
EAR  A SS AS DE AR MUK

KURESSAARE 
GÄSTHAMN

Estland 

Kuressaare
Gästhamn 

Sjökort: 

Blåflagg: 
Skydd:   

Max. längd:  
Max. djup:  
Kajplatser:  
Förtöjning:  
Navigation: 

Kontakt: 

E-post:
Tjänster:   

58°14.62' N  22°28.25' E

EK 305, 306, 519, 628, "Eesti merekaardid"
(”Estniska Sjökort”) del 3 AK 2215, 2223, 2816
2004, 2005, 2006
Skydd mot alla vindar
30.0 m
2.5 m
132 för gästbåtar
Bojförtöjning
Vid närmande från SE använd bäring 321.5° –141.5° 
(Oc W/R/G 4s – Oc W 4s) till punkten 58°11.74´N; 
22°32.00´E. Följande punkter: 58°11.80´N; 22°30.90´E 
och 58°11.78´N; 22°28.62´E (är första vägpunkten om 
man närmar sig från SW), 58°12.50´N; 
22°28.14´E (inseglingens farvattens axelboj). 
Vidare skall man följa längs lateralsystemets farled 
(längd 2900 m, bredd 24 m, djup 2.5 m), markerad 
med boj och bäring 1.3° – 181.3° (Q W – Oc W 1.5s; 
vita tavlor med röda sträck på röda metallpinnar). 
Inseglingsleden till hamnbassängen är markerad 
med gröna (Fl G 3s) och röda (Fl R 3s) lysbojer vid 
vågbrytarnas toppar.
Tfn. +372 453 3450
Fax +372 453 3540
Mob +372 503 1953
sadam@sivainvest.ee
Apotek 150 m
Busshållplats 200 m
Dusch
El
Vacumtömning för pilsvatten och fekalier
Sjukhus/läkarmottagning 150 m
Information
Internet, WiFi (trådlöst)
Återvinningsstation
Cykeluthyrning
Dricksvatten
Gästkaj
Bensinmack
Sluttande väg för båt trailer
Cafeteria/Bar
Lekplats för småbarn 300 m
Inkvartering 150 m
Bank 1500 m
Passkontroll
Tvättmaskin
Postlåda 150 m
Postkontor 1500 m
Restaurang 200 m
Hamnkontor
Bastu
Badplats 300 m
Verkstad
Telefon
Mataffär 200 m
Sevärdhet 200 m
Toalett

www.balticyachting.com
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1999. Den internationella småbåtshamnen har sedan år 2004 innehaft den blå 
flaggan, symbolen för miljövänlig.

15. Golfbanan — en 18-hålsbana på 94 ha. Rangen öppnas 2006, och 
invigningen av hela banan är planerad till 2007.

16. Kurbyggnaden — blev klar 1889. Husets arkitektur grundar sig på pelare, 
träkonstruktioner och diagonala stöd. Mitt emot huset står konserthuset.

17. Stadsparkens minnesmärke — (1861) i parken, på platsen för den gamla 
kyrkogården har man uppfört ett minnesmärke av gamla gravstenar och 
kalksten. Där har man begravt ben som kommit i dagen när man planterade 
träden.

18. Parklunden — finns i parkens yngsta del. Där påbörjade år 2002, 
utländska stadsöverhuvuden traditionen med att plantera träd till en lund. 
Den första eken planterades av Lettlands president Vaira Vike Freiberga.

19. Hälsoparken ligger en 36-hektars skogslott. Hälsoparkens tvåkilo-
metersspår och halvkilometer är gratis att använda för intresserade.

20. Roomassaares hamn 1894 invigdes passagerar-, frakt- och yacht-
hamnen. Fr. o. M. 1998 har den varje år varit värdig den blå flaggan.

21. Kudjape kyrkogård ligger 3 km från Kuressaares centrum. 
Stadskyrkogården, grundlagd 1780 med ett kapell i klassicistisk stil, sällsynta 
begravingsmonument och träd är kulturminnesmärkt.

22. Storbron (Suursild) — Estlands största, längsta och äldsta stenbro (1800-
talet) är kulturminnesmärkt. Renoveringen påbörjades 1990.

23. Aaviks husmuseum — var hem åt en av Estlands mest kända språkvetare 
Johannes Aavik (1880-1973) och hans farbrors son Joosep Aavik (1899-1989), 
som var musikvetare.

