljapanekud küüditamistest ja kolhoosiajast, vanad 
tööriistad, tarbeesemed ning ajutised näitused.
www.virunigulamuuseumid.ee

Partnerid Partnerid

Ubja Külaselts Linda

Ubja muuseumis saab pilgu heita Ubja 
põlevkivikaevanduse ajaloole. Samas hoones 
on avatud ka Rakvere valla käsitööpood. 
https://www.facebook.com/ubja.kulaseltslinda

UBJA VILLAGE SOCIETY LINDA

VIRU-NIGULA MUSEUM OF LOCAL HISTORY

1 Mõedaku Puhkekeskus

2 Männiniidu Aiand

3 Ojasaare golfiväljak

4 Uljaste maastikukaitseala

5 Kalvi pankrannik

6 Aseri tuulepark

7 Pagarikoda

8 Sonda Kõrts

9 Sonda Puhkemaja

10 Kõrtsialuse Külalistemaja

11 Jäägri Grill

12 Kiviõli Seikluskeskus

13 Rosi Puhkemaja

14 Tuhamäe Hostel

15 Kohvik 5 kopikat 

16 Mereoja Kämping

17 Tulivee Keskus

18 Sirtsi kivi

19 Sirtsi Looduskaitseala

20 Purtse kindluse restoran

21 Purtse Pruulikoda ja mekituba

22 Lüganuse kirik

23 Karukella Puhkemaja

24 Aidu Veemaa
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Männiniidu Aiand

Mõedaku PuhkeKESKUS

2005. aastal asutatud Viru-Nigula perefirma 
tegeleb maastikuehituse, haljastuse hoolduse 
ja projekteerimise, suvelillede kasvatamise 
ja keskkonnaalase nõustamisega. Aiandi 
lahendused kaunistavad suviti mitmete 
Virumaa linnade avalikku ruumi. 
www.viruhaljastus.ee

Mõedaku Puhkekeskus kutsub loodusesse värsket õhku 
hingama ja aega veetma. Aktiivne nädalavahetus põnevate 
tegevustega garanteeritud: ATV-matkad, UTV-matkad, discgolf; 
talvel suusad-kelgud, tuubid, lumelauad; seminariruum ja 
õppeklass. Saun ja tünnisaun igal aastaajal ning kohvik ja 
catering ettetellimisel. Majutus 2- kuni 3-kohalistes hostel-
tüüpi tubades.
www.moedaku.eu

Virumaa Koostöökogu Virumaa Koostöökoda

MÕEDAKU RECREATION CENTER

MÄNNINIIDU MARKET- GARDEN
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Ojasaare golFiväljak

Uljaste maastikukaitseala
Kalvi pankrannik

Ojasaare golfiväljak võimaldab aktiivset puhkust kauni looduse rüpes ja 
pakub oma tagasihoidlike, kuid piisavate võimalustega golfi algõpet ja 
treenimisvõimalusi odavaima hinna eest Eestis. Golfiväljakule oodatakse 
uut kogemust saama nii algajaid kui mängijaid, kellel golf juba käpas. 
www.ojasaare.ee

Uljaste maastikukaitseala on loodud Uljaste järve, oosi ja mõhnastiku, soo ja 
metsade kaitseks. Uljaste järv on 6,4 m sügav, allikaterohke ja ümbritsetud Uljaste 
matkaradadega. Muistendi järgi on Uljaste järv oma praegusesse asukohta rännanud. 
www.virumaasuda.ee/teenused/uljaste-maastikukaitseala

Viru-Nigula vallas asuvas Kalvi külas on Virumaa kaunimad pankrannikuvaated, Kalvi supelrand, 50 m üle merepinna ulatuv 
Kalvi pank ja Kalvi vasallilinnuse varemed. Kalvis asub graniitplokkidest tuudorstiilis rüütliloss, mis praegu on eraomanduses. 
www.virumaasuda.ee/teenused/pankrannik-ja-klint

