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Baltic Coastal Hiking lõpukonverents
ja E9 Ranniku matkaraja ametlik
avamine Baltikumis

Korraldajad:

13.–14. september 2019
Ranniku matkarada on osa Euroopa pikamaarajast E9, mis algab São Vicente neemel
Portugalis. Ranniku matkarada algab Leedu-Läti piiril Nida külas ja lõppeb Eestis Tallinna
sadamas. Lätis on ta tuntud kui Jūrtaka ehk mereäärne rada, Eestisse jõudes saab
nimeks Ranniku matkarada. Marsruudi kogupikkus on 1200 km, millest 580 km kulgeb
Lätis ja 620 km Eestis ning see on läbitav mõlemas suunas.
Ranniku matkarada on jaotatud 8 etapiks: Dižjūra (Läänemere Kuramaa rannik), Mazjūra
(Riia lahe Kuramaa rannik), Jūrmala ja Riia (Läti kõige populaarsem kuurortlinn ning
pealinn), Vidzeme rannik (Riia lahe idarannik), Pärnu ja kalurikülad (Pärnu lahe rannik),
Matsalu rahvuspark ja Lääne-Eesti saared (Matsalu laht ning Saaremaa, Muhu, Hiiumaa
ja Vormsi saared), Haapsalu ja rannarootsi külad (Haapsalu laht, Noarootsi poolsaar
ja Osmussaar) ning Loode-Eesti pankrannik ja kosed (Soome lahe rannik).
Projekt “Hiking Route Along the Baltic Sea Coastline in Latvia – Estonia” on lõpule jõudmas
ja Ranniku matkarada on valmis saamas. Nüüd on aeg matkajatel liituda! Selleks, et
tähistada koos matkaraja valmimist, tutvustada tehtut ning jagada oma kogemusi ja
õnnestumisi, on kõik huvilised oodatud projekti lõpukonverentsile 13. septembril ja
sellele järgnevale ühisele matkale (~ 14 km) 14. septembril 2019.
Rohkem infot Ranniku Matkaraja kohta leiad kodulehelt
www.coastalhiking.eu

Käesolev väljaanne kajastab autorite vaateid. Programmi Korraldusasutus ei ole vastutav
informatsiooni kasutamise eest.

Partnerid:

CARNIKAVAS NOVADS

Laupäev, 14. september
Matkafestival
Lepaninalt Ainažisse

Reede, 13. september
Projekti lõpukonverents ja õhtumatk
Lepanina hotellis, Pärnumaal
11:00

11:30 – 13:00

13:00

13:30 – 15:00

15:00
16:00 – 18:00
19:00

Registreerimine ja tervitus
Lõpukonverents
Tervitussõnad
Eesti-Läti Programmi
esindaja tervitus ja programmi
tulevikuplaanid
Trends of long-distance hiking in
Europe – developers and hikers
Guest speaker Mr. Steen KobberøHansen, representative from the
European Ramblers Association
Ranniku Matkaraja projekt –
kogemused, üllatused, väljakutsed,
tegevused ja tulemused ning
tulevikuootused
Ms. Asnāte Ziemele, “Lauku
Ceļotājs” – Lead partner
Lõuna
Lõpukonverents jätkub
Lood, mälestused, õppetunnid,
kogemused 1200 km pikkuse
matkaraja arendamisel ja matkaraja lõikude tutvustus
Lauku Ceļotājs, Juris Smaļinskis
Projekti partnerid
Diskussioon
Energiapaus
Õhtumatk
Lepanina hotelli ümbruses
Õhtusöök Lepanina hotellis
(omal kulul 10.-)

Läbime Ranniku matkaraja 31. päeva lõigu Ikla-Kabli
coastalhiking.eu/en/route/day/31 väikeste kohandustega:
matk algab Lepanina hotelli juurest Eestis ja lõpeb Ainaži
muulil Lätis.
Lõigu kirjeldus:
Häädemeeste piirkond on ammusest ajast armastatud
vaba aja ja rannapuhkuse veetmise koht. Matk algab
Lepanina hotelli juurest ja viib matkaja umbes 4 km
jalutuskäigule mööda rannaliiva, teeb tiiru ümber Orajõe
oja ja keerab enne Treimani vanale Riia maanteele.
Edasi liigume mööda maanteed, läbi Ikla kuni matka
lõpupunktini Ainažis.

