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1 Rudiņu hirveaed (350 Ha). Ekskursioon koos giidiga; siin võib näha punahirvi, kabehirvi ja mufloneid. +371 29191980,
www.atputalaukos.lv 56.815211, 23.088318
2 Kaive Esivanemate (Senču) tamm.
Baltimaade kõige jämedam 1000aastane
tamm, selle ümbermõõt on 10 m.
+371 63124451, www.visittukums.lv

Kultuurilis-ajalooline pärandus
21 Kaltene kivine mererand. 800 m
pikkune rada, mis kulgeb piki mereranda,
vaateplatvormid, linnuvaatlustornid,
puhkekohad. +371 63269594,
www.talsitourism.lv, www.roja.lv
57.504391, 22.811823

57.064397, 23.024615

3 Dunduru luhad. Metsaäärsetel
luhtadel Ķemeri rahvuspargis elavad
metshobused ja tarvad, siin ka vaatetorn
lindude ja loomade vaatlemiseks.
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri
56.827265, 23.405065

4 Suur Ķemeri nõmm. Ķemeri rahvus-

pargis on üks suuremaid turbarabasid
Lätis. Pargis on loodus-, jalgratta- ja matkarada, linnuvaatlustornid. +371 67730078,
www.daba.gov.lv/kemeri
56.912101, 23.460754

5 Kaņiera järve linnuvaatlustorn ja

loodusrada. Euroopalise tähtsusega
lindude pesitsuspaik, 14 saart, Kaņiera
järve paadikeskus. +371 67730078,
www.daba.gov.lv/kemeri
57.000725, 23.471024

6 Looduspark “Engure järv”. Engure
järve kaldal asub 3,5 km pikkune Orhideeloodusrada, linnuvaatlustorn, vabas
looduses elavad lehmad ja hobused.
+371 29474420, www.eedp.lv
57.258050, 23.136083

7 Paljasjalgsete rada Valguma järve

ääres. 1,5 km pikkune rada, esimene
Baltikumis, millel on erinevad katted
ja mille läbimine toimub paljajalu.
Kepikõnni- ja loodusrajad, labürint ja SPA.
+371 63181222, 29414022,
www.valgumapasaule.lv
56.9901073, 23.3163484

8 Looduspark Abava ürgorg. Imeilusa

loodusega territoorium: jõe ürgorg,
niidud ja jõelang.
+371 28396830, 63181150,
www.kandava.lv 57.041477, 22.773027
9 Riežupe liivakoopad. Üks

pikemaid maa-aluseid koopalabürinte
Baltikumis. Sissepääs ainult koos
giidiga. +371 29555042, 29896646,
57.004933, 21.990195
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10 Venta juga. Euroopa kõige laiem
looduslik juga, kus kevadeti ja sügiseti
võib näha kalu lupsamas. Ujumis- ja
puhkekohad Mārtiņsala. +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv 56.970280, 21.977034
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11 Alekšjõe juga. Läti kõige kõrgem
juga (4,5 m), siin asus kunagi esimene
paberiveski. +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv 56.969967, 21.975853
12 Teadmiste park ja õpperada Tamme

biotoop. Tutvustab erinevaid protsesse
metsas ja metsamajanduses. Minigolf,
bouling, meelelahutuslikud mängud ja
tegevused.
+371 26364473 56.916010, 22.416482
13 Ventspilsi Sinise lipu supelrand.

Heakorrastatud valge liivaga rand pikkade
liivaluidete, vaatetorni, Lõunasadama
promenaadi-, surfamis- ja nudistide
rannaosaga. +371 63622263, 63607664,
29232226, www.visitventspils.com
57.392120, 21.533031
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www.latvia.travel

56.722626, 21.597706

56.889561, 21.178379

Dundaga TIK
Dundaga loss, Pils tn, Dundaga,
+371 29444395, tic@dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.dundaga.lv, 57.510227, 22.350140

Priekule TIP
Saules tn 1, Priekule, +371 29472063,
turisms@priekulesnovads.lv,
www.priekulesnovads.lv

Jūrmala TIK
Lienes tn 5, Majori, Jūrmala,
+371 67147900, info@jurmala.lv,
www.jurmala.lv, 56.971153, 23.799639

Roja TIK
Selgas tn 33, Roja, +371 63269594,
rojatic@inbox.lv, www.roja.lv

56.446964, 21.586933

57.505962, 22.803497

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

Kolkasraga külastajate infokeskus
Kolkasrags, Kolkas vald,
+371 29149105, kolkacape@inbox.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.kolkasrags.lv, 57.757652, 22.602825
Kuldīga TIK
Baznīcas tn 5, Kuldīga, +371 63322259,
29334403, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016
Liepāja piirkonna TIK
Rožu väljak 5/6, Liepāja,
+371 63480808, 29402111,
info@liepajaturisms.lv,
www.liepajaturisms.lv

18 Usma järv. Läti suuruselt viies järv, kus
on suurepärased puhkamisvõimalused:
ujumis-, õngitsemis-, purjetamiskohad,
jahisadam, paadilaenutus ja Udru
mäel asuv 26 m kõrgune vaatetorn.
+371 63622263, 63607664, 29232226,
www.visitventspils.com 57.166721, 22.181714
19 Vasenieku raba. 4 km pikkune
laudtee kõrgrabas, vaatetorn.
+371 29452024, www.ldf.lv

Sabile TIK
Pilskalna tn 6, Sabile, +371 63252344,
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv
57.048073, 22.570896

Saldus TIK
Striķu tn 3, Saldus, +371 63807443,
tic@saldus.lv, www.saldus.lv
56.665623, 22.494228

Talsi TIK
Lielā tn 19/21, Talsi,
+371 63224165, +371 26469057,
talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv
57.244251, 22.590904

Tukums TIK
Talsu tn 5, Tukums,
+371 63124451, 28311557,
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv
56.966766, 23.152529

Valdemārpils TIK
Raiņa tn 14A, Valdemārpils,
+371 63254762, valdtic@inbox.lv,
www.valdemarpils.lv
57.370098, 22.592010

56.507343, 21.011084

Nīca TIP
Bārtas tn 6, Nīca, +371 63489501,
29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv

Ventspils TIK
Dārza tn 6, Ventspils, +371 63622263,
tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv

56.322350, 21.056671

57.395870, 21.567535

2 Durbe loss. Klassitsismi stiilis ehita-

25 Sarvekollektsioon Vaides. Liivlaste

elamu, kuhu metsavaht on oma eluajal
kogunud ligi 600 metslooma sarve.
+371 63200179, 29395624,
www.purvziedi.viss.lv 57.731651, 22.475281
26 Murueide (Laumu) looduspark.
Looduse arengut uurivad loodusrajad:
Mesilas-, Linnu-, Metsa- ja Spordirajad.
Minigolf ja kettagolf (Disc-glof).
+371 26403240, 29477731,
www.laumas.lv 57.380417, 22.536049
27 Looduspark Talsi kuppelmaastik.

