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Aktīvā atpūta

30. Laumu dabas parks.   Dabas procesus izzinošas takas 
- Bišu, Putnu, Meža un Sporta takas. Minigolfs un disku golfs. 
 +371 26403240, www.laumas.lv •C1

31. Dabas parks "Talsu pauguraine". Izcili ainaviska teritorija ar 
līkumotiem ceļiem, pakalniem, ezeriem un mežiem. Mācītājmuiža, 
Eiropas birzs un Kamparkalns ar 28 m augstu skatu torni ainavas 
baudīšanai. +371 63224165, www.talsupauguraine.lv  •C2

32. Dienliliju dārzs un mājas vīni. Baltijā lielākais dienliliju 
dārzs, vairāk kā 200 šķirņu, stādu iegāde, mājas vīnu degustācijas 
grupām. +371 29457055, www.daylilie.lv •C2

33. Botānikas taka "Drubazas".  2 km gara taka Abavas 
senlejas dabas daudzveidības iepazīšanai. Mājas vīnu 
degustācijas. +371 26473783, www.sabile.lv •C2

34. Cieceres dabas taka. 760 m gara taka gar Cieceres upi 
Saldū, pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. +371 63807443, 
www.saldus.lv •C3

35. Lauku sēta "Bieriņi".  Iespaidīga medību trofeju kolekcija. 
 +371 29449245, www.bierini.viss.lv •B4

36. Bišu drava "Kāres".  Dažādu veidu medus, ziedputekšņi 
un citi bišu produkti. Ekskursijas un degustācijas. +371 29497903 
•C3

37. Kalnu dabas taka. 1,5 km garā taka sākas pie Kanavišķu 
ūdenskrātuves un ved gar Loša upi. Takā izvietotas norādes un 
informācija par apskates objektiem - brūnogļu transportēšanai 
izveidoto dzelzceļa uzbērumu, zilā māla stāvkrastu un Airīšu 
dižakmeni. +371 29341073, www.saldus.lv •B4

38. Zvārdes dabas parks un poligons. Padomju militārais 
mantojums - bijušais aviācijas poligons, plaša teritorija, kas reiz 
bija nepieejama civilpersonām. Zvārdes un Ķērkliņu baznīcu 
drupas. Bagāta bioloģiskā daudzveidība. +371 63846151, 
www.saldus.lv •C3

39. Liepājas Jūrmalas parks un Zilā karoga pludmale. Baltu 
smilšu pludmale, bērnu rotaļu laukums, skeitparks, stadions, 
tenisa korti, Latvijā lielākās bungas un piemiņas vieta "Spoku 
koks". +371 63480808, www.liepaja.travel •A3

40. Liepājas ezers. Putnu vērošanas torņi, makšķerēšana un 
pastaigu taka. Zirgu salas aktīvās atpūtas centrs. +371 63480808, 
www.liepaja.travel •A3

41. Pāvilosta, Pāvilostas novads. Jūra, pludmale, aktīvā atpūta 
uz ūdens, osta, stāvkrasti, neskarta daba, dabas liegumi, mols. 
 +371 29121894, www.pavilosta.lv •A3

42. Zemnieku saimniecība "Turaidas".  Zāļu tējas, bioloģiskā 
saimniecība, ekoprodukti, biškopības produkti. +371 29649900 
•A3

43. Aizvīķu meža parks. 19. gs. muižas parks (36 ha) ar takām, 
koka skulptūru pasaku tēliem, piknika un atpūtas vietām. 
 +371 29186717, www.mammadaba.lv •B4

44. Kalētu meža parks "Priediens". Sēņu, dzīvnieku un 
ārstniecības augu dabas takas, šķēršļu joslas, šūpoles, bērnu 
rotaļu laukums, Priekule "miniatūrā" u.c. atrakcijas. +371 26197828, 
www.mammadaba.lv •A4

45. Dabas parks "Bernāti". Latvijas tālākā Rietumu sauszemes 
punkta atzīme "Zaļais stars" un Pūsēnu kalns - Latvijas augstākā 
kāpa. Izcila smilšaina pludmale atpūtai pie jūras Bernātos un 
Jūrmalciemā. +371 29458532, +371 63489501, www.nica.lv •A4 

46. Dabas parks "Pape". Dabas takas, putnu vērošana, laivu 
noma Papes ezerā, lielie savvaļas zālēdāji, ekskursijas zālēdāju 
aplokos gida pavadībā. +371 26693867, www.rucava.lv •A4

1. "Vēja dārzs" Smārdē. Vairāk kā 100 dažāda veida augu, koku 
un krūmu 1,9 ha platībā. +371 29177195, www.enguresnovads.lv 
•D2

2. Kaives Senču ozols. Baltijā resnākais 1000 gadu vecs 
ozols, kura apkārtmērs ir vairāk kā 10 m. +371 63124451, 
www.visittukums.lv •C2

3. Dunduru pļavas un savvaļas zirgu un govju ganības. 
 Meža ieskautas pļavas Ķemeru nacionālajā parkā ar savvaļas 
zirgiem un taurgovīm. Skatu tornis putnu un dzīvnieku vērošanai. 
 +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri •D3

4. Lielais Ķemeru tīrelis. Teiksmaina laipa (1,4 km un 
3,4 km) Ķemeru nacionālajā parkā pa vienu no lielākajiem sūnu 
purviem Latvijā ar skatu platformām un putnu vērošanas torni. 
 +371 26424972 www.daba.gov.lv/kemeri •D3

5. Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis un niedrāju laipa. 
 Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta Eiropā ar 14 salām. Kaņiera 
ezera laivu bāze. +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri •D2

6. Dabas taka "Viesatas upesloki". Taka (5,1 km) ar 
labiekārtotām piknika vietām un izglītojošiem stendiem gar 
Viesatas upi. Takas galā - Spuņņakmens - viens no Latvijas 
dižakmeņiem. +371 28302871 •C3

7. Rožaudzētava "Rozītes".  Vairāk nekā 300 rožu šķirņu 
kolekcija, kas katru gadu papildinās ar jaunām rožu šķirnēm no 
Eiropas rožu audzētavām. Konsultācijas rožu audzēšanā un rožu 
stādu iegāde. +371 26469604, www.dailasrozes.lv •C2

8. Kartavu kalns. Pilskalns un dabas taka, lapegļu aleja un 
egļu vēris. Senlatviešu apmetnes modelis un piknika vieta. 
+371 28684484, www.jaunpilspils.lv •C3

9. Daces Lukševicas daiļdārzs.  Dārzu ekskursijas. 
Stādaudzētava. +371 29177195, www.skaistiedarzi.lv •C2

10. Dabas parks "Engures ezers". Engures ezers un savvaļas 
zirgu un govju ganības pie Engures ezera, putnu vērošana, 
orhideju taka. +371 29474420, www.eedp.lv  •C2

11. Dabas takas pie Valguma ezera. Pirmā Baskāju taka 
Baltijā - 2,6 km gara taka ar dažādiem segumiem, kas veicama 
basām kājām. Nūjotāju un dabas gleznu takas, Velo takas, 
Spēļu taka, Meditācijas labirinti un SPA. +371 29414022, 
www.valgumapasaule.lv  •D2

