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Aktywny wypoczynek

26. Park Narodowy Slītere. Pod względem różnorodności 
biologicznej jest to jedno z najbogatszych miejsce na wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego. Można tu spotkać większość roślin i zwierząt 
charakterystycznych dla Łotwy, a prawdziwych rarytasów 
przyrodniczych jest tu więcej niż gdziekolwiek indziej w kraju. 
 +371 63286000, +371 28385025, www.daba.gov.lv, www.slitere.lv, 
GPS[57.696259,22.391167]� •B1

27. Przylądek Kolka. Najdalej wysunięty na północ punkt w 
Kurlandii, wyliczony przez Krišjānisa Valdemārsa geograficzny 
środek Europy. Centrum zwiedzających i centrum informacyjne. 
+371 29149105, www.kolkasrags.lv, GPS[57.756756,22.598534]� •C1

28. Park przyrodniczy Laumu.   Ścieżki przedstawiające 
różne procesy przyrodnicze – ścieżka pszczela, ptasia, leśna i 
sportowa. Minigolf i dysk-golf. +371 26403240, +371 29477731, 
www.laumas.lv, GPS[57.380417,22.536049]� •C1

29. Park przyrodniczy "Pogórze Talsi". Wyjątkowo malownicza 
okolica z krętymi drogami, pogórzami, jeziorami i lasami. Plebania, 
europejski zagajnik i wzgórze Kamparkalns z wysoką na 28 m 
wieżą widokową pozwalającą na zachwycanie się krajobrazem. 
 +371 63224165, www.talsupauguraine.lv, GPS[57.263676,22.678529]� 
•C2

30. Ogród liliowców i domowe wina. Największy w regionie 
bałtyckim ogród liliowców z ponad 200 gatunkami, możliwość zakupu 
sadzonek, degustacja win domowych dla grup. +371 63291301, 
+371 29457055, www.daylilie.lv, GPS[57.229412,22.746077]� •C2

31. Ścieżka botaniczna "Drubazas".  Ścieżka o długości 2 km 
pozwalająca na zapoznanie się z różnorodnością przyrodniczą 
doliny Abavy. Wypasa się tu również dzikie bydło. Degustacje win 
domowych. +371 26473783, www.sabile.lv, GPS[57.030616,22.595200]�  
•C2

32. Ścieżka przyrodnicza Ciecere. Ścieżka o długości 760 m 
wzdłuż rzeki Ciecere w miejscowości Saldus, przystosowana dla 
osób niepełnosprawnych. +371 63807443, www.saldus.lv, 
GPS[56.667194,22.490816]� •C3

33. Gospodarstwo "Bieriņi". Możliwość zwiedzania imponującej 
kolekcji trofeów myśliwskich. +371 29449245, www.bierini.viss.lv, 
GPS[56.443371,22.102990]� •B4

34. Ścieżka przyrodnicza Kalnu. Ścieżka o długości 1,5 km zaczyna 
się przy wodospadzie Kanavišķu i wiedzie wzdłuż rzeki Loša. Wzdłuż 
ścieżki ustawiono drogowskazy i informacje o ciekawych obiektach 
– nasypie kolejowym stworzonym na potrzeby transportu węgla 
brunatnego, klifie z niebieskiej gliny i głazie Airīšu. +371 29341073, 
www.saldus.lv, GPS[56.459278,22.115153]� •B4

35. Park przyrody i poligon Zvārde. Radzieckie dziedzictwo 
militarne, były poligon lotniczy Armii Radzieckiej, obszerny, 
niezamieszkany teren, który nie był dostępny dla osób cywilnych. 
Bogata różnorodność biologiczna. +371 63846151, www.saldus.lv, 
GPS[56.547100,22.627888]� •C3

36. Park morski i plaża z Błękitną Flagą w Lipawie. 
 Piaszczysta plaża, plac zabaw dla dzieci, skatepark, stadion, korty 
tenisowe, największe bębny na Łotwie i miejsce pamięci "Drzewo 
duchów". +371 63480808, +371 29402111, www.liepaja.travel, 
GPS[56.505333,20.991869]�  •A3

37. Kładki i wieże do obserwacji ptaków nad jeziorem Liepāja. 
 Obserwacja ptaków, jezioro i spacery. +371 63480808, +371 29402111, 
www.liepaja.travel, GPS[56.479727,21.055087]� •A3

38. Pāvilosta, okręg Pāvilosta. Morze, plaża, aktywny wypoczynek 
nad wodą, port, klify, dziewicza przyroda, rezerwaty przyrody, molo. 
 +371 29121894, www.pavilosta.lv, GPS[56.889561,21.178379]� •A3

39. Park przyrodniczy w Embūte. Niezwykle malowniczy teren 
na pogórzu Embūte ze ścieżką ekoturystyczną, wieżą widokową, 
regionalnymi trasami rowerowymi w celu zapoznania się z okolicą. 
 +371 26632134, www.liepaja.travel, GPS[56.504223,21.822968]� •B3

40. Park leśny w Aizvīķi. Park dworkowy z XIX w. (36 ha) ze 
ścieżkami, drewnianymi figurami przedstawiającymi postacie z baśni, 
miejsca piknikowe i rekreacyjne. +371 29186717, www.mammadaba.lv, 
GPS[56.334812,21.715164]� •B4

41. Park leśny "Priediens" w Kalēti. Ścieżki przyrodnicze z 
grzybami, roślinami leczniczymi i ścieżkami przyrodniczymi, 
trasa z przeszkodami, huśtawki, plac zabaw dla dzieci, 
miniatura miejscowości Priekule i inne atrakcje. +371 26197828, 
www.mammadaba.lv, GPS[56.360352,21.493206]� •A4

42. Park przyrody "Bernāti". Najdalej na zachód Łotwy wysunięte 
oznaczenie lądowe "Zielony promyk" i wzgórze Pūsēnu – najwyższa 
wydma na Łotwie. Wspaniała, piaszczysta plaża na wypoczynek nad 
morzem w miejscowościach Bernāti un Jūrmalciems. +371 29458532, 
+371 63489501, www.nica.lv •A4 

43. Pape. Stara wioska rybacka powstała na wąskim pasie lądu 
pomiędzy jeziorem Pape a morzem. Doskonałe miejsca do obserwacji 
ptaków, piaszczyste plaże, skansen wioski rybackiej. +371 29134903, 
www.rucava.lv, GPS[56.154919,21.023322]� •A4

44. Gospodarstwo wiejskie "Kalnmalas". Hodowla szynszyli, 
możliwość oglądania ptaków dekoracyjnych, świstaków, kóz 
miniaturowych i koników pony, wędkarstwo i plac dla dzieci. 
 +371 26416010, GPS[57.378155,22.687172]�  •C1

1. Zagroda jeleni Rudiņi (350 ha). Zwiedzanie zagrody jeleni, 
danieli i muflonów w towarzystwie przewodnika. +371 29191980, 
+371 63027751, www.atputalaukos.lv, GPS[56.814826,23.089457]� •C3

2. Dąb przodków w Kaive. Najgrubszy w krajach bałtyckich 
tysiącletni dąb, którego obwód wynosi ponad 10 m. +371 63124451, 
www.visittukums.lv, GPS[57.062732,23.024593]� •C2

3. Łąki Dunduru i pastwiska dzikich koni i krów. Otoczone 
lasem łąki w Parku Narodowym Ķemeri z dziko żyjącymi końmi i 
bydłem Hecka, wieżą widokową do obserwacji ptaków i zwierząt. 
 +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[56.830392,23.400821]� 
•D3

4. Wielkie torfowisko w Ķemeri. Mistyczna kładka (1,5 km i 
3,7 km) w Parku Narodowym Ķemeri przebiegająca przez jedno z 
największych torfowisk na Łotwie z platformami widokowymi i wieżą 
do obserwacji ptaków. +371 26424972 www.daba.gov.lv/kemeri, 
GPS[56.911453,23.4459663]�  •D3

5. Wieża do obserwacji ptaków i kładka przebiegająca przez 
trzciny nad jeziorem Kaņieris. Ważne miejsce gniazdowania 
ptaków w Europie z 14 wyspami. Baza łodzi nad jeziorem Kaņieris. 
 +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[57.001179,23.471072]� 
•D2

