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Luontomatkailu
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1 Rudini-hirvipuisto (350 ha). Puistossa
laiduntaa saksanhirviä, kuusipeuroja ja
mufloneita. Puistoalueella järjestetään
opastettuja kierroksia. +371 29191980,
www.atputalaukos.lv 56.815211, 23.088318

Kulttuurihistoriallinen perintö
20 Pūrciemsin Valkoinen dyyni.
Korkeus 20 m. Alueella 900 m pitkä
luontopolku, maisematornit, taukopaikat.
+371 63269594, www.talsitourism.lv
www.roja.lv 57.580025, 22.634754

2 Kaiven Esi-isien tammi on Baltian
valtavin 1000-vuotias tammi, sen
ympärysmitta on 10 m. +371 63124451,
www.visittukums.lv 57.064397, 23.024615

56.966766, 23.152529

2 Durben linna. Klassismin aikakauden

linnarakennus. Mahdollisuus tutustua
rakennukseen, opastetut kiertokävelyt,
keramiikkapaja. +371 63122633,
26305946,
www.tukumamuzejs.lv 56.966900, 23.192825

3 Dunduri-niittyjä. Ķemerin kansallispuiston niittyjä ja metsiä, jossa laiduntaa
villihevosia ja Heckin alkuhärkiä. Alueella
on lintutorni. Alueella on lintutorni.
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri
56.827265, 23.405065

4 Lielais Ķemeru tīrelis-suo. Yksi

Latvian suurimmista suo-alueesta sijaitsee
Ķemerin kansallispuistossa. Puistossa on
luontopolkuja, pyörä- ja kävelyreittejä
sekä lintutorneja. +371 67730078,
www.daba.gov.lv/kemeri
56.912101, 23.460754
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5 Kaniera-järven lintutorni ja luontopolku. Järvessä on 14 saarta ja Euroopassa se on merkittävä lintujen pesintäpaikka. Myös venevuokrausta on tarjolla.
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri
57.000725, 23.471024

6 Engure-järven luontopuisto. Luontopolun (3,5 km) varrella kukkivat kauneimmat villiorkideat ja alueella laiduntavat villieläimet (lehmät, hevoset). Alueella
on useampi lintutorni. +371 29474420,
www.eedp.lv 57.258050, 23.136083
7 Terveyspolku paljain jaloin

Valguma-järven lähistöllä. Baltiassa
ensimmäinen tämän tyyppinen reitti
josta on tarkoitus suoriutua paljain jaloin.
Paljasjalkaisuus on mukavuus ja sillä on
positiiviset terveysvaikutukset. Sauvakävelyä, kauniit maisemat ja luontonäkymät, labyrintti ja SPA. +371 63181222,
29414022, www.valgumapasaule.lv
56.9901073, 23.3163484

8 Luontopuisto “Abavas senleja”.

Abavan laakson kansallismaisemat ovat
Latvian upeimpia – niihin kuuluu joen
laakso, niityjä ja rinteitä. +371 28396830,
63181150, www.kandava.lv
57.041477, 22.773027

9 Riežupen hiekkaluolat. Yksi pi-

simmistä maanalaisista luolastoista
koko Baltiassa. Pääsy vain opastetuissa
ryhmissä. +371 29555042, 29896646,
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10 Ventas rumba. Euroopan levein
vesiputous Ventas rumba sijaitsee
Kuldīgassa Sabilen naapurissa. Keväisin
ja syksyisin kalojenlento on seuraamisen
arvoista. Uimaranta ja taukopaikat
sijaitsevat Mārtiņsalassa. +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv 56.970280, 21.977034
11 Alekšupīte-joen vesiputous.
Latvian korkein vesiputous (4,5 m), jonka
varrella sijaitsi Kuurinmaan ensimmäinen
paperimylly. +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv 56.969967, 21.975853
12 Tietopuisto ja -polku “Ozolu bio-

tops”. Opettavainen reitti, jossa käsitellään metsätaloutta. Tarjolla on minigolfia,
keilaamista, ja muita aktiviteetteja.
+371 26364473, 56.916010, 22.416482
13 Ventspilsin sinisen lipun ranta.
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Valkoinen hiekkaranta, dyynit, maisematorni, julkiset kävelypaikat, nudistiranta
ja surffailualue. Toimivat hyvät palvelut.
+371 63622263, 63607664, 29232226,
www.visitventspils.com
57.392120, 21.533031