12. Dabas parks "Abavas senleja" un Čužu purvs. Izcili 
ainaviska teritorija - upes ielejas, pļavu un nogāžu ainavas. 
Latvijā lielākā čužu audze un sēravots. +371 28396830, 
www.visitkandava.lv, •C2

13. Lauku sēta "Indāni".  Mājdzīvnieki, seno darbarīku 
kolekcija, zāļu pirtiņa. +371 29259272, www.indani.viss.lv •C2

14. Riežupes Smilšu alas.  Viens no garākajiem pazemes 
alu labirintiem Baltijā. Ieeja tikai gida pavadībā. +371 29555042, 
www.smilsualas.lv •B2

15. Ūdenskritums "Ventas rumba". Platākais dabiskais 
ūdenskritums Eiropā (249 m), kur pavasaros un rudeņos lido zivis. 
Zilā karoga pludmale un atpūtas vietas Mārtiņsalā. +371 29334403, 
www.visit.kuldiga.lv •B2

16. Alekšupītes ūdenskritums. Augstākais ūdenskritums 
Latvijā (4,5 m), pie kura atrodas vienas no pirmajām papīra 
dzirnavām Kurzemē. +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv •B2

17. Līvu iela un izziņas parks "Ozolu biotops". Kokā attēlotas 
10 leģendārās grupas "Līvi" dziesmas. Meža minigolfs, boulings, 
atrakcijas un spēles iepazīstina ar atšķirīgām norisēm mežā un tā 
apsaimniekošanu. +371 26364473 •B2

18. Murkšķu audzētava "Jaunstuči".  Vairāk kā 20 murkšķi.
Ekskursijas. +371 26020002, www.murkskis.lv •B2

19. Ventspils Zilā karoga pludmale.  Labiekārtota balto 
smilšu pludmale ar plašu kāpu zonu, skatu torni, Dienvidu ostas 
mola promenādi, sērfotāju un nūdistu zonu. +371 29232226, 
www.visitventspils.com •A1

20. Jūrmalas parks ar Enkuru taku un Džungļu taku.  
Plaša milzu enkuru kolekcija, Džungļu taka ar laipām, tiltiņiem, 
zvēru skulptūrām no koka, rotaļu laukumiem un piknika vietām. 
 +371 29232226, www.visitventspils.com  •A1

21. Dienvidu mols.   Pastaigu promenāde pa molu, 
skulptūra "Govs Matrozis", 19 m augsts skatu tornis, apskates 
objekts - zvejas kuģītis "Azova" un ķēžu krēsls. +371 29232226, 
www.visitventspils.com •A1

22. Staldzene un Ventspils Briežu dārzs.  Sens zvejnieku 
ciems, iecienīta peldēšanās un pastaigu vieta gar jūras 
stāvkrastiem; turpat netālu Ventspils Briežu dārzs (30 ha) ar skatu 
torni. +371 29102584, www.visitventspils.com •B1

23. Jūrkalne. 20 m augsts unikāls Baltijas jūras stāvkrasts, 
Ugunspļava, senais Rīvas upes koka tilts, dabas taka "Rīvas loki". 
 +371 29232226, www.visitventspils.com •A2

24. Usmas ezers. Piektais lielākais Latvijas ezers ar brīnišķīgām 
atpūtas iespējām pie ūdens - peldvietas, makšķerēšana, burāšana, 
jahtu osta, laivu noma un 26 m augsts skatu tornis Ūdru kalnā. 
 +371 29232226, www.visitventspils.com •B2

25. Vasenieku purvs. 4 km gara laipu taka sūnu jeb augstajā 
purvā un skatu tornis. +371 25937709, www.ldf.lv  •B1

26. Pūrciema Baltā kāpa. Dabas taka sniedz liecības par 
Neolīta laika cilvēku apmetnes vietu un ved gar iespaidīgo 
20 m augsto balto smilšu kāpu Pilsupītes krastā. +371 28630590, 
www.visit.roja.lv •C1

27. Rojas upes brīvdabas taka ar laivošanas iespējām. 
 Gar upes senajiem krastiem izveidota labiekārtota dabas 
taka, laivošana pa Rojas upi un laivu noma. +371 28630590, 
+371 28627919, www.visit.roja.lv •C1

28. Slīteres nacionālais parks. Dabas daudzveidības ziņā 
viena no bagātākajām teritorijām Baltijas jūras piekrastē. Te mīt 
lielākā daļa Latvijas dabai raksturīgo augu un dzīvnieku, bet 
dabas retumu šeit ir vairāk nekā jebkur citur valstī. +371 28385025, 
www.daba.gov.lv, www.slitere.lv •B1

29. Kolkasrags. Kurzemes tālākais ziemeļu punkts, Krišjāņa 
Valdemāra izskaitļotais Eiropas centrs. Apmeklētāju un 
informācijas centrs. +371 29149105, www.kolkasrags.lv •C1
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60. Laivu noma "Niknās laivas".  Aktīvā atpūta uz ūdens, 
laivošanas maršruti. +371 26377055, www.niknaslaivas.lv •A3

61. Liepājas Olimpiskais centrs.  Sporta spēles un 
sacensības, basketbols, galda teniss, trenažieri, baseini, SPA 
komplekss, pirtis, baseins bērniem. +371 63483888, www.loc.lv 
•A3

89. J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs.  
Latviešu tēlotājmākslas vecmeistaru un pazīstamu mūsdienu 
latviešu mākslinieku darbi. Ekspozīcijas par J. Rozentālu un 
Saldus pilsētas vēsturi, izstādes, interaktīvas spēles un suvenīri. 
 +371 63881547, muzejs.saldus.lv •C3

90. Saldus vācu karavīru kapi. 2. pasaules kara karavīru 
piemiņas vieta, izstāde par Kurzemes kaujām un kritušo karavīru 
reģistrs. +371 63807098, www.saldus.lv •C3

91. Memoriālā piemiņas vieta "Airītes". Piemiņas vieta 
pulkvedim O. Kalpakam, materiāli par 1. pasaules karu un Latvijas 
armiju. +371 22017465, www.saldus.lv •B3

92. Ezeres kultūrvēstures un novadpētniecības materiālu 
krātuve "Muitas māja". Vēsturiski nozīmīga ēka, kur 1945. gada 
8. maijā tika parakstīts Kurzemes katlā ielenkto vācu karaspēka 
daļu kapitulācijas akts. Ekspozīcija no Ezeres pagasta senvēstures 
līdz šodienai. +371 63842152, www.saldus.lv •B4

93. Liepājas Karosta.  Bijusī slēgtā teritorija, veidota 19. 
un 20. gs. mijā kā militārā bāze, pirmā cariskās Krievijas Baltijas 
flotes zemūdeņu bāze. +371 26369470, www.karosta.lv, 
www.liepaja.travel •A3

94. Karostas cietums.   Ekskursijas pa cietumu un muzeju, 
šovs, ekstrēmā nakts cietumā, Escape Room. +371 26369470, 
www.karostascietums.lv •A3

95. Liepājas Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle. 
 Augstākā kupolceltne Baltijā, ikonas un mozaīkas, Karosta. 
 +371 26369470, www.karosta.lv, www.liepaja.travel •A3