Virumaa Koostöökogu Virumaa Koostöökogu

OJASAARE GOLF

ULJASTE LANDSCAPE PROTECTION AREA
KALVI LIMESTONE COAST
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Aseri tuulepark

Sonda Kõrts

Sonda Puhkemaja

Pagarikoda

Aseri tuulepark asub Tallinn-Narva maantee 
ääres Aseri Arukülas. Tuulepargi maa-ala 
suurus on ca 200 hektarit. Tuulepark valmis 
2011. aastal. 1026 tonni kaaluva tuuliku masti 
kõrgus on 90 m, rootori läbimõõt 103 m.
www.virumaasuda.ee/teenused/aseriaru-
tuulepark

Lisaks meeleolukatele pidudele pakub Sonda kõrts ettetellimisel cateringi-teenust. 
Virumaa kuulsamaid tordimeistreid Kaire Tordid valmistab erinevaid kooke ja küpsetisi, 
laste-, sünnipäeva- ja pulmatorte ning Virumaa parim moonikringel on pärit just Sondast. 
www.sondakorts.ee

Sonda puhkemaja asub Sonda külas. Pererahvas ootab külla kuni 12-liikmelisi 
seltskondi ja pakub nii majutus- kui saunavõimalust. Tule üksi, pere või sõpradega! 
www.facebook.com/sondapuhkemaja

Pagarikoda tegutseb 2014. aastast. Kodusest köögist on välja kasvanud 
mõnus ja hubane, suvehooajal nädalavahetuseti töötav kodukohvik, 
kus perenaine Leelo hoolitseb külaliste maitseelamuste eest erinevate 
küpsetatud hõrgutistega. Vastu võetakse ka cateringi-tellimusi.
www.facebook.com/pagarikoda

ASERI WIND PARK

BAKERY CHAMBER

SONDA PUB

SONDA HOLIDAY HOUSE
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Kõrtsialuse Külalistemaja

Kiviõli Seikluskeskus

Jäägri Grill

Kõrtsialuse Külalistemaja on jalgratturite, jahimeeste 
ja erinevate seltskondade meelispaik peatuseks. Siin 
on 8 kahekohalist tuba, saun, puhkeruum ja kööginurk. 
Asub söögikohaga Jäägri Grill samas kompleksis.
www.jaagrigrill.ee/majutus

Baltikumi kõrgeima tehismäe erakordsel maastikul ootab Sinu peret elamuspark, 
mis sobib ideaalselt peredele, kes hindavad ühist ja aktiivset kvaliteetaega. Talved 
pakuvad seikluskeskuses suusa-, lumelaua- ja tuubimõnu kõigile, kes vähegi 
lumes hullamist hindavad. Paketid suurematele gruppidele ja individuaalsed 
seiklusvõimalused üksi uitajaile.
www.seikluskeskus.ee

Jäägri Grill asub Tallinn-Narva mnt 127. 
kilomeetril. Keha kinnitama on oodatud nii 
üksikud rändajad, kes põnevat kehakinnitust 
otsivad, kui ka suuremad seltskonnad. 
Toidulauale pakume lisaks tavamenüüle ka 
ulukilihast toite, mis on valminud peamiselt 
kohalikust toorainest. 
www.jaagrigrill.ee

KÕRTSIALUSE GUESTHOUSE

GRILLHOUSE JÄÄGRI

KIVIÕLI ADVENTURE TOURISM CENTER
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Rosi Puhkemaja

Tuhamäe Hostel JA Puhkemajad Kohvik 5 kopikat 

Mereoja Kämping

Rosi Puhkemaja sobib suurepäraselt puhkuseks 
sportlastele, loodussõpradele ja kõigile neile, 
kes tahavad puhata sõpradega, perega või üksi. 
Puhkemaja on mõeldud kümne inimese suurusele 
seltskonnale. Võimalik tellida ka õhtusöök/peolaud 
ja hommikusöök.
www.rosipuhkemaja.ee

