
 

 

 

 

 

 

 
 

Maakonna kodulehekülg: http://portaal.laanemaa.ee 

Haapsalu ja Läänemaa turismiinfo: www.westest.ee 

 

 

http://portaal.laanemaa.ee/
http://www.westest.ee/


 Lääne maakonna pindala -2383 
  

 

 Maakonnal on 237 saart, laidu  

 

 Suurim, pikim, kõrgeim : 

o Suurim saar: Vormsi (93 
  

) 

o Pikim jõgi: Kasari (112 km) 

o Suurim järv : Sutlepa meri (298 ha) 

o Kõrgeim punkt: Pikajala mägi (60 m) 



6.1.Lääne- Eesti 
turismiregioon 
6.1.1. Lääne maakond 
6.1.2. Pärnu maakond 
6.1.3. Saare maakond 
6.1.4. Hiiu maakond 



 Linn asutati 1279.a. 
 13.saj. Kujunes linnast Saare- Lääne 
piiskopkonna keskus. Ehitati linnus. 

  Linnuse ümber kujunes asula. 
                                            
 

                              Haapsalu  

                                                                          Haapsalu 
linna vapp                                                          linna vapp 

 

                                             Haapsalu piiskopilinnus 

 

 

 



 Paikneb Haapsalu lahe ääres 



 Haapsalu elanuke arv~12 000 

 Haapsalu- kuurortlinn 

Kujunemisele pani aluse arst  

C. A. Hunnius, kes avastas 1825.a. 
ravimuda 

 

 

 

 



 1715.a.- külastas Peeter I Haapsalut 

 1867.a puhkas Haapsalus  

P. Tšaikovski .  Kaldapealsel on tema 
auks nn. Tšaikovski pink 

 

 



 Jaani kirik (16. saj.) 

 Peetri maja (Peeter I peatuspaik) 

 Raekojahoone (18 saj.) 

Ilon Wiklandi maja  

    

 Kuursaal , 

   Suur Promenaad        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Haapsalu piiskopilinnus ja kirik 

 



 Haapsalu raudteejaamahoone (1907) 



 Vormsi on Eesti suuruselt 4. saar 
 
 
 
 
 
 

 Rannarootslaste ala. 
  Rannarootslased lahkused 1944. 
   Enne II MS oli elanikke ~2500 
   Praegu ~300 
 Keskus- Hullo küla 

 



 

 

                         

 

 

 

    Saxby majakas 

Pindala 93 km² 

Rannajoone 
pikkus 

109 km 

Rahvaarv ~300 

Asulad 

Hullo, Sviby,  
Saxby,Kersleti, 
 Förby, Diby 
,Norrby, Söderby,
Rälby 

Sadam Sviby sadam 

Tuletorn 

Saxby 
tuletorn,Norrby 
alumine 
tuletorn, Norrby 
ülemine tuletorn 

Saare 
esmamainimine 

1391.a. 

http://et.wikipedia.org/wiki/Hullo
http://et.wikipedia.org/wiki/Sviby
http://et.wikipedia.org/wiki/Saxby
http://et.wikipedia.org/wiki/Kersleti
http://et.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rby
http://et.wikipedia.org/wiki/Diby
http://et.wikipedia.org/wiki/Norrby
http://et.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6derby
http://et.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4lby
http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Sviby_sadam&action=edit&redlink=1
http://et.wikipedia.org/wiki/Saxby_tuletorn
http://et.wikipedia.org/wiki/Saxby_tuletorn
http://et.wikipedia.org/wiki/Norrby_alumine_tuletorn
http://et.wikipedia.org/wiki/Norrby_alumine_tuletorn
http://et.wikipedia.org/wiki/Norrby_alumine_tuletorn
http://et.wikipedia.org/wiki/Norrby_%C3%BClemine_tuletorn
http://et.wikipedia.org/wiki/Norrby_%C3%BClemine_tuletorn


 



 Rannarootslaste ala (1944 lahkusid) 

 Rannarootslaste edumeelseim piirkond 

 Praegu tegutseb Noarootsi Gümnaasium, 

  Rootsi Rahvaülikool (Paslepas) 

 Vaatamisväärsused: 

o Österbi sadamamuul 

o Pürksi mõisa peahoone ja park (19 saj.) 