6. Ścieżka przyrodnicza "Viesatas upesloki". Ścieżka (1,5 km) 
z zadbanymi miejscami piknikowymi i tablicami informacyjnymi 
wzdłuż rzeki Viesata. Na końcu ścieżki znajduje się "Spuņņakmens" 
– jeden z największych głazów na Łotwie. +371 28302871, 
GPS[56.823600,22.972059]� •C3

7. Szkółka róż "Rozītes". Kolekcja ponad 300 gatunków róż, którą 
każdego roku uzupełniają nowe gatunki z europejskich szkółek róż. 
+371 26469604, www.dailasrozes.lv, GPS[57.051697,23.126447]� •C2

8. Góra Kartavu. Grodzisko i ścieżka przyrodnicza, aleja 
modrzewiowa i puszcza świerkowa. Model osadnictwa starodawnych 
Łotyszy i miejsce na piknik. +371 28684484, www.jaunpils.lv, 
GPS[56.717387,23.016835]� •C3

9. Park przyrody "Engures ezers". Jezioro Engure oraz 
pastwiska dzikich koni i krów nad jeziorem Engure, obserwacja 
ptaków, rozmowy z ornitologami. +371 29474420, www.eedp.lv, 
GPS[57.214465,23.148485]� •C2

10. Ścieżka przyrodnicza nad jeziorem Valgums. Pierwsza w 
regionie bałtyckim ścieżka do spacerowania na boso – ścieżka o 
długości 1,5 km o różnych nawierzchniach, którą pokonuje się boso. 
Malownicze ścieżki dla miłośników nordic walking, trasy rowerowe, 
ścieżka rekreacyjna, labirynt medytacyjny i SPA w cudownym 
zakątku Parku Narodowego Ķemeri. +371 63181222, +371 29414022, 
www.valgumapasaule.lv, GPS[56.989868,23.315381]�  •D2

11. Park przyrody "Abavas senleja" i bagno Čužu. Cudownie 
malownicze miejsce – dolina rzeki, łąki i zbocza. Największe na 
Łotwie krzewy pięciornika i źródło wód siarczanych. +371 28396830, 
+371 63181150, www.visitkandava.lv, GPS[56.029634,22.785561]� •C2

12. Jaskinie piaskowe Riežupe.  Jeden z największych 
labiryntów podziemnych jaskiń w regionie bałtyckim. Wstęp tylko z 
przewodnikiem. +371 29555042, GPS[57.004933,21.990195]� •B2

13. Wodospad "Ventas rumba". Najszerszy w Europie naturalny 
wodospad (249 m), nad którym jesienią i wiosną latają ryby. Plaża 
wyróżniona Błękitną Flagą i miejsce rekreacyjne na wyspie Mārtiņsala. 
 +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.970280,21.977034]�  •B2

14. Wodospad Alekšupīte. Najwyższy wodospad na Łotwie 
(4,5 m), nad którym znajduje się jeden z pierwszych młynów 
papierniczych w Kurlandii. +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, 
GPS[56.969967,21.975853]� •B2

15. Park i ścieżka edukacyjna "Dębowy biotop". Zapoznaj 
się z różnymi procesami przebiegającymi w lesie oraz jego 
zagospodarowaniem. Leśny minigolf, kręgle, atrakcje i gry. 
 +371 26364473, GPS[56.916010,22.416482]� •B2

16. Plaża z Błękitną Flagą w Windawie.  Zadbana, piaszczysta 
plaża z szerokim obszarem wydm, wieżą widokową, promenadą 
na molo w porcie południowym, przestrzenią dla surferów i 
nudystów. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.392120,21.533031]� •A1

17. Park nadmorski ze ścieżką kotwic i ścieżką dżungli.  
Obszerna kolekcja ogromnych kotwic, ścieżka dżungli z kładkami, 
mostkami, drewnianymi rzeźbami zwierząt, placami zabaw i miejscami 
piknikowymi. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.387634,21.533461]� •A1

18. Molo południowe.   Promenada spacerowa na molo, na 
której znajduje się rzeźba "Krowa", wieża widokowa o wysokości 19 
m, ciekawy obiekt – statek rybacki "Azova" i krzesło z łańcuchów. 
 +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.395835,21.533594]� •A1

19. Staldzene i zagroda jeleni w Windawie.  Starodawna wioska 
rybaków, popularne miejsce do pływania i miejsce spacerowe wzdłuż 
klifów morskich, niedaleko znajduje się zagroda jeleni w Ventspils 
(30 ha) z wieżą widokową. +371 29102584, www.visitventspils.com, 
GPS[57.429598,21.649641]�  •B1

20. Jūrkalne. Wysoki na 20 m unikatowy nad Morzem Bałtyckim 
klif, stary most drewniany na rzece Rīva i "Żagiel nadziei" – 
miejsce upamiętniające uciekinierów do Szwecji w czasie II wojny 
światowej. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.016254,21.383171]� •A2

21. Jezioro Usmas. Piąte największe jezioro na Łotwie oferujące 
wspaniałe możliwości dla wypoczynku nad wodą – kąpieliska, 
wędkarstwo, żeglarstwo, port jachtów, wynajem łódek i wieża 
widokowa o wysokości 26 m na wzgórzu Ūdru. +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, GPS[57.208326,22.151978]� 
•B2

22. Bagno Vasenieku. Ścieżka o długości 4 km przebiegająca przez 
torfowisko wysokie oraz wieża widokowa. +371 25937709, www.ldf.lv, 
GPS[57.350430,22.159081]� •B1

23. Biała wydma w Pūrciems. Ścieżka przyrodnicza świadeczy o 
miejscu osadu człowieka czasu neolitu i prowadzi wzdłuż imponującej 
piaszczystej wydmy o wysokości 20 m nad brzegiem rzeki Pilsupīte. 
 +371 28630590, www.visit.roja.lv, GPS[57.5765951,22.6317722]� •C1

24. Ścieżka przyrodnicza nad rzeką Roja z możliwościami 
uprawiania sportów wodnych. Wynajem łódek. +371 28630590, 
+371 28627919, www.visit.roja.lv, GPS[57.507755,22.787054]� •C1

25.  Mērsrags. Niewielka wioska rybacka z nadmorskimi łąkami 
i kamienistym nadmorskim brzegiem. Dawne przedmioty 
rybackie w muzeum, wieże widokowe na nabrzeżu i nad jeziorem 
Engures. Wysoka na 19 metrów latarnia morska w Mērsrags, w 
której ogień pierwszy raz zapłonął 1875 r., działa przez cały rok 
po zmroku. +371 63237704, +371 28325803, www.mersrags.lv, 
GPS[57.366545,23.120757]� •C2
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52. Skatepark w Windawie.  Jeden z najnowocześniejszych 
na Łotwie i w Europie Wschodniej, otwarty w sezonie 
zimowym skatepark. +371 63622587, www.ocventspils.lv, 
GPS[57.388639,21.566607]� •A1

53. Centrum aktywnej turystyki "Osada kurskich wikingów". 
 Informacje o życiu kurskich wikingów Historyczne miejsca i obiekty w 
miejscowości Grobiņa, na których swoje piętno odcisnęli wikingowie. 
 +371 26490324, www.grobinasvikingi.lv, GPS[56.561374,21.143188]� •A3

77. Szkoła - muzeum w Kubalas. Najstarszy na Łotwie zachowany 
do dziś budynek szkoły z bali drewnianych (XIX w.) z zagrodą i 
ścieżkami spacerowymi. Możliwość odczucia na własnej skórze życia 
ucznia z dawnych czasów, być może właśnie w ławach tej szkoły 
zasiadał łotewski folklorysta K.Barons. +371 63254335, +371 26332238, 
www.kubalmuz.lv, GPS[57.462498,22.397003]� •C1

78. Muzeum Historii i Sztuki im. J. Rozentālsa w Saldus. W 
muzeum można obejrzeć dzieła sztuki łotewskich mistrzów i znanych 
współczesnych łotewskich artystów. Ekspozycja historii miasta 
Saldus, gry interaktywne i pamiątki. +371 63881547, www.saldus.lv, 
GPS[56.662983,22.496611]� •C3

