
  21 km

     7–9 h

      Uulu pie Tallinas – Rīgas  
(E67, nr.4) autoceļa,  

       Vana-Pärnu, iepretim 
Papsaare tee ielai, kur 
apkaimē ir vairākas  

 
  Uulu – Reiu – Raeküla – 

Papiniidu – Pärnu – Vana-
Pärnu

  Meža ceļi un mazas, līku-
mainas takas, ceļi ar grants 
segumu, zāļains pamats, 

pilsētā – asfaltētas ietves, gājēju celiņi 
un veloceliņi. Reiu pludmalē – smilšains 
liedags ar nelielu akmeņu – oļu 
piejaukumu, Pärnu pludmalē – smilšains.

    Vidēja

     Uulu kanāls šķērsojams pa 
tiltu. Maršruts jāiziet atbilstoši 
norādītajam GPX failā vai 
kartē, jo visā piekrastes 
garumā ir necaurejami mitrāji.

     Pie Uulu ir jāšķērso Tallinn – 
Pērnavas (E67, nr.4) autoceļš.  
Tas jādara uzmanīgi, 
pārliecinoties par satiksmes 
drošību. Jābūt uzmanīgiem, 
šķērsojot veloceliņus.

     Pie Pērnavas mola ir nūdistu 
pludmale. Pērnavas apskatei 
ir vērts ieplānot vienu dienu. 
Vasaras sezonā pludmalē ir 
daudz atpūtnieku.

 Pērnavu var šķērsot, ejot cauri 
vecpilsētai. 

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA
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Uulu  – Pärnu
Gar mitrājiem uz Pērnavu

Sākotnēji Jūrtaka iet pa priežu mežu ieskautiem vecajiem piekrastes ceļiem, bet aiz Lottemaa 
parka pagriežas uz jūru un iznāk Reiu pludmalē. Tālāk seko gājiens pa aizaugošu liedagu 

(vējatplūdu laikā – plaši sēkļi), kur pēc nepilniem 4 km ir jānogriežas uz iekšzemi, jāšķērso 
golfa laukums un jāpagriežas Pērnavas virzienā. Pie Raeküla rajona tā līkumo pa mazu taciņu,  

kas ir plašo piejūras mitrāju un meža robeža. Apmetusi ~ 6 km garu loku apkārt mitrājiem, 
Jūrtaka iznāk Pērnavas pludmalē. Tālākais ceļš ved cauri Pērnavas vecpilsētas rietumdaļai, 

šķērso Pērnavas un Sauga upes un beidzas Vana-Pärnu rajonā.



Gulf of Finland
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VĒRTS REDZĒT!
1  Lotes zemes Izgudrotāju ciems (Lottemaa 

Leiutajateküla). Liels tematiskais parks 
visai ģimenei ar bērnu iemīļotajiem 
varoņiem un daudzām atrakcijām. 
T: +372 58855699;  
GPS: 58.30236, 24.58968

2  Reiu pludmale. Netālu no pilsētas 
esošā seklā Reiu pludmale ir viena no 
vasarnieku iecienītākajām atpūtas un 
piknika vietām. GPS: 58.30525, 24.58818

3  Komplekss “Pärnu Bay Golf Links”. 
Universāls golfa komplekss ar 18 bedrīšu 
tipa laukumu, kluba ēku un restorānu. 
T: +372 5163819; GPS: 58.32670, 24.58414

4  Raekilas kāpu priedulājs (Raeküla 
luitemännikud). Abpus autoceļam  
Via Baltica plešas priežu meži, kurā ir 
skriešanas un slēpošanas trases,  
kā arī daudz ogu un sēņu.  
GPS: 58.32261, 24.58945

5  Pērnavas piekrastes pļavas skatu torņi 
un pastaigu taka. No diviem skatu 
torņiem var novērot gan putnus, gan 
govis, kas nesteidzīgi gremo zāli. Gar jūru 
sniedzas 600 m gara pastaigu taka ar 
skatu platformu. GPS: 58.37197, 24.50906 
& GPS: 58.366037, 24.526217

6  Pērnavas pludmale un promenāde. 
Smilšainajā pludmalē pie seklā un siltā 
ūdens līča ir patīkami atpūsties un baudīt 
sauli vai pastaigāties pa pludmales 
promenādi. GPS: 58.37187, 24.50729

7  Pērnavas pludmales parks. 
Kūrortpilsētai raksturīgais pludmales 
parks ar zaļojošām alejām ir populāra 
pastaigu vieta jau kopš 1882. gada. 
GPS: 58.37672, 24.49844

8  Pērnavas mols. Pēc Katrīnas I rīkojuma 
1769. gadā uzbūvētais 2 km garais mols 
ir jauka pastaigu vieta. 
GPS: 58.37708, 24.47868

9  Vallikēru (Vallikääru) parks. Bijušās 
cietokšņa aizsargbūves ir iekļautas 
promenādē ar tiltiņu un parku, ko izdaiļo 
strūklaka. Pērnavas vecpilsētā var iekļūt 
caur 17. gadsimtā būvētajiem Tallinas 
vārtiem (Tallinna Värava).  
GPS: 58.38470, 24.49314

10  Pērnavas jahtklubs. Liela jahtu osta 
un jahtkluba ēka, kur norisinās dažādi 
pasākumi un pieejamas nodarbes 
gan pieaugušiem, gan bērniem. 
GPS: 58.38619, 24.48900

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Naktsmītne “Metsaääre majutus”, 
T: +372 56484333;  
GPS: 58.293675, 24.585482
2. Motelis “Reiumaa Motell”, 
T: +372 5105514;   
GPS: 58.312800, 24.608066
3. Pērnavā pieejamas naktsmītnes dažādu 
cenu kategorijās un līmeņos:  
www.visitparnu.com

 Ēdināšana
1. Maiznīca-kafejnīca “Pärnamäed”, 
T: +372 53003960;  
GPS: 58.29585, 24.60821

2. Golfa kluba restorāns “Eagle” 
(Golfirestoran Eagle), T: +372 56159228; 
GPS: 58.327034, 24.584055

3. Pērnavas jahtkluba restorāns (Pärnu 
Jahtklubi restoran), T: +372 4471760; 
GPS: 58.38619, 24.48900

 PS! Pērnavā pieejamas ēdināšanas vietas 
dažādu cenu kategorijās un līmeņos.

 Veikali
 Reiju (Reiu) un Pērnavā. 

Pērnavas aptiekas un neatliekamās 
medicīniskās palīdzības nodaļa.

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Ūlu–Pērnava 

(Uulu–Pärnu): aptuveni 15 reizes dienā.

 Atpūtas vietas 
1. Reiju pludmales atpūtas vieta, 
GPS: 58.30525, 24.58818
2. Pērnavas pludmales atpūtas vieta, 
GPS: 58.37487, 24.49625

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Pērnavas apmeklētāju centrs, 

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

JURTAKA.LV
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