96. Ziemeļu forti. Nocietinājumi jūras krastā, ekskursijas 
ar lāpām pazemes labirintos, spiegu spēle "Bēgšana 
no PSRS" un "Sajūtu labirints", Karosta. +371 26369470, 
www.karostascietums.lv •A3

97. "Nenovērtēto lietu muzejs". Antīko radioaparātu 
ekspozīcija, gleznas, senatnīgi mājsaimniecības priekšmeti, 
kā arī daudzas citas lietas ar savu īpašu stāstu. +371 63459091, 
+371 26420306, www.grobinasturisms.lv •A3

98. Skrundas muiža.  Ekspozīcija par novada vēsturi. Svinību 
norises vieta. +371 22113355, www.skrundasmuiza.lv •B3

99. Viesu nams un SPA "Piena muiža".  Piena muzejs, sviesta 
kulšana un degustācijas, piensaimniecības vēsture, piena SPA, 
briežu dārzs, tenisa korti. +371 26518660, www.pienamuiza.lv •B3

100. Ēdoles pils. Viduslaiku mūra pils ar torni, iekšpagalmu, 
pagrabiem un leģendām. Pieejamas naktsmītnes un telpas 
svinībām. +371 26228899, www.edolespils.lv •B2

101. Īvandes muižas ansamblis.   Neoklasicisma arhitektūra 
(19. gs. otrā puse). Ainavu parks ar garāko baltegli Baltijā un dabas 
taku. +371 29168626, www.ivandesmuiza.lv •B2

102. Senais ķieģeļu velvju tilts pār Ventas upi. Viens 
no garākajiem ķieģeļu tiltiem Eiropā (celts 1874. gadā). 
 +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv  •B2

103. Kuldīgas viduslaiku vēsturiskais centrs ap Alekšupīti. 
 Bijusī Kurzemes hercogistes galvaspilsēta ar koka arhitektūru, 
dakstiņu jumtiem, tiltiņiem un bruģētām ielām. Latvijas Venēcija. 
 +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv •B2

104. Kuldīgas vecais rātsnams un rātslaukums. 17. gs. 
pulcēšanās vieta, tirgus laukums, strūklaka, atvērtās aušanas 
un pīšanas studija, apmācības, Ēvalda Valtera skulptūra. 
 +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv  •B2

105. Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca. Pirmā Kuldīgas baznīca ar 
greznu interjeru, kurai dots pilsētas patroneses Katrīnas vārds. 
 +371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv  •B2

106. Kuldīgas novada muzejs. Pilsētas vēsturei veltīta 
ekspozīcija, 20. gs. sākuma turīga kuldīdznieka dzīvoklis, 
kā arī daļa no apjomīgās kāršu kolekcijas. +371 63350179, 
www.kuldigasmuzejs.lv •B2

107. Ugāles luterāņu baznīca un ērģeļu darbnīca. Latvijā 
vecākās ērģeles (1697.-1701. g.), Latvijā vienīgā ērģeļu un 
leijerkastu darbnīca. +371 29120601, www.pianoforte.lv  •B2

108. Dundagas pils un apkārtne. Lielākā un vecākā 
pils Ziemeļkurzemē. Apkārtnē parks, luterāņu baznīca, 
Dakterleja, pastaigu takas un velomaršruti. +371 29478393, 
www.visit.dundaga.lv, www.dundagaspils.lv •B1

109. Talsu novada muzejs. Nozīmīgs kultūras un izglītības 
centrs ar vēstures, mākslas un dabas izstādēm, ekspozīcijām, 
muzejpedagoģiskām programmām. +371 29102628, 
www.talsumuzejs.lv  •C2

110. Latvijas Lauksaimniecības muzejs. Vērienīga 19.-20. gs. 
sadzīves darbarīku un lauksaimniecības tehnikas izstāde. 
 +371 29403183, www.kaleji.et.lv •C2

120. Ventspils puķu skulptūras.  Ventspili dēvē par Latvijas 
puķu galvaspilsētu - šeit ir izveidots "Puķu pulkstenis" un deviņas 
puķu skulptūras, no kurām iespaidīgākā 4 m augstā Puķu govs. 
 +371 29232226, www.visitventspils.com •A1

121. Ventspils Govju parāde.  Pēc 2002. un 2012. gada 
Ventspils Govju parādes šeit mīt vairāk nekā 20 mākslas 
objektu - gotiņas, no kurām trīs - "Govs-Matrozis", "Govs-
Ceļotāja" un "Puķu govs" - ir pat 4 m augstas. +371 29232226, 
www.visitventspils.com •A1

122. Teātra nams "Jūras vārti".   Moderna skatuve ar skatītāju 
zāli 700 vietām teātra, operas un baleta izrādēm, eksperimentālās 
un tradicionālās mūzikas koncertiem. +371 63624271, 
www.jurasvarti.lv  •A1

123. Pārventas bibliotēka.  Godalgots modernās 
arhitektūras šedevrs (2009. g.), darbojas kā pilsētas bibliotēka 
un kultūras, mākslas un izstāžu centrs. +371 63680072, 
www.biblioteka.ventspils.lv •A1

124. Ventspils Jaunrades nams ar planetāriju un 
observatoriju.   Rekonstruēts Latviešu biedrības nams 
(1912. g.) ar nacionālā romantisma un jūgendstila elementiem; 
digitālais planetārijs un observatorija. +371 63622805, 
www.jaunradesnams.lv •A1

125. Reņķa dārzs.  Vasaras pasākumu norises vieta 
ar savdabīgiem vides mākslas objektiem, pasaku milža 
Lutauša taku un brīvdabas trenažieriem. +371 29232226, 
www.visitventspils.com •A1

126. Lauku māja "Lūķi".  Vēstures liecības, ekskursijas un 
svētku svinēšanas. +371 29364347, www.atputaluki.lv  •A2

127. Lībiešu tautas nams. Vienīgais pasaulē - Mazirbē, senā 
lībiešu kultūras centrā, vienā no 12 Lībiešu krasta ciemiem, 
etnogrāfiskā kolekcija. +371 29463028, www.livones.net  •B1

128. Pāces vilnas fabrika. Vienīgā vieta Latvijā, kur kopš 19. gs. 
beigām veic pilnu vilnas pārstrādi. Ekskursijas, produkcijas iegāde. 
 +371 26151720, +371 26431463, www.pace.lv •B1

129. Talsi - deviņu pakalnu pilsēta. Talsu tautas nams un 
Radošā seta, ainaviski pakalni, piemineklis "Koklētājs", pilsētas 
promenāde. +371 63224165, www.talsitourism.lv •C2

130. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs. Vairāk nekā 150 
brīvdabas mākslas darbu, kas radīti simpoziju, plenēru un 
darbnīcu laikā. +371 29133374, www.pedvale.lv •C2

131. Sabile un Vīna kalns. Kurzemes mazpilsēta ar vīna svētkiem, 
amatnieku tradīcijām un Vīna kalnu, kurš ierakstīts Ginesa rekordu 
grāmatā. +371 63252344, www.sabile.lv •C2