79. Cmentarz Żołnierzy Niemieckich w Saldus. Miejsce 
pamięci poświęcone żołnierzom poległym w trakcie II wojny 
światowej, wystawa o walkach w Kurlandii i lista poległych żołnierzy. 
 +371 63807098, www.saldus.lv, GPS[56.615705,22.464390]�  •C3

80. Miejsce pamięci "Airītes". Miejsce pamięci poświęcone 
pułkownikowi O. Kalpaksowi, materiały o I wojnie światowej i 
Armii Łotewskiej. +371 63830281, +371 22017465, www.saldus.lv, 
GPS[56.678870,22.155125]� •B3

81. Archiwum materiałów historycznych o kulturze i badaniach 
regionalnych w okręgu Ezere "Muitas māja". Budynek o znaczeniu 
historycznym, w którym 8 maja 1945 r. podpisano akt kapitulacji 
niemieckich sił wojskowych okrążonych w Kotle Kurlandzkim. 
Ekspozycja obejmująca najdawniejszą i najnowszą historię gminy 
Ezere. +371 63842152, www.saldus.lv, GPS[56.405295,22.361981]� •B4

82. Port wojskowy "Karosta" w Lipawie.  Północna 
część miasta Lipawa, która została utworzona pod koniec 
XIX w. jako baza marynarki wojennej Imperium Rosyjskiego. 
 +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv, www.liepaja.travel, 
GPS[56.548885,21.014786]� •A3

83. Więzienie Karosta.   Wycieczki po więzieniu i muzeum, 
przedstawienie, ekstremalna noc w więzieniu. +371 26369470, 
www.karostascietums.lv, GPS[56.545540,21.020264]� •A3

84. Cerkiew Św. Mikołaja w Lipawie. Najwyższa zwieńczona 
kopułą budowla w krajach bałtyckich, ikony i mozaiki. 
 +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv, www.liepaja.travel, 
GPS[56.552864,21.012330]�  •A3

85. Forty północne. Fortyfikacje na brzegu morza, wycieczki 
z pochodniami po podziemnych labiryntach, gra szpiegowska 
"Ucieczka z ZSRR" i "Labirynt odczuć". +371 26369470, 
www.karostascietums.lv, GPS[56.592777,21.015455]� •A3

86. "Muzeum Przedmiotów Niedocenionych". Ekspozycja 
zabytkowych odbiorników radiowych, obrazy, dawne przedmioty 
gospodarcze oraz wiele innych przedmiotów z wyjątkową 
historią. +371 63459091, +371 26420306, www.grobinasturisms.lv, 
GPS[56.562852,21.193258]� •A3

87. Zamek w Ēdole. Średniowieczny zamek murowany z 
wieżami, dziedzińcem, piwnicami i legendami. Dostępne 
noclegi. +371 63321251, +371 26228899, www.edolespils.lv, 
GPS[57.017937,21.696281]� •B2

88. Zespół dworkowy w Īvande.   Architektura neoklasycystyczna 
(druga połowa XIX w.). Park krajobrazowy z najwyższą jodłą w regionie 
bałtyckim i ścieżką przyrodniczą. +371 63343113, +371 29198126, 
GPS[56.996067,21.758080]� •B2

89. Starodawny ceglany most sklepieniowy na rzece Venta. 
 Jeden z najdłuższych mostów ceglanych w Europie (wybudowany 
w 1874 r.). Kuldīga, +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, 
GPS[56.969994,21.977451]� •B2

90. Historyczne średniowieczne centrum miasta Kuldīga nad 
rzeką Alekšupīte. Była stolica Księstwa Kurlandii z drewnianą 
architekturą, dachami pokrytymi dachówką, mostami i brukowanymi 
uliczkami. Łotewska Wenecja. +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, 
GPS[56.968212,21.970854]� •B2

91. Plac Ratuszowy w Kuldīdze. Miejsce zgromadzeń z XVII 
w. z fontanną, nowym i starym Ratuszem. +371 293344403, 
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.968594,21.971016]� •B2

92. Kościół Św. Katarzyny w Kuldīdze. Pierwszy kościół w Kuldīdze 
z bogatym wnętrzem nazwany na cześć patronki miasta Katarzyny. 
 +371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv, GPS[56.970117,21.973184]� •B2

93. Muzeum okręgu Kuldīgi. Ekspozycja poświęcona historii 
miasta, mieszkanie zamożnego mieszczanina z początku XX 
w. oraz część obszernej kolekcji kart do gry. +371 63350179, 
www.kuldigasmuzejs.lv, GPS[56.968484,21.976662]� •B2

94. Kościół luterański i pracownia organów w Ugāle. Kościół 
słynie z najstarszych na Łotwie organów (1697-1701), jedyna 
na Łotwie pracownia organów i liry korbowej. +371 29120601, 
www.visitventspils.com, GPS[57.264244,22.044067]� •B2

95. Zamek w Dundadze i okolica miasta. Największy i najstarszy 
zamek w północnej Kurlandii. W okolicy znajduje się park, 
kościół luterański, Dakterleja, ścieżki spacerowe i trasy rowerowe. 
 +371 29478393, +371 29444395, www.visit.dundaga.lv, www.
dundagaspils.lv, GPS[57.508953,22.358294]�  •B1

96. Muzeum okręgu Talsi. Ośrodek kulturalny i edukacyjny z 
ekspozycjami historycznymi, artystycznymi i przyrodniczymi oraz 
programami muzealno-edukacyjnymi. +371 63222770, +371 29102628, 
www.talsumuzejs.lv, GPS[57.242580,22.603083]� •C2

97. Łotewskie Muzeum Rolnictwa. Obszerna wystawa narzędzi i 
sprzętu rolniczego z okresu XIX i XX w. +371 63291343, +371 29403183, 
www.kaleji.et.lv, GPS[57.232246,22.563686]�  •C2

105. Kwiatowe rzeźby w Windawie.  Miasto Windawa nazywane 
jest kwiatową stolicą Łotwy. +371 63622263, +371 29232226, 
www.visitventspils.com, GPS[57.389601,21.565080]� •A1

106. Parada krów w Windawie.  Po Paradzie Krów w Windawie 
z 2002 i 2012 r. znajduje się tu ponad 20 obiektów artystycznych 
– krów, z których trzy – "Krowa-Żeglarka", "Krowa-Podróżniczka" i 
"Krowa kwiatowa", sięgają nawet 4 m wysokości. +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, GPS[57.395229,21.553545]� 
•A1

107. Teatr "Jūras vārti".   Nowoczesna scena z salą na ponad 
700 miejsc, w której organizowane są przedstawienia teatralne, 
operowe i baletowe, koncerty muzyki eksperymentalnej i tradycyjnej. 
 +371 63624271, www.jurasvarti.lv, GPS[57.393297,21.541843]� •A1

108. Biblioteka Pārventa.  Perła współczesnej architektury (2009 
r.), funkcjonuje jako biblioteka miejska oraz centrum kultury, sztuki 
i centrum wystawowe. +371 63680072, www.biblioteka.ventspils.lv, 
GPS[57.403790,21.591711]� •A1

109. Centrum Twórczości w Ventspils.   Zrekonstruowany Dom 
Towarzystwa Łotewskiego (1912 r.) z elementami stylu narodowego 
romantyzmu i secesji; cyfrowe planetarium i obserwatorium. 
 +371 63622805, www.jaunradesnams.lv, GPS[57.395671,21.562924]� •A1

110. Ogród Reņķa.  Miejsce imprez letnich z oryginalnymi dziełami 
sztuki, ścieżką legendarnego olbrzyma Lutausisa i zewnętrzną 
siłownią. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.384480,21.570271]� •A1

111. Dom Ludowy Liwów. Jedyny na świecie, w miejscowości 
Mazirbe, w starym ośrodku kultury Liwów, jednej z 12 
liwskich osad nadmorskich. +371 29463028, www.livones.net, 
GPS[57.680248,22.318338]� •B1

112. Fabryka wełny w Pāce. Jedyne miejsce na Łotwie, w którym 
od końca XIX w. przeprowadzany jest pełny proces obróbki 
wełny. Wycieczki, możliwość zakupu wyrobów. +371 26151720, 
+371 26431463, www.pace.lv, GPS[57.496994,22.275902]� •B1