14 Jūrmalan-rantapuisto, Ankkuri-polku ja Viidakko-polku. Ankkurikokoelma,
jalankulkusiltoja, puisia eläinveistoksia,
lasten leikkipuistoja, piknik-paikkoja.
+371 63622263, 63607664, 29232226,
www.visitventspils.com 57.387634, 21.533461
15 Eteläinen aallonmurtaja. Lehmä-

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

veistos, 19 m korkea maisematorni, kalastusvene yms. +371 63622263, 63607664,
29232226, www.visitventspils.com

INVESTING IN YOUR FUTURE

57.392120, 21.533031

Julkaisu “Pyörämat kailureitit. Länsi-Latvia
Kuurinmaalla” on tehty Keski-Baltian INTERREG IV A –
ohjelman ”Pyöräilyreittiverkoston kehitys ja
edistäminen Keski-Baltian alueella” puitteissa.
Julkaisun sisältö kuvaa tekijän mielipidettä. Johtava laitos
ei ole vastuussa projektin yhteistyökumppaneiden tiedoista.

16 Staldzene ja Ventspilsin hirvipuisto.

www.latvia.travel

Alueellinen matkailuneuvonta
Aizputen matkailuneuvonta
Skolas iela 1, Aizpute, +371 63448880,
29623284, aizpute.tic@apollo.lv,
www.aizputesnovads.lv

Pāvilostan matkailuneuvonta
Dzintaru iela 2, Pāvilosta,
+371 63498229, 29121894,
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

56.722626, 21.597706

56.889561, 21.178379

Dundagan matkailuneuvonta
Dundagas pils, Pils iela, Dundaga,
+371 29444395, tic@dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.dundaga.lv, 57.510227, 22.350140

Priekulen matkailuneuvonta
Saules iela 1, Priekule, +371 29472063,
turisms@priekulesnovads.lv,
www.priekulesnovads.lv
56.446964, 21.586933

Jurmalan matkailuneuvonta
Lienes iela 5, Majori, Jūrmala,
+371 67147900, info@jurmala.lv,
www.jurmala.lv, 56.971153, 23.799639

Rojan matkailuneuvonta
Selgas iela 33, Roja, +371 63269594,
rojatic@inbox.lv, www.roja.lv
57.505962, 22.803497

Vanha kalastajakylä, suosittu uimaranta
ja kävelyreitti. Korkeat rannat, Lähistöllä
Ventspilsin Hirvipuisto (30 ha) ja
maisematorni. +371 29102584,
www.visitventspils.com 57.460182, 21.616471
17 Jūrkalnen rantajyrkänne. Harvinainen 20 m korkea merenranta. Muistomerkki ”Sail of Hope” on omistettu
Toisen maailmansodan pakolaisille.
+371 63630046, www.jurkalne.lv
57.016254, 21.383171

18 Usma-järvi. Viidenneksi suurin Latvian järvistä. Varrelta löytyvät upeat matkakohteet: uimarannat, kalastuspaikat, purjehduspaikat, venesatama ja venevuokrauspaikkoja. Ūdru- mäen päällä on 26 m
korkea maisematorni. +371 63622263,
63607664, 29232226, www.visitventspils.
com 57.166721, 22.181714
19 Vasenieku suo-alue. 4 km pitkä reitti
vie pitkospuita pitkin. Suo-alueella on
maisematorneja ja taukopaikkoja.
+371 29452024, www.ldf.lv
57.350430, 22.159081

Kandavan matkailuneuvonta
Kūrorta iela 1B, Kandava, +371
63181150, 28356520, info@kandava.lv,
www.kandava.lv
57.033867, 22.779615
Sotasataman
matkailuneuvonta Liepajassa
Invalīdu iela 4, Liepāja, +371 26369470,
info@karostascietums.lv,
www.karostascietums.lv,
56.546303, 21.021031

Kazdangan matkailuneuvonta
Jaunatnes gatve 2, Kazdanga,
+371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv,
56.725056, 21.769409

Kolkan matkailuneuvonta
Kolkasrags, Kolkas pagasts,
+371 29149105, kolkacape@inbox.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.kolkasrags.lv, 57.757652, 22.602825
Kuldīgan matkailuneuvonta
Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 63322259,
29334403, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016
Liepājan alueen matkailuneuvonta
Rožu laukums 5/6, Liepāja,
+371 63480808, 29402111,
info@liepajaturisms.lv,
www.liepajaturisms.lv