o Noarootsi püha Katariina kirik (16 saj) 

o Saare mõisa peahoone (18-19. saj.) ja 
Lykholmi muuseum mõisa hobusetallis 

 

 

 

 



 Vaatamisväärsused: 

o Rooslepa kabel 

o Sutlepa mere puhkeala, 
linnuvaatlustornid 

 (7 km matkarada) 

o Uuejõe org ja liivaluited 

o Aulepa tuulepark 

 



 

 

 

                               

 

 Saare mõis                Luckholmi muuseum 

 

 Au 

                                    Aulepi tuulepark 

 



 OSMUSSAAR 
 Pindala- 4,8 km* 
 7 km Dirhami  
        sadamast  
 Rannarootslased. 
 Enne II MS-130 in. 
(evakueeriti 1940) 
 NL alal sõjaväe käes 
 2001 kolis 1 perekond saarele elama            
 



                            

Pindala 4,69 km² 

Rannajoone 
pikkus 

14 km 

Sadam Lõunasadam 

Tuletorn 
Osmussaare 
tuletorn 

Saare 
esmamainimine 
 
Loodus:  
pank rannik, 
rannavallid, 
bretšarahnud 

1250 (Hothenshol
m 

http://et.wikipedia.org/wiki/1250


 Lihula 
 el.~1500 
 Vaatamisväärsused: 
o Lihula linnusevaremed (13 saj.) 

 
 
 
 
 

                                             8. augusti 1220. aasta   

                                                                           lahingu mälestusmärk      

o Linnusemägi 
 
 
 



 Lihula mõis (19. saj) 

 



 Vanad kivisillad: 

- Vanamõisa kivisild 

 



 Kasari sild 

 



 Matsalu LKA loodi 1957.a. 

 Linnukaitseala  /~270 linnuliiki/ 

 Keskus Penijõe mõisas 

 

 



                                         



 Läänemaa muuseum 

 Haapsalu piiskopilinnuse muuseum 

 Rannarootsi muuseum 

 Sidemuuseum Haapsalus 

 Eesti Raudteemuuseum Haapsalus 

 Lihula muuseum 

 Lyckholmi muuseum Noarootsi vallas 

 Ants Laikmaa majamuuseum Taebla vallas 

 



 Valge Daami päevad Haapsalus 

 Haapsalu vanamuusika Festival 

 Haapsalu kuurordihooaja avamine 

 Peetripäev Haapsalus 

 Altmõisa Maasikapidu 

 Vormsi Olavipäev 

 



 Haapsalu toomkiriku lõunaseina külge ehitatud 
ümmarguse  ristimiskabeli aknale ilmub augusti 
täiskuuöödel naisterahva kuju- 

   VALGE DAAM 

Saare- Lääne piiskopkonna  ajal pidid kõik toomhärrad 
kloostri seaduste järgi kasinalt elama. Naistele ei olnud 
piiskopilinnuses kohta. 
Üks toomhärra armus eesti soost tütarlapsesse. 
Ta tõi tütarlapse  poisirõivastes kirikukoori laulma.. 
Pettus tuli avalikuks. Neiu müüriti  elusalt ristimiskabeli 
seina. Nüüd käib ta aastasadu ristimiskabeli aknal 
augusti täiskuu ajal oma kallimat leinamas , armastuse 
surematust tõestamas. 



 Koluvere loss 



 Kullamaa kirik ja surnuaed 



 Salevere salumägi 



 Nõva 

 



 Kanna kontuurkaardile nr. 19 

 Maakonna keskus- Haapsalu 

 Lihula 

 Rohuküla sadam 

 Kullamaa 

 Koluvere 

 Matsalu RP 

 Laikmaa majamuuseum 

 Osmussaar 

 Dirhami sadam 

 Vormsi 

 Svybi sadam 

 Noarootsi ps 

 Sutlepa meri 

 Nõva 

 Kasari jõgi 

 Risti asula 

 Virtsu 

 Maaneed: Tallinn-Risti-Haapsalu-Rohuküla 

                  Tallinn- Risti- Lihula- Virstsu 

 Haapsalu laht 

 Matsalu laht 

 