132. Amatnieka sēta "Kauliņi". Iepazīšanās ar kokgriezēju 
darbu, koka suvenīri, piedāvā izbraucienu ar Ārlavas mazbānīti 
un koka automašīnu "Sirmais Žiperis". +371 29430282, 
www.meistarsigurds.lv •C1

133. Tiņģeres pils. Īves pagasta vēsturisko liecību krātuve, iespēja 
pašiem darboties Radošo amatu un mākslas studijā un paviesoties 
pils pagrabos baudot kalpu dzīves atmosfēru. +371 29172760 •C1

134. Nurmuižas pils. 18.-19. gadsimtā celtas ēkas un ainavu parks. 
Rekonstruēta dīķu sistēma, atjaunoti tilti, izkopts pils parks, klēts, 
zirgu stallis, vārtu tornis, dārznieka māja, kalpu māja, smēde un 
putnu māja. +371 29171700 •C2

135. Keramikas darbnīca un salons "Ciparnīca" Tals’ keramik’. 
 Līdzdarbošanās, suvenīri. +371 22429527, ciparnica.blogspot.com 
•C2

136. Jaunauces pils ansamblis un parks. Ampīra stila 
arhitektūra (19. gs.), balto podiņu krāšņu kolekcija un ainavu parks. 
 +371 26014296, www.jaunaucespils.lv •C4

137. Strūklaka "Medus piliens". Skulptūra - strūklaka, atrodas 
M. Čaklā skvērā. +371 63807443, www.saldus.lv  •C3

138. Saldus Sv. Jāņa luterāņu baznīca. Saldus vecākā celtne 
(19. gs.), mākslas pieminekļi (ērģeles, kancele un altāris), zvanu 
tornis un kapenes. +371 29258125, www.saldus.lv •C3

139. Kapelleru nams. Radošās darbnīcas, izstādes, 
koncerti, suvenīru un rokdarbu veikals "Pūču bode". 
 +371 29443117, www.saldus.lv •C3

140. Kalnsētas muiža un parks. 19. gs. muiža ar ainavu parku, 
brīvdabas estrādi upi, tiltu un Mīlestības saliņu. Pasākumi. 
 +371 63807012, www.saldus.lv •C3

141. Tekstildarbnīca "Austrumi". Baiba Rīteres tekstilmāksla, 
gobelēni, izstāde, aušanas process, krāsu nozīme, radošas 
nodarbības, suvenīri. +371 26470849, www.baibatextileart.lv •C3

142. Saldus mūzikas un mākslas skolu ēka. Mūsdienu 
arhitektūras paraugs, 2013. gada Latvijas arhitektūras gada balvas 
ieguvēja. Koncerti un izstādes. +371 29683081, www.saldus.lv  •C3

143. Kino-foto vēstures ekspozīcija "Ziķi". Kino-foto 
aparatūra, piederumu kolekcija, fotografēšanas pamatprincipi un 
fotogrāfijas. +371 29456334, www.saldus.lv •B3

144. Keramikas darbnīca "Klapatas". Līdzdarbošanās māla 
keramikas gatavošanā. Atpūtas un piknika vieta. +371 26305478, 
www.saldus.lv •B3

145. Liepājas muzejs.  Pilsētas vēsture, arheoloģiski priekšmeti, 
mākslas izstādes, ekskursijas, audiogids un skulptūru dārzs. 
 +371 29605223, www.liepajasmuzejs.lv  •A3

146. Sv. Trīsvienības katedrāle. Rokoko stila interjers, pasaulē 
lielākās mehāniskās nepārbūvētās ērģeles, skatu tornis. 
 +371 20360055, www.liepaja.travel •A3

147. Liepājas himnas tēlu skulptūras. Bronzas skulptūras. 
Tūrisma maršruts "Liepāja - kā pa notīm". +371 63480808, 
www.liepaja.travel  •A3

148. Latvijas mūziķu Slavas aleja. Gājēju iela, kurā izvietotas 
bronzas plāksnes ar Latvijas mūziķu roku nospiedumiem. 
 +371 63480808, www.liepaja.travel •A3

149. Koncertzāle "Lielais dzintars". Modernā arhitektūra, 
ekskursijas, klasiskās un modernās mūzikas koncerti, akustiskā 
koncertzāle. +371 63424555, www.greatamber.lv •A3

150. Dārza ielas radošais kvartāls. Amatnieku un mākslinieku 
darbnīcas, tradicionālā un modernā māksla, radošās darbnīcas, 
suvenīri, dzintara krelles. Liepāja, +371 26541424, www.saivaart.lv 
•A3

151. Valdas Jēriņas leļļu istaba. Vairāk kā 500 tematiski ģērbtu 
leļļu kolekcija - tautas tērpos, skolēnu formās, teātra un fantāzijas 
tērpos, bērnu rotaļu istaba. +371 28617307, www.visitaizpute.lv 
•A3

152. Padures klēts. Dažādu godu svinēšana pēc senlatviešu 
tradīcijām ar latvisko ēdienu baudīšanu, vīna degustācija. 
 +371 29753278, www.padure.lv •B2

47. Zviedru cepure.   Atpūtas centrs Abavas senlejā ar rodeļu 
trasi un zirgu izjādēm, dabas taku vasarā un slēpošanas kalnu 
ziemā. +371 26405405, www.zviedrucepure.lv  •C2

48. Ventspils Ūdens piedzīvojumu parks. Atpūtas komplekss 
ar peldbaseinu, ūdens atrakcijām, SPA kompleksu, pirtīm, 
sporta zāli, skaistumkopšanu un kafejnīcu. +371 25636777, 
www.udensparks.lv •A1

49. Ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs".  45 minūšu 
gara ekskursija ar kuģīti pa Ventspils ostas akvatoriju un 
Ventas upes grīvu. +371 26353344, www.visitventspils.com, 
www.portofventspils.lv •A1

50. Ventspils pludmales akvaparks.   Akvaparks pludmales 
tuvumā ar 3 baseiniem, slīdkalniņiem, burbuļvannām, saunu 
un mazuļiem piemērotām ūdens atrakcijām. +371 26429684, 
www.pludmalesakvaparks.lv •A1

51. Ventspils bērnu pilsētiņa.  Vairāk nekā 40 rotaļu iekārtu, 
bērnu kafejnīca un puķu skulptūra "Pīļu ģimene". Ik svētdienu 
plkst. 12.00 atraktīvi pasākumi bērniem. +371 29232226, 
www.visitventspils.com •A1

52. Piedzīvojumu parks ar slēpošanas kalnu 
"Lemberga hūte".  Piedzīvojumu atrakcijas, velo, 
virvju, slēpošanas, snovborda, BMX trases, orientēšanās un 
peintbola poligoni, kafejnīca, piknika vietas. +371 28611333, 
www.piedzivojumuparks.lv, www.lembergahute.lv •A1

53. Olimpiskais centrs "Ventspils".    Latvijā 
daudzveidīgākais sporta komplekss ar hallēm basketbolam, 
vieglatlētikai, slidošanai, ar stadionu, tenisa laukumiem, 
peldbaseinu un skeitparku. +371 63622587, www.ocventspils.lv 
•A1

