RÄNDA LAHEMAAL
KOOS GULLIVERIGA!
Kõik on suur või väike ainult võrdlemisi.
– Lemuel Gulliver
• Tsitre puuderada (0,5 km) – tutvustab metsapargi puid,
vaatlustorniga.
Liliputtide torni puudujääke kõrguse osas hüvitas rikkalikult
tema ilu ja tugevus.
• Juminda poolsaar, tipus 1941. aastal hukkunud laevade
mälestusmärk.
Tüki õlekõrrega tegin hiiglaste lõbustamiseks piigiharjutusi.
• Majakivi-Pikanõmme loodusõpperada (7 km),
Eesti suuruselt 3. rändrahn Majakivi (kõrgus 7 m, ümbermõõt
32 m).
Liliputimaa suurima kivi sidusin oma paadile ankrukiviks.
• Viru raba õpperada (3,5 km) ja vaatlustorn.
Hiiglaste väike jalgrada läbi odravälja oli minule kui suur
maantee.
• Purekkari neem Pärispea poolsaare tipus – Eesti mandriosa
põhjapoolseim tipp, poolsaarel palju rändrahne ja endisi
sõjaväerajatisi. Poolsaare tippu viiv tee on kitsas ja auklik.
Hiiglastega teel olles sain ma hirmsasti raputada, sest hobune
traavis nii hoogsalt, et kast minuga tõusis ja vajus otsekui laev
suure tormi käes.

• Viinistu kunstimuuseum ja sadam
Vedasin köitega enda järel üsna kergesti viitkümmet suurimat
vaenlase sõjalaeva.
• Kasispea 3 rändrahnu:
- Jaani-Tooma Suurkivi – rabakivist hiidrahn kõrgusega 7,6 m
ja ümbermõõduga 34,7 m asub kadakasel puisniidul ja on
kergesti juurdepääsetav.
- Kiviheinamaa Kärga kivi
- Karu Suurkivi
Hiiglaste põldu ääristavad kivid olid nii suured, et ma ära ei
osanud arvata nende kõrgust.
• Eru lahe vaatetorn ehk Vihasoo linnuvaatlustorn – Lahemaa
rahvuspargi kõige linnuliigirikkamas kohas Vihasoo
rannaniidul.
Mind üllatas hiiglastemaa rohu pikkus, mis oli kõrgem kui
suurimad puud minu kodukandis.
• Käsmu kapteniteküla, meremuuseum ning loodus- ja
kultuuriline rada (4,2 km)
Liliputtide küla paistis mulle kui maalitud dekoratsioon teatris.
• Kolga mõis
Astusin väga aeglaselt üle maja oma lühikeses vestis, sest kartsin
kuuehõlmadega kahju teha katustele ja räästaile.
• Palmse mõis-vabaõhumuuseum
Mõisat ümbritsevad põllud ja park sarnanesid väga lillepeenraga.
Purekkari
neem

• Võsu rand ja sadam
Minu paati oli tulnud vaatama tohutu hulk rahvast, kelles nii
koletusuure laeva nägemine äratas äärmist imestust.
• Viitna loodusõpperada (2,5 ja 7 km)
Ületasime kuus jõge, mis olid tunduvalt laiemad ja sügavamad
kui Niilus.
• Sagadi mõis ja metsamuuseum
Suurimate puude latvu ulatusin parajasti peosse haarama.
• Altja kaluriküla ning loodus- ja kultuurilooline rada (3km), Altja
kõrts
Liliputtide kalkuneid sõin ma harilikult ühe suutäiega ja pean
möönma, et nad olid kaugelt maitsvamad meie omadest.
• Oandu loodusmetsarada (4,7 km) ja Koprarada (1 km)
Liliputtide maanteil jalutades pidin ettevaatlikult jalga jala ette
asetades pidevalt jälgima, et ma kedagi ei lömastaks.
• Vihula mõis, SPA ja minigolfirada*
* minigolfirada „Gulliveri reiside” pileti ettenäitamisel etenduse
päeval soodsamalt!
Liliputi valitseja lossi köögilaual juhtusin komistama
leivakoorukesele ja kukkusin silmili, aga ei saanud haiget.
• Eisma sadam
Palja jalu mõõtsin sammudega ära merekaardi läbi- ja
ümbermõõdu.
• Vainupea kabel ja rand
Heitsin rohule, mis oli väga lühike ja pehme, ning uinusin
sügavamalt kui iial mäletan end maganud olevat.
• Toolse ordulinnuse varemed
Linnuse varemed oli kui katkine liivaloss rannal.
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