3 Kukšu mõis. Taastatud 18. saj.
algul, mõis põneva sisekujundusega,
seinamaalingud, kahhelkiviahjud,
võlvkelder. Üks stiilsemaid Baltikumi maahotelle. +371 63181545, 29205188,
www.kuksumuiza.lv 56.978245, 22.856899

24 Zlēkas. Von Baehri suguvõsale
kuulunud pargiga mõisaansambel
(18.–19. saj.), mõisa lähedal asub Zlēku
luteriusu kirik (1645. a.) ja vesiveski.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com

4 Rūmene mõis. 19. saj. neogootika
loss, lossis on elegantse sisekujundusega
hotell. +371 67770966, www.rumene.lv
57.060524, 22.727280

5 Kinolinnak Cinevilla. Suurejooneline

filmimipaviljonidega vabaõhu kinovõttelinnak, seni ainus Baltikumis. Atraktiivsed
ekskursioonid, kus külastajatel on võimalik ümber riietuda ja sisse elada näitlejate
rolli. +371 28606677, www.cinevilla.lv
56.878742, 23.222221

6 Jaunmoku loss. Neogootika lossis

(1904. a.) asub Metsamuuseum, kus
võimalik tutvuda ka lossi ajaloolise
sisekujundusega. Läti Ornamentide
keskuses võimalik tänapäevaste
tehnoloogiate abil luua endale oma
ornament. +371 63107125, 26187442,
www.jaunmokupils.lv 56.980911, 23.054638

Omapärane ja huvitav maastik käänuliste
teede, mäekuplite, järvede ja metsadega.
Pastorimaja, Euroopa metsasalu (istutatud
mets) ja Kamparmägi 28m kõrgusel asuva
vaatetorniga. +371 63224165,
www.talsitourism.lv 57.263676, 22.678529

pikkune Abava ürgoru loodusrada, kus
on võimalik tutvuda siinse liigirohke
taimeriigiga. Ümberkaudsetel luhtadel
käivad toitu otsimas metsveised.
Koduveinide degusteerimine.
+371 26473783, www.sabile.lv
57.030616, 22.595200

30 Ciecere loodusrada. 350 m

pikkune rada piki Ciecere jõge Salduses,
kohandatud erivajadustega inimestele.
+371 63807443, www.saldus.lv
56.667194, 22.490816

31 Loodusrajad, lookeid tegev Zaņa
jõgi. Asub Zaņa jõe ääres, looduskaitse
all olevad taimed, kopratammid,
tigude kolooniad, kalapüügi kohad.
+371 63846487, 25621005, www.zana.lv
56.477283, 22.182083

32 Zvārde looduspark ja polügon.

Nõukogude aegne militaarne pärandus,
endise nõukogude armee lennupolügon,
ulatuslik asustamata maa-ala, mida omal
ajal ei tohtinud tsiviilelaniku külastada.
Rikkalik ja mitmkülgne looduslik kooslus.
+371 63846151, www.saldus.lv
56.547100, 22.627888

33 Liepāja mereäärne park ja Sinise
lipu supelrand. Valge liivaga rand,
jalutuskoht, mänguväljakud lastele,
skatepark, staadion, tennisekordid ja
Läti suurim trumm. +371 63480808,
29402111, www.liepajaturisms.lv
56.505333, 20.991869

34 Embūte looduspark. Ebatavaliselt

maaliline territoorium Embūte kõrgustikul, ökoturismirada, vaatetorn, kohalikud
jalgrattamarsruudid ümbruskonnaga
tutvumiseks.
+371 26003529, 26585221,
www.liepajaturisms.lv 56.504223, 21.822968

kitsal maa-alal Pape järve ja mere vahel.
Suurepärane linnuvaatluskoht, liivane
rand, kalurielamu-vabaõhumuuseum.
+371 29134903, www.rucava.lv
56.154919, 21.023322

57.350430, 22.159081

38 Väikeste koduloomade zoo “Apsīši”.

20 Pūrciema Valge luide. 20 m kõrgune
luide Pilsupe kaldal, 900 m pikkune loodusrada, vaateplatsid ja puhkekohad.
+371 63269594, www.talsitourism.lv
www.roja.lv 57.580025, 22.634754

Siin on võimalik näha väikseid koduloomi:
küülikuid, ponisid ja kodulinde: faasaneid,
tuttvarte, hanesid, paabulinde jt.
+371 63254404, 29421081,
www.apsisi.viss.lv 57.258484, 23.031206

57.122389, 21.809133

25 Roja ja Roja meremuuseum.
Meremeeste traditsioonid, tööriistad,
suveniirid, muul, rand, väljasõidud laeval,
jahisadam, ratsutamine hobustega ja golf.
+371 63269594,
www.visit.roja.lv 57.504430, 22.812535
26 Kubalu kool – muuseum.
Tänapäevani säilinud palkehitises
tegutseb kool, üks vanemaid Kurzemes
(19. saj.), klassi sisustus, mantelkorsten,
taastatud kooliõu ja ümbrus.
+371 63254335, 26332238,
www.dundaga.lv/ksm/
57.462498, 22.397003

27 Sabile ja Viinamarjaistandus
mäenõlvakul. Kurzeme munakiviteedega
väikelinn, kus korraldatakse veinipäevi,
käsitöölaatu, siin ka linnus ja
viinamarjaistandused.
+371 63252344,
www.sabile.lv 57.047832, 22.570381
28 J. Rozentāli Salduse Ajaloo- ja
kunstimuuseum. Muuseumis võimalik
tutvuda läti maalikunsti vanameistrite ja
tänapäeval tuntud kunstnike töödega.
Näitus Salduse linna ajaloost,
interaktiivsed mängud ja suveniirid.
+371 63881547,
www.saldus.lv 56.662983, 22.496611

30 Saksa sõdurite hauad Salduses.
7 Lestene Vennaskalmistu.
Tähtis mälestuspaik Läti leegioni ridades II Maailmasõjas langenutele.
+371 29442311, 26247095,
www.visittukums.lv 56.763726, 23.144678
8 Keskaegne talu “Niedru lija”. Atrak-

tiivsed keskaegsed meelelahutused:
vibulas kmine, arbaleti-, kirve- ja odavise, mündi sepistamine ja õnnevalamine. Keskaegne pidusöök Jaunpilsi
lossis. +371 26336513,
www.niedrulija.viss.lv 56.732998, 23.016014
9 Šlokenbeka mõis. 15. saj. kesk-

aegses kindlustatud mõisas on Läti
Teemuuseum, kus on võimalik tutvuda
tee-ehituse ja -tehnika ajalooga, vankrite kollektsiooniga.
+371 63182354, www.slokenbeka.lv,
www.lvceli.lv 56.976517, 23.222523
10 Lapmežciemsi muuseum.