113. Talsi – miasto dziewięciu wzgórz. Dom Ludowy w Talsi 
i Twórcza Zagroda, malownicze wzgórza, pomnik "Guślarz", 
miejska promenada. +371 63224165, www.talsitourism.lv, 
GPS[57.245815,22.583427]� •C2

114. Muzeum sztuki na otwartym powietrzu w Pedvāle. 
 Ponad 150 dzieł sztuki powstałych w trakcie sympozjów, plenerów 
i warsztatów. +371 63252249, +371 29133374, www.pedvale.lv, 
GPS[57.031574,22.561626]� •C2

115. Sabile i Winne Wzgórze. Miasteczko w Kurlandii ze świętem 
wina, tradycjami rzemieślników i Winnym Wzgórzem, które wpisane 
zostało do Księgi Rekordów Guinnessa. +371 63252344, www.sabile.lv, 
GPS[57.047832,22.570381]� •C2

116. Warsztat snycerski "Zeļļi" i zagroda rzemiosła "Kauliņi". 
 Zapoznanie się z pracą snycerzy, drewniane upominki, wycieczki 
kolejką wąskotorową i drewnianym samochodem. +371 29430282, 
www.meistarsigurds.lv, GPS[57.373198,22.591538]� •C1

117. Zamek w Tiņģere. Zbiór świadectw historycznych gminy Īve, 
możliwość samodzielnej pracy w Studiu Rzemiosł Twórczych i Sztuki 
oraz odwiedzenia piwnic zamku i odczucia atmosfery życia służących. 
 +371 29172760, GPS[57.45034,22.525367]� •C1

118. Dwór w Nurmuiža. Budynki i park krajobrazowy zbudowane 
w XVIII-XIX w.. Zrekonstruowany system stawów, odnowione 
mosty, zadbany park zamkowy, stodoła, stajnia, wieża bramna, 
dom ogrodnika, dom służących, kuźnia i ptaszarnia. +371 29171700, 
GPS[57.22705,22.761004]� •C2

119. Pracownia i salon ceramiczny "Ciparnīca" Tals’ keramik’. 
 Uczestnictwo, miski, garnuszki, kubki, talerze, butelki i zestawy. 
 +371 22429527, +371 22458389, ciparnica.blogspot.com 
GPS[57.2452094,22.5937256]�   •C2

120. Zespół pałacowo-parkowy w Jaunauce. Architektura 
w stylu empire (XIX w.), kolekcja białych pieców kaflowych 
i park krajobrazowy. +371 26014296, www.jaunaucespils.lv, 
GPS[56.446175,22.693634]� •C4

121. Fontanna "Kropla miodu". Rzeźba - fontanna, skwer Līgo. 
 Saldus, +371 63807443, www.saldus.lv, GPS[56.664101,22.492012]�  •C3

122. Kościół luterański Św. Jana w Saldus. Najstarsza budowla w 
Saldus (XIX w.), zabytki sztuki (organy, ambona i ołtarz) dzwonnica i 
krypta. +371 29258125, www.saldus.lv, GPS[56.667500,22.492125]� •C3

123. Dom Kapellerów. Pracownie twórcze, 
wystawy, koncerty, upominki i sklep z rękodziełem. 
 +371 26423495, www.saldus.lv, GPS[56.665003,22.494586]� •C3

124. Dwór i park w Kalnsēta. Dwór z XIX w. z parkiem 
krajobrazowym, estradą na wolnym powietrzu, rzeką, mostem 
i Wyspą Miłości. Wydarzenia. +371 63807012, www.saldus.lv, 
GPS[56.666321,22.513863]� •C3

125. Pracownia tekstylna "Austrumi". Sztuka tekstylna Baiby 
Rītere, gobeliny, wystawa, proces tkacki, znaczenie kolorów, 
praktyczne zajęcia i upominki. +371 26470849, www.baibatextileart.lv, 
GPS[56.688339,22.513561]� •C3

126. Budynek szkoły muzycznej i artystycznej w Saldus. 
 Przykład współczesnej architektury, zdobywca Łotewskiej Nagrody 
Architektonicznej za rok 2013. +371 29683081, +371 29458859, 
www.saldus.lv, GPS[56.666383,22.489458]� •C3

127. Ekspozycja kinematograficzno-fotograficzna "Ziķi". 
 Przyrządu kinematograficzne i fotograficzne, kolekcja przyborów, 
podstawowe zasady fotografowania i fotografie. +371 29456334, 
www.saldus.lv, GPS[56.668455,22.350524]� •B3

128. Pracownia ceramiczna "Klapatas". Udział w tworzeniu 
ceramiki glinianek. Rytuały ślubne, strzelanie z łuki i miejsce 
piknikowe. +371 63865253, +371 26305478, www.saldus.lv, 
GPS[56.537529,22.211609]� •B3

129. Muzeum Lipawy.  Historia miasta, przedmioty 
archeologiczne, wystawy artystyczne, wycieczki, przewodnik audio 
i ogród. +371 29605223, +371 63422604, www.liepajasmuzejs.lv, 
GPS[56.510910,21.002127]� •A3

130. Katedra pod wezwaniem Św. Trójcy. Wnętrze w stylu rokoko, 
największe na świecie mechaniczne, nieprzebudowane organy, 
wieża widokowa (XVIII w.). Liepāja, +371 20360055, +371 25914456, 
www.liepaja.travel, GPS[56.509796,21.013134]� •A3

131. Rzeźby postaci z hymnu Lipawy. Rzeźby z brązu. Szlak 
turystyczny "Lipawa – jak z nut". Liepāja, +371 63480808, 
+371 29402111, www.liepaja.travel, GPS[56.509987,20.997413]� •A3

132. Łotewska Aleja Sław Muzyki. Deptak, na którym 
rozmieszczono brązowe tablice z odciskami rąk łotewskich muzyków, 
największa gitara na Łotwie. Liepāja, +371 63480808, +371 29402111, 
www.liepaja.travel, GPS[56.507290,21.011986]� •A3

133. Stodoła w Padure. Kolekcja narzędzi dawnych rzemieślników, 
zajęcia z rzemiosła, program kulturalny, tradycje, degustacja potraw 
łotewskich i degustacja wina. Padures pagasts, +371 29753278, 
www.padure.lv •B2

134. Ogród miejski w Kuldīdze. Wytyczone ścieżki spacerowe, 
altanka, staw z kładkami i fontanną, rzeźby L. Rezevskiej, piwnica 
i degustacja wina oraz kino pod chmurką. +371 63350179, 
www.kuldigasmuzejs.lv, GPS[56.968830,21.975787]� •B2

Historia i przedstawienia historyczne

45. Szwedzka czapka (łot. Zviedru cepure).   Centrum 
wypoczynkowe w dolinie Abavy z letnią trasą saneczkową i 
przejażdżkami konnymi, ścieżką przyrodniczą latem i stokiem 
narciarskim zimą. +371 26405405, www.zviedrucepure.lv, 
GPS[57.024982,22.591002]� •C2

46. Park rozrywek wodnych w Windawie. Centrum rekreacyjne 
z pływalnią, atrakcjami wodnymi, ośrodkiem SPA, saunami, 
halą sportową, salonem piękności i kawiarnią. +371 25636777, 
www.udensparks.lv, GPS[57.393380,21.570941]� •A1

47. Statek wycieczkowy "Hercogs Jēkabs".  
45-minutowa wycieczka statkiem po akwenie portu w 
Windawie i ujściu rzeki Venta. +371 26353344, +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, www.portofventspils.lv, 
GPS[57.398468,21.566523]�  •A1

48. Akwapark na plaży w Windawie.   Akwapark nieopodal plaży 
z 3 basenami, zjeżdżalniami, jacuzzi, sauną i atrakcjami wodnymi 
dla najmłodszych. +371 26429684, www.pludmalesakvaparks.lv, 
GPS[57.390365,21.534600]� •A1

49. Miasteczko dziecięce w Windawie.  Ponad 40 przyrządów 
do zabawy, kawiarnia dla dzieci, kwiatowa rzeźba "Kacza rodzina". 
Co niedzielę o godz. 12:00 odbywają się atrakcyjne imprezy dla 
dzieci. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.388202,21.548991]�  •A1