54. Ventspils skeitparks.  Viens no modernākajiem Latvijā 
un Austrumeiropā, ziemā darbojas arī iekštelpu skeitparks. 
 +371 63622587, www.ocventspils.lv •A1

55. "Daba Laba".  Aktīvā atpūta uz ūdens, laivu noma, 
laivošanas maršruti, pārgājieni dabā, loku šaušana. 
 www.dabalaba.lv •B1

56. Aktīvā tūrisma centrs "Kuršu Vikingu apmetne".  Kuršu 
Vikingu dzīves ziņas, iejušanās vikingu tēlos. Grobiņas vēsturiskās 
vietas un objekti, kuriem pieskārusies vikingu elpa un pirksts. 
 +371 26490324, www.grobinasvikingi.lv •A3

57. Kempings, jahtu osta "Pāvilostas Marina".  Aktīvā 
atpūta pie ūdens, vizināšanās ar laivu, katamarānu, kuteri, 
makšķerēšana upē un jūrā, burāšanas skola. +371 26557856, 
www.pavilostasmarina.lv •A3

58. "BB Wakepark".  Kabeļu veikborda trase, atpūta 
Beberliņos, vizināšanās ar SUP dēli, laivām un katamarāniem, 
pirts un baļļa, kafejnīca, pikniku vieta. +371 26146183, 
www.bbwakepark.lv •A3

59. Ekskursiju kuģītis "Četri vēji". Vizināšanās ar kuģīti un 
katamarāniem Liepājas Tirdzniecības kanālā, izbraucieni ostas 
akvatorijā un atklātā jūrā. +371 26779025, www.fourwinds.lv •A3

Kultūra, tradīcijas un kulinārais mantojums

111. Džūkstes Pasaku muzejs. Latviešu pasaku tēli, lomu spēles, 
leļļu izrādes, izstādes, rotaļas un ekskursijas. +371 26513314, 
www.tukumamuzejs.lv •D3

112. Salmu darbnīca Tukumā. Salmu skulptūras (rūķi, pūķi, 
sēnes), radošās darbnīcas skolēniem un ģimenēm ar bērniem un 
suvenīri. +371 29495746, www.salmulietas.lv •C2

113. Galerija "Durvis". Jauno un vietējo mākslinieku izstādes, 
lietišķās mākslas priekšmeti, gleznas, pinumi, amatnieku darbi, 
suvenīri no Tukuma. +371 28391437, www.tukumamuzejs.lv •C2

114. Tukuma muzeja Audēju darbnīca. Tukuma novada 
etnogrāfiskās tradīcijas, aušanas prasmju apgūšana, izstādes un 
radošās darbnīcas. +371 25622267, www.tukumamuzejs.lv •C2

115. Ginta Haņecka kalēja darbnīca. Kalēja darba procesa 
iepazīšana, skatoties un pašam pamēģinot kaut ko radīt no 
metāla, kalumi kā mākslas darbi. +371 29167921 •C2

116. Uģa Daiņa keramikas darbnīca. Māla trauku tapšanas 
procesa iepazīšana, darbošanās ar podnieka ripu, suvenīru un 
saimniecībā noderīgu lietu iegāde. +371 29256833 •C2

117. Biedrība "7 Balles". Radošās darbnīcas bērniem - 
sveču liešana, kokdarbnīca, naglu - dziju rakstu veidošana. 
 +371 29211988, www.7balles.lv •C3

118. Jaunpils Amatu māja. Iepazīstiet latviešu kultūrvēsturisko 
mantojumu, seno amatu prasmju saglabāšanu cauri gadsimtiem 
- aušana, keramika, skalu grozu pīšana un citi rokdarbi. 
 +371 28301408 •C3

119. Ventspils strūklakas.  Pilsēta slavena ar 
ekstravagantām strūklakām: "Dzirnakmens", "Saules laiviņas", 
"Kāpu priede", "Lāses", "Kuģu vērotājs" u.c. +371 29232226, 
www.visitventspils.com •A1

Aizpute. Atmodas iela 16, Aizpute, +371 28617307, turisms@aizpute.lv, 
www.visitaizpute.lv  •A3

Dundaga. Dundagas pils, Pils iela, Dundaga, +371 29444395, tic@dundaga.lv, 
www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv  •B1

Grobiņa. Aktīvā tūrisma centrs "Kuršu Vikingu apmetne". Pīlādžu iela 1, 
Grobiņa, +371 26490324, info@grobinasturisms.lv, www.grobinasturisms.lv •A3

Jaunpils. "Pils", Jaunpils, Jaunpils novads, +371 28684484, turisms@jaunpils.lv, 
www.jaunpils.lv  •C3

Kandava. Kūrorta iela 1B, Kandava, +371 63181150, +371 28356520, 
info@kandava.lv, www.visitkandava.lv •C2

Karosta. Invalīdu iela 4, Liepāja, +371 26369470, info@karostascietums.lv, 
www.karostascietums.lv  •A3

Kolkasrags. Kolkasrags, Kolkas pagasts, +371 29149105, kolkacape@inbox.lv, 
www.kolkasrags.lv, www.ziemelkurzeme.lv •C1

Kuldīga.  Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 63322259, +371 29334403, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv •B2

Liepāja.  Rožu laukums 5/6, Liepāja, +371 63480808, info@liepaja.travel, 
www.liepaja.travel  •A3

Mērsrags. Zvejnieku iela 2, Mērsrags, +371 28757923, +371 63237704 •C2

Nīca. Bārtas iela 6, Nīca, +371 63489501, +371 29458532, turisms@nica.lv, 
www.nica.lv  •A4

Pāvilosta. Dzintaru iela 2, Pāvilosta, +371 63498229, +371 29121894, 
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv •A3

Priekule. Saules iela 1, Priekule, +371 29472063, turisms@priekulesnovads.lv, 
daiga.egle@inbox.lv, www.priekulesnovads.lv •A4

Roja. Selgas iela 33, Roja, +371 28630590, tic@roja.lv, www.visit.roja.lv  •C1

Rucava. Buši, Rucava, +371 29134903, rucava. tic@inbox.lv, www.rucava.lv •A4

Sabile. Pilskalna iela 6, Sabile, +371 63252344, tic_sabile@inbox.lv, 
www.sabile.lv  •C2

Saldus.  Striķu iela 3, Saldus, +371 63807443, tic@saldus.lv, www.saldus.lv•C3

Talsi.  Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, +371 63224165, +371 26469057, 
tic@talsi.lv, www.talsitourism.lv •C2

Tukums. Talsu iela 5, Tukums, +371 63124451, +371 28311557, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •C2

Valdemārpils. Raiņa iela 14 A, Valdemārpils, +371 63254762, valdtic@inbox.lv, 
www.valdemarpils.lv •C1

Ventspils. Dārzu iela 6, Ventspils, +371 29232226, tourism@ventspils.lv, 
www.visitventspils.com •A1

Ziemupe/Vērgale. Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas 
novads, +371 29437166, daina.vitola@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv •A3

Tūrisma informācijas centri

62. Tukums ar vecpilsētu. Livonijas ordeņa pils tornis un 
Mākslas muzejs, vecpilsēta ar bruģētām ielām, māksliniekiem, 
muzejiem, radošām darbnīcām, strūklakām un pilīm apkārtnē. 
 +371 63124451, www.visittukums.lv •C2

