
  22 km

     7–9 h

      Rohuküla osta, maksas  

       Uuemõisa, apkaimē –  
 

  Rohuküla – Pullapää – 
Haapsalu – Uuemõisa

  Ceļi ar asfalta un grants 
segumu, bijušā platsliežu 
dzelzceļa līnija, meža ceļi un 
takas, aizaugušas krastmalas 
takas.

    Vidēja

     Nav

     Gar mazajiem lauku un ciemu 
ceļiem, kā arī gar autoceļu 
ir jāiet uzmanīgi un jāievēro 
drošība. Pilsētā jāizmanto 
gājēju ietves un krasta 
promenādes.

     Pilsētas autobuss starp 
Haapsalu un Rohuküla kursē 
> 11 reizes dienā, starp 
Haapsalu un Uuemõisa ir 
bieža satiksme (kustības 
saraksts: www.peatus.ee, 
www.tpilet.ee).

 Maršrutu var saīsināt par 
6 – 7 km, ja neiet uz Pullapää 
ragu, bet gājienu turpina pa 
bijušo dzelzceļa līniju līdz 
Haapsalu dzelzceļa stacijai. 
Vismaz pusi dienas ir vērts 
veltīt pilsētas apskatei. 

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA
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           Rohuküla  – Haapsalu  – Uuemõisa
            Populārais Igaunijas kūrorts – Hāpsalu

Daudzveidīgs Jūrtakas posms. Pirmie trīs maršruta kilometri iet pa bijušo 
Haapsalu-Rohuküla platsliežu dzelzceļu, izmet loku gar Hāpsalas līci caur Pullapää 

neem, šķērso piekrastes mežus, kur izveidotas veselības takas, un pa piekrastes 
promenādēm un mazajām ieliņām apmet loku apkārt Hāpsalas pilsētai. Šķērsojot 

nelielu mitrāju aiz pilsētas, takas posms noslēdzas skaistajā Uuemõisa parkā.



Gulf of Finland

POLAND

VĒRTS REDZĒT!
1  Ungru pilsdrupas (Ungru lossi varemed). 

Viena no iespaidīgākajām neobarokālajām 
ēkām Igaunijā tā arī netika nekad 
pabeigta. GPS: 58.917458, 23.483490

2  Kiltsi lidlauks (Kiltsi lennuväli).  
Padomju armijas izbūvēts lidlauks.  
GPS: 58.916439, 23.508159 NB! Lai 
apmeklētu lidlauka teritoriju, vispirms 
jāsaņem caurlaide: Lahe 17, Hāpsalu, 
darbalaiks: P.–Pk., plkst. 8–17. 
GPS: 58.94819, 23.528694

3   Pullapē zemesrags (Pullapää 
neem). Peldvieta un atpūtas vieta.
GPS: 58.944452, 23.452455

4  3LHPLýDV�]éPH�FDUDP�$OHNVDQGUDPb,,,. 
Cars ar ģimeni bieži atpūtās Pullapē 
pludmalē. GPS: 58.941303, 23.454909

5   Pullapē stāvkrasts (Pullapää pank). 
Vairākus metrus garš un 3–4 m augsts. 
Stāvkrasts atrodas iekšzemē aptuveni 
1 km no pašreizējās krasta līnijas. 
GPS: 58.932222, 23.449722

6  Paralepas bākas (Paralepa tuletornid). 
802 metru attālumā viena no otras 
atrodas apakšējā (58.934007, 23.482814) 
un augšējā (58.927698, 23.489201) bāka. 

7   Pētri akmens (Peetri kivi). Kultūras 
mantojuma objekts un vieta, kur cars 
Pēteris I pēc Ungru apmeklējuma 
1715. gadā ar savu karietes asi aizķēra 
lielu akmeni. GPS: 58.932014, 23.501463

8  Hāpsalas dzelzceļa stacija (Haapsalu 
Raudteejaam). 20. gadsimta sākumā 
celta lepna stacijas ēka, muzejs un āra 
ekspozīcija. T: +372 4734574;  
GPS: 58.938285, 23.532339

9  Rannarotsi muzejs (Rannarootsi 
Muuseum). Iepazīstina ar piekrastes 
zviedru apdzīvotajām vietām un 
vēsturi Igaunijā. T: +372 55623993; 
GPS: 58.955719, 23.528168

10  Čaikovska soliņš. Piemiņas soliņš 
komponistam Pēterim Čaikovskim, 
kurš 1867. gadā atpūtās Hāpsalā. 
GPS: 58.952628, 23.532773

11  Hāpsalas promenāde un kūrmāja. 
Kūrortpilsētas pats centrs ar vēsturisku 
promenādi gar dažādiem pieminekļiem 
un apskates vietām. 
GPS: 58.950324, 23.537480

12  Hāpsalas vecpilsēta, bīskapa pilskalns un 
doma baznīca. 13. gadsimta vecpilsēta. 
T: +372 5184664;  
GPS: 58.947117, 23.539126

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu māja “Jaagurahu 
Puhkemaja”, T: +372 53486445;  
GPS: 58.920446, 23.450785
2. Spa villas “Hapsal Spa Villad”,  
T: +372 53486445;  
GPS: 58.920446, 23.450785

3. Brīvdienu centrs “Pullapää 
puhkekeskus”, T: +372 53285093;  
GPS: 58.877778, 23.467500

 Hāpsalas pieejamas naktsmītnes dažādās 
cenu kategorijās un līmeņos:  
www.visithaapsalu.com

 Ēdināšana
 Hāpsalā pieejamas ēdināšanas vietas 

dažādās cenu kategorijās un līmeņos:  
www.visithaapsalu.com

 Veikali
 Hāpsala

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Rohukila–Hāpsala 

(Rohuküla–Haapsalu): aptuveni 11 reizes 
dienā.

 Atpūtas vietas
1. Pullapē zemesrags, 
GPS: 58.94419, 23.45266
2. Pullapē, GPS: 58.97647, 23.46427

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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