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

22 Mērsrags-kylä. Pieni kalastajakylä,

rantaniityt, kivinen ranta-alue. Kalastajamuseo, maisematorni ja venesatama.
+371 63237704, 26572494,
www.mersrags.lv 57.366545, 23.120757
23 Slīteren kansallispuisto. Kansallispuisto sijaitsee meren rannalla, ranta on
hiekkainen ja lähistöllä kuivat mäntymetsät. Alueella on monipuolinen luonto.
Löytyy luontopolkuja, pyöräilyreitti ja
auto- sekä kävelyreitti. +371 63286000,
www.daba.gov.lv www.slitere.lv

Kylässä sijaitsee vanha liiviläinen pihapiiri,
jossa esillä sarvikokoelma (noin 600
eri eläinlajin sarvea). +371 63200179,
29395624, www.purvziedi.viss.lv
57.731651, 22.475281

26 Laumu-luontopuisto. Haltiattarien
luonnonpuistossa sijaitsee opettavaisia
luontopolkuja – lintu- ja mehiläispolkuja.
Liikuntapolkujen lisäksi on mahdollisuus
harrastaa minigolfia. +371 26403240,
29477731, www.laumas.lv

56.164913, 21.149368

Sabilen matkailuneuvonta
Pilskalna iela 6, Sabile, +371 63252344,
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv
57.048073, 22.570896

Saldusin matkailuneuvonta
Striķu iela 3, Saldus, +371 63807443,
tic@saldus.lv, www.saldus.lv
56.665623, 22.494228

57.244251, 22.590904

Tukumsin matkailuneuvonta
Talsu iela 5, Tukums,
+371 63124451, 28311557,
tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv
56.966766, 23.152529

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

sijaitsee Zaņa-joen lähistöllä.
Luonnonsuojelukasveja, majavien
kokoamia patoja ja kalastusta.
+371 63846487, 25621005,
www.zana.lv 56.477283, 22.182083
32 Zvārden luontopuisto ja sotilaalliset

kohteet sotahistorian harrastajille.
+371 63846151, www.saldus.lv
56.547100, 22.627888

33 Liepājan Rantapuisto tarjoa loistavia

kävelyreittejä, lasten leikkipuistoja, skeittipuistoja, urheilukenttiä, tenniskenttä
ja nähtävyyksiä, mm. Latvian suurimmat
rummut. Liepājan valkoinen hiekkaranta
on myös sinisen lipun hiekkaranta.
+371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.505333, 20.991869

34 Embūten luontopuisto. Sadunhoh-

toinen maisemapaikka Embūten kumpareella: ekomatkailupolku, maisematorni
ja paikalliset pyöräilyreitit löytyvät täältä.
+371 26003529, 26585221,
www.liepajaturisms.lv 56.504223, 21.822968
35 Aizvīķu-metsäpuisto on
1900-luvuilla rakennetun kartanon
puistomainen metsäalue. Puistossa
kulkee luontopolkuja ja sieltä löytyy
myös puusta veistettyjä satuhahmoja.
Luontolenkin varrella on piknik- ja
taukopaikkoja. +371 29186717,
www.mammadaba.lv 56.334812, 21.715164
36 Bernātu-luontopuisto. Loistava hiek

karanta Bernāteissaien ja Jurmalciemsissa.
Täältä löytyy Latvian läntisin piste “Zaļais
stars” ja Pūsēni vuori, Latvian korkein
hiekkadyyni. +371 29458532, 63489501,
www.nica.lv 56.3792130, 20.9875333
37 Pape. Papen ikivanha kalastajakylä

sijaitsee meren ja järven välisellä kapealla
maa-alueella. Täältä löytyvät loistavat
lintuharrastuspaikat, hiekkarannat sekä
vanhan kalastajatilan museo.
+371 29134903, www.rucava.lv
56.154919, 21.023322
38 Pieneläintila “Apsīši”. Tilalla on
runsaasti kaneja, poneja ja lintuja –
fasaaneja, sorsia, ankkoja ja yms. jopa
riikinkukkoja! +371 63254404, 29421081,
www.apsisi.viss.lv 57.258484, 23.031206