63. Durbes pils. Klasicisma pils ar 19. gs. beigu interjeru, pils 
apskate, teatralizētas ekskursijas. Velgas Melnes keramikas 
darbnīca. +371 26305946, www.tukumamuzejs.lv •C2

64. Aizputes vecpilsēta. Livonijas ordeņa pilsdrupas un Sv. Jāņa 
baznīca (13. gs), Jaunā pilsmuiža, sinagogas un vēsturiskā koka 
apbūve ar audēju studiju, leļļu istabu, mākslinieku darbnīcām. 
 +371 28617307, www.visitaizpute.lv •A3

65. Kinopilsēta Cinevilla. Baltijas valstīs vienīgā tik plaša 
mēroga kino dekorācija brīvā dabā ar filmēšanas paviljoniem. 
Atraktīvas ekskursijas ar pārģērbšanos, šovu filmēšana. 
 +371 28606677, www.cinevillastudio.com •D3

66. Jaunmoku pils.   Neogotikas pilī (1904. g.) iekārtots Mežu 
muzejs, apskatāms pils vēsturiskais interjers. Latvju Zīmes centrā 
ar modernās tehnoloģijas palīdzību var izveidot savu zīmi - 
ornamentu. +371 26187442, www.jaunmokupils.lv •C2

67. Lestenes baznīca un Brāļu kapi. Baznīca ar unikāliem 
kokgriezumiem - Latvijas baroka piemineklis un vērienīga 
piemiņas vieta Latviešu leģiona rindās kritušajiem karavīriem 
2. pasaules karā. +371 26247095, www.lestenesbaznica.lv •C3

68. Zviedru mūris un viduslaiku sēta "Niedru lija". Atraktīvas 
izklaides viduslaiku garā Jaunpils pilī - šaušana ar loku, arbaletu, 
cirvja un šķēpa mešana, monētu kalšana un laimes liešana. 
 +371 26336513, www.niedrulija.viss.lv •C3

69. Šlokenbekas muiža.  15. gs. viduslaiku nocietinātā muiža 
ar šaujamlūkām. Kurzemes vīnu degustācija. Latvijas ceļu muzejs 
par ceļu būves un tehnikas vēsturi, ceļu būves tehnikas, zirgu 
iejūgu un ratu kolekcija. +371 29904147, www.slokenbeka.lv •D2

70. Lapmežciema muzejs. Zvejniecības vēsture un sadzīve 
sendienās un mūsdienās, jūras piekrastes dabas vērtības un foto 
izstādes. +371 27000380, www.lapmezciems.lv •D2

71. Mērsrags. Zvejniekciems ar piejūras pļavām un akmeņainu 
jūras krastu. Zvejnieku senlietas muzejā, skatu torņi jūras krastā un 
pie Engures ezera. 19 metrus augstā Mērsraga bāka, kurā uguns 
pirmo reizi iedegta 1875. gadā, darbojas visu gadu diennakts 
tumšajā laikā. +371 28325803, www.mersrags.lv •C2

72. Kandavas vecpilsēta. Bruģētas vēsturiskas ieliņas, 
Livonijas ordeņa pilsdrupas ar Pulvertorni un senās pils maketu, 
Promenāde, muzejs, vecākais akmens mūra tilts Latvijā. 
 +371 63181150, www.visitkandava.lv •C2

73. Lauku viesnīca "Kukšu muiža".  Vēstures liecības 
saimnieka stāstījumā, grezns interjers un īpaša virtuve. 
 +371 25980910, www.kuksumuiza.lv •C2

74. Viesu nams "Maras muiža".  Atjaunota 16. gs. celta 
muiža, kurā ierīkotas naktsmītnes un telpas svinību organizēšanai. 
Piedāvā ekskursijas. +371 26376974, www.marasmanor.info •B3

75. Kurzemes cietokšņa muzejs.   1. un 2. pasaules 
kara militārās tehnikas un priekšmetu kolekcija muzejā un 
plašā brīvdabas ekspozīcijā ar bunkuriem un ierakumiem. 
 +371 29442311, www.kurzemescietoksnis.viss.lv •C3

76. Piltene. Viena no mazākajām Latvijas pilsētām ar koka 
arhitektūru un bruģētām ielām, muzeju, pilsdrupām Ventas upes 
krastā un baznīcu. +371 26566315, www.visitventspils.com •B2

77. Ventspils Livonijas ordeņa pils.  Viens no vecākajiem 
(1290. g.) viduslaiku cietokšņiem Latvijā ar muzeju, digitālo 
ekspozīciju, regulāriem kultūras pasākumiem un pils krogu. 
 +371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv •A1

78. Ostgals.  Sens zvejniekciems (19. gs. vidus), kas mūsdienās 
iekļāvies pilsētas teritorijā, valsts nozīmes kultūrvēstures 
piemineklis. +371 29232226, www.visitventspils.com •A1

79. Ventspils Tirgus laukums.  Vēsturisks tirgus laukums 
(17. gs.) ar kariljonu zvanu pulksteņu torni un Tirgus aku ar saules 
pulksteni. +371 29232226, www.visitventspils.com •A1

80. Ventspils Amatu māja.  Sena skolas ēka (1763. g.) 
ar izstāžu zāli un amatnieku veikalu, ar audēju, keramiķu un 
retrofoto darbnīcām un 19. gs. klases telpu. +371 63620174, 
www.muzejs.ventspils.lv •A1

81. Ventspils Rātslaukums.   Šeit atrodas moderna 
bibliotēka, Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, luterāņu 
baznīca (18. gs. sāk.) un Digitālais centrs. +371 29232226, 
www.visitventspils.com  •A1

82. Piejūras brīvdabas muzejs.   Zvejniecības muzejs ar 
senām mājām, vējdzirnavām, dūmnamiem, tīklu būdām, klētīm un 
plašu laivu, enkuru un šaursliežu dzelzceļa vēstures ekspozīciju. 
 +371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv •A1

83. Šaursliežu dzelzceļš-Mazbānītis.   Brauciens ar 
vēsturisku šaursliežu dzelzceļa tvaika lokomotīvi (1916. g.) pa 
Riņķa līniju (1,4 km) un Kalna līniju (3,0 km). +371 63624467, 
www.muzejs.ventspils.lv •A1

84. Ovišu bāka. Vecākā navigācijas būve (1814. g.) Latvijā ar 
37 m augstu torni un bāku vēstures ekspozīciju pašā jūras krastā. 
 +371 26264616, www.visitventspils.com •B1

85. Popes muižas ansamblis. Eiropas nozīmes baroka 
arhitektūras piemineklis (1653. g.), bijusī medību pils, tagad 
Popes pamatskola. Iekārtota novadpētniecības ekspozīcija. 
 +371 26825367, www.visitventspils.com •B1

86. Zlēkas. Fon Bēru dzimtas muižas ansamblis (18.-19. gs.) 
ar parku. Netālu Zlēku luterāņu baznīca (1645. g.) un Zlēku 
ūdensdzirnavas. +371 25937709, www.visitventspils.com •B2

