
  19,5 km (pamatmaršruts), 
Lagleranna dabas taka (2 km 
turp – atpakaļ), Topu sadam 
atpūtas vieta (5,2 km turp – 
atpakaļ), Pusku sadam atpūtas 
vieta (1,2 km turp – atpakaļ).

     7–9 h (pamatmaršruts, 
neskaitot dabas taku un 
gājienus uz atpūtas vietām)

      Tuuru, Altmõisa  
külalistemaja,  

       Rohuküla osta, maksas  

  Tuuru – Panga – Suure-Ahli – 
Sepaküla – Eigla – Rohuküla

  Ceļi ar asfalta (pārsvarā) un 
grants segumu.

    Vidēja (ar gājieniem līdz jūras 
krastam).

     Nav

     Gar mazajiem lauku un 
ciemu ceļiem, kā arī gar 
autoceļu ir jāiet uzmanīgi un 
jāievēro drošība. Haapsalu – 
Rohuküla autoceļš (nr. 9) ir 
jāšķērso uzmanīgi, iepriekš 
pārliecinoties par satiksmes 
drošību.

     Maršruta fināla posms 1,7 km 
garumā iet gar autoceļu (nr. 9) 
ar intensīvu satiksmi prāmju 
pienākšanas – atiešanas 
laikā, tādēļ to ieteicams 
veikt ar autobusu, kas kursē 
starp Haapsalu un Rohuküla 
(> 11 reizes dienā, kustības 
saraksts: www.peatus.ee, 
www.tpilet.ee). Autobusa 
pietura atrodas Eigla ciemā, 
uz Haapsalu – Rohuküla ceļa.

 No Rohuküla ostas ar prāmi 
var doties uz Hiiumaa salu 
(Heltermaa osta) un Vormsi 
salu.  
Prāmju kursēšanas grafiks:  
https://www.praamid.ee/, 
http://www.veeteed.com/. 

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

47.  DIENA
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Tuuru  – Rohuküla
         Otrie vārti uz Monzunda arhipelāga salām

Šajā Jūrtakas posmā nemitīgi mainās ainava. Mazi ciemi mijas ar apstrādātiem laukiem, 
ganībām, viensētām un kaļķakmens ieguves karjeriem. Iešanu gar jūras krastu ierobežo 

mitrāji un privātīpašumi, tādēļ maršruts pie jūras iznāk tikai Kiviküla un Pusku ciemos, kur 
paveras skati uz Väinameri jūras šaurumu un daudzām salām, kā arī pie Rohuküla ostas.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Sinalepas Svētā Nikolaja apustuliskās 

pareizticīgo baznīcas drupas. Šai 
baznīcai, kas bija celta historisma stilā, 
bija krusta formas plānojums ar zvanu 
torni un kupolu virs baznīcas centrālās 
zāles. GPS: 58.825883, 23.574207

2  Pusku osta. Peldvieta un atpūtas vieta.
GPS: 58.898246, 23.455239 

3  Rohukilas (Rohuküla) osta. Prāmju 
satiksme uz Vormsi un Hījumā (Hiiumaa) 
salu. GPS: 58.906333, 23.424741

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Tūrisma lauku sēta “Lauri-Antsu 
Turismitalu”, T: +372 5093002;  
GPS: 58.851944, 23.521944
2. Viesu māja “Mihkli külalistemaja”,  
T: +372 5027488;   
GPS: 58.885619, 23.477321
3. Brīvdienu māja “Männiladva 
puhkemaja”, T: +372 53478585;  
GPS: 58.877778, 23.467500
4. Tūrisma lauku sēta “Tooraku 
Turismitalu”, T: +372 5015511;  
GPS: 58.886667, 23.455278
5. Tūrisma lauku sēta “Pusku 
Turismitalu”, T: +372 56238506;  
GPS: 58.893417, 23.457437

 Ēdināšana
1. Rohukilas ostas kafejnīca, 
T: +372 55645929;  
GPS: 58.906305, 23.424560

 Veikali
 Parila, GPS: 58.868213, 23.622709

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Tūru–Hāpsalas 

(Tuuru–Haapsalu): aptuveni 3 reizes 
dienā un Hāpsalas–Rohukila (Haapsalu–
Rohuküla) aptuveni 11 reizes dienā.

 Atpūtas vietas
 Pusku osta, GPS: 58.898246, 23.455239

TŪRISMA INFORMĀCIJA
 Hāpsalas Tūrisma informācijas centrs, 

Hāpsala, Karja 15,  
www.visithaapsalu.com, T: +372 4733248; 
GPS: 58.946638, 23.536323

JURTAKA.LV
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