50. Park wrażeń z stokiem narciarskim "Lemberga hūte".  
Park wrażeń, trasy rowerowe, linowe, narciarskie, snowboardowe, 
BMX, place do biegów na orientację i paintballu, kawiarnia, 
miejsce piknikowe. +371 28611333, www.piedzivojumuparks.lv, 
www.lembergahute.lv, GPS[57.374084,21.546892]� •A1

51. Centrum Olimpijskie "Ventspils".    Najbardziej 
wszwchstronny na Łotwie ośrodek sportowy z halami do koszykówki, 
lekkoatletyki, jazdy na łyżwach, stadionem, kortami tenisowymi, 
pływalnią i skateparkiem. +371 63622587, www.ocventspils.lv, 
GPS[57.387108,21.570799]� •A1

Kultura i tradycje

98. Muzeum Baśni w Džūkste. Bohaterowie baśni łotewskich, 
gru fabularne, spektakle lalkarskie, wystawy, zabawy i wycieczki. 
 +371 63154691, +371 26513314, www.tukumamuzejs.lv, 
GPS[56.812490,23.347693]� •D3

99. Pracownia słomy w Tukums. Słomiane rzeźby (krasnale, 
smoki, grzyby), pracownie rzemieślnicze dla uczniów i rodzin 
z dziećmi, upominki. +371 29495746, www.salmulietas.lv, 
GPS[56.968253,23.160508]� •C2

100. Galeria "Durvis". Wystawy młodych, lokalnych artystów, 
przedmioty sztuki użytkowej, obrazy, plecionki, prace rzemieślników, 
upominki. +371 63124312, +371 28391437, www.tukumamuzejs.lv, 
GPS[56.965222,23.154771]� •C2

101. Pracownia tkacka w Muzeum w Tukums. Tradycje 
etnograficzne, nauka umiejętności tkackich, wystawy i pracownie 
artystyczne. +371 63125539, +371 25622267, www.tukumamuzejs.lv, 
GPS[56.968257,23.149142]� •C2

102. Warsztat kowala Gintsa Haņeckisa. Zapoznanie się z 
pracą kowala poprzez obserwację i samodzielne wykonywanie 
przedmiotów z metalu, wyroby kowalskie jako dzieła sztuki. 
 +371 29167921, GPS[56.965383,23.106725]� •C2

103. Pracownia ceramiczna Uģisa Dainisa. Zapoznanie się z 
procesem powstawania naczyń glinianych, obsługiwanie koła 
garncarskiego, możliwość zakupu przedmiotów przydatnych 
na co dzień w gospodarstwie domowym. +371 29256833, 
GPS[56.911588,22.979102]� •C2

104. Fontanny w Windawie.  Miasto słynie z ekstrawaganckich 
fontann. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.397346,21.562557]� •A1

Aizpute. Atmodas iela 16, Aizpute, GPS[56.719177,21.602997]�, +371 28617307, 
turisms@aizpute.lv, www.visitaizpute.lv •A3

Dundaga. Dundagas pils, Pils iela, Dundaga, GPS[57.510227,22.350140]�, +371 29444395, 
tic@dundaga.lv, www. ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv  •B1

Grobiņa. Aktīvā tūrisma centrs "Kuršu Vikingu apmetne". Pīlādžu iela 1, 
Grobiņa, GPS[56.561374,21.143188]�, +371 26490324, info@grobinasturisms.lv, 
www.grobinasturisms.lv •A3

Jaunpils. "Pils", Jaunpils, Jaunpils novads, GPS[56.730627,23.0216007]�, +371 28684484, 
turisms@jaunpils.lv, www.jaunpils.lv •C3

Kandava. Kūrorta iela 1B, Kandava, GPS[57.033867,22.779615]�, +371 63181150, 
+371 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv •C2

Karosta. Invalīdu iela 4, Liepāja, GPS[56.546303,21.021031]�, +371 26369470, 
info@karostascietums.lv, www. karostascietums.lv •A3

Kolkasrags. Kolkasrags, Kolkas pagasts, GPS[57.757652,22.602825]�, +371 29149105, 
kolkacape@inbox.lv, www. kolkasrags.lv, www.ziemelkurzeme.lv •C1

Kuldīga.  Baznīcas iela 5, Kuldīga, GPS[56.968594,21.971016]�, +371 63322259, 
+371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, www. visit.kuldiga.lv •B2

Liepāja.  Rožu laukums 5/6, Liepāja, GPS[56.507343,21.011084]�, +371 63480808, 
+371 29402111, info@liepaja.travel, www.liepaja.travel  •A3

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

Nīca. Bārtas iela 6, Nīca, GPS[56.322350,21.056671]�, +371 63489501, +371 29458532, 
turisms@nica.lv, www.nica.lv •A4

Pāvilosta. Dzintaru iela 2, Pāvilosta, GPS[56.889561,21.178379]�, +371 63498229, 
+371 29121894, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv •A3

Priekule. Saules iela 1, Priekule, GPS[56.446964,21.586933]�, +371 29472063, 
turisms@priekulesnovads.lv, daiga.egle@inbox.lv, www. priekulesnovads.lv •A4

Roja. Selgas iela 33, Roja, GPS[57.505962,22.803497]�, +371 28630590, tic@roja.lv, 
www.visit.roja.lv  •C1

Rucava. Buši, Rucava, GPS[56.164913,21.149368]�, +371 29134903, rucava. tic@inbox.lv, 
www.rucava.lv •A4

Sabile. Pilskalna iela 6, Sabile, GPS[57.048073,22.570896]�, +371 63252344, 
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

Saldus.  Striķu iela 3, Saldus, GPS[56.665623,22.494228]�, +371 63807443, tic@saldus.lv, 
www.saldus.lv•C3

Talsi.  Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, GPS[57.244251,22.590904]�, +371 63224165, 
+371 26469057, tic@talsi.lv, www.talsitourism.lv •C2

Tukums. Talsu iela 5, Tukums, GPS[56.966766,23.152529]�, +371 63124451, +371 28311557, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2

Valdemārpils. Raiņa iela 14 A, Valdemārpils, GPS[57.370098,22.592010]�, +371 63254762, 
valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1

Ventspils. Dārzu iela 6, Ventspils, GPS[57.395870,21.567535]�, +371 63622263, 
+371 29232226, tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com •A1

Ziemupe/Vērgale. Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, 
GPS[56.701965,21.192627]�, +371 29437166, daina.vitola@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv •A3

Centra informacji turystycznej

54. Tukums ze starówką. Wieża zamku Zakonu Kawalerów 
Mieczowych i muzeum sztuki, starówka z wybrukowanymi 
uliczkami, artystami, muzeami, pracowniami artystycznymi, 
fontannami i zamkami w okolicy. +371 63124451, www.visittukums.lv, 
GPS[56.965641,23.155518]� •C2

55. Pałac w Durbe. Utrzymany w stylu klasycystycznym pałac 
z wnętrzami z końca XIX w., zwiedzanie zamku, inscenizowane 
wycieczki. Pracownia ceramiczna Velgi Melne. +371 63122633, 
+371 26305946, www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.966971,23.193827]� •C2

56. Starówka w Aizpute. Ruiny zamku Zakonu Lawalerów 
Mieczowych i kościół pod wezwaniem św. Jana (XIII w.), nowy 
grodzisko, synagoga i historyczna drewniana zabudowa z pracownią 
tkacką, pokojem lalek, pracowniami artystycznymi. +371 28617307, 
www.visitaizpute.lv, GPS[56.721667,21.600278]� •A3

57. Miasteczko filmowe Cinevilla. Jedyna w krajach bałtyckich 
takiej skali dekoracja filmowa na wolnym powietrzu z hangarami 
kinematograficznymi. Atrakcyjne wycieczki z przebieraniem 
się w kostiumy, filmowanie programów. +371 28606677, 
www.cinevillastudio.com, GPS[56.878294,23.219939]� •D3

