
  14 km

     5–7 h

      Virtsu osta, maksas  

       Kuke ciems
 

  Virtsu – Kurevere – Kuke

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu.

     Viegla

     Nav

      ~ 3 km garš posms no Virtsu 
līdz Kurevere ir jāiet gar 
autoceļa (nr.10, intensīva 
satiksme) malu. To ieteicams 
veikt ar autobusu no Virtsu 
ostas (jāizkāpj pieturā 
„Sillukse”).  

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

     Ēdināšanas uzņēmumi un 
veikali ir tikai Virtsu.

 ~ 2,5 km pirms Kuke ciema 
uz ZR caur kadiķu laukiem 
atzarojas zemes ceļš, pa kuru 
var aiziet līdz jūras krastam 
(nepilns km, skats uz nelielu 
atsegumu).

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA
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Virtsu  – Kuke
Cauri orhideju un kadiķu laukiem

Jūrtaka izlokās cauri Virtsu ciemam, aiz kura 3 km garumā virzās gar šosejas malu 
un tad taisnā leņķī pagriežas uz ziemeļrietumiem, izlīkumojot cauri vēja parkam un 

bijušajam padomju armijas militārajam lidlaukam, kura apkaimē vasarā bagātīgi zied 
orhidejas. Tālāk skatam paveras Suur Väin jūras šaurums un skaisti kadiķu lauki. 

Pirms Jõeoja strauta ~ 1 km garumā ceļš iet pa jūras senkrasta augšdaļu.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Virtsu osta. Osta ar lielu ostas ēku,  

no kuras atiet prāmji uz Sāremā salu  
(Saaremaa). T: +372 5056575;  
GPS: 58.57244, 23.51163

2 � $QWéNR�DXWRPRELõX�PX]HMV�Ǥ.LUVLǥbǞ�
Oldtimer museum expo 1830–2000. 
Antīko automobiļu muzejs, kurā var 
aplūkot transportlīdzekļu attīstību 
pēdējo 200 gadu gaitā. T: +372 5165188; 
GPS: 58.58675, 23.52959

3  Virtsu amatiermuzejs (Virtsu 
Harrastusmuuseum). Ekspozīcija vēstī par 
Virtsu apkaimes vēsturi. T: +372 5151988;  
GPS: 58.57092, 23.52233

4  Virtsu vasaļa pilskalns (Virtsu 
vasallilinnuse varemed). 1460. gada 
piejūras vasaļa pilskalns tika būvēts,  
lai aizsargātu kuģu satiksmi.   
GPS: 58.58884, 23.52435

5  Virtsu upurakmens (Virtsu ohvrikivi). 
Šis zemais viduslaiku kulta akmens ar 

izgrebtu lielu dobumu tika izmantots 
upurēšanas ceremonijās. 
GPS: 58.59247, 23.54198

6  Uisu stāvkrasts (Uisu pank).  
Gandrīz 3,5 m augstajā krastmalā  
var redzēt atsegumus ar fosilijām. 
GPS: 58.65911, 23.50294

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu māja “Kõrtsi talu 
puhkemaja”, T: +372 53424313;  
GPS: 58.663611, 23.518333

 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 Virtsu–Lihula: 

aptuveni 10 reizes dienā.

 Atpūtas vietas
 Uisu atpūtas vieta,  

GPS: 58.64853, 23.51262

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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