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EESTI JAAKOBITEE (CAMINO ESTONIA): Toomkirik - Pärnu Jakobi kirik - Ikla/Heinaste

PÄEV 3: HAGERI - RAPLA

Päev 3 algab Hageri kiriku juurest ja suundub väikesele maanteele. Umbes 5 km pärast (peale Rabivere mõisa) pöörame vasakule, ühineme RMK teega  ja jõuame Rabivere lõkkekohta (siiani 9 km).

Rabivere lõkkekohas on varjualune, tualett ja laud. Paari km pärast on võimalik külastada imeilusat Sopi järve (ca 200m teest vasakul). Tee jätkub mööda väikseid teid Aluni, kus on mõis, pood ja kohvik.

Alust on Raplasse veel 3 km. Rapla pakub kõiki võimalusi: mitmesuguseid majutusi, poode, toidukohti, on mitu apteeki ja pank.

Sinisega on märgitud öömajad ja teelt pisut kõrvale jäävad poed, vaatamisväärsused, ALTERNATIIVVARIANDID jne.

Päev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Juhised/ Teekonna kirjeldus Märkused

START Hageri kirik Kiriku tee 1, Hageri

FINIŠ Rapla kirik 23.9 Osta lõuna kaasa Hagerist, et süüa Rabivere lõkkekohas

3 ALTERVATIIV (Vähem maanteed, aga pikem) Liigu 3 km Rootsi küla poole, ühined RMK teega, pikem ilus tee, peale Rabivere lõkkekohta ühined peateega

3 Rabivere mõis 5.4 Piirdeaiata mõis vasakul maantee ääres, saab toidupausi teha Jätka kiriku juurest otse (150 m), keera paremale maanteele, jätka otse

3 Kumla Nõmme majutus Majutus AIRBNB lehel, ökomaja, 39 EUR majake (Carmen Kukk FB)

(lisab 2.4 km) Keera kohe peale Karumaa peatust (Hagerist 3.8 km) 

vasakule Metsaküla teele. Kenad väiksed kruusateed. (Kokku Hagerist 

majutuseni 6.7 km) Sealt saad otse jätkata Rabivere lõkkekohta (4.5 km) 

(Mõis jääb siis vahele). Teine võimalus:  keera Rabivere mõisa juurest 

maanteelt paremale, pisut tagasi vasakule.

3 Rabivere lõkkekoht 3.6 lauad, grill, puud,  kemps , varjualune, lugu Rabivere naisest

300 m peale mõisa keera vasakule Suurküla teele. Jätka 1.7 km, keera 

vasakule Mutso teele, jätka ca 1.6 km kuni puuviit näitab vasakule 

lõkkekohta.

3 Sopi Järvik 1.7 Metsik, kinnikasvanud järv, vee juurde saab, teest 150 m

Jätka lõkkekohast otse (RMK rada). Teele jõudes keera vasakule - Sopi 

teele, RMK raja suund Kauksi. 1.7 km pärast teekäänakul mine vasakule 

heinamaale, enne kõrgeid kuuski keera paremale vee äärde.

3 Sopi Järv 0.4 Imeilus järv, teelt 300 m, NB! Silt: "Järve Taabu õunapuu" Kõnni Järve teeni, keera vasakule ja järveni jõudes paremale, puhkekoht

3 Kure 4partner Homestay 2.9 majutus (Bookingus), 28 EUR öö, ehitusjärgus, ei tööta

Jätka otse 2.4 km,  jõuad asfaltteeni, keera vasakule, 200 m pärast keera 

paremale maanteele (Hagudi-Kodila teele) (sellega lahkud RMK rajalt); ning 

kohe vasakule Alu -Mõisaaseme teele, jätka 200 m  Kure Caravan Homestay 

3 Mõisaaseme küla 1.0 Mõisa kõrvalhoonetes talud, kiviaial saab istuda Jätka 1 km mööda maanteed

3 Mälestuskivi Tiismannile 1.8 mõnus puhkekoht, paremal tee ääres kivi misjonär Hans Tiismannile Jätka otse mööda Seli-Koigi-Alu teed (131), 1.8 km pärast teekäänakul

3 Kalevi Turismitalu 1.6 Telefon: +3725640433; e-post: kalevi@alu.ee

Käänakul võta parempoolne väike kruusatee haru (Alu-Koigi tee), umbes 1.2 km 

pärast läheb üle kõvakattega külateeks, 400 m pärast vasakul "mõõk kivis" 

taluviit.

3 Alu kauplus 1.4
 Keskuse tee 5; avatud 10-20; Sinine söögituba E-R 11-15

Ületad Kodila jõe, 500 m pärast keerad paremale Sikeldi-Koigi teele, 300m 

pärast vasakule Kure teele, ca 300 m pärst vasakule Varbola teele, 100m 

pärast on pood paremal.

3 Alu mõis 0.2 Korrastatud mõis ja park, tiigid, kuulub Kaitseliidule Kauplus paremat kätt, mõis vasakut kätt pargi sees

3 Rapla kirik 2.9

Majutus leerimajas eelneval kokkuleppel oma magamiskotiga. 

Pesemisvõimalus.: tel. +3724855470; rapla@eelk.ee; 

Toitlustus:  kohvikud ja Konsum 200 m üle silla.

Poe juurest mine vasakule, möödu mõlemast tiigist, peale teist tiiki 

keera paremale parki, jätka tiigid paremale, kõnni Rapla-Varbola 

maanteeni (poest 700 m), keera vasakule, 400 m pärast ületa 

maantee ja mine kergliiklusteele metsa, jätka kuni Alu tänavani 

Raplas (700 m), sealt 1 km otse kirikuni

3 Rapla Selver Kaubanduskeskus, Hesburger 9-22, apteek WC tasuta kirikust üle tee pisut Tallinna suunas

3 Rapla Vabakogudus 1.0

MAJUTUS kokkuleppel: Koidu 10, ööbimine annetuse eest, 

dušš, köök; 5693 5153; rapla@kogudused.ee

Liigu mööda Tallinna maanteed Rahvamajani, selle tagant keera 

vasakule Pargi tänavale, jätka otse (teepikkus ca 1 km) 

3 Piilupardi mängutuba Majutus annetuse eest kokkuleppel , Sulupere 7: 528 9771

3 Rapla Õpilaskodu Rapla, keskkooli 1, Telefon: 5373 6683, margit.parna@rapla.ee Hind 15 EUR

3 Piibe Invest TÜ apartmentmajutus@gmail.com ; 5268894, 

3 Kommertsmajutused: Arle-Lear OÜ; Jõe 31a, Rapla; Telefon: +372 5557 4995 hindu bookingus ei näita

3 Linnast väljas majutus: Krantsi kõrts-majutus  (kõrts 11-21) ;Broneeri: +372 489 4944 (2.2 km väljas) Märjamaa suunal, broneerimine telefoni teel.

3 POED: Kirikust alates mööda Tallinna mnt, kohvikud, apteek, pank

Trükitud lehelt: caminoestonia.com
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