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Teine päev

Haapsalu 
Linnaõigused  1279 

Piiskoolinnus. 
13-14.saj. 

Sai tugevalt kannatada Liivi sõjas (1558 – 1583) ja 
edasises sõjategevuses, 

17.saj. algul jäigi varemeisse.



Vaateid linnusele ja linnale: 

renoveeritud  lossikirik vasakul, 
laadaplats, 
Haapsalu Linnamuuseum 
ja linnuse müürid, 
mis annavad nüüdki veel aimu 
kunagisest vägevusest. 



Haapsalu 
Toomkirik e. 
lossikirik 

Algselt 
Johannesele 
pühitsetud, 
hiljem  Toom- 
Nigula , (Nikolai, 
Nikolause, 
Nguliste)  kirik 
1279 

Ema-altar 
ristimis-kabelis. 
1992 
Skulptor Hille 
Palm.



Linamuuseum (vasakul), taamal Haapsalu Jaani kiriku torn.



Haapsalu Jaani kirik 

Esmamainimine 1524 
Arvatavalt ümber ehitatud 
keskaegsest kaubaaidast. 
Algselt Nikolai (Nigula) kirik, 
Jaani (Johannes) nimi on üle 
võetud sõdades kannatada 
saanud Toomkirkult. 

Praegune väliskuju 1858 

Saaremaa dolomiidist 
renessanssaltar (1630, 
Joachim Winter), ja barokk- 
kantsel (1707, arvatavasti 
Dietrich Walther)..



Ridala Maarja-Magdaleena kirik 13. saj.











Siin rannas oodati 1944 a. septembris pikisilmi võimalust nõukogude vägede eest üle mere läände 
põgenemiseks. Nii mõnelgi see õnnestus, aga paljudel mitte.  Ka Fr. Tuglas ja T. Kuusik olevat üritanud, aga 
neil see ei läinud korda. Nii ka Otto Tiefi valitsuse liikmeil, vaid ühel neist see siiski läbi raskuste õnnestus.



Põgari baptisti 
palvemaja 

Selles majas ja 
selles toas toimus 
22.sept. 1944.a. 
Otto Tiefi 
eesistumisel 
EV valitsuse 
viimane istung 
enne nõuk. 
okupatsiooni. 

Lubatud paat 
Rootsist jäi tormi ja 
raskete sõjaolude 
tõttu hiljaks. Lootust 
polnud ja valitsuse 
liikmed pagesid eri 
suundadesse. 
Kuid  nad tabati ja 
saadeti Siberisse. 

Üks neist, Helmut 
Maandi,  jäi siiski 
paigale ja jõudis 
Hiiu laidude kaudu 
õnnekombel ka 
hilinenud paadi 
pardale ning lõpuks 
pääses Rootsi. 

O. Tiefi valitsusel  
oli erakordne 
tähtsus, vaatamata 
selle lühidusele (5 
päeva),   tagades 
Eesti Vabariigi 
juriidilise 
järjepidevuse. 



Puise nina rand



Puise nina vaateid

Puise nina söögikoht, Kogre kõrts, ja arenev 
turismitalu oma noorperenaisega.





Kirbla Püha Nikolause kirik  (Kirbla Nigula kirik) 

Esmamainimine 1531



Üks väiksemaid kivikirikuid Eestis. 
Seisukord pole kiita, niiskus lagundab. Plekkahjule on pandud ilu pärast 
riidest kate.





Kirbla kiriku kalmistu  

Siin on ka Uluotsade 
suguvõsa puhkepaik. 

Jüri Uluots, 
EV peaminister 
presidendi 
ülesannetes 
1939-1940



Pikavere kiviaiad, Soontaga kihelkonnas







Pikavere vennastekoguduse palvemaja 
Esimene hoone  arvatavalt 1750-1760, 
praegune 1830



Pikavere palvemaja õu 
ja sisevaade



Mihkli Miikaeli kirik 
Soontaga kihelkonnas 
13.saj.



Mihkli kiriku sisevaade 
Legendaarse metsavenna, Hirmsa Antsu (Ants Kaljurand) 
mälestuskivi kiriku aias. 
Mihkel Kukk, kes ise ka pärit Mihklist, loeb mälestussõnad praost 
Gustav Maarandi puhkepaigas. 
Samale kalmistule on maetud ka ungari keeleteadlane, 
prof. Gabor Beretzky, kelle abikaasa on Pikaverest pärit. 



Sellega on seekordne Läänemaareis lõppenud.
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