
  22 km

     8–10 tundi

      Karosta põhjamuul,  vastas 

       Ziemupe rand,  vastas 

  Karosta – Saraiķu mõis – 
Ziemupe

 Liivased, munakividega ran-
naribad, kohati pehme ran-
naliiv, paiguti kivine, osaliselt 
merre uhutud ranna kaitsera-
jatiste varemed.

 Keskmine – raske

     Kaitserajatistest saab 
mööduda metsaradu pidi või 
mõõnaperioodil ka mööda 
rannariba. 

Cietokšņa kanal, väiksemad jõed, ojad ja 
kraavid on kuival perioodil läbitavad jalg-
si. Liepāja linna veepuhastusseadmetest 
pääseb mööda, kõndides piki rannajoont. 
Tugeva meretuule korral pääseb Cietok-
šņa kanalist ja veepuhastusseadmetest 
mööda Lībieši ja Viestura tänavate kaudu 
(u 2,5 km). Ranna kaitseks paigaldatud 
betoonplokkidest Saraiķi lähedal pääseb 
mööda piki rannajoont või tugeva tuule 
korral betoonplokkidel ronides.

     Kaitserajatiste vahel liikudes 
tuleb järgida ohutusnõudeid.

Rajatised ei ole hästi varustatud 
turismiobjektid, vaid mere poolt räsitud 
varemed. Meres sumpamist tuleks 
vältida, sest vee all võivad peituda 
ohtlikult teravad objektid.

     Saraiķi kandis puudub eraval-
duste tõttu pääs mere äärde. 

Karostast kuni Ziemupeni ei ole rannara-
joonis poode ega toitlustuskohti.

Karosta  – Ziemupe
            Karosta – Läänemere äärne militaarpärand  

PRAKTILINE INFO

4.  PÄEV

Ranniku matkaraja esimesel neljal kilomeetril kohtab erinevaid kaitserajatisi ja 
rannapatareide varemeid, mis võivad huvi pakkuda sõjaajaloo huvilistele, kuid matkamiseks 

on tegu kõige keerulisema lõiguga Kuramaa rannikul. Kindluse taga, pärast Cietokšņa kanalit, 
lookleb rada lühikest aega rannaäärsel niidul, jõudes seejärel rannaribale ja jätkudes mööda 

randa kuni Ziemupeni. Rannariba on lai, muutudes tugeva tuulega Lenkupe ja Kārļupīte 
jõgede vahel kitsamaks. Kohati on teel väiksemaid pankrannikuid, kuid valdavalt kulgeb 

tee mööda kõrgeid, paiguti merre uhutud eelluiteid. Räägitakse, et Ziemupe sügavikus on 
hukkunud palju laevu ning üks olla põhja läinud koguni koos pronkskahuritega.

VAATAMIST VÄÄRT!
1  Holokaustiohvrite memoriaal. 

GPS: 56.59966, 21.02060

2  Kuramaa kaluritalu. T: +371 26540345;  
GPS: 56.65519, 21.02251

3  Saraiķi evangeelne luterlik kirik. 
GPS: 56.66178, 21.07428

4 � (QGLQH�Q·XNRJXGH�DUPHH�V·MDY¦HRVD��
Osa hoonetest on uhutud merre, mõned 
hooned on muudetud eramajadeks. 
GPS: 56.74053, 21.06535

5  Ziemupe evangeelne luterlik kirik. 
See kirik eristub teistest Kuramaa 
pühakodadest oma tagasihoidlike 
mõõtmete (25 ×  11 m) ning 
arhitektuurilise lihtsuse poolest.  
Hoonel puudub kellatorn.  
T: +371 26274155;  
GPS: 56.74080, 21.06803

6 � 0··NNDOD�Q¦LWXV� Kaldale uhutud 
mõõkkala oli 2,08 m pikk ja kaalus 
37 kg, selle ülalõualuu pikenduse 
ehk “mõõga” pikkus oli u 70 cm. 
T: +371 29437166;  
GPS: 56.74886, 21.07829

7   Ziemupe kadakasalu. Külastamine 
giidi juhendamisel. T: +371 29437166;  
GPS: 56.742075, 21.067057

8  Liinilaeva Maskava mälestuspaik. 
GPS: 56.74499, 21.06176

9   $XĨXõL�S¦UQ��Üks Läti põlispuudest 
(kõrgus 7,65 m), mille murdunud 
oks on latvapidi maasse kasvanud, 
moodustades omapärase värava. 
GPS: 56.76447, 21.07617
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 1. .¾ODOLVWHPDMD�=DULýL, 
T: +371 26540345;  
GPS: 56.661587, 21.07331.

 2. .¾ODOLVWHPDMD�6PLOWQLHNL, 
T: +371 29122204;  
GPS: 56.69997, 21.06052

 3. .¦PSLQJ�.DOÕML, T: +371 29141389, 
63454562; GPS: 56.71158, 21.06234

 4. .¾ODOLVWHPDMD�,QGUÃQL, 
T: +371 63453560, 29393866; 
GPS: 56.71943, 21.06914

 5. .¾ODOLVWHPDMD�'YÕVHOHV�YHOG]HV�
GÃU]V, T: +371 22007874;  
GPS: 56.72749, 21.09286

 6. Telkimisala Ziemupes jūrmalas 
VWÃYODXNXPV, T: +371 29400470; 
GPS: 56.74499, 21.06176

 7.�.¾ODOLVWHPDMD�.DLMDV, 
T: +371 29454425;  
GPS: 56.74581, 21.07256

 8. Puhkemaja Stumbrenieki, 
T: +371 29296551;  
GPS: 56.76013, 21.07873.

 9.�.¾ODOLVWHPDMD�/DLNDV, 
T: +371 29432314;  
GPS: 56.78145, 21.06333

 Toitlustus
 Toitlustusasutusi vaadake   

www.liepaja.travel

 Poed
 Liepājas, Saraiķis,  

GPS: 56.66351, 21.07806,  
Ziemupe parklas (kerged suupisted), 
GPS: 56.74499, 21.06176

 Avalik transport
 Bussiliiklus Liepāja ja Zemupe vahel  

(u 2 korda päevas). www.lap.lv 

 Puhkekohad
 Cietokšņa kanali suudme juures, 

GPS: 56.59222, 21.01623
 Puhkekoht, GPS: 56.62447, 21.03519

TURISMIINFO
 .DURVWDVH�N¾ODVWXVNHVNXV,  

Invalīdu iela 4, Liepāja,  
GPS: 56.54630, 21.02102,  
www.karostascietums.lv, 
T: +371 26369470

 9ÕUJDOH���=LHPXSHVH�LQIRSXQNW,  
Ziemupes tautas nams (rahvamaja), 
Ziemupe, GPS: 56.74885, 21.07831, 
T: +371 29437166

COASTALHIKING.EU


