
 

 

Avasta salapärane Suurupi!     
 

Pakume koolidele võimalust külastada: 
1. Suurupi ülemist tuletorni (ehitatud 1760. a). 
Tornist avaneb suurepärane vaade Lohusalu ja Tallinna lahele ning saartele. 
Tuletornis saab tutvuda tuletorni ajalooga, lapsed saavad teada, milleks tuletorne vaja 
on ning milline oli majakavahtide töö. Ringkäigu viib läbi Suurupi majakavahi tütar, kes 
tutvustab tuletorni lugu ning vestab juurde jutte, mis on põnevad kuulata. 
 
2. Suurupi alumist tuletorni (ehitatud 1859. a). 
Tuletornis saab näha majakavahi eluruumi ning ronida üles laternaruumi, Suurupi 
alumine tuletorn on vanim töötav puittuletorn Läänemere ääres. 
 
 

1. Ekskursioon Suurupi ülemises tuletornis 
- Ekskursioon Mandri-Eesti vanimas tuletornis; 
- Vaate nautimine 63 m kõrguselt rõdult üle Tallinna ja Lohusalu lahe; 
- Tuletorni laterna juurde ronimine ja ennast majakavahina tundmine. 

 
Aeg: 30 min – 1 h (aeg oleneb grupi suurusest, torni saab korraga külastada max 20 
inimest korraga). 
 
Paketi hind: 4 € inimene, klassiekskursioonil 1 õpetaja või saatja iga 10 lapse 
kohta tasuta. 
 
 

2. Ekskursioon Suurupi alumises tuletornis 
- Tutvumine ainsa töötava puittuletorniga Eestis; 
- Vanasse laternaruumi ronimine; 
- Vana majakavahi toa külastamine. 
 

Aeg: 15 min – 30 min (aeg oleneb grupi suurusest, torni saab külastada max 10 inimest 
korraga)  
 
Paketi hind: 4 € inimene, klassiekskursioonil 1 õpetaja või saatja iga 10 lapse 
kohta tasuta. 
 
 

3. Ekskursioon Suurupi tuletornides 
 

- Kahe tuletorni külastus koos ekskursiooniga; 
- Kahe tuletorni vahel liikumiseks tuleb arvestada bussisõiduga. 

 
 
Aeg: 1 h –  1h  30 min (aeg oleneb grupi suurusest) 
 
Paketi hind: 6 € inimene, klassiekskursioonil 1 õpetaja või saatja iga 10 lapse 
kohta tasuta. 
 



 

 

Matkasid pakume kahele raskusastmele. Matk algab ülemise või alumise tuletorni 
juurest. 

 
4. Matk salapärases Suurupis 
- Suurupi ülemise tuletorni külastamine; 
- Peeter Suure merekindluste vaatamine; 
- Romanovite patareide ja nende looga tutvumine; 
- Rannapatarei helgiheitja torni ja varjendi külastamine; 
- Looduslikult kaunil rannajoonel matkamine; 
- Ninamaa udusireenijaama vaatamine; 
- Munakivi tee rannapatarei ja katakombide külastamine 
 (kaasa   taskulambid); 
- Suurupi alumise tuletorni külastamine. 

 
Matka pikkus 10 km (aeg oleneb laste vanusest, keskmiselt 4-5 h) 
 
Paketi hind: 14 € inimene, klassiekskursioonil 1 õpetaja või saatja iga 10 lapse 
kohta tasuta. 
 
 

5.Retk Suurupi tuletornides ja Peeter Suure merekindluste       
katakombides 
- Suurupi ülemise tuletorni külastamine koos ekskursiooniga; 
- Munakivi tee rannakaitsepatarei ja katakombide külastamine  

   (kaasa taskulambid); 
- Mööda rannikut matkamine; 
- Suurupi alumise tuletorni külastamine. 

 
Matka pikkus 4 km (aeg oleneb laste vanusest, keskmiselt 1,5 – 2 h) 
 
Paketi hind: 10 € inimene, klassiekskursioonil 1 õpetaja või saatja iga 10 lapse 
kohta tasuta. 
 
 
NB! Pakkumine kehtib ekskursioonidele 1.maist – 31. oktoobrini 2019.a. 
 
Klassiekskursioone korraldame eelneva registreerumisega esmaspäevast 
pühapäevani, ka hommikustel aegadel!  
 
Küsi ka pikniku võimalust ja toitlustust! 
 
 
 
 
MTÜ Suurupi Selts 
Telefon: 53335617 
E-post: lighthouse@suurupi.ee 
www.suurupi.ee 

 

 