Kalapüügi ajalugu, olme vanasti ja
nüüd, mereranna looduslik tähtsus ja
fotonäitused.+371 63163240, 27220869,
www.lapmezciems.lv 57.001392, 23.513403
11 Kandava vanalinn. Munakivi

sillutisega ajaloolised tänavad, Liivi
ordu linnusevaremed Püssirohutorni
varemete ja muistse linnuse maketiga.
Siin asub Läti vanim kivisild.
+371 63181150, www.kandava.lv
57.038022, 22.778871

12 Kurzeme kindlusemuuseum.

Muuseumis on I. ja II Maailmasõja
sõjaväetehnika ja -varustuse kollektsioon,
mitmekülgne kaevikute ja varjendite
näitus. +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
56.835075, 22.742043

13 Piltene. Üks väiksemaid puuarhitektuuri ja munakiviteedega Läti linnakesi,
siin ka muuseum, linnusevaremed Venta
kaldal, kohalik kirik. +371 63661508,
www.ventspilsnovads.lv 57.222464, 21.667893

14 Liivi ordu loss Ventspilsis. Üks

vanemaid (1290. a.) keskaegseid
kindlusi Lätis. Muuseumis digitaalne
ekspositsioon, korraldatakse sageli
kultuuriüritusi. Lossis ka kõrts.
+371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv
57.396214, 21.560497

15 Ostgals. Kunagine kaluriküla (19. saj.

keskpaik), mis on praeguseks kokku
kasvanud linnaterritooriumiga, riikliku
tähtsusega kultuurilis-ajalooline mälestusmärk.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.393173, 21.543404

16 Ventspilsi turuplats. Ajalooline
turuplats (17. saj.), siin on kellamänguga
kellatorn, turukaev ja päiksekell.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com

Puhkekeskus Abava ürgorus, kunstlik
kelgurada ja saanisõit hobustega, talvel
suusamägi.
+371 26405405, www.zviedrucepure.lv

57.397913,21.566609

57.024982, 22.591002

18 Ventspilsi raekojaplats. Siin asub

2 Ventspilsi Veeatraktsioonide park.
Puhkekompleks: ujula, veeatraktsioonid,
SPA, saunad, spordisaal, ilusalong ja kohvik.
+371 63623974, www.udensparks.lv

moodne raamatukogu, Rahvusvaheline
kirjanike ja tõlkijate maja, luterikirik
(18. saj. algus) ja Digikeskus.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com 57.395894, 21.567518

6 Seikluspark ja suusamägi

45minuti pikkune laevaekskursioon
mööda Ventspilsi sadama veeala ja Venta
jõesuuet. +371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com
www.portofventspils.lv

Lembergsi kaabu. Atraktsioonid
seikluspargis, jalgratta-, köie-,
suusa-, snowboarding-, BMX-,
orienteerumisrajad; paintball, kohvik,
piknikukohad. +371 28611333,
www.piedzivojumuparks.lv
www.lembergahute.lv

57.398319, 21.566849

57.374084, 21.546892

4 Ventspilsi ranna veepark. Veepark
asub mereranna läheduses. Siin on 3 basseini, liumäed, mullivannid, saun ja väikestele lastele mõeldud veeatraktsioonid.
+371 26429684,
www.pludmalesakvaparks.lv

7 Olümpiakeskus“Ventspils”. Läti
mitmekülgseim spordikeskus, kus on
korvpalli-, kergejõustiku-, uisutamis-,
tenniseväljakud; ujula, skatepark.
+371 63622587,
www.ocventspils.lv

57.388374, 21.568222

3 Ekskursioonilaev “Hercogs Jēkabs”.

57.390365, 21.534600

5 Ventspilsi lastelinnak. Enam kui

40 mängukonstruktsiooni ja liumäge,
lastekohvik, lilleskulptuur „Pardipere”.
Igal pühapaeval kell 12.00 korraldatakse
linnakus lõbusaid lasteüritusi.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.390137, 21.547321

57.386547, 21.567730

8 Ventspilsi skatepark. Üks
moodsamaid skateparke Lätis ja IdaEuroopas. Talviti tegutseb skatepark
ruumis.
+371 63622587,
www.ocventspils.lv
57.388605, 21.567036

19 Mereäärne vabaõhumuuseum.

Kalurimuuseumis võib näha vanu
kalurielamuid, tuuleveskeid, suitsu-ja
võrgukodasid, aitasid, paate, ankruid ning
kitsarööpmelise raudtee ajaloo näitust.
+371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv
57.385414, 21.536249

20 Lobusoit aururongiga (Mazbānītis).

50 Dundaga loss ja ümbrus. PõhjaKurzeme suurim ja vanim loss, kus on
võimalik näha ainust medalite
püsinäitust Baltikumis. Lossi ümber
põliste puudega park ja mitte kauge
kohalik kirik.
+371 29478393, 29444395,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.dundaga.lv 57.508953, 22.358294

51 Talsi – üheksa kõrgendikuga linn.
Munakivisillutisega vanalinn, maaliliste
nõlvakutega tänavad, ausammas
nimetusega „Kanneldaja”, järv
ja jalutusrajad. +371 63224165,
www.talsitourism.lv 57.245815, 22.583427
52 Talsi Koduloomuuseum.
Kultuurilise ja haridusliku tähtsusega
keskus, siin korraldatakse kunsti- ja
loodusnäitusi, harivaid muuseumiüritusi.
+371 63222770, 29102628,
www.talsumuzejs.lv
57.242580, 22.603083

tõrvikutega ekskursioonid allmaa
labürintidesse, kindlus mere kaldal.
+371 26369470, www.karostascietums.lv
56.592777, 21.015455

35 Käsitöömaja. Töökojad, meistrikojad,

näitused ja Läti kõige pikemad
merevaigust pärlid. +371 26541424,
www.liepajaturisms.lv 56.506767, 21.023529
36 Liepāja muuseum. Linna ajalugu,
arheloogilised leiud, kunstinäitused,
ekskursioonid, audiogiid, muuseumi aed.
+371 63422327, 63422604,
www.liepajasmuzejs.lv 56.510910, 21.002127
37 Püha Kolmainukatedraal. Rokokoo

stiilis sisekujundus, maailma suurim
mehhaaniline orel, vaatetorn (18. saj.).
+371 20360055, 25914456,
www.liepajaturisms.lv 56.509796, 21.013134

39 Pāvilosta ringkond – Pāvilosta,
Vērgale, Ziemupe, Saka. Liivane rand
järskude kallaste ja metsiku loodusega.
Surfimisvõimalus, merepaadid, suitsukala,
jahisadam, majakas ja muul.
+371 63498229, 29121894,
www.pavilosta.lv 56.889561, 21.178379
40 Ēdole loss. Keskaegne tornidega
kiviloss, siseõu ja lossiga seotud legendid.
Võimalik tellida öömaja.
+371 63321251, 26228899,
www.edolespils.lv 57.017937, 21.696281
41 Īvande mõisaansambel.
Neoklassitsismi stiilis arhitektuur (19. saj.
teine pool). Looduspark, kus kasvab
Baltikumi kõige kõrgem nulg.
+371 63343113, 29168626,
www.ivande.lv 56.996067, 21.758080

