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EESTI TEE (CAMINO de Santiago): Toomkirik - Pärnu Jakobi kirik - Ikla/Heinaste
PÄEV 6: KIVI-VIGALA -  PÄRNU-JAAGUPI

Päev 6 pakub kahte varianti.  On lühem tee (19 km) ilma lõunapausita, mille ainsaks vaatamisväärsuseks on Roodi mõisa ajahambast puretud hooned. Peamise variandina soovitame pikemat teed 

lõunapeatusega Libatse poe juures (22 km). Libatse pood pakub ostuvõimalusi ja kohvi ning istumiseks lauakest poe ees. Libatse teele saab settida Langerma külas asuva Tuhhino tiigi ning Maidla kalakasvatustalu tiigid.

Sinisega on märgitud öömajad ja teelt pisut kõrvale jäävad poed, vaatamisväärsused, ALTERNATIIVVARIANDID jne.

jrk.nrPäev Ööbimine/ peatuspaigad km Peatuspaiga info Juhised/ Teekonna kirjeldus Märkused
START Vigala Maarja kirik Kivi-Vigala, Raplamaa

FINIŠ Pärnu-Jaagupi kirik 19.9 Lõunapaus Libatses, seal asub pood.

6 AMETLIK TEE pikem tee, Libatse pood, kokku 21 km

6 Nara farmi tee 1.0
Majutus, jaluta sisse keeramata mööda, kui majutust ei vaja. Kontaktid: 
56658013, viljo@vigalapuu.ee (Viljo Siimsalu)

Ületa kiriku juures Enge jõgi, Liigu kuni  Jädivere-Kivi-Vigala teeni (ca 
1 km). Keera vasakule Nara farmi suunas kui vajad majutust.

6 Keeramine vasakule 2.7 Keeramine loodusesse, metsa teele Jätka otse ca 1.7 km

6 Jõuad Lepiku teele 1.2 Metsateelt kruusasele teele tagasi Jätka otse mööda metsa ja põllurada, võib olla üsna kinnikasvanud.

6 Keeramine Tiigi teele 3.0 keeramise koht
Pisut otse mööda Lepiku teed, edasi keera koos Lepiku teega järsult 
paremale. Jätka kuni Tiigi teeni

6 Via Baltica 3.8 Via Baltica ületamine

Jätka mööda Tiigi teed 300 m, keera paremale Tautsi teele, jätka 1.2 
km ning keera vasakule Libatse-Langerma teele. Jätka 2.3 km ja 
ületa Via Baltica.

6 Libatse pood 0.4 E-R 10-20 L,P 10-18, enne Libatset Via Baltica ületamine Jätka otse ning keera siis paremale jalgsiteele poe suunas.

6 Oese 2.8 Koht kaardil

Poe juurest Väljaotsa teele, jätka kuni suurema teeni, keera paremale 
Oese suunas. Võid ka teha pikema ringi ja jalutada läbi külavahe ning 
keerata siis paremale Oese suunas. Lisandub 400 m.

6 Via Baltica 3.5 Tee ületamine Jätka otse, paremale Kondi teele (ületad 2 x Elbu oja), jätka maanteeni.

6 Pärnu-Jaagupi kirik 1.5 parnu-jakobi@eelk.ee; +372 5645 4310 Epp Sokk (koguduse sekretär) Keera vasakule maanteele ja kohe Pärnu-Jaagupi teele

6 Ööbimine pastoraadis või kogukonna majas (Meie maja)

6 poed ja kohvikud olemas (Grossi: Uus 20a 9-21 P 9-20)

6 ALTERNATIIVVÕIMALUS 18.9 Variant 1 - lühem ja otsem tee ilma poeta - 19 km Osta lõuna Kivi-Vigalast kaasa, et süüa Roodi mõisa juures

6 Nara farmi tee 1.2
Majutus, jaluta sisse keeramata mööda, kui majutust ei vaja. Kontaktid: 
56658013, viljo@vigalapuu.ee (Viljo Siimsalu)

Ületa kiriku juures Enge jõgi, keera vasakule Jädivere-Kivi-Vigala 
teele. 1.2 km pärast jõuad Nara farmi tee otsa.

6 Roodi mõis 11.5 Müügis olev lagunenud mõisahoone

350 m pärast keera paremale Jakobi teele, 1km pärast jõuad 
suuremale teele, Korraks vaskule ja uuesti paremale Jädivere-Kivi-
Vigala teele. Umbes 600m pärast paremale nimeta teele, mis muutub 
Lepiku teeks. Lõpus vasakule Tiigi teele. Järgmine keeramine on 
vasakule Paksumetsa teele, Mõnesaja meetri pärast paremale Roodi 
teele. Jätka mõisani.

6 Maantee ületus 1.7 Ristumine Pärnu-Jaagupi - Kalli teega
Jätka mööda Roodipõllu teed ja keera paremale Roodimetsa 
teele kuni ristumiseni Pärnu-Jaagupi- Kalli teega.

6 Maantee ületus 1.5 Teine ristumine Pärnu-Jaagupi - Kalli teega
Ületa maantee, jätka otse mööda Ertsma laudateed, kuni 
jõuad uuesti Pärnu-Jaagupi-Kalli teele.

6 Pärnu-Jaagupi kirik 3.0 parnu-jakobi@eelk.ee; +372 5645 4310 Epp Sokk (koguduse sekretär) Keera paremale maanteele, jätka otse kirikuni.
6 Ööbimine pastoraadis või kogukonna majas (Meie maja)

6 poed ja kohvikud olemas (Grossi: Uus 20a 9-21 P 9-20)

6

Fail on trükitud lehelt caminoestonia.com