10:00 – 11:00

11:00 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

15:00

18:00

Registreerimine
Matka alguspunktis Lepanina
hotellis
Ranniku matk
Lepanina hotellist Treimanisse,
~ 9 km
Energiapaus
Treimanis ootab osalejaid tee ja
saiakesed ning õunakorv
Ranniku matk
Treimanist Ainaži muulini, ~ 5 km
Kes enam ei jaksa, saab matka
lõppu bussiga.
Ranniku matkaraja ühispiknik
Salacgrīva omavalitsuse tervitus
Piknik grillimisega Ainaži muulil.
Korraldajate poolt on supp, leib,
küpsetised, karastusjoogid. Kohapeal olemas grillimisvõimalus – tule
julgelt oma vorstikeste ja piknikukorviga.
Transfeer bussiga tagasi matka alguspunkti Lepaninale või Pärnusse

Majutus, konverentsi toimumiskoht
ja matka start: Lepanina hotell
www.lepanina.ee
Lepanina hotell asub mere kaldal, umbes 55 km Pärnust ja 16 km Eesti-Läti piirist. Restoranist avanevad
võrratud vaated merele ning suveterrassil saab nautida kaunist päikeseloojangut. Hotellikompleksis on
erinevaid teenuseid, restoran, baar, kaasaegse tehnoloogiaga konverentsiruumid. Piirkond on tuntud oma
heade liivarandade ja männimetsa poolest. Lähedal on
külastamiseks kohandatud loodusalasid ja matkaradu.
www.lepanina.ee
Aadress:
Kabli, Häädemeeste vald, Pärnumaa
GPS:
57.992712, 24.418741
Broneeri majutus meili teel
lepanina@lepanina.ee
või helista +372 446 5024
Palun kasuta broneerimisel märksõna
“SEPTEMBRI SEMINAR 2019” konverentsil/matkal
osalejale eripakkumise saamiseks (hind öö kohta):
* kahene tuba ühele 70.* kahene tuba 78.* peretuba 94.* saunaga tuba 108.* mullivanniga tuba 128.Hind sisaldab hommikusööki, õueterrassi ja basseini
kasutust, käibemaksu 9 %.
Sisseregistreerimine alates kell 15:00,
tubade vabastamine enne kella 12:00.
Majutus lähiümbruses:
Pärnus: VisitPärnu koduleht www.visitparnu.com
Salacgrivas www.visitsalacgriva.lv
Hotell ja telkimine “Kapteinu osta” www.kapteinuosta.lv
Telkimine “Milleri “ www.milleri.lv
Hotell “Plavas” www.plavas.lv

Praktiline info:
Pole olemas halba ilma, vaid valesti valitud riietus!
Jälgi ilmateadet ja riietu vastavalt.
Võta matkale kaasa joogivesi – soovitavalt taaskasutatavas pudelis.
Osalejad vastutavad ise oma tervisliku seisundi eest
matka läbimiseks.
Matka lõpus on korraldajate poolt kosutuseks supp,
leib, saiakesed ja karastusjoogid. Grillimisvahendid
on saadaval – võta julgelt kaasa oma vorstid/piknikukorv.

Registreerimine:
https://forms.gle/XaAHwsRGSDai2kjM7

Kontakt:
Tõiv Jõul
Projektijuht
MTÜ Lääne-Eesti Turism
toivj@hotmail.com
+372 5650 0727

Rūta Rulle
Projekti assistent
Lauku Celotajs, Latvia

ruta@celotajs.lv
+371 26433316

www.coastalhiking.eu

Matka kaart
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TURISMIINFO:
Pärnu Külastuskeskus
Uus 4, Pärnu
www..visitparnu.com
T.: +372 53304134
GPS: 58.385303, 24.49909