57 Memoriaal Airītes. Memoriaal,
mis on pühendatud vanemohvitser
O. Kalpaksi mälestuseks. Huvitavad
ajaloolised dokumendid. I Maailmasõjast
ja Läti armeest.
+371 63830281, 22017465,
www.saldus.lv 56.678870, 22.155125
58 Jaunauce mõisaansambel ja -park.
Ampiirstiilis arhitektuur (19. saj.), valgete
kahhelkivide kollektsioon ja looduspark.
+371 26014296,
www.saldus.lv 56.446175, 22.693634
59 Reņģe mõis ja park. Neorenessansi
stiilis arhitektuur (19. saj.), park ja veetorn. Korraldatakse ekskursioone, leiva ja
pannkookide küpetamine, öömaja.
+371 63825665, www.saldus.lv
56.385876, 22.642136

12 Liivi rahvamaja.Maailmas ainuke
liivi rahvamaja, näitused, olmeesemete
kollektsioon, liivi tähtpäevade tähistamine.

13 Rahvaluule rada Jāņkalni. 1,5 km
pikkune rada tutvustab esivanemate
mustreid, kindakirju, märke ja jumalusi.
Läti kaart – 19 etnograafilise piirkonnaga
labürint. +371 26096415,
www.janukalni.lv 57.200550, 22.653980

4 Kangakudumistöökoda. Tukumsi
ringkonna etnograafiliste traditsioonide
edasikestmine, näitused ja loov-töötoad.
+371 63125539, 25622267,
www.tukumamuzejs.lv 56.968445, 23.149525
14 Pedvāle Vabaõhu muuseum. Enam
kui 150 vabaõhu- kunstiteost, mis
loodud sümpoosiumidel, töötubades ja
meistrikodades.
+371 63252249, 29133374,
www.pedvale.lv 57.031574, 22.561626

33 Liepāja Püha Nikolai Õigeusklike
meremeeste katedraal. Kõige kõrgem
kuppelehitis Baltikumis, ikoonid ja
mosaiigid.
+371 26369470, 63480808,
www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv
34 Põhjafordid. Sõjaväeline pärandus,

56 Valdemārpils. K. Valdemāri
ausammas, järv ja järveäärne rand,
Elku pärn, puuskulptor Igurds Baņķise
töökoda ja talu Kauliņi.
+371 63254762, 25426323,
www.valdemarpils.lv 57.373306, 22.590519

57.680248, 22.318338

2 Õletöökoda Tukumsis.

56.545540, 21.020264

56.552864, 21.012330

55 Iģene luterikirik. Puitarhitektuuriline palkehitis (18. saj.), vanad traditsioonid, sisekujundusmaalingud.
+371 26435630, 28741842,
www.talsitourism.lv 57.301006, 22.820362

56.810699, 23.348179

3 Galerii „Uks”. Meened Tukumsist,
näitused, tarbekunst, maalid, punutud
käsitööesemed.
+371 63124312, 28391437,
www.tukumamuzejs.lv 56.964680, 23.155231

32 Sõjasadama vangla. Endiste
sõjaväelaste vangla, praegu korraldatakse
teatraliseeritud etendusi ja üritusi, kus
võimalik tutvuda vangla endisaegsete
tingimuste ja vangikongidega.
+371 26369470, www.karostascietums.lv

57.2452094, 22.5937256

+371 26565853, 25486038,
www.livodfond.lv
www.ziemelkurzeme.lv

56.9682884, 23.1604091

56.548885, 21.014786

54 Keraamikatöökoda ja salong
Ciparnīca. Talsi keraamika.Töötoad,
kausid, pütid, kannud, taldrikud, pudelid,
serviisid. +371 22429527, 22458389,
ciparnica.blogspot.com

1 Džūkste Muinasjutumuuseum. Läti
muinasjuttude kangelased, rollimängud,
nukuetendused, näitused, mängud ja
ekskursioonid.
+371 63154691, 29295079,
www.tukumamuzejs.lv

31 Liepāja Sõjasadam (Karosta).

Liepāja linna põhjaosa, mis tekkis
19. sajandil Vene impeeriumi sõjamereväe
baasi kohale.
+371 26369470, 63480808,
www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv

53 Läti Põllumajandusmuuseum.
Laialdane 19.–20. saj. olme- ja
põllumajandusriistade näitus.
+371 63291343, 29403183,
www.kaleji.et.lv 57.232246, 22.563686

Kultuur ja tavad

56.615705, 22.464390

17 Ventspili käsitööliste maja.
Kunagine koolimaja (1763. a.),
tänapäeval on siin näituse- ja käsitöösaal,
kangakudumise, keraamika, retrofoto
töökojad ja 19. sajandi klassituba.
+371 63620174, www.muzejs.ventspils.lv

1 Rootsi müts (“Zviedru cepure”).

49 Ugāle luterikirik ja orelitöökoda.
Kirikus on kuulus ja väga vana läti orel
(1697.–1701. a.), siin ka ainus oreli- ja
leierkastitöökoda Lätis.
+371 63671475, 29120601,
www.pipeorgans.lv 57.264244, 22.044067

Õleskulptuurid (päkapikud, lohed,
seened), loov-töötoad õpilastele ja
peredele, meened. +371 29495746,
www.salmulietas.lv

57.396953, 21.568349

Aktiivne turism

48 Püha Miikaeli Alsuna katoliusu
kirik. 17. saj. kiviehitis, 19. saj.
orel, altarimaal “Püha Miikael”.
+371 26326253,
www.suitunovads.lv 56.979724, 21.571113

Teise Maailmasõjas langenud sõjameeste
mälestuspaik, näitus Kurzeme lahingutest
ja langenud sõjameeste register.
+371 63807098, www.saldus.lv

38 Aizpute ajalooline keskus. Läti üks
vanimaid linnu, Liivi Ordu lossivaremed,
riikliku tähtsusega puitehitised.
+371 63448880, 29623284,
www.aizputesnovads.lv 56.721016, 21.597017

56.334812, 21.715164

37 Pape. Kunagine kaluriküla, mis asus

57.406486, 21.858872

29 Salduse Püha Jaani luteri kirik.
Salduse kõige vanem ehitis (19. saj.),
J. Rozentāli maalid, mälestusmärgid, orel,
kellatorn, kabel. +371 29258125,
www.saldus.lv 56.667500, 22.492125

35 Aizvīķu metsapark. 19. saj.
mõisapark, hea jalutamispaik,
puuskulptuurid, võimalik korraldada
piknikke ja puhata. +371 29186717,
www.mammadaba.lv
36 Looduspark Bernāti. Läti kaugeim
läänepoolseim punkt mandril tähisega
„Roheline kiir” ja Pūsēnu mägi – Läti kõige
kõrgem luide. Suurepärane liivarand puhkuseks mere ääres Bernātis ja Jūrmalciemsis.
+371 29458532, 63489501,
www.nica.lv 56.3792130, 20.9875333

