
  11 km

     4–6 h

      Kabli centrs. Iepretim Kabli 
tautas namam  

       Häädemeeste, Metsa tänav 
iela pie Tallinas – Rīgas  
(E67, nr.4) autoceļa

 
  Kabli – Krundiküla – 

Häädemeeste

  Asfalts (vecais Tallinas – Rīgas 
ceļš), meža ceļi un takas, ceļš 
ar grants segumu.

     Viegla

     Strauti un upītes ir šķērsojami 
pa tiltiem.

     Sezonas laikā uz vecā 
Tallinas – Rīgas ceļa var būt 
intensīva satiksme, tādēļ 
jāievēro drošība, ejot gar ceļu 
un šķērsojot to.

     Nepieciešami piemēroti 
(slēgta tipa) apavi, nūjas 
atbalstam. Noderēs tālskatis 
putnu vērošanai.

 Pēc maršruta iziešanas, 
1 – 2 h vērts veltīt 
Häädemeeste apskatei. 
Spēcīgi gājēji šo posmu var 
apvienot ar iepriekšējās 
dienas un sākt Ikla.

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

32.  DIENA JURTAKA.LV
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Kabli  – Häädemeeste
Putni, kāpas un meži

Maršruts īpaši ieteicams putnu vērotājiem. Jūrtakas posms no Kabli līdz Häädemeeste 
dienviddaļai jāturpina pa veco Rīgas ceļu, jo jūras krastā plešas pļavas ar niedrājiem 

un lagūnām. Pirms Häädemeeste Jūrtaka nogriežas no autoceļa un aizlīkumo pa 
Jaagupi dabas liegumu (apmet loku ciemam no austrumiem), uzskriedama augsto 

kāpu mugurās un mezdamās lejup dziļajās starpkāpu ieplakās, kuras klāj skrajš priežu 
mežs. Te ir labas ogošanas un sēņošanas vietas. 
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VĒRTS REDZĒT!
1  Kabli ciems. Izbijis zvejnieku ciemats un 

kuģubūves vieta ar skaistu pludmali un 
putnu staciju. GPS: 58.00100, 24.43651

2   Jāgupi rezervāts (Jaagupi hoiuala). 
Taka šķērso ar mežu apaugušas kāpas 
un dabiskās dzīvotnes aizsardzībai 
radītu aizsargājamu dabas teritoriju. 
GPS: 58.06902, 24.49522

3  Hēdemēstes (Häädemeeste) ciemats. 
Apdzīvota vieta, kas ir zināma kā 
vēsturiska burukuģu būves vieta, kā arī 
iemantojusi atpazīstamību ar savām 
piekrastes pļavām un kāpām, turklāt tiek 
apgalvots, ka šeit ir novēroti pat NLO. 
GPS: 58.06757, 24.48886

4  Hēdemēstes pareizticīgo baznīca 
(Häädemeeste õigeusukirik). 1872. gadā 
celta baznīca ar lepnu trīsstāvīgu 
ikonostasu un unikālu arhitektūru. 
GPS: 58.07285, 24.48898

5  Hēdemēstes muzejs. Priekšmeti un stāsti 
sniedz ieskatu Hēdemēstes kuģu būvētāju 
un jūrnieku ikdienā. T: +372 5051658; 
GPS: 58.07815, 24.49234

6  Hēdemēstes pļavas (Häädemeeste 
rannaniit). Lopu ganīšanas rezultātā 
izveidojušās Rietumigaunijai raksturīgās 
lēzenās piejūras randu pļavas. 
GPS: 58.09620, 24.49565

7 � +ÕGHPÕVWHV�6Y�b0LKDHOD�ED]QéFD��Mihkli 
kirik). 1874. gadā celto laukakmeņu 
baznīcu atdzīvina sarkano ķieģeļu  
detaļas un divas logu rindas.  
GPS: 58.07968, 24.49912

8  Hēdemēstes smilšu kāpas.  
Smilšu kāpas, kas tiek dēvētas  
par Nēģu kalniem (Vingerja mäed). 
GPS: 58.06979, 24.49672

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Pludmales māja “Rannakodu” (vasarā), 
T: +372 56492074;  
GPS: 58.0233333, 24.4519444
2. Kosmonautikas brīvdienu centrs 
“Kosmonautika Puhkekeskus”, 
T: +372 5034829;  
GPS: 58.0325000, 24.4563889
3. Brīvdienu māja “Kollamaa 
Puhkemaja”, T: +372 56561373;  
GPS: 58.0841667, 24.4900000

 Ēdināšana
1. Kosmonautikas brīvdienu centrs 
“Kosmonautika Puhkekeskus”, 
T: +372 5034829;  
GPS: 58.0325000, 24.4563889
2. Mājas kafejnīca “Astu tasa üle silla”, 
T +372 55920838;  
GPS: 58.07696, 24.49159
3. Hēdemēstes traktieris “Magic”, 
T: +372 5527654;  
GPS: 58.078019, 24.498099

 Veikali
 Kabli GPS: 58.007087, 24.445303 un 

Hēdemēste GPS: 58.078482, 24.498446

 Hēdemēstes aptieka  
GPS: 58.0826, 24.5008

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Kabli–Hēdemēste 

(Kabli–Häädemeeste) aptuveni  
8 reizes dienā.

 Atpūtas vietas 
 Atpūtas vieta “Romantilise Rannatee”, 

Penu ciems. GPS: 58.03526, 24.45771

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Pērnavas apmeklētāju centrs, 

Pērnava, Uus 4, www.visitparnu.com, 
T: +372 53304134;  
GPS: 58.385303, 24.49909
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