
PÜHAPÄEV
11:00 - 11:35 Paadipesa - Ermistu järv
Sõidame järve äärest asfaltteele tagasi samakaudu, kust õhtul tulime. 
Asfaltteel keerame paremale(90) ja sõidame täpselt 6km, jõudes peateele(91).

Ristmikul keerame paremale tõstamaa peale ning sõidame 2,82km mööda asfalti kuni paremale keerab 
SUPLUSE tee(92). Vasakul pool teed on pruuni värvi viit ERMISTU JÄRVE PUHKEKOHT 0,3. 
Sõidame mööda seda kruusateed 0,3km parklani ning veel 0,1km parklast mööda rada järveni.   

11:55 – 12:05 Ermistu järv - Tõstamaa mõis 
Järve juurest sõidame sama teed mööda asfaltteeni tagasi(93). Asfaltteel keerame paremale ja sõidame 
1,62km kuni asula märgini ja Tõstamaa mõisa suure plakatini(94). Plakati juurest keerame paremale 
asfaltteele, mida mööda tuleb sõita 0,4km jõudmaks mõisahooneni(95).
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12:50 – 12:55 Tõstamaa mõis – Tõstamaa pood
Siinkohal on valiku võimalus, kas minna poodi ja siis mööda asfaltteed ujuma või jätta pood vahele ja 
minna osaliselt mööda metsateed. Edasine kirjeldus on poe poole minekus. Metsatee varjandiks 
kasuta GPS’i jälge.
Mõisa juurest liigume samas suunas edasi tehes 0,15km pärast kerge S jõnksu vasakule möödumaks 
roosadest väravapostidest(96).

Veel 0,15km edasi liikudes
jõuame peateele, kus
keerame paremale(97).

Saame sõita 0,48km peale
mida jääb vasakut kätt
FOODMARKET sildiga
toidupood(98).

13:10 – 13:40 Tõstamaa pood - ujumine Ranniku külas
Poe juurest keerame vasakule jõudmaks vaid paarikümmne meetri kaugusel olevale ristmikule, kust 
keerame paremale VARBLA ja VATLA peale(99).
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Sõites 4,46km mööda maanteed,
tuleb RANNIKU bussipeatuse
juures vasakule keerata. Seal
näitab ka pruun silt KASTNA
TAMMED vasakule(100).

Sõites 0,17km mööda pinnatud
teed, keerab paremale ahvatleva
poe sildiga samaväärne tee, kuid
meie sõidame otse edasi 50
märgi alt läbi(101). 

1,6km edasi tuleb 
meil vasakule ranna 
poole keerata(102). 
Vahetult enne seda 
jääb vasakut kätt 
iseteenindustaruga 
talu. Ristmikul on 
ka puidust viit, mis 
näitab meie 
soovitud supluskoha
poole. Sõidame tee 
lõpus 1,2km 
kaugusel oleva 
ujumiskohani.

14:00 – 14:10 Ranniku küla - Kastna tamm 
Ujumast tulles liigume 1,2km tagasi sama teed mööda asfaltteele, kust nüüd keerame vasakule(103). 
Läbides 0,11km keerab paremale asfalttee ning otse edasi läheb kruusatee(104). Sõidame otse 1,09km, 
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misjärel jõuame varjulise puudealuse hargnemiseni(105). Puitviit ristmiku ees näitab meile teed 
vasakule 0,2km kaugusel oleva vaatetorni ja tammedeni. Kellel soovi, siis parempoolselt harult keerab 
väike jalgrada 0,08km pärast paremale, viies paremat kätt jääva kivini. Kes soovib, läheb uudistab.

14:25 – 15:15 Kastna tamm - Saulepi/Sõmeri vaatlusplatvorm

Tamme juurest sõidame sama teed mööda tagasi, kuni 1,3km pärast kruusatee asfaltteeks üle läheb. 
Selle kohapeal on meile juba tuttav ristmik, kust seekord vasakule keerame(106). Sõidame asfaldilt 
maha keeramata 2,07km, peale mida keerame ära kruusateele kohas, kus sinine matkaraja silt vasakule 
näitab(107). Samuti paistab vasakut kätt eemal madal kuusehekk.

Sõites 2,08km otse jõuame välja maanteeni(108). Ristmikul on üks märgita post vasakut kätt. Ning üle 
ristmiku on vasakule osutav matkatee märk. Keerame vasakule SEIMANI bussipeatuse poole ja 
sõidame 4,94km mööda maanteed.
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Maanteelt kerame maha vasakule
kruusateele peale MATSI TEE
bussipeatust(109). Enne risti jääb
vasakut kätt punane puitmaja, mille
kõrval on väga ära nuditud suur nelja
haruga puu.

