
  17 km

     6–8 tundi

      Staldzene , ranna vastas

       Oviši keskus ,  
500 m rannast

 
  Staldzene – Liepene – 

Jaunupe – Oviši

  Liivased ja munakivised 
rannaalad. Kui meri on kõrge 
ja lained suured, tuleb kõndida 
mööda kive. Madalama 
veeseisu ajal on nähtaval 
liivarannad. Pärast torme 
on liivapinnas kohati pehme. 
Pankranniku juures on välja 
uhutud savi.

    Keskmine

     Jaunupe jõe võib madala 
veetaseme ajal ületada sellest 
jalgsi läbi kahlates.

     Varinguohu tõttu on 
pankrannikul ronimine 
keelatud, samuti ei ole lubatud 
tormi ja vihmaga viibida 

pankranniku all. Tuulise 
ilmaga (üle 10 m/s puhuva 
loode-, lääne- või edelatuule 
korral) peaks 3–4 km peale 
Staldzenet valima liikumiseks 
Staldzene tänava, mis Liepene 
suunal muutub metsateeks, 
jõudes Liepenes välja 
mereranda.

     Staldzene ja Oviši vahel ei ole 
poode ega toitlustuskohti. 
Eelmine pood asub Ventspilsis 
(Pārventas) ja järgmine alles 
60 km pärast Mazirbes, seega 
tuleb toiduvarusid täiendada 
kolme ja poole päevaseks 
teekonnaks.

 Jaunupe ja Oviši vahel kulgeb 
mitmeid metsaradasid.

Staldzene  – Oviš i
Lõppeesmärk – Ovišragsi neem

PRAKTILINE INFO

11.  PÄEV

Ranniku matkaraja lõigul Staldzene – Oviši näeb Staldzene rannas mõne 
meetri kõrgust liivakivipaljandit, mis tõuseb järjest kõrgemaks (kõrgeim punkt 
Kokkalns – 29 m). Pärast Liepenet muutub rannik tasapisi madalamaks ning 

Jaunupest Ovišragsi neemeni saab näha laiu liivaluiteid, mis on kõige  
laiemad Ovišragsi neeme tipus.
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Gulf of Finland

POLAND

Staldzene  – Oviš i
Lõppeesmärk – Ovišragsi neem

VAATAMIST VÄÄRT!
1  Oviši. Esimese Läti Vabariigi ajal oli Ovišis 

51 talumajapidamist, tänapäeval on neid 
vaid 10. Säilinud on mõned vanaaegsed 
hooned ja omanäoline tarade süsteem.  
GPS: 57.57085, 21.72471

2 � 6¾PERROQH�$XVWUD�SXX�2YLēLV� See 
rahvuslik metallist puusümbol on 
6,5 m kõrge ja 5 m lai. Austra puu on 
püstitatud nii, et sealt peegelduvad tagasi 
jaanihommiku esimesed päikesekiired. 
GPS: 57.56744, 21.71665

3  Oviši tuletorn. 1814. aastal rajatud ja 
tänaseni säilinud Oviši tuletorni peetakse 
esimeseks navigatsiooniehitiseks Lätis. 
Kivitorni läbimõõt on 11,5 m ja majaka 
kõrgus 37 m. Tuletornist avaneb vaade 
Läti uusimale majakale Irbes ja Läti 
kõrgeimale majakale Miķeļtornises. 
T: +371 26264616;  
GPS: 57.56872, 21.71592 

TEENUSED 
  Majutus

1. Kämping Videnieki, T: +371 29262139;  
GPS: 57.48716, 21.64973
2. Kämping Liepene,  
T: +371 29130012;  
GPS: 57.48942, 21.64773
3. 3XKNHPDMD�9ÕMFLHPV, T: +371 29225912, 
26180479; GPS: 57.49158, 21.64756
4.�7HONLPLVDOD�2YéēL�WXOHWRUQL�MXXUHV, 
T: +371 26264616;  
GPS: 57.56877, 21.71594
5.�.¦PSLQJ�-ÕýL, T: +371 26382706; 
GPS: 57.57030, 21.71637
6. Puhkemaja Kadiķi, T: +371 26163236, 
29420236; GPS: 57.57011, 21.71707

 Toitlustus
 Rajalõigul toitlustusteenuseid ei pakuta 

ja poed puuduvad.

 Poed
 Rajalõigul toitlustusteenuseid ei pakuta 

ja poed puuduvad.

 Avalik transport
 Bussiliiklus Ventspilsi ja Staldzene vahel 

(keskmiselt kord tunnis).  
www.ventspilsreiss.lv. 

TURISMIINFO
 Ventspilsi infopunkt, Dārzu iela 6,  

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

COASTALHIKING.EU

3
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