23 Pope mõisaansambel. Euroopalise

tähtsusega barokk-arhitektuuriline
mälestusmärk (1653. a.), endine jahiloss,
praegu asub siin Pope põhikool.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.ventspilsnovads.lv

57.696259, 22.391167

24 Kolka neem (Kolkasrags). Kurzeme
kõige kaugem põhjapoolne punkt, kus
Läänemere lained ristuvad lahest tulevate
lainetega. +371 29149105,
www.kolkasrags.lv 57.756756, 22.598534

22 Ovišu majakas. Läti kõige vanem
navigatsiooniehitis (1814. a.) 37 m
kõrguse torni ja majakaga, mille asukoht
on mere kaldal. +371 26264616,
www.visitventspils.com 57.568611, 21.717567

tud loss, sisekujundus pärit 19. saj.
lõpust. Pakutakse lossiekskursioone,
teatraliseeritud ekskursioone ja keraamika-töötuba.
+371 63122633, 26305946,
www.tukumamuzejs.lv 56.966900, 23.192825

siinne liivarand ja -luited, kuivad
luiteäärsed männimetsad, looduslik
mitmekesisus ja kultuuripärand. Parki
rajatud mitu loodusrada, jalgratta-, autoja matkamarsruuti. +371 63286000,
www.daba.gov.lv, www.slitere.lv

56.164913, 21.149368

57.033867, 22.779615

56.725056, 21.769409

pankrannik Baltikumis, vana puusild
üle Riva jõe ja „Lootuste puri“ s.o.
mälestusmärk II Maailmasõja ajal Rootsi
põgenenud inimeste mälestuseks.
+371 63630046, www.jurkalne.lv
57.016254, 21.383171

Pāvilosta valla TIK
Dzintaru tn 2, Pāvilosta,
+371 63498229, 29121894,
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

Kazdanga TIK
Jaunatnes puiestee 2, Kazdanga,
+371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv,

jalutuskäike muulil, skulptuur „Lehm“,
19 m kõrgune vaatetorn, kalalaev „Azova“
ja kett-tool. +371 63622263, 63607664,
29232226, www.visitventspils.com

17 Jūrkalne. 20 m kõrgune ainulaadne

Aizpute TIK
Skolas tn 1, Aizpute, +371 63448880,
29623284, aizpute.tic@apollo.lv,
www.aizputesnovads.lv

56.546303, 21.021031

15 Lõunamuul. Koht, kus saab teha

57.460182, 21.616471

Turismi infokeskused (TIK)

Sõjasadama (Karosta)
külastajate infokeskus
Invalīdu tn 4, Liepāja, +371 26369470,
info@karostascietums,
www.karostascietums.lv

57.387634, 21.533461

16 Staldzene ja Ventspilsi Hirveaed.
Vana kaluriküla, populaarne ujumisja jalutuskoht mererannas; lähedal
asuv Hirveaed (30 ha) ja vaatetorn.
+371 29102584, www.visitventspils.com

Map of cycling routes “Map of cycling routes. Western
Kuramaa
jalgrattahas
marsruutide
kaart on
loodud
Latvia, Kurzeme”
been developed
within
the
Kesk-Läänemere
INTERREG IVAunder
programmi
framework of theregiooni
project implemented
Central
projekti
“Jalgrattateede
võrgustiku
arendamine
ja
Baltic INTERREG
IVA programme
entitled
“Development
parandamine
Kesk-Läänemere
piirkonnas”
and Improvement
of Cycling Route
Networkraames.
in Central
Baltic Area”.

Kandava TIK
Kūrorta tn 1B, Kandava, +371 63181150,
28356520, info@kandava.lv,
www.kandava.lv

14 Ankru- ja Džunglirada. Meräärne
pargis on hiigelsuurte ankrute
kollektsioon, purrete ja sildadega
Džunglirada, puust loomaskulptuurid ja
mänguväljakud, piknikukohad.
+371 63622263, 63607664,
29232226, www.visitventspils.com

57.392120, 21.533031
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23 Slītere rahvuspark. Turisti võlub

29 Botaanikarada Drubazas. 2 km
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mereäärsete niitude ja kivise
mererannaga. Kalurimuuseum, mere
kaldal asuv vaatetorn ja jahisadam.
+371 63237704, 26572494,
www.mersrags.lv 57.366545, 23.120757

28 Aedpäevaliiliate kasvatus,
koduveinid. Baltimaade suurim
päevaliiliate aed, üle 200 erineneva
sordi, võimalik osta taimi, gruppidele
koduveinide degusteerimine.
+371 63291301, 29457055,
www.daylilie.lv 57.229412, 22.746077

Turku

L
B A

22 Mērsrags. Väike kaluriküla

1 Tukums. Rooside linn, vanalinn,
munakivisillutis, kunstnikud, muuseumid, loovtöötoad, purskkaevud ja
ümberkaudsed lossid. +371 63124451,
www.visittukums.lv 56.966766, 23.152529

47 Alsunga Liivi ordu loss. Keskaegne
loss (14. saj.): nelinurkne, tornide ja
siseõuega. +371 26425015,
www.alsunga.lv 56.981999, 21.568380

15 Purskkaev „Meetilk”. Skulptuur –
purskkaev Līgo puiesteel. Saldus, +371
63807443, www.saldus.lv
56.664101, 22.492012

5 Ventspilsi purskkaevud. Linn on

tuntud ekstravagantsete purskkaevude
poolest: Veskikivi, Päiksepaadid,
Luitemänd, Tilgad, Laevade vaatleja jt.
+371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com
57.397346, 21.562557

6 Ventspilsi lilleskulptuurid.
Ventspilsi hüütakse Läti lillepealinnaks:
Siin on seitse lilleskulptuuri, üks neist
kannab Lillekella nime. Uue lilleskulptuuri
nimi on Lepatriinu perekond karikakral.

+371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com
57.395798, 21.560799

7 Ventspilsi lehmaparaad. Pärast
2002. ja 2012. aastat toimunud Ventspilsi
Lehmaparaadi on siia jäänud enam
20 taiest: lehmaskulptuurid, neist kolm
„Madrus”, „Reisija” ja „Lillelehm” on ligi
4 m kõrgused.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.396030, 21.556377

8 Teater „Mereväravad”. Moodne lava,
700 kohaline teatri-, ooperi- ja balletisaal
etenduste nautimiseks, toimuvad ka
eksperimentaalse ja traditsioonilise
muusika kontserdid. +371 63624271,
www.jurasvarti.lv 57.391738, 21.547855
9 Pārventa raamatukogu. Moodsa

arhitektuuri meistritöö (2009. a.), siin
tegutseb linna raamatukogu ja kultuuri-,
kunsti ja näitusekeskus. +371 63680072,
www.biblioteka.ventspils.lv
57.400214, 21.589508

10 Ventspilsi loomemaja koos
planetaariumi ja observatooriumiga.
Rekonstrueeritud Läti Seltsi
rahvusromantismi ja juugendstiili
elementidega hoone (1912. a.),
Digiplanetaarium ja Observatoorium.
+371 63622805, www.jaunradesnams.lv