Tuhamäe hosteli majutuskompleksis ootab teid kuni 30-kohaline hosteli peamaja. Hosteli juurde kuuluvad ka 
väiksemale kuni kümnesele seltskonnale mõeldud puhkemajad. Kõrval asub Kiviõli Seikluskeskus. Hosteli juurest 
algab rattatee mereni ja kergliiklustee Uljaste järveni. Hostel asub RMK Penijõe-Aegviidu-Kauksi matkateel. 
www.tuhamaehostel.com

5 Kopikat lõuna-buffee on Kiviõli linnas asuv hommiku- ja lõunasööki pakkuv 
kohvik. Menüüs on ennekõike lihtsad kodused toidud, mis peaksid sobima nii 
tõsisele töömehele kui ka kontoriprouadele. Lisateenusena on võimalik läbi viia 
perekondlikke sündmusi. 
www.facebook.com/5kopikatlounabuffe

Mereoja on tänapäevanõuetele vastav kämping, kus eraldi 
puhkeala nii karavanireisijatele kui telgiga matkajaile. Siin on 
võimalik ööbida kämpingmajakestes või nautida glämpingu 
kogemust glamuursetes telkmajades. Kämping asub kõrge 
pankranniku astangul ja tugevate tuulte korral ei ole kogu 
territoorium kunagi tuulte vallas. 
www.mereoja.eu

ROSI HOLIDAY HOUSE

TUHAMÄE HOSTEL AND HOLIDAY HOMES CAFETERIA 5 KOPIKAT

CAMPING MEREOJA
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Tulivee Keskus

Sirtsi kivi

Sirtsi Looduskaitseala

Tulivee salapiirituseveo turismikeskus räägib, näitab ja laseb kogeda aegade 
hämaruses tõestisündinud lugusid, mida vanavanemad sulle iial rääkida 
ei julgeks. Tulivee on kõigist keeldudest kangem turismisihtkoht Põhja-
Eestis. Lisaks muuseumile kuulub keskuse juurde ka Tulivee rannarestoran, 
majutuskoht Tulivee Villa, kontserdikeskus ja Purtse Jahtsadam.
www.tulivee.ee

Sirtsi kivi on rändrahn, mis asub 
Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas 
Sirtsi külas Sirtsi looduskaitsealadel. 
Kivi pikkus on 9,8 m, kõrgus 2,7 m, 
ümbermõõt 26,7 m. Kivi tähistab 
Virumaa Südame keskpunkti. 
www.virumaasuda.ee/teenused/
sirtsi-randrahn-ja-sirtsi-soo

Sirtsi looduskaitseala asub Virumaa 
Südames. Kaitseala kogupindala on 4558 
ha ja selle ajalugu ulatub aastasse 1967. 
Looduskaitsealale mahub Sirtsi kivi, mis 
märgib Virumaa Südame keskpunkti ja 
Sirtsi soo, mis pakub imelisi vaateid ja 
häirimatut rahu looduses. 
www.virumaasuda.ee/teenused/sirtsi-
looduskaitseala

TULIVEE CENTRE

SIRTSI BOULDER

SIRTSI NATURE RESERVE
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Purtse kindluse restoran

Purtse PruulikoDa ja mekituba

Lüganuse kirik

Karukella Puhkemaja

Purtse kindlus ja restoran Von Taube on veidi omamoodi, kus 
aeg nagu seiskuks ja kosutav kõhutäis harmoneerub ideaalselt 
kummituslugusid ja kirevat ajalugu peitva interjööriga. Lisaks on 
kolmel korrusel seminarivõimalused ja ettetellimisel on võimalik 
osaleda giidituuridel. 
www.purtse.ee