57.462498, 22.397003

5 Elokuvakaupunki Cinevilla
on Baltian ainoa tämän kokoinen
ulkoilmaelokuvalavaste. Opastettuja
aktiviteetteja. +371 28606677,
www.cinevilla.lv 56.878742, 23.222221
6 Jaunmoku-linnarakennus. Uusgotiikkaan linnarakennuksessa (1904) toimii
nykyisin Metsämuseo.. Linnassa on säilynyt historiallinen sisustus. Monenlaisia
aktiviteetteja. +371 63107125, 26187442,
www.jaunmokupils.lv 56.980911, 23.054638

57.398319, 21.566849

57.374084, 21.546892

57.390365, 21.534600

Nīcan matkailuneuvonta
Bārtas iela 6, Nīca, +371 63489501,
29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv
56.322350, 21.056671

57.395870, 21.567535

57.390137, 21.547321

29 Saldusin Pyh. Janiksen ev.lut.
kirkko. Saldusin vanhin rakennus
(1900 luku), Suomeesakin tunnetun
Janis Rozentalsin maalauksia,
taidemonumentteja, urut, ja hautausmaa.
+371 29258125, www.saldus.lv
30 Saldusin saksalaisarmeijan
hautausmaa. Toisen Maailmansodan
aikana kaatuneiden muistopaikka.
Näyttely. +371 63807098,
www.saldus.lv 56.615705, 22.464390
31 Liepājan Karosta sijaitsee Liepājan

7 Lestenen Veljes hautausmaa.
2.maailmansodan aikana kaatuneiden
Latvian Legioonan sotilaiden muiston.
+371 29442311, 26247095,
www.visittukums.lv 56.763726, 23.144678
8 Keskiajan maalaistila “Niedru
lija”. Monipuolinen aktiviteettikeskus ja
keskiajan ruokailumahdollisuudet.
+371 26336513, www.niedrulija.viss.lv
56.732998, 23.016014

9 Šlokenbekan kartano.

Linnoitusrakennus Tukumsin lähistöllä.
Linnassa toimii Valtion Tiemuseo. Museon
kokoelma kertoo Latvian tierakennuksen
ja tekniikan historiasta. Esillä on myös
kattava hevosrattaiden kokoelma.
+371 63182354, www.slokenbeka.lv
www.lvceli.lv 56.976517, 23.222523
10 Lapmežciemsin museo. Museossa

on kalastuksen historiasta ja esi-isien
elämästä kertova kokoelma, myös
valokuvausnäyttelyitä. +371 63163240,
27220869, www.lapmezciems.lv
57.001392, 23.513403

11 Kandavan vanha kaupunki.

Mukulakiviä, Livonian linnan rauniot ja
Tornirakennus. Kaupungissa on upea
vanha kivinen silta, mikä lienee vanhin
silta koko Latviassa. +371 63181150,
www.kandava.lv 57.038022, 22.778871
12 Kuurinmaan linnoituksen museo.
1. ja 2. maailmansodan sotatekniikan
kokoelma. +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv
56.835075, 22.742043

13 Piltene. Yksi pienimmistä Latvian
kaupungeista, jossa kauniita puutaloja,
mukulakivikatuja, kirkko, museo sekä
linnoituksen rauniot Venta-joen rannalla.
+371 63661508, www.ventspilsnovads.lv
57.222464, 21.667893

kaupungin pohjoisemmassa päässä.
Entinen Neuvostoliiton laivaston alue.
+371 26369470, 63480808,
www.karosta.lv www.liepajaturisms.lv
56.548885, 21.014786

14 Ventspilsin Liivinmaan
ritarikunnan linnoitus. Ventspilsin
Liivinmaan ritarikunnan linnoitus (1290).
Yksi vanhimmista. Linnoituksista Latvian
alueella. Linnoituksessa on museo, lisäksi
museossa järjestetään kulttuuri-alan
tapahtumia. Linnassa on linnan krouvi.
+371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv
57.396214, 21.560497

15 Ostgals (satamapääty) on

kalastajakylä (1900-luku) nykypäivänä
jo osa kaupunkia. Ostgals on merkittävä
kulttuurihistoriallinen monumentti.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.393173, 21.543404

