
  25 km (t.sk. 2,2 km turp – 
atpakaļ līdz atpūtas vietai 
dienvidos no Kastna ciema)

     8–10 h

      Tõstamaa centrs pie 
pašvaldības ēkas,  

       Matsi sadam (osta)

  Tõstamaa – Kastna – Vaiste – 
Saulepi – Mereküla – Matsi 
sadam

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu (pārsvarā).

    Vidēja

     Nav

     Gar mazajiem lauku un ciemu 
ceļiem (strauji līkumi, šauri), 
kā arī gar autoceļu ir jāiet 
uzmanīgi un jāievēro drošība.

     Visā maršruta posmā, izņemot 
Tõstamaa, nav ēdināšanas 
uzņēmumu un veikalu.

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

38.  DIENA JURTAKA.LV
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Tõstamaa  – Matsi
Igaunijas lauku idille

Šajā Jūrtakas posmā redzama tradicionāla lauku ainava. Piekrasti izrobo daudzi sekli 
līči, pussalas, zemesragi, kurus ieskauj piejūras pļavas, niedrāji, seklas lagūnas, 
purvāji, kā arī grūti pieejamas salas. Ejot pa mazajiem lauku ceļiem, pār kuriem 

rudeņos nolīkuši sarkanie pīlādži, redzamas etnogrāfiska izskata viensētas, lauku 
saimniecības ar govīm un kazām. Lauku sētas ainavā mijas ar akmens žogu paliekām, 

lauksaimniecības zemēm un kadiķu audzēm. Pieeja jūrai un atpūtas vietas ir uz 
dienvidiem no Ranniku un pie Kastna ciema. 
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Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Suti pludmale. Neliela vietējo  

iedzīvotāju iecienīta pludmale. 
GPS: 58.31954, 23.96422

2  Sepamā (Sepamaa) pludmale. Publiska 
pludmale Kastnas (Kastna) dabas liegumā. 
GPS: 58.32910, 23.91772

3  Kastnas baznīca. 1904. gada pareizticīgo 
baznīca Bizantijas arhitektūru imitējošā 
stilā. GPS: 58.35201, 23.91689

4  Kastnas kadiķu audze. Ar augstiem 
kadiķiem apaugušais akmeņainais 
pludmales pacēlums veido iespaidīgu 
kadiķu audzi. GPS: 58.32171, 23.90216

5  Kastnas skatu tornis (Kastna vaatetorn). 
Skaists skats uz Kastnas apkaimi. 
GPS: 58.32222, 23.90209

6  Kādreizējās Kastnas muižas (Kastna 
mõisa) atrašanās vieta. Par kādreizējās 
muižas atrašanās vietu liecina senie 
un varenie parka koki. Vienīgais, kas ir 
saglabājies, ir kādreizējā veļas mazgātava  
GPS: 58.34233, 23.90161

7  Kādreizējās Vaistes muižas (Vaiste 
mõisa) atrašanās vieta. No kādreizējās 
bruņinieku muižas līdz mūsdienām 
ir saglabājusies bijusī klēts ēka. 
GPS: 58.34587, 23.86598

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu ciemats “Kastna 
puhkeküla”, T: +372 5084529;  
GPS: 58.321667, 23.890965
2. Brīvdienu māja “Vaiste 
Rannahäärber”, T: +372 5104292;  
GPS: 58.342222, 23.866944
3. Lauku sēta “Saare talu”, 
T: +372 58070666;   
GPS: 58.366944, 23.828611
4. Brīvdienu māja “Matsiranna 
Puhkemaja Miina”, T: +372 58857117;  
GPS: 58.369167, 23.746389
5. Brīvdienu centrs “Varemurru 
Puhkekeskus”, T: +372 5046183;  
GPS: 58.378093, 23.735073

 Veikali
 Saulepi GPS: 58.37676, 23.79863

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Matsi ceļš–

Testamā (Matsi tee–Tõstamaa):  
aptuveni 5 reizes dienā.

 Atpūtas vietas
1. Sutirannas atpūtas vieta, 
GPS: 58.31954, 23.96422
2. Sepamā atpūtas vieta,  
GPS: 58.32910, 23.91772
3. Vaistes atpūtas vieta, 
GPS: 58.34380, 23.85729

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Pērnavas apmeklētāju centrs,  

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