Kolm sõpra hakkasid Purtse kindluse vanas sepikojas õlut pruulima. 
Pisike hubane Mekituba, mahutades 30 inimest, on väärtuslik 
täiendus pruulikoja elamuse nautimisel, mis sobib suurepäraselt 
ka kõikvõimalike sündmuste tähistamiseks. 
www.purtsepruulikoda.ee

Lüganuse kirik ehitati 14. sajandi keskpaiku ning algsest hoonest on säilinud 
pikihoone, altariruum ja kirikutorn ehitati hiljem. Kiriku asutaja oli Taubede 
suguvõsa esindaja ning algselt kaunistas kiriku ust ka Taubede suguvõsa vapp.
www.facebook.com/Lyganusekirik

Karukella Puhkemaja on mugav ja kodune majutus kuni 10 
inimesele. Oodatakse külla nii sõpruskondi kui ettevõtteid. 
Puhkemaja on varustatud kööginurga, söögisaali, sauna, terrassi ja 
kuumaveevanniga värskes õhus.
www.karukella.ee

PURTSE CASTLE RESTAURANT

PURTSE BREWERY and TAP ROOM

LÜGANUSE CHURCH

KARUKELLA HOLIDAY HOUSE 
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Aidu Veemaa

Aidu veemaa on endise põlevkivikarjääri 
alale rajatud unikaalne tehismaastik 
koos rahvusvahelistele nõuetele vastava 
sõudekanaliga, kus saab seigelda vee 
peal, vee sees ja vee ääres või korraldada 
tipptasemel spordiüritusi. Aidus saab 
nautida paadisõitu, kanuumatku, parv-
sauna mõnusid ja palju muudki.
www.aidu.ee

AIDU WATERSPORTS CENTRE
1  Eesti Kaevandusmuuseum

2  Kohtla-Nõmme skatepark

3  Adrenaator Aidu karjääris

4  Valge Hobu Trahter

5  Gruusia Trahter Mimino

6  Hotell Wironia

7  Jõhvi Kindluskiriku Muuseum

8  Kohvik Alzur Grand Caffe

9  Saka mõis

10  Valaste

11  Villa Meretare

12  Toila Pargi Kohvik

13  Virulase Puhkemaja

14  Kapteni sviit

15  Oru park

16  Aluoja Puhkekeskus

17  Pühajõe Puhkemaja

18  Motovilla

19  Perjatsi majutushoone

20  Sillamäe

21  Grenaderimägi

22  Vaivara Sinimägede Muuseum

23  Narva-Jõesuu

24  Narva-Jõesuu Koduloomuuseum

25  Kohvik Lemmik
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Kohtla-Nõmme skatepark

Adrenaator Aidu karjääris

Eesti kaevandusmuuseumi territooriumil 
aheraine mäe jalamil asub skate-park, kus 
kuue erineva rajaelemendiga betoonist 
sõidurajal saab trikke teha nii rula, BMXi 
kui ka tõukerattaga. 

Adrenaator pakub erinevaid seikluseid nii vee kui ka maa peal, nii jalgsi 
kui ka ratastel, ja seda kõike Eestis ainulaadsel tehismaastikul Aidu 
karjääris. Ka kõige julgemate adrenaliinitaluvus pannakse proovile!
www.adrenaator.ee

Eesti Kaevandusmuuseum

Eesti Kaevandusmuuseumis saad, kiiver peas, kaevurikuub 
seljas ja lamp käes, astuda  tõeliste kaevurite kunagistes 
jalajälgedes 8 meetrit allpool asuvates kaevanduskäikudes 
kogupikkusega üks kilomeeter, saades aimu nende 
igapäevasest tööelust niisketes ja hämarates tingimustes 
ja mõistes seeläbi põlevkivi kaevandamise ja tööstuse 
toimimise tagamaid ning arengut.
www.kaevandusmuuseum.ee

ESTONIAN MINING MUSEUM

KOHTLA-NÕMME SKATE PARK

ADRENAATOR AT AIDU`S QUARRY
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Valge Hobu Trahter