16 Kalnsēta mõis ja park. 19. saj. mõisa
ja looduspark, vabaõhulava, jõgi, sild ja
Armastuse saar. Üritused.
+371 63807012,
www.saldus.lv 56.666321, 22.513863
17 Tekstilitöökoda „Austrumi”.
Baiba Rītere tekstiilikunst, gobeläänid,
näitus, kangakudumine, värvide
tähendus, loovtöökojad, õppetöökojad,
meened. +371 26470849,
www.baibatextileart.lv
56.688339, 22.513561

18 Keraamika töökoda Pampāļi.
Savikeraamika töötoad. Pulmatavad,
rahvakunsti ansambel, vibulas kmine,
piknikukoht.
+371 63865253, 26305478,
www.saldus.lv 56.537529, 22.211609
19 Kino-foto ajaloo näitus. Kino-foto
aparatuur, -vahendite kollektsioon,
fotografeerimise põhimõtted ja fotod.
Saldus, +371 29456334,
www.saldus.lv 56.668455, 22.350524
20 Liepāja hümni tegelaste
skulptuurid. Pronksist skulptuurid.
Turismi marsruut.
Liepāja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.509987, 20.997413

21 Läti kuulsatele muusikutele
pühendatud kuulsusallee. Jalakäijate
tänav, kus on pronksplaadid Läti kuulsate
muusikute käejälgedega, Läti kõige
suurem kitarr.
Liepāja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.507290, 21.011986

22 Roosi väljak. Südalinn, Liepāja

sõpruslinnade sümbolid, jalutuskäik
„Kohtume Roosiväljakul!”, üritused.
Liepāja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv

57.395671, 21.562924

56.508084, 21.011545

11 Reņķise aed. Suveürituste toi-

mumiskoht omapäraste kunstiobjektidega, muinasjututegelase Lutausi
rada ja vabaõhu terviserada ja jõusaal.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com

23 Padure ait. Vanade käsitööriistade
kollektsioon, õppetöötoad,
kultuuriprogramm, traditsioonid, läti
toitudeja veini degusteerimine.
Padure parish,
+371 29753278, www.padure.lv

57.384480, 21.570271

57.0203847, 21.9132650

Toiduturism
42 Vana kivisild üle Venta jõe. Üks
vanimaid kivisildu Euroopas (19. saj.).
Kuldīga, +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv 56.969994, 21.977451
43 Kuldīga vanalinn. Kurzeme
hertsogiriigi pealinn: puuarhitektuur,
katusekividega kaetud katused, sillad ja
kivisillutisega tänavad. Läti Veneetsia.
+371 63322259,
www.visit.kuldiga.lv
56.968212, 21.970854

44 Kuldīga Raekojaplats. 17. saj.
kogunemiskoht Uue ja Vana Raekoja
juures. +371 293344403,
www.visit.kuldiga.lv 56.968594, 21.971016
45 Kuldīga Püha Katrina kirik. Kuldīga

Sõit ajaloolise kitsarööpmelise (600 mm)
auruveduri ja -rongiga (1916. a.) mööda
2,6 km pikkust raudteed mererannast
Seikluspargini. +371 63624467,
www.muzejs.ventspils.lv 57.385263, 21.537877

esimene kirik, rikkaliku sisekujundusega,
kannab linna patrooni Katrina nime.
+371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv

21 Ventspilsi Rahvusvaheline Raadio-

46 Kuldīga koduloomuuseum

astronoomiakeskus Irbenis. Endine
NSVL sõjaväelinnak, kus praeguseni
tegutseb kaks parabool- raadioteleskoopi,
üks neist on suuruselt kaheksas maailmas
(läbimõõõt 32 m).
+371 63600347, 29230818,
www.virac.venta.lv 57.554295, 21.857214

ja Linnapark. Ajaloonäitused,
kunstikollektsioonid, Baltikumi ainus
mängukaartide muuseum. Linnapargis on
kujuri L. Rezevska skulptuurid, purskkaev,
vabaõhu kino. +371 29981396,
www.visit.kuldiga.lv

56.970117, 21.973184

56.968484, 21.976662

1 Užava õlle pruulikoda ja Užava
majakas. Ekskursioonid õlle pruulikotta,
elusa õlle degusteerimine. Mitte kaugel
asub 21 m kõrgune Užava majakas
(1879. a.). +371 63630573, 63630632,
www.uzavas-alus.lv 57.207800, 21.416442
2 Piimamuuseum ja külalistemaja
„Piena muiža – Berghof”. Lehma
lüpsmine, või valmistamine, juustu
degusteerimine, mängud, atraktsioonid,
mõis, öömaja ja SPA protseduurid.
+371 26518660, 63331233,
www.pienamuzejs.lv
www.pienamuiza.lv 56.690285, 21.890665
3 Jaunpilsi loss. Keskaegne loss,
keskaegses stiilis toit ja pidutsemine,
teatraliseeritud ekskursioonid,
atraktsioonid, muuseum, öömaja
ja kõrts. +371 63107082, 26101458,
www.jaunpilspils.lv 56.730175, 23.021294
4 Rideļu veski. Jahu jahvatamine
vesiveskis, ekskursioon, pannkookide
praadimine, saun.
+371 26532658, 22446532,
www.rideludzirnavas.lv
57.151558, 23.105749

5 Pastariņa muuseum. Leiva
küpsetamine, või valmistamine,
maatööd, maatoidud, mängud,

loodusrada, maasaun ja näitused.
+371 63154518, 28651091,
www.tukumamuzejs.lv
57.122963, 23.018675

6 Maiustuste valmimine Salduses.
Jäätise tootmine, piimakommid
„Lehmake”, tordid, mesi, leib,
degusteerimine ja pirukate küpsetamine.
+371 63807443,
www.saldus.lv 56.664906, 22.487984
7 Riiklik Stende Teraviljaaretamisinstituut. Teravilja aretamise ajalogu,
õppeekskursioonid, teraviljatoitude ja
jookide degusteerimine.
+371 29459423, www.stendeselekcija.lv
57.1897002, 22.5616975

551 Ümber Ķemeri rahvuspargi

557 Slītere ring

563 Venta oru jalgrattamarsruut

Ķemeri – Jaunķemeri – Lapmežciems – Bigauņciems – Klapkalnciems – Valgums –
Smārde – Dunduru niidud – Kaļķis – Kūdra – Ķemeri

Košrags – Vaide – Kolka – Melnsils – Ezermuiža – Dūmele – Košrags

Kuldīga – Padure – Suur ja Väike Nabas järv – P108 – Ķimale – Kuldīga

50 km (15 km asfaltteed, 35 km väikseid metsaradu)
80 km (37 km asfaltteed, 43 km metsa- ja kruusateed)
Marsruut sobib kogenud jalgratturitele. Tutvustab Ķemeri rahvuspargi vaatamisväärsusi
ja kultuurikeskkonda.

