
  22 km

     7–9 tundi

      Penijõe mõisas,  
Matsalu rahvuspargi 
külastuskeskuses,  

       Laikülas, bussipeatuses 
Virtsu–Risti maanteel  
(tee nr 10)

  Penijõe – Kloostri – Kelu – 
Kirbla – Kasari – Keskküla – 
Laiküla. Edasi tuleb bussi või 
muu transpordivahendiga 
sõita Haeskasse (umbes 
24 km), kus on järgmise 
matkapäeva alguspunkt. 
Matkapäeva lõpus võib naasta 
Lihulasse ja seal ööbida või 
sõita kohe edasi Haeskasse.

  Asfalt- ja kruusateed.

    Keskmine

     Puuduvad
 
     Autoteedel ning väiksematel 

kitsastel ja käänulistel 
külavaheteedel tuleb liigeldes 
olla ettevaatlik ning järgida 
ohutusnõudeid. Virtsu–Risti 
maantee ületamine tunneli 
kaudu.

     Bussiühendus Lihula ja 
Haapsalu vahel on mitu korda 
päevas. Haeskasse, järgmise 
matkapäeva alguspunkti, 
põikab buss kaks korda 
päevas. Võimalused on 
järgnevad:  
a) kooskõlastada selle 
päeva matk, mis kulgeb piki 
maanteed nr 10, Lihula – 
Haeska – Haapsalu bussi 
sõiduplaaniga ja sõita bussiga 
Haeskasse (3 km lähimast 
ööbimiskohast);  
b) sõita Lihula–Haapsalu 
bussiga Haeska ristmikuni 
(Laiküla–Haapsalu teel nr 31  
peatus: Haeska teerist)  
ja edasi kõndida u 7 km  
jalgsi Matsalu lahe ääres 
asuvasse ööbimiskohta;  
c) leppida transpordi 
osas kokku ööbimiskoha 
peremehega. Sõiduplaanid: 
www.peatus.ee, www.tpilet.ee.

 Soovitame veeta pool päeva või 
vähemalt paar tundi Haeska 
linnuvaatlustorni lähedal ja 
tegeleda linnuvaatlusega.

Penijõe  – Laiküla
      Ümber Põhja-Euroopa suurima märgala

PRAKTILINE INFO

45.  PÄEV

Ranniku matkaraja Penijõe – Laiküla lõik teeb tiiru ümber Kasari jõe delta. Kasari jõgi 
suubub Matsalu lahte, moodustades ühe Põhja-Euroopa suurimatest märgaladest. 
Laiadest roostikest, rannaniitudest, jõesängist ja madala lahe vetest koosnev ala on 
oluline puhke- ja pesitsuspaik rändlindudele. Suurem osa matkarajast kulgeb läbi 

avarate põldude ja väikeste külade. Kirbla kandis on näha kõrgendik – see on kunagise 
Balti jääpaisjärve saare põhjarannik.

COASTALHIKING.EU
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Gulf of Finland

POLAND

VAATAMIST VÄÄRT!
1 � .ORRVWUL�P·LVD�YDUHPHG. Keskajast pärit 

Lihula nunnakloostri majandusmõisa varemed. 
GPS: 58.73950, 23.83122

2  Kloostri linnuvaatlustorn ja Kasari luht. 
Kasari jõe vasakul kaldal asuvast vaatetornist 
on võimalik vaadelda jõeluhta, kus kevadise 
üleujutuse ajal peatub palju linde.  
GPS: 58.75424, 23.84404

3  Kirbla kirik. Lääne-Eesti hilisgooti stiilis 16. 
sajandist pärit Kirbla Nigula kirik on üks Eesti 
väiksemaid kirikuid. GPS: 58.72873, 23.94164

4  Kirbla astang ja linnuteadlase professor Eerik 
Kumari mälestuskivi. 33 m üle merepinna 
asuv mandrijää liikumise tagajärjel tekkinud 
kõrgendik ja Kirblast pärit akadeemiku Eerik 
Kumari mälestuskivi.  
GPS: 58.72846, 23.92791

5  Kasari vana sild. 1904. a. rajatud ning II 
maailmasõjas kannatada saanud munakividega 
kaetud sild oli pärast valmimist Euroopa ja 
Venemaa pikim raudbetoonsild, mille sambad 
on tahutud graniitplokkidest.  
GPS: 58.73186, 23.99208

TEENUSED 
  Majutus

1. Sepa-Jaani Puhkemaja, T: +372 521 5500;  
GPS: 58.736666, 23.899444

 Poed
 Kirblas GPS: 58.726154, 23.9532

 Avalik transport
 Bussiühendus Hälvati–Laiküla ca 6 korda 

päevas.

TURISMIINFO
 3¦UQX�.¾ODVWXVNHVNXV, Pärnu, Uus 4, 

www.visitparnu.com, T: +372 53304134; 
GPS: 58.385303, 24.49909

3

1
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