
  20 km

     7–9 tundi

      Užava rannas Užava 
jõesuudme juures,  vastas

       Ventspilsi lõunamuuli juures,  
 vastas

 
  Užava – Ventspils

  Liivased, erinevas suuruses 
munakividega luited, kohati 
esineb suuremaid kive. Rannik 
võib tormide järel kõvasti 
muutuda – lained on liiva 
merre uhtunud, vaheldumisi 
on näha kivi- ja liivaribasid. 
Paiguti võib märgata 
savipaljandikke. Liiv on kohati 
väga pehme, nii et sellel on 
raske kõndida.

    Keskmine

     Puuduvad

     Kõrgetel rannikupankadel ei 
ole lubatud ronida, sest on 
varinguoht.

     Užavast kuni Ventspilsi linnani 
on rannik sisuliselt inimtühi ja 
ei pakuta mingeid teenuseid. 
Ventspilsi ranna lõunaosas on 
nudistide rand.

 2,7 km enne Ventspilsi, 
Cirpstene juures, vana 
nõukogude armee tee, 
mis jookseb paralleelselt 
rannajoonega. Teed on 
soovitavkasutada tugeva  
tuule korral.

Užava  – Ventspils
Nopi rannast oma merevaigukogu!

PRAKTILINE INFO

9.  PÄEV

Ranniku matkaraja Užava – Ventspils lõigul kulgeb teekond esimesed 6 km mööda 
laiade rannaluidete ja madalate eelluidetega randa, mille seljandikke katavad 

hõbehallid rand-luidekaera ja liiv-vareskaera puhmad. Alates Medole oja suudmest 
kerkib muljetavaldav ligi 19 m kõrge, kitsa kivise merepiiriga liivakivipaljand. Kõrge 

rannik alaneb kiiresti, et kahe kilomeetri pärast taas tõusta. Kahe kõrge ranniku vahele 
jääb nõukogude armee endine sõjaväepolügon. Matkaraja viimased viis kilomeetrit 

kuni Ventspilsi lõunamuulini kulgevad mööda laia liivaluidet.
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Gulf of Finland

POLAND

VAATAMIST VÄÄRT!
1   8ĨDYD�ORRGXVNDLWVHDOD�MD�KDOOLG�

luited. Lai, kivikõrbe sarnane hall luide 
üllatab igaüht, kes satub siia esmakord-
selt. Mitu kilomeetrit pikad mõnesaja 
meetri laiused kiviväljad, kus kasvavad 
nõmmnelgid ja samblikest moodustuvad 
ainulaadsed kollakad, rohekad, hallikad 
ja mustjad pitsmustrid. Užava ümbruse 
kiviväljad on koduks 11 samblikuliigile. 
GPS: 57.24730, 21.41335

2 � /·XQDPXXO��Sadama muulid ehitati 
1905. aastal insener M. Šistovski 
projekti järgi. Lõunamuul on võrratu 
koht pikkadeks jalutuskäikudeks, 
imetlemaks päikeseloojangut, tormise 
mere lainetemöllu või suurte laevade 
sisenemist sadamasse.   
GPS: 57.39808, 21.53262

3  Ventspilsi lehmaparaad. Linnapildis võib 
näha 24 elusuuruses klaaskiudkangast 
valmistatud lehmaskulptuuri ja 
kolme suurt, 4 m kõrget ja 7 m laia 
skulptuuri – Lehm-madrust, Lillelehma 
ja Rändurlehma.

4 � 0HUH¦¦UQH�YDED·KXPXXVHXP��
Vaadata saab suurt kalapaatide kogu 
ning Läänemere maade suurimas 
ankrukollektsioonis on üle 100 
eksponaadi alates 17. sajandist 
tänapäevani. Muuseumikogu suurimatest 
ankrutest on mereäärses pargis 
moodustatud nn ankrurada. Muuseumi 
territooriumil saab teha lõbusõitu 
minirongiga. GPS: 57.38501, 21.53788

5  Ostgals. Omapärane, romantiline, 
vaiksete kivisillutisega tänavatega rajoon, 
mille 19. sajandist pärit puitmajade 
aknaid kaunistavad pelargooniõied.  
GPS: 57.39392, 21.54172 

6  Ankrurada. Vabaõhumuuseumis asuv 
ankrutest rada. Kõige suurem, 23 t 
kaaluv ja 6 m kõrgune ankur paikneb 
pargi sissepääsu juures. 
GPS: 57.38901, 21.53644 

TEENUSED 
  Majutus

1. .¾ODOLVWHPDMD�6SLFéWH, 
T: +371 29508200;  
GPS: 57.35710, 21.52758
2. .¾ODOLVWHPDMD�.ÃSVDUJL, 
T: +371 22020327;  
GPS: 57.35942, 21.53419
3. Puhkemaja Gatiņi,  
T: +371 26353588;  
GPS: 57.36292, 21.53410
�¸ELPLVY·LPDOXVHG�9HQWVSLOVL�OLQQDV� 
www.visitventspils.com

 Toitlustus
 Toitlustusasutused Ventspilsi linnas  

www.visitventspils.com

 Poed
 Užavas, GPS: 57.22926, 21.45514  

ja Ventspilsis.

 Avalik transport
 Bussiliiklus Užava ja Ventspilsi vahel  

(u 4 korda päevas).

 Puhkekohad
 Puhkekoht, GPS: 57.35520, 21.50033

TURISMIINFO
 Ventspilsi infopunkt, Dārzu iela 6, 

Ventspils, GPS: 57.39838, 21.56953,  
www.visitventspils.com,  
T: +371 63622263, 29232226

COASTALHIKING.EU
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