87. Roja un Rojas Jūras zvejniecības muzejs. Rojas novada 
vēsture, burinieku būves vēsture, Padomju okupācijas laika 
slavenākā zvejnieku kolhoza "Banga" uzvaras gājiens, zivju 
konservu tapšana un dažādas radošās darbnīcas. +371 63269594, 
+371 29449917, www.visit.roja.lv •C1

88. Kubalu skola - muzejs. Senākais līdz mūsdienām saglabājies 
guļbūves skolas nams Latvijā (19. gs.) ar sētu un pastaigu takām. 
Iejušanās seno laiku skolēna ādā, varbūt tieši tajā solā, kur reiz 
sēdējis Krišjānis Barons. +371 26332238, www.kubalmuz.lv •C1

Tūrisma karTe

kurzeme
rietumlatvija

rīga

Vēsture

Vairāk aizraujošu lietu, ko nesteidzoties izbaudīt Latvijā!
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 Kurzemes piekraste
Rīga - Engure - Mērsrags - Roja - Kolka - Ventspils - Jūrkalne - Pāvilosta - 
Liepāja - Nīca

Dabas un kultūras mantojuma piesātināts maršruts 400 km garumā gar Baltijas jūras 
piekrasti, piedāvājot iepazīt vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu un atpūtu jūras malā. 
Starp daudzajiem senajiem zvejniekciemiem apmeklējamas divas lielākās Latvijas 
pilsētas - Ventspils, kas daudzināta kā bērniem un ģimenēm draudzīgākā pilsēta, un 
Liepāja - Latvijas mūzikas galvaspilsēta, kas izstaigājama kā pa notīm. 
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 Romantiskās Kurzemes mazpilsētas
Rīga - Saldus - Aizpute - Pāvilosta - Kuldīga - Sabile - Kandava - Tukums - Rīga 

Viens no gleznainākajiem Kurzemes maršrutiem ar simtgadīgo koku ieskautām 
muižām, pilīm un baznīcām, seno Aizputi ar romantiskajiem koka namiem, Latvijas 
saldāko pilsētu Saldu, Kurzemes seno galvaspilsētu Kuldīgu un ainavām un kultūras 
mantojumu bagātāko upes ieleju - Abavas senleju.
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 Zaļais Ziemeļkurzemes loks
Rīga - Talsi - Dundaga - Pāce - Ance - Ventspils - Ugāle - Tukums - Rīga

Ziemeļkurzemes puse aicina ceļotājus iepazīt dabas daudzveidību - Kaņiera un 
Engures ezerā klausīties putnu dziesmas un vērot zilās govis un savvaļas zirgus, 
Kolkasragā priecāties, kā lec un riet saule un saduras divu jūru viļņi, Ugālē apmeklēt 
ērģeļu darbnīcu, Laumu dabas parkā iepazīt bišu taku un izstaigāt Talsu deviņus 
pakalnus, bet Tukuma pusē iepazīt kino stāstus vietā, kur top kino - Cinevillu.
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Iecienītākie maršruti

Tūrisma informācijas 
centrs

1 Daba

47 Aktīvā atpūta

62 Vēsture

111 Kultūra, tradīcijas un 
kulinārais mantojums

1 Kurzemes tūrisma 
asociācija iesaka

Kurzemes piekraste

Romantiskās Kurzemes 
mazpilsētas

Zaļais Ziemeļkurzemes 
loks

Velomaršruts

Dzelzceļš

Galvenais ceļš

Ceļš ar atdalītām
kustības joslām

1. šķiras ceļi

Pārējie ceļi

Melnais segums

Grants segums

Zemesceļš

Nacionālais parks, 
rezervāts

Nacionālo parku, 
rezervātu robežas

Valsts robeža

Mērogs 1 : 700 000

BA
LT

IJ
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S 
JŪ

RA

IRBES ŠAURUMS

RĪGAS 
JŪRAS 
LĪCIS

Attālumi starp pilsētām (km)

Apzīmējumi

Noderīga informācija 
ceļotājiem

Latvia.travel mobilā aplikācija 
IPhone un Android viedtālruņiem 
(bezmaksas) 

Tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem 
pa Latviju. Latvia.travel mobilajā 
aplikācijā meklē: apskates 
vietas, naktsmītnes, pasākumus, 
restorānus un kafejnīcas, tūrisma 
informācijas centrus, Latvijas karti.

Neatliekamās palīdzības 
dienestu tālruņi  

112 - ugunsdzēsēji 
110 - policija 
113 - ātrā medicīniskā palīdzība 
114 - gāzes noplūde 
1888 - auto palīdzība

EDEN

EDEN apbalvojumu kā izcilākais 
Eiropas tūrisma galamēķis 
saņēmušas Kuldīga un Liepāja

Tūrisma objekti nr:

15
 

16
 

39
 

40
 

58 61
 

93 96
 

102 106
 

145 150
 

153

Vairāk informācijas:
http://ec.europa.eu/eden

1. Kempings "Ķīši".  
www.kisi.lv •B2    

2. Viesu nams "Struņķukrogs".  
www.strunkukrogs.viss.lv •B2    

3. Lauku māja "Ceļmaļi".  
+371 63347285 •B2   

4. Lauku māja "Zāģeri".  
www.zageri.viss.lv •B2   

5. Krodziņš "Rančo".  
+371 29285534 •B3  

6. Viesu nams "Polīši".  
www.polisi.viss.lv •B2    

7. Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums.  
www.kuldigastehnikums.lv •B2  

8. Viesu nams "Ventas Rumba".  
www.ventasrumba.lv •B2    

9. Restorāns "Pagrabiņš".  
www.pagrabins.lv •B2  

10. Viesnīca "Hotel Virkas Muiža".  
www.hotelvirka.lv •B2  

11. Kafejnīca "Pīlādzītis".  
www.simra.lv •B2  

12. Apartamenti "Goldingen Apartments".  
www.goldingen.lv •B2  

13. Viesu nams "Kauši".  
+371 29555151 •B2    

14. Brīvdienu māja "Amatnieki".  
www.amatnieki.com •B2   

15. Viesu nams "Ružciems".  
www.ruzciems.lv •C2   

16. Mājražotāji "Gundegas".  
+371 29821205 •B3

17. Kempings "Sveikuļi".  
www.sveikuli.lv •C2    

18. Viesību nams "Bramaņi".  
www.bramani.viss.lv •C3   

19. Kempings "Plosti".   
www.plosti.lv •C2    

20. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums.  
www.kandavastehnikums.lv •C2

