
  21 km

     7–9 h

      Liu ciems

       Munalaid osta,  
 
  Liu – Kavaru – Pootsi – 

Peerni – Lao – Munalaid

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu

    Vidēja

     Nav

     Gar autoceļiem, mazajiem 
lauku un ciemu ceļiem 
(strauji līkumi, šauri) ir jāiet 
uzmanīgi un jāievēro drošība. 
Jābūt uzmanīgiem, šķērsojot 
autoceļus.

     Visā maršruta posmā ir 
viens veikals un ēdināšanas 
uzņēmums.

 No Munalaid ostas ieteicams 
doties uz Kihnu salu, 
kuras apskatei, ejot kājām, 
vajadzīgas ~ divas dienas. 
Ieteicams  apskatīt arī 
Munalaid blakus esošo nelielo 
Manilaid salu (puse dienas).

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA
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Liu  – Munalaid
Līči, salas un putni

Maršruts piemērots putnu vērošanai. Jūrtaka iet pa ceļiem un takām, jo jūras krastā 
plešas piejūras pļavas, niedrāji, sekli un aizauguši līči. Aiz Liu ostas Jūrtaka bieži 

maina virzienu, jo grūti pieejamā un sarežģītā krasta līnija ievieš korekcijas maršrutā. 
Labākās skatu un putnu vērošanas vietas ir pie Kavaru ciema, Peerni ostas apkaimē un 
pie Munalaid ostas, kur redzami plašie Pērnavas līča un Kihnu jūras šauruma skati ar 

salām (Sorgu saar, Manilaid, Kihnu), kā arī piejūras pļavām, kurās ganās mājlopi. 



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1   Lindi dabas liegums un skatu tornis 

(Lindi looduskaitseala ja vaatetorn).  
Lindi dabas liegumu un purvu ar 
maziem ezeriņiem var apskatīt no 
šosejas tuvumā esošā skatu torņa. 
GPS: 58.30300, 24.22977

2  Liu osta (Liu sadam). Vietējā nelielā osta.
GPS: 58.27937, 24.26625 

3  Pootsi muiža (Pootsi mõis). 16. gadsimta 
muižas kungu māja ar lepnām kolonnām 
un citas saglabājušās muižas kompleksa 
ēkas. GPS: 58.26834, 24.12125

4  Pootsi vējdzirnavas (Pootsi tuulik). 
19. gadsimtā no laukakmeņiem 
celtas holandiešu stila vējdzirnavas. 
GPS: 58.26548, 24.12378

5  Kavaru skatu vieta. Skaists skats uz 
piekrastes pļavām un jūru.  
GPS: 58.26979, 24.19501

6  Munalaiu osta (Munalaiu sadam). No 
šīs ostas atiet prāmji uz Kihnu un 
Manijas (Manija) salu. Ostas ēkā ir ērta 
uzgaidāmā telpa. T: +372 53328095;  
GPS: 58.22959, 24.11770

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Lauku sēta “Maria talu”, 
T: +372 5236066;   
GPS: 58.297619, 24.159824
2. Mednieku namiņš “Pootsi Jahimaja”, 
T: +372 53546644;   
GPS: 58.276297, 24.125713
3. Lauku sēta “Antsu talu”, 
T: +372 58025213;   
GPS: 58.244246, 24.119116

 Ēdināšana
1. Lauku sētas “Maria” restorāns,  
T: +372 5236066;  
GPS: 58.297619, 24.159824
2. 3LFÕULMD�Ǥ$PSVb	�/RQNVǥ�(vasarā), 
T: +372 53546644;  
GPS: 58.276297, 24.125713

 Veikali
 Pootsi GPS: 58.26622, 24.12165

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Liu–Munalaiu 

aptuveni 2 reizes dienā.

 Atpūtas vietas 
1. Lindi atpūtas vieta, 
GPS: 58.30300, 24.22977
2. Kavaru atpūtas vieta, 
GPS: 58.26975, 24.19256

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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