58. Zamek w Jaunmokas.   W neogotyckim zamku (1904 r.) 
znajduje się Muzeum Lasu, możliwość zwiedzania historycznego 
wnętrza zamku. W Centrum Symboli Łotewskich za pomocą 
nowoczesnych technologii można stworzyć swój symbol-
ornament. +371 63107125, +371 26187442, www.jaunmokupils.lv, 
GPS[56.982780,23.053571]� •C2

59. Kościół w Lestene i Cmentarz Braterski. Kościół z unikatowymi 
drewnianymi rzeźbami – zabytek łotewskiego baroku, obecnie 
w trakcie renowacji, oraz ważne miejsce pamięci poświęcone 
żołnierzom walczącym w szeregach Legionów Łotewskich w II wojnie 
światowej. +371 29442311, +371 26247095, www.visittukums.lv, 
GPS[56.772680,23.137472]� •C3

60. Mur Szwedzki i średniowieczna zagroda "Niedru lija". 
 Atrakcyjna rozrywka w średniowiecznym stylu – strzelanie z 
łuku, kuszy, rzut toporem i włócznia, kucie monet i lanie ołowiu. 
 +371 26336513, www.niedrulija.viss.lv, GPS[56.729863,23.022099]� •C3

61. Dwór Šlokenbeka.  Średniowieczny dwór warowny z XV. 
w. z otworami strzelniczymi. Wycieczki w towarzystwie zarządcy 
dworu, degustacja kurlandzkich win i specjału Šlokenbeka. Muzeum 
Dróg Łotewskich przedstawiające historię i technikę budowy dróg, 
techniki budowy dróg, kolekcja zaprzęgów i wozów konnych. 
 +371 29904147, www.slokenbeka.lv, GPS[56.976016,23.226107]� •D2

62. Muzeum w Lapmežciems. Historia rybołówstwa i życie w 
czasach dawnych i dzisiejszych, cenne obiekty przyrodnicze znad 
morza i wystawy fotograficzne. +371 27000380, +371 27220869, 
www.lapmezciems.lv, GPS[57.0008033,23.5125133]� •D2

63. Stare miasto w Kandavie. Brukowane historyczne uliczki, 
ruiny zamku zakonu kawalerów mieczowych z Wieżą Prochową 
i makietą starego zamku, promenada, muzeum, najstarszy 
most kamienny na Łotwie. +371 63181150, www.visitkandava.lv, 
GPS[57.035550,22.779134]� •C2

64. Muzeum Twierdzy Kurzeme.   Kolekcja sprzętu i 
przedmiotów militarnych pochodzących z I i II wojny światowej 
w muzeum i szerokiej ekspozycji zewnętrznej z bunkrami i 
okopami. +371 29442311, www.kurzemescietoksnis.viss.lv, 
GPS[56.835597,22.734624]�  •C3

65. Piltene. Jedno z najmniejszych miasteczek na Łotwie z 
drewnianą architekturą, brukowanymi uliczkami, muzeum, 
ruinami zamku na brzegu rzeki Venta i kościołem. +371 26566315, 
www.visitventspils.com, GPS[57.222464,21.667893]� •B2

66. Zamek Krzyżacki w Windawie.  Jedna z najstarszych 
(1290 r.) średniowiecznych twierdzy na Łotwie z muzeum, cyfrową 
ekspozycją, regularnymi imprezami kulturalnymi i karczmą zamkową. 
 +371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.396214,21.560497]�  
•A1

67. Ostgals.  Stara wioska rybacka (połowa XIX w.), która 
współcześnie jest włączona do terytorium miejskiego, zabytek 
o znaczeniu państwowym. +371 63622263, +371 29232226, 
www.visitventspils.com, GPS[57.393173,21.543404]� •A1

68. Plac Targowy w Windawie.  Historyczny plac targowy 
(XVII w.) z wieżą zegarową z carillonem i studnią rynkową z zegarem 
słonecznym. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com, 
GPS[57.396953,21.568349]� •A1

69. Dom Rzemiosł w Windawie.  Stary budynek szkoły (1763 r.) z 
salą wystawową i sklepem rzemieślniczym, z pracowniami tkackimi, 
ceramicznymi i starodawnej fotografii oraz pomieszczeniem 
klasy szkolnej z XIX w. +371 63620174, www.muzejs.ventspils.lv, 
GPS[57.397509,21.566525]� •A1

70. Plac Ratuszowy w Windawie.   Znajduje się tu nowoczesna 
biblioteka, Międzynarodowy Dom Pisarzy i Tłumaczy, kościół 
luterański (początek XVIII w.) i Centrum Cyfrowe. +371 63622263, 
+371 29232226, www.visitventspils.com, GPS[57.395894,21.567518]�  
•A1

71. Skansen nadmorski.   Muzeum rybołówstwa ze starymi 
domami, wiatrakami, wędzarniami, budkami dla sieci, stodołami 
i obszerną ekspozycją łodzi, kotwic i historii kolei wąskotorowej. 
 +371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.385131,21.537901]� 
•A1

72. Kolej wąskotorowa – Mazbānītis.   Przejażdżki 
zabytkową lokomotywą parową kolejki wąskotorowej (600 mm) 
po trasie okrężnej (1,4 km) lub górskiej (3,0 km). +371 63624467, 
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.385131,21.537901]� •A1

73. Latarnia w Oviši. Najstarsza budowla nawigacyjna (1814 r.) 
na Łotwie z wieżą o wysokości 37 m i ekspozycją historii latarni na 
samym brzegu morza. +371 26264616, www.visitventspils.com, 
GPS[57.568611,21.717567]� •B1

74. Zespół dworkowy w Pope. Zabytek architektury barokowej 
na skalę europejską (1653 r), były pałacyk myśliwski, obecnie szkoła 
podstawowa w Pope. Ekspozycja historyczna. +371 26825367, 
www.visitventspils.com, GPS[57.404862,21.856717]� •B1

75. Zlēkas. Zespół dworu rodu von Baerów (XVIII-XIX w.) z parkiem. 
Nieopodal znajduje się kościół luterański w (1645 r) i młyn wodny. 
 +371 25937709, www.visitventspils.com, GPS[57.122769,21.824123]� •B2

76. Roja i Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Roja. 
 Historia okręgu Roja, historia konstrukcji żaglowców, zwycięski 
marsz najsłynniejszego kołchozu rybackiego "Banga" z czasów 
okupacji radzieckiej, produkcja konserw rybnych i różne 
pracownie. +371 63269594, +371 29449917, www.visit.roja.lv, 
GPS[57.504430,22.812535]� •C1
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 Wybrzeże kurlandzkie
Ryga – Engure – Roja – Kolka – Windawa – Jūrkalne – Pāvilosta – Lipawa – Nīca

Bogata w obiekty dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego trasa o długości 400 km wzdłuż 
wybrzeża Morza Bałtyckiego, która pozwala zapoznać się ze stylem życia miejscowej ludności i 
wypoczynkiem na skraju morza. Oprócz licznych dawnych wiosek rybackich należy odwiedzić 
dwa największe miasta łotewskie – Windawę, która ogłoszona została najbardziej przyjaznym 
miejscem dla rodzin i dzieci, oraz Lipawę, czyli łotewską stolicę muzyki, którą można zwiedzać 
po nutach. 

TOP obiekty turystyczne:
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 Romantyczne miasteczka Kurlandii
Ryga – Saldus – Skrunda – Aizpute – Pāvilosta – Alsunga –  Kuldyga – Sabile – Kandava – 
Tukums – Ryga 

Jeden z najbardziej malowniczych szlaków w Kurlandii, na którym można zobaczyć piękną 
przyrodę Kurlandii, dwory otoczone przez stuletnie drzewa, zamki i kościoły, starą miejscowość 
Aizpute z romantycznymi drewnianymi domami, najsłodsze miasto na Łotwie – Saldus, bogaty 
w tradycje suitów okręg Alsungi, dawną stolicę Kurlandii – Kuldīgę oraz bogatą pod względem 
kulturowym i widokowym dolinę rzeki Abava.