Hotell Wironia Gruusia Trahter Mimino

Trahter tegutseb kunagise Edise mõisa 
ait-kuivatis alates 1980. aastast. Olete 
oodatud sööma maitsvaid roogasid, mis on 
valmistatud Eesti rahvakombeid ja kohaliku 
köögi traditsioone silmas pidades! 
www.valgehobu.ee

Hubane ja kaasaegne hotell asub 
promenaadi ääres Jõhvi kesklinnas, kus 
kõik on käe-jala juures. Vaba aja veetmiseks 
sobib hästi maja esimesel korrusel asuv 
Wironia Pubi&SteakHouse.
www.wironia.ee

Mimino menüü sisaldab Gruusia köögi paremikku, millest 
ei puudu hatšapurid, hinkaalid, hartšo ja sütel küpsetatud 
šašlõkid. Mimino interjöör, kus on ligikaudu 70 istekohta, 
meenutab oma terrassi, veinitünnide ja tulekoldega vana 
Tbilisi tänavat.
www.mimino.ee

WHITE HORSE TAVERN

WIRONIA HOTEL GEORGIAN TAVERN MIMINO
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Kohvik Alzur Grand Caffe

Jõhvi Kindluskiriku Muuseum

Saka mõis

Valaste

Hubases kohvikus Jõhvi keskväljaku ääres 
saab taskukohase hinna eest maitsvat lõunat 
süüa ja mõnusasti aega veeta.
www.alzur.ee

Jõhvi Mihkli kiriku altarialustes võlvkeldrites asub muuseum, mida 
ülakirikuga ühendavad kitsad müürikäigud. 
www.johvimuuseum.ee

Uusrenessansi stiilis Saka mõis asub Toila vallas suurel maa-alal maalilisel 
paekaldal. Mõisa pargis on loodud võimalused jalutamiseks, pikniku 
pidamiseks ja saab näha erinevate ajastute kivimeid.
www.saka.ee

Ontika pankrannikul asuv Valaste juga on oma üle 
30-meetrise veeseinaga Eesti kõrgeim. Avatud on 
trepid joa juurest mere äärde ja klindimetsas kulgev 
1,3 km pikkune matkarada.
www.valaste.eu/valaste-juga/

MUSEUM OF THE FORTIFIED CHURCH OF JÕHVI

ALZUR GRAND CAFE

SAKA MANOR

VALASTE
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Villa Meretare

Kapteni sviit

Virulase Puhkemaja

Toila Pargi Kohvik
Villa Meretare pakub hubast ööbimisvõimalust 
Toila asulas. Alumisel korrusel on baar ning 
saab ka nautida saunamõnusid ning veeta 
hubaseid õhtuid kaminaruumis. 
www.villameretare.eu

Toila Vabatahtlik Merepääste on oma hoones arendanud välja 
majutusteenuse pakkumise. Iga Kapteni sviidis veedetud öö toetab 
vabatahtliku merepääste toimimist ja arengut!
www.toilamerepaaste.weebly.com/toeta-meid

Maalilises Toila kalurikülas asuv 
puhkemaja pakub hubast peatuspaika 
nii peredele, sõpruskondadele kui ka 
töökollektiividele. 
www.toila.eu

Kohvik asub Oru pargi väravates ning suveperioodil on avatud 
väliterrass, kus toimub ka muusikalisi erisündmusi. Pakutakse 
aromaatset kohvi, maitsvaid küpsetisi, pannkooke ja soolaseid ampse.
www.facebook.com/ToilaPargiKohvik/

VILLA MERETARE

VIRULASE HOLIDAY HOUSE

CAPTAIN`S SUITE

TOILA PARK CAFE
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Oru park

Aluoja PuhkekeskusKaunis Pühajõe ürgorus asuvas viidastatud 
ja hooldatud Oru pargis saab ringi jalutada, 
näha erinevaid puu- ja põõsaliike, hõbeal-
lika koobast ning nautida vaadet merele 
ja päikeseloojangut Pääsupesas. II maa-
ilmasõjas hävinud lossi on võimalik näha 
Blueray virtuaalsel ajarännakul.
www.toilaspa.ee/vaba-aeg/toila-oru-park/

