
  21 km

     7–9 h

      Varbla ciema centrs,   

       Pivarootsi ciems
 
  Varbla – Helmküla – Tamba – 

Paatsalu – Hõbesalu – 
Pivarootsi

  Ceļi ar asfalta (pārsvarā)  
un grants segumu

    Vidēja

     Nav

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

     Visā maršruta posmā nav 
ēdināšanas uzņēmumu. 
Vienīgais veikals ir Varbla.

 Starp Varbla un Pivarootsi 
kursē starppilsētu autobuss 
(kustības grafiks:  
www.peatus.ee,  
www.tpilet.ee).

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

40.  DIENA
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Varbla  – Pivarootsi
Piekrastes muižas

Jūrtaka iet pa piekrastes ceļiem, taču jūra ir redzama tikai divās vietās, jo tās krasts 
ir seklu līču, mazu saliņu, mitru piejūras pļavu, niedrāju, lagūnu, purvu un no jūras 

atdalījušos ezeru izraibināts. Varbla-Allika apkaimē paveras lauksaimniecības zemju 
ainavas, Allika-Tamba posms pārsvarā iet cauri skaistiem mežiem. Apmetusi loku 
Paatsalu un Illuste muižām, Jūrtaka pa ceļu šķērso Nehatu dabas liegumā esošu 

mitrāju un pie Muriste ciema aizlokās pa ceļu, kura malā ir iespaidīgs akmeņu žogs. 
Pirms Pivarootsi muižas skatam paveras plašas ganības un skats uz līci.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Varblas ciems atrodas pie garas un 

dabiski skaistas jūras piekrastes, gar 
kuru atrodas daudz vasarnīcu.  
GPS: 58.43025, 23.75269

2  Tambas apkaimes kadiķu audzes  
(Tamba ümbruse kadastikud). 
GPS: 58.50296, 23.69490

3  Pātsalu muiža (Paatsalu mõis). 
18. gadsimtā būvētās bruņinieku muižas 
apkārtnē ir saglabājušās vairākas no 
laukakmeņiem celtas ēkas. 
GPS: 58.52861, 23.69920

4  Illustes muiža (Illuste mõis), parks. 
1912. gadā celtā Illustes muižas kungu 
ēka ir interesants jūgendstila paraugs. 
Muižu ieskauj sens parks.  
GPS: 58.53162, 23.69217

5   Nehatu dabas liegums ir dibināts 
1957. gadā, lai aizsargātu Nehatu purvu, 
kāpas, niedrājus, kā arī ūdensputnus. 
Šeit aug reti sastopamā dižā aslape. 
GPS: 58.54187, 23.66574

6  Pivarotsi muiža (Pivarootsi mŏis). 
Līdzās 18.–19. gadsimta mijā celtajai 
kungu mājai ir saglabājusies ar sūnām 
apaugusī klēts un stallis-kariešu šķūnis. 
Naktsmītne. GPS: 58.55160, 23.59707

7  Pivarotsi vējdzirnavas (Pivarootsi tuulik). 
1869. gadā no kaļķakmens būvētas 
holandiešu stila vējdzirnavas ar vietu 
nakšņošanai. GPS: 58.55958, 23.59448

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu centrs “Paatsalu 
Puhkekeskus”, T: +372 5138000;   
GPS: 58.525000, 23.678889
2. Pludmales mājas “Rannamajad 
Pärnumaal”, T: +372 5028040;  
GPS: 58.526944, 23.676944
3. Brīvdienu māja “Roosi Puhkemaja”, 
T: +372 5020634,  
GPS: 58.527793, 23.666452
4. Brīvdienu māja un brīvdienu 
ciemats “Pivarootsi tuuliku puhkemaja 
ja puhkeküla”, T: +372 56222353;  
GPS: 58.559511, 23.594303

 Veikali
 Varbla, GPS: 58.430421, 23.753804

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Varbla–Pātsalu 

(Varbla–Paatsalu): aptuveni vienu reizi 
dienā.

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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