552 Jalgrattarajad Valguma järve ümbruses
Kolm jalgrattarada Valguma järve ümbruses tutvustavad Kemeri rahvuspargi
vaatamisväärsusi, kus on võimalik nautida vaikust ja rahu.

Metsaring
16 km (4 km asfaltteed 5 km kruusateed, ülejäänud metsarajad)

rzemele!
Jalgrattaga Ku

Vaikne rahulik metsarada.

Kurzeme asub Lääne-Lätis ja piirneb Leeduga. Kurzemet iseloomustab 390 km pikkune
eriilmeline Läänemere ja Riia lahe rand – pankrand, kivine mererand, luited, mis on
looduskaitse all. Kõige rohkem on siiski liivast supelranda.
Piirkond on rikas kultuuripärandi poolest- lossid ja mõisad, vanalinnad, rannaäärsed
kalurikülad ja etnograafilised piirkonnad muistsete kultuuritraditsioonidega, mis
teevad Kurzeme teistest Läti piirkondadest erinevaks. Kurzemes on ka enam kui 80 erilist
looduskaitseala, kus võib kohata haruldasi taimeliike, biotoope ja mitmekülgset loodust;
esteetilisi, ökoloogilisi ja kultuuriajaloolisi väärtusi.
UNESCO maailma kultuuripärandi Läti rahvuslikku nimiekirja on kantud Kuldīga
vanalinna Venta jõe ürgorg ja Grobiņa arheoloogiline ansambel. Suitu etnograafilise
piirkonna kultuuriruum on kantud UNESCO immateriaalsete kultuuriväärtuste nimekirja.
Kurzemet läbivad jalgrattamarsruudid EuroVelo 10 „Ümber Läänemere” ja EuroVelo 13
„Raudne eesriie”. Mõlemad Eurovelo lõigud pakuvad suurepärast võimalust Kurzeme
looduslike väärtuste, kultuurajaloolise pärandi, inimeste ja tänapäevaeluga tutvumiseks.

Marsruut kulgeb mööda Slocene metsaradu: kärestikuline jõgi, vastaskaldal olevad
niisked niidud on väärtuslik looduspiirkond, kus võib kohata ja näha looduskaitse all
olevaid loomi ja taimi.

10

EuroVelo 10 “Ümber Läänemere”

490 km pikkune Kurzeme marsruut kulgeb piki mereranda, peatudes suuremates
sadamalinnades Liepājas ja Ventspilsis, suundub edasi maismaale, tutvustades
Kurzeme ajaloolisi väikelinnu: Kuldiīga, Talsi, Sabile, Kandava, Tukums, ja annab
ülevaate Kurzeme kultuurilisest ning traditsioonilisest maastikust: mäekünkad,
metsad, jõed ja -orud.
13

EuroVelo 13 “Raudne eesriie”

Sõites mööda EuroVelo 13 matkarada, oled Kurzemele mereäärt pidi ringi peale
teinud – kokku 390 km. Neil, keda huvitavad sõjaväelised objektid, on võimalus
tutvuda endise NSVL militaarse Irbeni raadioteleskoobiga, mis on suuruselt 8.
maailmas. Praegu kasutatakse seda tsiviileesmärkidel. Huvipakkuv on kindlasti
Liepāja sõjasadam, mis on tuntud oma Läänemere äärsete sõjaväeliste kindustuste
poolest. Kurzemet on suuresti mõjutanud mere lähedus. Kurzeme kalurikülad on
omapärase õhkkonnaga, siit saab alati maitsvat suitsukala osta.
Kui kavatsed ette võtta pikemat jalgrattamatka, on võimalik EuroVelo matakarada
täiendada pikemate ja lühemate sõitudega erinevatesse paikadesse. Kaardile on
märgitud tähtsamad jalgrattamarsruudid, mis pakuvad tutvumiseks Kurzeme looduseja kultuuripärandit. Kurzemes on mitu suurepärast jalgrattarada, mis viivad läbi
looduskaitsealade: Slītere ja Ķemeri rahvuspark, Bernāti looduspark, Pape, Engure ja
Bušinieku järv ja sealsele mererannale iseloomulikud männimetsad, liivaluited ning
vaiksed kalurikülad.
Marsruudid loodusparkidesse: kuppelmaastikuline Talsi, Abava ürgorg, Embute,
Riežupe; Venta oru looduskaitsealal kulgeb matkatee mööda kuplilist maastikku ja
looduslikult kauneid jõeorge.
Jalgrattamarsruudid eriti meeldejäävate elamuste otsijatele: sõit ümber Usma, Pape,
Engure ja Bušnieku järve.
Paljud marsruudid viivad läbi Kurzeme kultuur-ajalooliste paikade, etnograagifiliselt
põnevate piirkondade: jalgrattamarsruut Suitu piirkonda ja Lejaskurzeme
väikelinnadesse. Igasse väikelinna võib läbida veel kohalikke marsruute, mis tutvustavad
põnevaid ajaloolisi ja tänapäevaseid turismiobjekte: linnuseid, losse, mõisaid,
muuseume, talumajandeid, puhkeparke.
Nautige Kurzemed, maitske maitsvat suitsukala, rukkijahust valmistatud
porgandikooki (sklandrausis), „elusat” õlu või koduveini ja muid Kurzemes valmistatud
hõrgutisi.

Šlokenbeka mõisaring
17 km (9,5 km asfaltteed, ülejäänud on kruusa- ja metsateed)

Lustūzis mäe ring
22 km (14 km asfaltteed, 8 km metsarada)
Kupliline matkarada, 9 kuni 72 km merepinnast, siin asub ka Ķemeri rahvuspargi
kõrgeim tipp. Soovitame kogenud jalgrattasõitjatele.

553 Ümber Engure järve
Engure – Engure järve idakallas – Bērzciems – Mērsrags – Ķūļciems –
Ezermuiža – Engure
65 km (enamasti kruusatee, metsarajad)
Marsruut, mis viib mitme järveni, kes kmise raskusastmega, sest liivased
männimetsarajad ja järve läänekalda kruusateed võivad olla halva kvaliteediga,
tolmused ja konarlikud, kuid võimalus aega veeta nii järve kui mere ääres korvab
aja- ja jõukulu. Selle marsruudi peamised vaatamisväärsused on Orhidee-rada,
linnuvaatlustornid, vabalt looduses elavad lehmad ja hobused.

554 Talsi kuppelmaastik ring
20 km (7 km asfaltteed ja linnatänavaid, 13 km maanteed)
Marsruut viib mööda Talsi kuplilist maastikku, peatuspaiku võib korraldada väikeste
järvede ääres või muudes huvitavates kohtades. Kogenumad jalgratturid võivad teha
lisaringi ümber Talsi linna.