Kauni Aluoja joa läheduses asuvas 
puhkekeskuses on võimalik korraldada 
mitmesuguseid koosviibimisi.
www.alujoa.eu

ORU PARK

ALUOJA HOLIDAY CENTRE
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Motovilla
Perjatsi majutushoone

Maalilises Pühajõe külas asuv puhkemaja pakub külastajatele 
privaatset majutust ja hilist check-out’i. Puhkemajas puudub 
püsipersonal, majja pääseb numbrikoodiga, mis saadetakse 
kliendile pärast tellimuse vormistamist.
www.motovilla.ee

Perjatsi majutushoone on alati avatud! 
Lisaks majutusele saad aega veeta 
ratsutades Pimestiku Tallis, mis on üks 
osa ettevõtte tegevusest, ning osaleda 
loodus- või militaarmatkal. 
www.facebook.com/www.perjatsi.ee

Pühajõe Puhkemaja

Suvel on lisaks aasta ringi avatud puhkemajale võimalik ööbida ka kämpingutes. Õuel 
on sise- ja välisaun, bassein ning grillmaja, aga  ka võrkpalliplats, telkimisvõimalus 
ning laadimisjaam viiele autokaravanile.
www.pyhajoe.eu

PÜHAJÕE HOLIDAY HOUSE

MOTOVILLA
PERJATSI GUEST HOUSE
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Sillamäe

Grenaderimägi

Kunagi nii köitvalt ligipääsmatu ja iselaadi linn Sillamäe tervitab täna külalislahkelt ja südamlikult 
kõiki oma külalisi. Linna rikastab nõukogude aja eri aastate ainulaadne arhitektuur.
www.sillamae.ee

Sinimäed ehk Vaivara Sinimäed on kolm omavahel liitunud lääne-idasuunalist 
panka Narva-Jõesuu linnas, mis moodustavad Sinimägede pangasaarestiku. 
Sinimäed koosnevad Tornimäest, Põrguaugu ehk Grenaderimäest ja Pargimäest 
ehk Lastekodumäest, mis kuuluvad Põhja-Eesti panga Vaivara klindilõiku.

Vaivara Sinimägede Muuseum

Muuseumi hooneteks on renoveeritud Vaivara mõisa ait ja sepikoda. 
Väljapanek on pühendatud lahinguile Narva jõel ja Sinimägedes 1944. aastal. 
www.sinimagedemuuseum.ee

SILLAMÄE VAIVARA BLUE HILLS MUSEUM

GRENADIER`S HILL
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Narva-Jõesuu

Narva-Jõesuu Koduloomuuseum

Kohvik Lemmik

Narva-Jõesuus saad lisaks kaunile ja Eesti pikimale 
mereäärsele liivarannale imetleda puitpitsiga 
kaunistatud ehitisi, nautida männimetsa vaikust ja 
rohelust ning spaamõnusid.
www.narva-joesuu.ee

Koduloomuuseum paikneb räämas suvilas, kus 1930. 
aastatel suvitas kirjaniku A. H. Tammsaare perekond ja 
kus ka kirjanik ise suvepäevi veetis. Muuseum, mis loodi 
1992.aastal, uueneb alates 2020. aastast ning ootab 
kõiki külla!
www.narva-joesuu.ee/koduloomuuseum

Kohvikus Lemmik on uksed külalistele alati avatud. Tule ja naudi 
romantilist mustlaskultuuri ja meisterlike kokkade käe all valminud roogi!
www.kohviklemmik.ee/kohviklemmik/et

NARVA-JÕESUU

NARVA-JÕESUU LOCAL HISTORY MUSEUM

CAFE LEMMIK
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