21. Viesnīca "Talsi".  
www.hoteltalsi.lv •C2  

22. Viesu nams, kempings "Mazirbes kalēji".  
www.kaleji.viss.lv •B1   

23. Telšu laukums "Upeskalni".  
+371 29154018 •C2  

24. Kempings "Stieress".  
www.stieres.lv •C2    

25. Viesu nams "Zariņi".  
www.zariniir.viss.lv •A3  

26. Viesu nams "Laikas".  
www.laikas.lv •A3     

27. Kempings "Pūķarags".  
www.pukarags.lv •A4   

28. Apartamenti "Kalēja māja".  
www.kalejamaja.lv •A3   

29. Liepājas Universitāte.  
www.liepu.lv •A3

30. Medainie apartamenti.  
+371 29742832 •A3  

31. Brīvdienu māja "Durbes atvari". 
 www.durbesatvari.lv •A3    

32. SPA Hotel USMA un Usmas kempings.  
www.usma.lv •B2     

33. Tūrisma aģentūra "Tobāgo".  
+371 63624003 •A1

34. Viesnīca "Raibie logi".   
www.raibielogi.lv •A1  

35. Brīvdienu māja "Namelis".  
www.namelis.lv •A1   

36. Konditoreja "Dabas pērle".  
www.dabasperle.lv •A1  

37. Viesu nams "Ventaskrasti".  
www.ventaskrasti.viss.lv •B2    

38. Atpūtas komplekss "Smuku muiža".  
www.smukumuiza.lv •C3    

39. Atpūtas bāze "Radi".  
www.radi.lv •C3    

40. Atpūtas komplekss "Dekšņu nams".  
 www.vndeksni.lv •B1    

41. Viesnīca "Mare".  
www.hotelmare.lv •C1   

42. Biedrība "Dižavots".  
+371 29438111 •B3  

43. Biedrība "Sapņu tilti".  
+371 26985960 •B2  

44. Atpūtas vieta "Buki".  
+371 25120357 •A2  

45. Atpūtas vieta "Ventmalas".  
www.ventmalas.lv •B3    

46. Brīvdienu māja "Ziedkalni".  
www.ziedkalni.lv •C1    

153. Pilsētas dārzs. Iekārtotas pastaigu takas, lapene, 
dīķis ar laipām un strūklaku, L.Rezevskas skulptūras, vīna 
degustācijas senajā pils pagrabā, Brīvdabas kino. +371 63350179, 
www.kuldigasmuzejs.lv •B2

154. Užavas alus darītava un Užavas bāka. Ekskursijas alus 
darītavā ar "dzīvā" alus degustāciju, netālu Užavas bāka (1879. g.) 
ar 19 m augstu torni. +371 29219145 (alus), www.uzavasalus.eu, 
+371 28341836 (bāka) •A2

155. Maizes ceptuve "Suitu maize".  Sklandrauši un rudzu 
maize, to degustācija. Iespēja pašrocīgi izcept sklandraušus. 
 +371 29411730  •A2

156. Ances muiža. Atjaunota fon Bēru dzimtas 18. gs. 
muiža ar franču parku. Var iegādāties dažādus amatnieku 
izstrādājumus un pašrocīgi izcept sklandraušus. +371 26307029, 
www.visitventspils.com •B1

157. Lībiešu dzimtas māja "Stūrīši".  Lībiešu ēdienu 
degustācijas. +371 29469165 •B1

158. "Ūši".  Sklandraušu gatavošana, brīvdienu māja, kempings. 
 +371 29364347, www.kolka.info •C1

159. Viesnīca "Roja".  Mielasts zvejnieku sētā, kūpinātas zivis, 
atpūta pie jūras. +371 29477602, www.rojahotel.lv •C1

160. Šokolādes muzejs Pūrē.  Šokolādes rašanās stāsts, 
kinofilma par tās iegūšanu, apstrādāšanu un šokolādes trifeļu 
tapšanu. Degustācija un konfekšu gatavošana. Veikaliņš un 
restorāns. +371 22100042, www.purechocolate.lv •C2

161. Jaunpils pils.  Viduslaiku pils, viduslaiku mielasts un svētki, 
teatralizētas ekskursijas, atrakcijas, muzejs, naktsmītne un krogs. 
 +371 26101458, www.jaunpilspils.lv •C3

162. Rideļu dzirnavas.  Ekskursija pa ūdensdzirnavām, pankūku 
cepšana, izbrauciens ar laivu pa ezeru, pirts. +371 26536532, 
www.rideludzirnavas.lv •C2

163. Pastariņa muzejs. Kurzemes lauku sētas iekārtojums, maizes 
cepšana, sviesta kulšana un citi lauku darbi, spēles, dabas taka, 
lauku pirts un izstādes. +371 28651091, www.tukumamuzejs.lv •C2

164. Kandavas novada muzejs un Amatniecības centrs. 
 Svilpenes degustācija. Vēsturiska, teatralizēta ekskursija un 
radošās darbnīcas. +371 26667031, www.kandavaskultura.lv •C2

165. Ģimenes vīna darītava "Abavas". Dažādu augļu, ogu un 
vīnogu vīnu un tiem pieskaņotu uzkodu degustācija. Grupām no 6 
cilvēkiem. +371 29553558, www.abavas.lv •C2

166. "Garīkas".  Šitaki sēņu audzēšana, ekskursijas un 
degustācija, viesu nams. +371 29147778, www.garikas.lv •B3

167. Saldumu tūre Saldū. Piena konfektes "Gotiņa", tortes, 
medus, maize, degustācijas un pīrāgu cepšana. +371 63807443, 
www.saldus.lv •C3

Kurzemes tūrisma asociācija iesaka

Velomaršrutiwww.velokurzeme.lv

 Eurovelo 10 "Apkārt Baltijas 
jūrai" (490 km) •D2

 Eurovelo 13 "Dzelzs priekškars" 
(390 km) •D2

 552 Valguma velo takas 
(14-22 km) •D2

 553 Apkārt Engures ezeram 
(65 km) •C2

 573 Jaunpils lielais loks (35 km) 
•C3

 574 Tukuma piļu loks (29 km) •C2

 554 Talsu pauguraine (25 km) •C2

 555 Abavas senleja (36 km) •C2

 562 Suiti (56 km) •A2

 563 Ventas ieleja (39 km) •B2

 564 Riežupe (27 km) •B2

 565 Garām magnolijām, 
pilskalniem un ezeriem (50,5 km) •B2

 569 Auces un Saldus novada 
pierobeža - muižas un pilis (56 km) 
•C4

 572 Gar lavandu laukiem (71 km) 
•B3

 571 Pāvilostas jūras loks (79 km) 
•A3

 585 Grobiņas Velobānis (20 km) 
•A3

 556 Baron Bōgans (36 km) •B1

 557 Kolkas aplis (50 km) •C1

 558 Pa lībiešu ciemiem un 
Mazbānīša dabas taka (27 km) •B1

 559 Apkārt Usmas ezeram (48 km) 
•B2

 560 Apkārt Būšnieku ezeram 
(20 km) •B1

 561 Ventas upe (95 km) •B2

 567 Jūrmalciema velo takas 
(52 km) •A4

 568 Apkārt Papes ezeram (28 km) 
•A4

 580-584 Priekules apkārtne 
(19-58 km) •A4

 Liepāja: Putnu vērošana (19 km) 
•A3

 Liepāja: Karosta (12 km) •A3

naktsmītne  piknika vietas degustācijas zirgu izjādes

kemperu 
pieslēgums kafejnīca dabas takas laivu noma

 
telšu vietas grils

 
nūjošana motorlaivu 

noma

ugunskura vieta ēdināšana
 

volejbols makšķerēšana

pirts, sauna izbraukuma 
virtuve velonoma

 
tradīcijas

skaistumkopšana,
relaksācija bārs peldvieta izglītības 

iestāde


