
  13 km

     5–7 h

      Riguldi muiža  

       Dirhami osta,  
 

  Riguldi – Elbiku – Rooslepa – 
Dirhami sadam

  Ceļš ar asfalta segumu, 
zemes ceļi un takas, mainīgs 
liedags: smilšains, vietām ar 
smalku granti, arī akmeņains 
(t.sk. – liela izmēra akmeņi), 
citviet stipri aizaudzis. Dažviet 
saskalotas aļģes.

    Vidēja

     Aiz Riguldi – Norrby ciemā 
jāšķērso mājlopu aploks ar 
elektrisko ganu. Aplokam 
ierīkota īpaša ieeja un izeja, ko 
atver un aizver gājēji.

     Gar autoceļu ir jāiet uzmanīgi 
un jāievēro drošība.

     Ēdināšanas uzņēmums ir 
Dirhami ostā. Šajā krasta 
posmā nav veikalu. Tuvākie – 
Pürksi un Nõva ciemos.

 Starp Elbiku un Dirhami 
līdztekus jūras krastam kāpās 
iet meža ceļi un takas, kuras 
var izmantot nepiemērotos 
laika apstākļos. Spēcīgi gājēji 
šo posmu var apvienot ar 
nākamo un finišēt pie Nõva 
ostas.

PRAKTISKĀ  INFORMĀCIJA

51.  DIENA
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Riguldi  – Dirhami
Vieta ar meteorīta pēdām

Izņemot pirmos 3 km, maršruts iet gar jūras krastu. Pārsvarā tas ir smilšains liedags 
ar skaistām priekškāpām, pelēkajām kāpām un laukakmeņiem jūrā. Liedagā var būt 

saskalotas aļģes, dažviet tas aizaudzis ar blīvu augāju. Iepretim Rooslepa ciemam 
un citviet jūrā un krastā redzami stipri sadēdējuši akmeņi – t.s. brekčijas, kas ir sena 
meteorīta sprādziena rezultātā sakusuši un sadēdējuši ieži. Maršruta galapunktā var 

pasēdēt krodziņā, no kura terases paveras skaists skats uz jūru un ostu.

3



Gulf of Finland

POLAND VĒRTS REDZĒT!
1  Rostas (Roosta) pludmale. Smilšaina 

pludmale, populāra peldvieta, vairākas 
aktīvās atpūtas iespējas.  
GPS: 59.156204, 23.515123

2  Roslepas (Rooslepa) kapličas drupas un 
kapsēta. Roslepas kapličas drupas un 
kapsēta tiek datētas ar 17. gadsimtu. 
Atrodas aptuveni 1 km iekšzemē. 
GPS: 59.169792, 23.526735

3   Roslepas pludmale un brekčijas. 
Pludmalē esošie akmeņi šeit nonākuši 
Neugrundas meteorīta krātera eksplozijas 
rezultātā. GPS: 59.184466, 23.487109

4  Dirhami osta un pludmale. Vasaras 
mēnešos aktīva jahtu piestātne, bet 
ziemā – rosīga zvejas un preču kuģu osta. 
GPS: 59.210116, 23.498706

5   Osmusāre (Osmussaar). Salai ir 
interesanta zviedru laika un militārā 
vēsture, kā arī valdzinoša piekrastes 
daba. Osmusāre ir lieliski piemērota 
pārgājieniem. Šeit ir arī 9 km gara 
pārgājienu taka. Tā sākas pie Dirhami 
ostas. GPS: 59.279953, 23.420745

PAKALPOJUMI
  Naktsmītnes

1. Brīvdienu ciemats “Roosta 
puhkeküla”, T: +372 5256699; 
GPS: 59.158303, 23.519754
2. Viesu māja “Villa Hanson 
külalistemaja”, T: +372 5043139;  
GPS: 59.160512, 23.531441
3.  Viesu māja “Dirhami Külalistemaja”, 
T: +372 56825901;  
GPS: 59.207953, 23.496923
4. Naktsmītne “Villa Dirhami”,  
T: +372 5277065; 
GPS: 59.215925, 23.513991

 Ēdināšana
1. Restorāns “Roosta Puhkeküla 
Restoran”, T: +372 5256699;  
GPS: 59.157340, 23.529414
2. =LYMX�NDIHMQéFD�Ǥ'LUKDPL�.DODNRKYLNǥ, 
T: +372 5128800;   
GPS: 59.209501, 23.497353

 Veikali
 Dirhami, GPS: 59.206213, 23.495147

 Sabiedriskais transports
 Autobusu pārvadājumi Riguldi–Dirhami 

aptuveni 1 reizi dienā.
 Transportpakalpojumus uz Osmusāri 

piedāvā “Osmussaare reisid”.  
www.osmussaarereisid.ee 

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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