555 Abava ürgoru jalgrattamarsruut
Kandava – Zviedru cepure – Sabile – Imulas – Kalnmuiža – Aizdzire – Valdeķi – Kandava
40 km (20 km asfaltteed, 20 km maateid)
Marsruut kulgeb mööda Abava jõe mõlema ürgoru kallast ja läbib kahte väikelinna:
Kandavat ja Sabilet. Üks maalilisemaid Kurzeme jalgrattamarsruute.

Siin võimalik tutvuda rannaäärse looduse ja liivlaste kultuuriajaloolise pärandiga. Tee
kulgeb peamiselt mööda metsateid läbi liivi külade: Kolka, Vaide, Saunrags, Pitrags ja
Košrags. Tagasitee kulgeb vana teed pidi, mis ühendas kunagi Košraga ja Dumelit, mööda Bažu rabast ja pöördub seejärel tagasi Kolkasse.

558 Liivi külad. Kitsarööpmelise aururongi loodusrada
Liivlaste külad: Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Mazirbe
27 km (12 km asfaltteed, 15 km väikseid metsa- ja külateid)
Marsruut sobib aktiivsetele jalgrattasõitjatele ja neile, keda huvitab liivlaste ajalooline
kultuuripärand.
Kitsarööpmelise aururongi loodusrada: Mazirbe – Sīkrags – Mazirbe
17 km (10 km metsateid, 7 km maanteed P124)
Marsruut kulgeb Mazirbest Sīkragasse endise Stende-Ventspils kitsarööpmelise
raudtee liikumisteed pidi. Raudtee ehitamist alustati 1916. aastal ja see tegutses
1936. aastani.

559 Ümber Usma järve
Usma – Amjūdze – Lejastiezumi – Āpciems – Usma
55 km (10 km asfalteed, 13 km kruusateed, 32 km metsa- ja külateed)
Kurzeme kõige ilusam järv, Usma järv. See veekogu meeldib kindlasti kõigile neile, kes
armastavad järvi. Marsruut kulgeb mööda metsa- ja külateid, võimalik nautida ilusat
järvemaastikku.

560 Ümber Būšnieku järve
Ventspils – Būšnieki – Staldzene – Ventspils
30 km (6 km väikseid metsateid, 24 km linnatänavaid ja asfalteeritud maanteid)
Sobib neile, kes armastavad vett, marsruut võimaldab nautida nii Bušnieka järve kui
merd Staldzene pangal.

561 Venta jõe jalgrattamarsruut

42 km (17 km asfaltteed, 25 km väikseid küla- ja metsateid)
Marsruudi suurem osa kulgeb piki Venta kallast mööda metsaradu ja väheasustatud
paiku.

564 Riežupe jalgrattamarsruut
Kuldīga – Riežupes koopad – Osti – Mežvalde – Kuldīga
17 km (väikseid metsateid) • 27 km (pikendusega läbi Kūkciemsi)
Marsruut tutvustab Riežupe kaunite männimetsadega loodusparki, Riežupe ja Venta
jõe oru maastikku, Kurzeme hertsogiaegseid liivakivikoopaid.

565 Magnooliad, linnusemäed ja järved
Kuldīga – Pelči – Mazsālijas – Snēpele – Turlava – Vilgāle – Kuldīga
55 km (18 km asfaltteid, 15 km kruusa-, 22 km väikseid külateid)
Väga ilus kuplilisel maastikul kulgev kurviline tee, teel kohtad mitut väikest järvekest.

566 Lõuna-Kurzeme ajalooliskultuuriline ring
Aizpute – Apriķi – Cīrava – Aizpute
40 km (11 km kruusateid, 29 km asfalteid)
Seda matkarada sõites võimalik tutvuda Kurzeme romantilise väikelinna
Aizputega, selle ümbruses asuvate mõisate ja teiste tähtsate ajaloolis-kultuuriliste
vaatamisväärsustega.

567 Jūrmalciemsi jalgrattarajad
Liepāja – Bernāti – Jūrmalciems – Pape – Nida – Leedu piir
~ 52 km
Katkendlikult tähistatud jalgrattaraja tähised: puupostid ja värvitud puud. Marsruut
ühendab Bernātu ja Pape järve loodusparke ja nendega on võimalik tutvuda ka Leedu
poolt. Marsruut sobib vastupidavatele matkajatele, marsruut sisaldab ka teelõike, kus
tuleb sõita mitte ainult mööda liivaseid radu, vaid ka suhteliselt mägiseid teid pidi.
Merekaldal sõites tuleb jälgida tuule suunda.
Vali nimelt see marsruut, kui sa ei soovi sõita mööda tiheda liiklusega A11 maanteed
ja tahad Kurzemel matkata merekallast pidi!

Ventspils – Piltene – Zlēkas – Ventava – Zūras – Leči – Vārve – Ventspils
95 km (10 km kruusateed, 85 km asfaltteed ja linnatänavaid)
Marsruut kulgeb piki Venta jõe kallast, vasakut kallast pidi sõites võimalik aegajalt külastada Venta jõe kaldal asuvaid väikseid asulaid. Parempoolne kallas on hõredamini asustaSuitu jalgrattamarsruutne ja Zleka.

562 Suitu jalgrattamarsruut
Kuldīga – Īvande – Ēdole – Alsunga – Upītes – Kuldīga
Kogu ring on 56 km pikk (21 km kruusateed, 35 km asfaltteed)
Marsruut kulgeb mööda suitide etnograafilist piirkonda ja ühendab Kuldigat ja
Alsungat. Kogenud jalratturid võivad koostada ka oma marsruudi, mis viib mööda P110
maanteed ja suitide vana teed, mis on kuulus maaliliste maastikuvaadete poolest.

568 Ümber Pape järve
Pape – Brušvītu küla – Papes Priediengals – Pape
30 km (5 km kruusateid, 25 km väikseid küla-ja metsateid)
Marsruut sobib neile, kes armastavad järvi, on treenitud rattasõitjad, kes ei karda sääski,
parme ega niiskeid suveilmu , eriti järve põhjakaldal. Marsruut kulgeb piki metshobuste
karjamaid. Olge ettevaatlikud, kui peate teed jagama uudishimulike ja sõbralike metshobustega.

569 Auce ja Salduse ringkonna piiriäärne ala – mõisad ja lossid
556 Baroni ringikujuline jalgrattamarsruut
Dundaga – Kubali – Valpene – Sabdagas – Dundaga
32 km (12 km asfaltteed, 14 km kruusateed, 6 km metsarada)
Marsruut kulgeb mööda tähtsaid loodus-ja kultuuriajaloolisi paiku. Siin leidub ka
ökoturismi objekte.

Auce – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs – Jaunauce – Ķevele –Vecauce – Auce
60 km (10 km asfalteid, 50 km kruusateid)
Marsruut kulgeb mööda hõreda liiklusega kruusateid, läbi Auce ja Salduse ringkonna, kus
on mitmeid losse ja mõisaid. Teel võimalik tutvuda Läti piiriäärse loodusega, üle Vadakste
jõe on näha Leedumaad. Enamus mõisaid on heakorrastatud ja pakuvad turistidele erinevaid teenuseid.