TOP obiekty turystyczne:
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 Zielony łuk Północnej Kurlandii
Ryga – Talsi – Dundaga – Pāce – Ance – Windawa – Ugāle – Tukums – Ryga

Północna Kurlandia zaprasza podróżnych do zapoznania się z różnorodnością przyrodniczą. 
Można tu posłuchać śpiewu ptaków nad jeziorami Kaņieris i Engure, jak również obserwować 
niebieskie krowy oraz dzikie konie, zachwycać się zachodami i wschodami słońca oraz 
widokiem spotykających się dwóch mórz nad przylądkiem Kolka, na ścieżce przyrodniczej 
Laumu można zapoznać się ze ścieżką pszczół oraz przejść przez dziewięć wzgórz w Talsi, a w 
okolicy Tukums zapoznać się z historiami kinematograficznymi i odwiedzić miejsce, w którym 
powstają filmy, czyli Cinevilla.

TOP obiekty turystyczne:
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Trasy samochodowe

Centrum informacji 
turystycznej

1 Natura

45 Aktywny wypoczynek

54 Historia i przedstawienia 
historyczne

98 Kultura i tradycje

135 Dziedzictwo kulinarne

1 Stowarzyszenie Turystyki 
Kurlandii poleca

Wybrzeże kurlandzkie

Romantyczne miasteczka 
Kurlandii

Zielony łuk Północnej 
Kurlandii

Szlak rowerowe

Kolej

Droga główna

Droga z oddzielnymi 
pasami ruchu

Droga pierwszej klasy

Pozostałe drogi

Nawierzchnia asfaltowa

Nawierzchnia żwirowa

Droga ziemna

Park Narodowy, rezerwat

Granice parków 
narodowych i rezerwatów

Granica państwa

Skala 1 : 700 000
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Odległości między miastami (km)

Oznaczenia

Informacje praktyczne

Bezpłatna aplikacja "Latvia.Travel" na 
smartfona 
Twój oficjalny przewodnik po Łotwie. 
W bezpłatnej mobilnej aplikacji Latvia.
travel na smartfony obsługujące system 
iPhone i Android można znaleźć: 
zabytki, noclegi, wydarzenia, restauracje 
i kawiarnie oraz centra informacji 
turystycznej. Mobilna aplikacja pozwala 
w krótkim czasie pozwala zorientować 
się w otoczeniu, a zamieszczona 
w aplikacji mapa nie tylko ułatwia 
wyszukiwanie, ale również wyznacza 
najprostszą drogę do wybranego 
miejsca ze wskazaniem odległości w 
kilometrach (podróżując pieszo lub 
samochodem).

Numery alarmowe (bezpłatne) 
112 - straż pożarna 
110 - policja 
113 - pogotowie ratunkowe 
114 - wyciek gazu 
1888 - pomoc samochodowa

EDEN

Wyróżnienie EDEN dla Modelowego 
Ośrodka Turystycznego Europy 
otrzymała miejscowość: Kuldyga i 
Lipawa

Obiekt turystyczny nr:
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Więcej informacji:
http://ec.europa.eu/eden

1. Camping "Ķīši". Alsungas novads, GPS[56.934656,21.640620]�, www.kisi.lv •B2

2. Pensjonat "Struņķukrogs". Kuldīgas novads, GPS[57.060017,21.812744]�, 
www.strunkukrogs.viss.lv •B2

3. Wynajem łódek "Jūras Laivas".  Kuldīgas novads, GPS[57.070947,22.317380]�, 
www.juraslaivas.lv •B2

4. Dom na wsi "Ceļmaļi". Kuldīgas novads, GPS[57.066750,22.231668]�, +371 63347285 •B2

5. Dom na wsi "Zāģeri". Kuldīgas novads, GPS[56.954854,21.814930]�, www.zageri.viss.lv •B2

6. Pensjonat "Garīkas". Skrundas novads, GPS[56.701813,21.870770]�, www.garikas.lv •B3

7. Camping, przystań jachtowa "Pāvilosta Marina". Pāvilostas novads, 
GPS[56.888706,21.169195]�, www.pavilostamarina.lv •A3

8. Karczma "Rančo". Skrundas novads, GPS[56.704170,22.150560]�, +371 29285534 •B3

9. Pensjonat "Polīši". Kuldīgas novads, GPS[56.944995,22.007414]�, www.polisi.viss.lv •B2

10. Technikum Technologiczno-Turystyczne w Kuldīdze. Kuldīga, 
GPS[56.968397,21.964097]�, www.kuldigasarodvidusskola.lv •B2

