
  16 km

     5–7 h

      Pivarootsi ciems

       Virtsu osta, maksas  
 
  Pivarootsi – Rame – 

Puhtulaid – Virtsu

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu.

     Viegla

     Nav

     Gar mazajiem lauku un ciemu 
ceļiem, kā arī gar autoceļu 
ir jāiet uzmanīgi un jāievēro 
drošība.

     Tuvākie ēdināšanas uzņēmumi 
un veikali ir tikai Virtsu.

 No Virtsu ostas ar prāmi var 
doties uz Muhu salu (Kuivastu 
osta) un tālāk uz Saaremaa 
salu, ko ar Muhu savieno  
3,5 km garš dambis.  
Prāmju kustības grafiks: 
https://www.praamid.ee/, 
http://www.veeteed.com/. 
Abu salu apskatei ir vērts 
veltīt vismaz dažas dienas, 
izmantojot autobusus 
(kustības grafiks:  
www.peatus.ee, www.tpilet.ee).

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

41.  DIENA

I  94  I

Pivarootsi  – Virtsu
Vārti uz Igaunijas salām

Šajā posmā ~ 3,7 km gara Jūrtakas daļa iet pa bijušo Virtsu-Rapla šaursliežu 
dzelzceļu. Šī posma interesantākā vieta ir Puhtulaiu pussala – sala, kas mūsdienās 

saaugusi ar kontinentu. To klāj platlapju mežs ar interesantām augu un sēņu sugām, 
dižkokiem un nozīmīgu cilvēku piemiņas vietām. No Virtsu ostas prāmji kursē uz  

Muhu salu, ko ar Saaremaa salu savieno dambis.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1   Laelatu meža pļava (Laelatu puisniit) 

jau gadsimtiem ir kalpojusi kā ganības un 
siena pļava. Šeit sastopama Ziemeļeiropā 
teju bagātākā augu daudzveidība. 
GPS: 58.58591, 23.57726

2   Vanalūbi atpūtas laukuma skatu 
platforma (Vanaluubi puhkeplatsi 
vaateplatvorm). Piejūras atpūtas vieta ar 
skatu torni. GPS: 58.57045, 23.55173

3   Puhtu-Laelatu dabas liegums ir 
nozīmīga gājputnu atpūtas vieta, šajā 
teritorijā aug daudz aizsargājamas 
orhideju sugas. GPS: 58.56577, 23.54690

4  Puhtu pastaigu taka (Puhtu matkarada). 
1,4 km garais grants ceļš ved līdz skatu 
tornim pludmalē. 
GPS: 58.56248, 23.55051

5  Piemiņas zīme Frīdriham Šilleram 
(Friedrich Schiller), Puhtu salā ir viens no 
pirmajiem uzstādītajiem pieminekļiem 
pasaulē par godu pazīstamajam 
dzejniekam. GPS: 58.55598, 23.54849

6  Piemiņas akmens dabaszinātniekam 
Ērikam Kumari (Erik Kumari). 
GPS: 58.55365, 23.55112

7  Puhtu putnu vērošanas tornis (Puhtu 
linnuvaatlustorn) ir interesanta vieta, kur 
novērot putnu pavasara pārlidojumu. 
GPS: 58.55308, 23.54703

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Viesu māja “Pivarootsi mõisa 
külalistemaja”, T: +372 5092050;  
GPS: 58.551807, 23.599206
2. Brīvdienu centrs “Pivarootsi õppe ja 
puhkekeskus”, T: +372 5076021;  
GPS: 58.538337, 23.611022

 Ēdināšana
1. Ātrās ēdināšanas kafejnīca 
“Toidutanker”, T: +372 57702602; 
GPS: 58.57177 23.51622

 Veikali
 Virtsu, GPS: 58.572231, 23.515167

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Pivarotsi–Lihula 

(Pivarootsi–Lihula): aptuveni 2 reizes 
dienā.

 Atpūtas vietas 
1. Puhtu atpūtas vieta,  
GPS: 58.57034, 23.55165
2. Vanalūbi (Vanaluubi) atpūtas vieta,   
GPS: 58.57045, 23.55173

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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