
  18 km

     6–8 tundi

      Oviši tuletorn

       Miķeļtornsi keskuses luteri 
kiriku juures

 

  Oviši – Lūžņa – Miķeļtornis

  Peamiselt laiad ja liivased 
rannaalad, mis on kohati veidi 
kivised.

     Lihtne

     Väikesed ojad, mis on kuival 
ajal läbitavad jalgsi.

     Endise nõukogude armee 
sõjaväebaas Lūžņas.

     Lūžņa küla lähedal, Lūžupe 
jõe suudmealal, kehtib 
lindude pesitsemise ajal 
liikumiskeeld. Alal viibimine 
on keelatud 01.04–15.07. 

Matkarada keerab siin Lūžņa 
külla. Minnes läbi küla, tuleb 
kohas, kus kruusatee pöörab 
lõunasse (maanteele P124), 
pöörata vasakule ning liikuda 
läbi endise sõjaväebaasi 
Miķeļtornise suunas tagasi 
randa (jälgige matkaraja 
viitasid). Ventspilsist (Pārventa 
rajoonist) kuni Mazirbeni ei ole 
toidupoode.

 Tugeva tuulega võib liikuda 
4,5 km mööda Lūžņi ja 
Miķeļtornise vahelisi 
metsateid.

Oviš i  –  Miķe ļtornis
Oviši ja Miķeļbāka tuletornide vahel

PRAKTILINE INFO

12.  PÄEV

Ranniku matkaraja lõik viib läbi Oviši looduskaitseala, mida iseloomustavad laiad 
liivarannad ja luited. Siinse ranna munakivid ja liiv moodustavad suuri maastikumosaiike. 

Lūžņas köidab tähelepanu erinevatest ajastutest pärit militaarpärand. Lūžupe jõe 
suudmealal peab arvestama lindude pesitsusajal kehtivate piirangutega: 01.04–15.07  
on seal liikumine keelatud. Ümber saab minna, jälgides matkaraja viitasid. Marsruudi  

lõpp-punkt, Miķeļbāka tuletorn, paistab juba kaugelt.

COASTALHIKING.EU
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Gulf of Finland

POLAND

VAATAMIST VÄÄRT!
1 � /ęĨýD��Lūžņa on kilomeetritepikkune 

küla, mis paikneb Lūžņa jõe mõlemal 
kaldal. 1937. aastal olla siin olnud 
36 maja ja kaks paadisadamat. Tänaseni 
on säilinud ainult kuus maja. Nõukogude 
okupatsiooni aastatel oli siinkandis 
nõukogude armee sõjaväebaas, mille 
hoonete varemeid on näha ka praegu.   
GPS: 57.59357, 21.87273

2 � /ęĨýD�NDOPLVWX��Siia on maetud viimane 
liivi keele läänemurde oskaja Lizete 
Švanenberga (1902–1987).  
GPS: 57.59084, 21.88759

3   Nabeļkalnsi mägi. Tuntud ka kui 
piirimägi. See riikliku kaitse all olev 
arheoloogiline mälestis paikneb kahe 
maakonna piiril. Mäe kõrval voolab 
Vecnābele jõgi, tuntud ka kui Lūžupe või 
Nabeļupe.  
GPS: 57.59643, 21.94717

4  Miķeļtornis. Küla sai oma praeguse 
nimetuse keisrivõimu ajal ehitatud 
tuletorni järgi – see nimetati keiser 
Aleksander II vennapoja järgi Mihailovskij 
majakaks. Varem oli küla nimi Pize, liivi 
keeles Pizā, mis läti keeles tähendab 
pajuvitsa. Tänapäeval on külas asustatud 
vaid kaheksa maja.  
GPS: 57.59906, 21.97488

5 � 0LNHõEÃND�WXOHWRUQ��Miķeļtornis ehk 
Miķeļbāka tuletorn on Baltimaade 
kõrgeim majakas – 62 m. Majakale 
ligipääs puudub ja on vaadeldav vaid 
eemalt. GPS: 57.59975, 21.97445

6  Miķeļtornise luterlik kirik. Miķeļtornise 
(Pize) kirik on punastest tellistest 
hoone, mis kerkis 1883. aastal vana 
palkidest ehitatud luteri kiriku asemele. 
Kirik on seestpoolt kaunistatud vanade 
ornamentidega. Aastatel 1963–1989 
kogudus ei tegutsenud ja hoones 
asus pioneerilaagri kultuurimaja. 
Kirikut saab külastada ainult enne 
ja pärast jumalateenistusi, mis 
toimuvad suuremate kirikupühade ajal. 
GPS: 57.59892,  21.97543

TEENUSED 
  Majutus

1. .¦PSLQJ�0LñHõEÃND, T: +371 27884438;  
GPS: 57.59724, 21.96463
2.�.¾ODOLVWHPDMD�3ULQÏL, T: +371 29333854; 
GPS: 57.59840, 21.96635
3.�.¾ODOLVWHPDMD�3L]Ã, T: +371 23308622; 
GPS: 57.59972, 21.96863
4. 3XKNHPDMD�7ÃOUéWL, T: +371 29272226;  
GPS: 57.59935, 21.97681
5.�7HONLPLVDOD�/éEX�OLJ]GD, 
T: +371 26131413;  
GPS: 57.59894, 21.97820

  Toitlustus
1. 0LñHõEÃND, T: +371 29469614; 
GPS: 57.59734, 21.96565

 Poed
 Puuduvad

 Avalik transport
Puudub

TURISMIINFO
 Ventspilsi infopunkt, Dārzu iela 6, 

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