11. Pensjonat "Ventas Rumba". Kuldīga, GPS[56.969475,21.979602]�, www.ventasrumba.lv •B2

12. Restauracja "Pagrabiņš". Kuldīga, GPS[56.967746,21.971042]�, +371 63322034 •B2

13. Hotel "Metropole". Kuldīga, GPS[56.968417,21.971401]�, www.hotel-metropole.lv •B2

14. Hotel "Hotel Virkas Muiža". Kuldīga, GPS[56.979339,21.961163]�, www.hotelvirka.lv •B2

15. Kawiarnia "Pīlādzītis". Kuldīga, GPS[56.971224,21.991728]�, www.simra.lv •B2

16. Apartamenty "Goldingen Apartments". Kuldīga, GPS[56.967983,21.971227]�, 
www.goldingen.lv •B2

17. Pensjonat "Kauši". Kuldīgas novads, GPS[57.040466,21.715811]�, +371 29555151 •B2

18. Piekarnia chleba "Suitu maize". Alsungas novads, GPS[56.979320,21.558046]�, 
+371 29411730 •A2

19. Dom wypoczynkowy "Amatnieki". Kuldīgas novads, GPS[56.985220,22.022464]�, 
+371 29402142 •B2

20. Pensjonat i SPA "Piena muiža". Sieksāte, Skrundas novads, GPS[56.41415,21.53405]�, 
www.pienamuiza.lv •B3

21. Pensjonat "Ružciems". Tukuma novads, GPS[57.1025440,23.0032923]�, www.ruzciems.lv 
•C2

22. Producenci domowi "Gundegas". Kuldīgas novads, GPS[56.891065,21.809331]� •B3

23. Hodowla świstaków "Jaunstuči". Alsungas novads, GPS[56.994981,21.622428]�, 
www.murkskis.lv •B2

24. Camping "Sveikuļi". Tukuma novads, GPS[56.994613,23.137579]�, www.sveikuli.lv •C2

25. Pensjonat "Bramaņi". Jaunpils novads, GPS[56.779214,23.038441]�, 
www.bramani.viss.lv •C3

26. Camping "Plosti".  Kandavas novads, GPS[57.025059,22.653730]�, www.plosti.lv •C2

27. Dom na wsi "Indāni". Kandavas novads, GPS[56.967690,22.755776]�, www.indani.viss.lv •C2

28. Kawiarnia "Apšukrogs". Tukuma novads, GPS[57.0627216,22.8463486]�, 
www.apsukrogs.lv •C2

29. Hotel "Roja". Rojas novads, GPS[57.507431,22.801008]� www.rojahotel.lv •C1

30. Ogród Dace Lakševicy. Tukums, GPS[56.965762,23.135763]�, +371 29177195 •C2

31. Państwowe Technikum Rolnicze w Kandavie. Kandavas novads, 
GPS[57.036885,22.793245]�, www.kandavastehnikums.lv •C2

32. Hotel "Talsi". Talsi, GPS[57.248100,22.587831]�, www.hoteltalsi.lv •C2

33. Pensjonat, camping "Mazirbes kalēji". Dundagas novads, GPS[57.684277,22.318424]�, 
www.kaleji.viss.lv •B1

34. Dom wypoczynkowy, camping "Ūši". Dundagas novads, GPS[57.748127,22.595503]�, 
www.kolka.info •C1

35. Pole namiotowe "Upeskalni". Talsu novads, GPS[57.328370,22.572395]�, +371 29154018 
•C2

36. Camping "Stieress". Mērsraga novads, GPS[57.336212,23.125019]�, www.stieres.lv •C2

37. Pensjonat "Zariņi". Pāvilostas novads, GPS[56.661888,21.073130]�, www.zariniir.viss.lv •A3

38. Pensjonat "Laikas". Pāvilostas novads, GPS[56.780201,21.063299]�, www.laikas.lv •A3

39. Miejsce rekreacyjne "Drubazas". Talsu novads, GPS[57.030616,22.595200]�, +371 26473783 
•C2

40. Camping "Pūķarags". Rucavas novads, GPS[56.164871,21.021749]�, www.pukarags.lv •A4

41. Apartamenty "Kalēja māja". Liepāja, GPS[56.501876,21.002769]�, www.kalejamaja.lv •A3

42. Centrum Olimpijskie w Lipawie. Liepāja, GPS[56.519352,21.017941]�, www.loc.lv •A3

43. Uniwersytet w Lipawie. Liepāja, GPS[56.508804,21.010239]�, www.liepu.lv •A3

44. Wynajem łódek "Sofijas laivas".  Liepāja, GPS[56.517626,21.030276]�, 
www.sofijaslaivas.lv •A3

45. Medainie apartamenty. Liepāja, GPS[56.517907,21.012659]�, +371 29742832 •A3

46. Wynajem łódek "Niknās laivas". Liepāja, GPS[56.512222,21.015881]�, www.niknaslaivas.lv 
•A3

47. Gospodarstwo rolne "Turaidas". Dunalkas pagasts, GPS[56.682877,21.329093]�, 
+371 29649900 •A3

48. Dom wypoczynkowy "Durbes atvari". Durbe novads, GPS[56.620262,21.384122]�, 
www.durbesatvari.lv •A3

49. Camping "Strazdiņi". Ventspils novads, GPS[57.219540,22.166447]�, +371 29125416 •B2

50. SPA Hotel USMA i Usmas camping. Ventspils novads, GPS[57.240060,22.168512]�, 
www.usma.lv •B2

51. Hotel "Skrundas muiža".  Skrundas novads, GPS[56.670625,22.023620]�, 
www.skrundasmuiza.lv •B3

52. Biuro turystyczne "Tobāgo". Ventspils, GPS[57.393188,21.569345]�, +371 63624003 •A1

53. Hotel "Raibie logi".  Ventspils, GPS[57.389538,21.554760]�, www.raibielogi.lv •A1

54. Dom wypoczynkowy "Namelis". Ventspils, GPS[57.380333,21.580795]�, www.namelis.lv 
•A1

55. Dom na wsi "Lūķi". Ventspils novads, GPS[56.973778,21.364075]�, +371 29364347 •A2

56. Dom wypoczynkowy "Ziedkalni". Dundagas novads, GPS[57.650912,22.494933]�, 
www.ziedkalni.lv •C1

57. Pensjonat "Ventaskrasti". Ventspils novads, GPS[57.184454,21.663331]�, 
www.ventaskrasti.viss.lv •B2

58. Kanoe Wynajem łódek "Krastiņu laivas" / turystyka "Daba Laba".  Ventspils novads, 
GPS[57.521690,22.030850]�, +371 26826839, www.dabalaba.lv •B1

59. Pasieka pszczelarska "Kāres". Brocēnu novads, GPS[56.639050,22.692776]�, 
+371 29497903 •C3

60. Miejsce rekreacyjne "Smuku muiža". Brocēnu novads, GPS[56.731167,22.797489]�, 
www.smukumuiza.lv •C3

61. Miejsce rekreacyjne "Radi". Brocēnu novads, GPS[56.641731,22.565489]�, www.radi.lv •C3

62. Hotel na wsi "Kukšu muiža". Tukuma novads, GPS[56.978032,22.858165]�, +371 63181545, 
+371 29205188, www.kuksumuiza.lv •C2

135. Browar i latarnia w Užavie. Wycieczki po browarze i 
degustacja żywego piwa, niedaleko latarnia w Užavie (1879 r.) z wieżą 
o wysokości 19 m. +371 29219145 (browar), www.uzavas-alus.lv, 
GPS[57.207800,21.416442]�, +371 28341836 (latarnia) •A2

136. Dwór w Ance. Odnowiony dwór rodu von Baerów z XVIII 
w. z parkiem w stylu francuskim. Możliwość zakupu różnych 
wyrobów rzemieślniczych i samodzielnego wypieku miejscowego 
przysmaku "sklandrausis". +371 26307029, www.visitventspils.com, 
GPS[57.511943,22.015097]� •B1

137. Dom Liwów "Stūrīši". Degustacja potraw liwskich. 
 +371 29469165, GPS[57.680248,22.318338]� •B1

138. Muzeum Czekolady w Pūre. Opowieść o powstaniu czekolady, 
film o uzyskiwaniu i przetwarzaniu czekolady oraz o powstawaniu 
tabliczek czekolady. Degustacja i produkcja cukierków. Sklepik i 
restauracja. +371 63180252, +371 22100042, www.purechocolate.lv, 
GPS[57.036145,22.903579]� •C2

139. Zamek w Jaunpils. Średniowieczny zamek, średniowieczna 
uczta i święta, inscenizowane wycieczki, atrakcje, muzeum, 
miejsca noclegowe i karczma. +371 63107082, +371 26101458, 
www.jaunpilspils.lv, GPS[56.730676,23.0180901]�  •C3

140. Młyn w Rideļi. Wycieczka po młynie wodnym, smażenie 
naleśników, przejażdżka łódką po jeziorze, sauna. +371 26536532, 
+371 22440094, www.rideludzirnavas.lv, GPS[57.151879,23.102682]� •C2

141. Muzeum Pastariņša. Układ kurlandzkiej zagrody wiejskiej, 
wypiekanie chleba, ubijanie masła i inne prace rolne, gry, ścieżka 
przyrodnicza, wiejska sauna i wystawy. +371 63154518, +371 28651091, 
www.tukumamuzejs.lv, GPS[57.124675,23.017464]� •C2

142. Muzeum okręgu Kandava i Ośrodek Rzemiosła. Kawa 
z żołędzi dębowych i degustacja kaszy "svilpene". Historyczna, 
inscenizowana wycieczka i pracownie artystyczne. +371 63182064, 
+ 371 26667031, www.kandavaskultura.lv, GPS[57.038771,22.770409]� 
•C2

143. Rodzinna winiarnia "Abavas". Degustacja win z różnych 
owoców, jagód i winogron oraz dobranych do nich przekąsek. 
Oferta dla grup od 6 osób. +371 29553558, www.abavas.lv, 
GPS[57.035313,22.671318]� •C2

144. Słodka wycieczka po Saldus. Cukierki mleczne "Krówki", torty, 
miód, chleb, degustacja, wypiekanie pierożków. +371 63807443, 
www.saldus.lv, GPS[56.664906,22.487984]� •C3

Dziedzictwo kulinarne Stowarzyszenie Turystyki Kurlandii poleca

Szlaki rowerowewww.velokurzeme.lv

 Eurovelo 10 "Wokół Morza Bałtyckiego" (490 km) •D2

 Eurovelo 13 "Żelazna kurtyna" (390 km) •D2

 552 Ścieżki rowerowe nad jeziorem Valgums (14-22 km) •D2

 553 Wokół jeziora Engure (65 km) •C2

 573 Wielka pętla w Jaunpils (35 km) •C3

 574 Pętla zamków w Tukums (29 km) •C2

 554 Wzgórza w Talsi (25 km) •C2

 555 Dolina rzeki Abava (36 km) •C2

 562 Suitowie (56 km) •A2

 563 Dolina rzeki Venta (39 km) •B2

 564 Riežupe (27 km) •B2

 565 Mijając magnolie, grody i jeziora (50,5 km) •B2

 569 Pogranicze okręgu Auce i Saldu – dwory i zamki (56 km) •C4

 572 Wzdłuż lawendowych pól (71 km) •B3

 571 Pętla morska w Pāvilosta (79 km) •A3

 585 Autostrada rowerowa w Grobiņa (20 km) •A3

 556 Baron Bōgans (36 km) •B1

 557 Pętla w Kolce (50 km) •C1

 558 Po wioskach Liwów i ścieżka przyrodnicza kolejki Mazbānītis (27 km) •B1

 559 Wokół jeziora Usma (48 km) •B2

 560 Wokół jeziora Būšnieki (20 km) •B1

 561 Szlak rowerowy nad rzeką Venta (95 km) •B2

 567 Ścieżki rowerowe w Jūrmalciems (52 km) •A4

 568 Wokół jeziora Pape (28 km) •A4

 580-584 Okolica Priekule (19-58 km) •A4

Klipy wideo o turystyce 
na Łotwie

www.vimeo.com/channels/latviatravel