24. Kuressaares Stadsteater — byggnaden tjänade tidigare som 
frälsebostad. Trots upprepade ombyggnader har byggnaden bevarat sin 
allmänna klassicistiska stil. Det tidigare estniska sällskapet (Eesti Selts) 
återuppväcktes i början av 1990. Från december 1999 verkar här Kuressaares 
stadsteater.

25. Väderkvarn byggd 1899 som ände till andra världskriget fungerade som 
väderkvarn av åttakantig holländsk modell. Nu är det en krog.

På en av de större öarna I Östersjön, Ösel, ligger Kuressaare – en självsäker 
och charmig stad.

Med sitt milda klimat, välgörande spa-anläggningar och vackra havsutsikt 
finner Kuressaare vägen till hjärtat även hos de turister som sett mycket, ty 
staden har en tjusning som man inte finner i någon storstad.

Skuggiga parkgator, hemska trähus och byggnader i klassicistisk stil står i 
kontrast mot biskopsborgen från 1700-talet. Slottsmuren från 1400-talet flirtar 
med Kuressaares mer förståeliga arkitektur från 2000-talet i strandmiljön.

Kuressaare är på samma gång både modernt och historiskt, avantgardistiskt 
och konservativt, pretentionslöst och stiligt.

Under ett par timmars promenad framträder ett sjöfolks historia framför er i 
staden, som fick stadsrättigheter redan år 1563 av den danske hertigen 
Magnus.

1. Kuressaares rådhus — På initiativ av adelsmannen, greve Magnus Gabriel 
De la Gardie, byggde man rådhuset åren 1654-70, enkelt och stramt men 
förnämligt, representativt för norra Europas barock.  I salens tak fann man 
Estlands största takmålning (5,5m x 7,5m).

2. Gamla brandstationen — brandstationen byggdes kring år 1870, senare 
byggdes det till ett klocktorn av trä. Det nuvarande utseendet fick 
byggnaden under en ombyggnad 1911. I Kuressaare grundades en av Estlands 
första frivilligbrandkårer.

3. Laurentiuskyrkan — Kyrkan byggdes 1836 i senklassicistisk stil. Original-
inredningen är intakt. Urmo Raus har gjort de nya kyrkfönstren med 
guldmålningar.

4. Våguset — mitt emot rådhuset, i kanten av centrumtorget ligger våghuset 
som byggdes i barockstil 1663. Det enda bevarade byggnadsobjektet i sin stil 
i Estland. I våghuset fanns noggrant krönta vågar, för att underlätta handel.

5. Monument över öbor som stupade i frihetskriget 1918-1920 — På 
slottets nuvarande förgård står en kopia av en bronsskulptur, som gjordes av 
en av Estlands mest kända skulptörer Amadus Adamson 1928. Originalet 
förstördes de stalinistiska trupperna.

6. Den Apostolisk-Ortodoxa Nikolaikyrkan — i tidig klassicistisk stil är en 
iögonfallande byggnad, som blev klar på 1800-talets slut. Det är den äldsta 
byggnaden i denna stil på Ösel.

7. Stadsvaktens hus — från 1800-talets slut. Här gick stadsgränsen. 
Stadsvakten skulle se till att djuren i staden inte smet ut på herrgårdens fält.

8. Stadsparken — är anlagd på en före detta kyrkogård av borgmästare Hugo 
van Borgi under 1860-talet. På den 17,7 ha stora ytan finns tiotalet 
trädsorter.

9. Kuressaares biskopsborg — blev färdigställd under 1400-talets andra 
hälft. Den bäst bevarade medeltida fästningen i Baltikum. I borgen kan man 
besöka omfattande utställningar om Ösels historia och natur samt besöka 
konstutställningar och konserter.

10. Öns Arkivbibliotek — ett offentligt bibliotek med humanitär inriktning, 
där tryck och handskrifter, unika för ön, bevaras.

11. Minnesmärke över de som mördats av Sovjetokupanterna 1941 — finns 
på slottsvallens rekonstruerade insida.

12. Monument över fascismens offer 1941-1945 — ligger på den sydvästra 
sidan om biskopsborgens försvarslinje. På minnesmärkets nedre del finns 
texten: ” Elavad, pidage meeles”— "De lever, kom ihåg det".

13. Stora droskan och Piret (Suur Tõll ja Piret) — Tauno Kangros skulptur
(2002) över Ösels legendhjältar. 

14. Kuressares Yachthamn — den före detta stadshamnen återinvigdes 

UPPTÄCK DET 
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Kuressaare 
Turistinformation
Tallinna 2, 93813

Kuressaare, Estland
tel/fax +372 453 3120
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