Edasi sõidame 4,81km jõudmaks vaatlusplatvormini. Sealjuures võib tekkida kahes kohas kahtlus. 
Esiteks 0,9km pärast keerab vasakule RAESPA tee(110) ja teiseks 2,24km pärast, kui tallihoone juures 
keerab vasakule KANDLEMÄE tee(111). Mõlemal korral hoiame paremale mööda peateed ja ei keera 
maha.

Vaatlustorn on madal ja ei paista teelt hästi silma, seega tasub paremalpool teed olevast pruunist sildist 
mitte mööda sõita.

15:30 Saulepi/Sõmeri vaatlusplatvorm -  Sõmeri tuletorn

Jätkame teed samas suunas jõudes 1,57km pärast välja teeristile, kus otse paistab kadakate vahel meri 
ning üle tee on puidust putka(112). Keerame seal vasakule jätkates teed samaväärset kruusateed 
mööda.
0,27km pärast jõuame niiviisi talu sissesõiduteeni(113). Taluhoovi ei lähe vaid keerame paremale alla 
rannaäärsele teele, mida sõidame 0,21km esimese parempöördekohani(114), kust saab juba otse 
tuletorni juurde sõita.
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16:00 Sõmeri tuletorn - Matsi sadam
tuletorni juurest sõidame tagasi sama teed mööda: väravast välja ja vasakule(115) ning talu juures 
samuti vasakule(116). 

Edasi tuleb sõita 2,1km otse, peale mida jääb vasakut kätt Matsi sadama parkla(117). Pöördekohas 
eraldi viitasid ei ole, kuid sadama poole läheb parkimiskohtadega ääristatud asfalttee. Parkla vasakul 
nurgas on “muna” varjualune ja paremat kätt tualett. Paadikuur on parklast merepoole vaadates 
vasakut kätt mere ääres.
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17:10  Matsi sadam – Niinepuu Lambamaja
Sadama parklast jätkame teed maanteed mööda keerates vasakule(118). Maanteed mööda sõidame 
2,46km, sealjuures tuleb korra 1,05km pärast hoida paremale, mitte minna otse parkimisplatsile(119). 

Maanteelt keerame paremale pinnaseteele kohas, kus vasakut kätt elupuude juures on puidust “oksa” 
otsas puidust kirjakast ja veidi eemal väike hall trafoalajaam(120). Paremat kätt teeääres on koorem 
killustikku. Hunniku eest keerame paremale metsateele(121). Sõidame 0,4km ja jääme umbes 0,1km 
enne taluõue kohajuttu kuulama. 

18:05 Niinepuu Lambamaja - Varbla muuseum
Sõidame sama teed mööda maanteele tagasi, kus jätkame teed paremale. Peale 1,94km läbimist jõuame
peateele(122). Keerame vasakule Vatla poole ja sõidame otse mööda maanteed 5,91km. Niimoodi 
jõuame 57. kilomeetriposti juures Raheste külasse. Peale seda pöörame vähem kui 0,1km pärast 
vasakule Uue Varbla mõisa juurde, kus asub muuseum(123).
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19:10 Varbla muuseum - Varbla sadam
Võimalik on valida kahe rajavarjandi vahel: kas ainult asfalt (4,2km) või asfaldi-, kruusa- ja pinnasetee
segu (4.5km).

A. Asfalti mööda sõitmiseks läheme muuseumi
ees olevale asfaltteele ning jätkame sõitu
vasakule.  2,78km pärast näitab valge silt
vasakule Varbla puhkeküla motelli ja jahisadama
peale peale(124). Keerame vasakule
Abromänniku teele ja sõidame sedamööda otse
mereni välja. 

Mereäärsetel hargnemistel keerame algul vasakule 
puidust puhkeküla viida näidatud suunas(125) ja kohe 
seejärel veelkord vasakule, kuhusuunas näitab viit 
palkmajade peale(126). Eesoleva parkimisplatsi kõrval
on ka on tualeti maja.

B. Kui on soov väiksemaid teid mööda sõita, siis tuleb
muuseumi esisel maanteel paremale keerata ning
järgmisel ristmikul(127) veelkord omakorda paremale
keerata. 

Edasi
tuleks
sõita 0,62km mööda kruusateed, misjärel keerab 
suurem haru vasakule ja otse läheb väiksem 
metsatee(128). Meil on vaja minna otse edasi. Veidi 
heina varjus on ka teeviit, mis osutab KASTE poole. 
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0,55km pärast keerab põhiharu paremale, mida ka
järgime(129). Vasakule keerab väiksem haru ja otse on
vaid siht näha.

 

Edasi sõidame veel 1,34km, peale mida jõuame 
välja peateele, kus keerame paremale lauda 
poole(130). 

Laudast sõidame mööda ning keerame vasakule
kruusateele vahetult peale lauta(131). 

1,4km pärast hargneb tee hobuste aediku juures 
kaheks enamvähem võrdseks teeks(132). Valime 
otsemineva haru, mis 0,37km pärast jõuab välja 
peateele(133). Seal keerame vasakule ja sõidame 
mööda asfalti mereni välja.
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