16 Ventspilsin tori (1700-luku), torin

7 Ventspilsin olympiakeskus.

Tämä on Latvian monipuolisin liikuntaja urheilukeskus. Keskus tarjoaa
mahdollisuuksia harrastaa koripalloa,
yleisurheilua, luistelua, tennistä, juoksua,
uintia, skeittaamista jne.
+371 63622587,
www.ocventspils.lv
57.386547, 21.567730

8 Ventspilsin skeittipuisto. Yksi

nykyaikaisemmista Itä-Euroopan
skeittipuistoista, myös sisähalli.
+371 63622587,
www.ocventspils.lv
57.388605, 21.567036

57.395894, 21.567518

19 Rantaalueen ulkoilmamuseo.

Kokoelmassa on vanhoja rakennuksia,
myllyrakennus, kalastajamajat, navetat;
laaja vene, ankkuri- ja kapearaitaisen
rautatien kaluston kokoelma.
+371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv
57.385414, 21.536249

20 Kapearaiteinen rautatie

Mazbānītis. Huviajelu vanhalla
höyryjunalla (1916). Reitti kulkee
uimarannasta Huvipuistoon saakka.
+371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv

49 Ugālen evankelis-luterilainen
kirkko ja urkuremonttipaja. Kirkossa
on Latvian vanhimmat urut (1697–1701),
Ainut urkuremonttipaja koko Latviassa.
+371 63671475, 29120601,
www.pipeorgans.lv 57.264244, 22.044067
50 Dundagan linna ja ympäristö.
Pohjois-Kuurinmaan vanhin ja suurin
linna. Mitalinäyttely.
+371 29478393, 29444395,
www.ziemelkurzeme.lv www.dundaga.lv
57.508953, 22.358294

51 Talsi – 9 kumpareen kaupunki.
Vanhakaupunki mukulakivineen, upeat
maisemat, monumentit, järvi
ja kävelyreitit. +371 63224165,
www.talsitourism.lv
57.245815, 22.583427

52 Talsi-alueen museo. Merkittävä

kulttuuri- ja koulutuskeskus. Kokoelmat,
näyttelyt ja muuta oheisohjelma.
+371 63222770, 29102628,
www.talsumuzejs.lv
57.242580, 22.603083

53 Latvian maatalousmuseo.
Laajempi työkalujen ja tekniikan
kokoelma (IX-XX luku). +371 63291343,
29403183, www.kaleji.et.lv
57.232246, 22.563686

1 Džūksten satumuseo.
Kansallissatuhahmoja, roolipelejä,
nukketeatteria, näyttelyitä, piirileikkejä
ja opastettuja kierroksia.
+371 63154691, 29295079,
www.tukumamuzejs.lv
56.810699, 23.348179

2 Tukumsin heinätehdas.

Taideteokset heinästä (tontut,
lohikäärmeet, sienet). Pajatoiminta
koululaisille ja lapsiperheille,
matkamuistoja. +371 29495746,
www.salmulietas.lv

33 Liepājan Pyh. Nikolajin
ortodoksinen katedraali. Korkein
kupolirakennus Baltiassa. Kauniita ikoneja
ja mosaiikkeja.
+371 26369470, 63480808,
www.karosta.lv www.liepajaturisms.lv

4 Kudontatehdas. Näyttelyt, työpajat,
myyjäiset. +371 63125539, 25622267,
www.tukumamuzejs.lv 56.968445, 23.149525

34 Pohjois Forts. Militäärinen perintö.
Opastetut ohjelmat kirtot maanalaisissa
labyrinteissa.
+371 26369470, www.karostascietums.lv
56.592777, 21.015455

37 Pyhän kolminaisuuden katedraali.
Upea, rokokootyylinen sisustus. Maailman
suurimmat alkuperäisessä kunnossa
olevat urut ja maisematorni (1800 luku).
Liepāja, +371 20360055, 25914456,
www.liepajaturisms.lv
56.509796, 21.013134

38 Aizputen historiaalinen keskus.
Yksi Latvian vanhimmista kaupungeista.
Liivinmaan ritarikunnan linnoituksen
rauniot. Merkittävä puurakenteellinen
monumentti. +371 63448880, 29623284,
www.aizputesnovads.lv 56.721016, 21.597017

Ziemupe, Saka. Hiekkaranta, jyrkänteet
ja koskematon luonto. Surffailua,
meriveneitä, savukalaa, venesatama,
majakka ja aallonmurtaja.
+371 63498229, 29121894,
www.pavilosta.lv 56.889561, 21.178379
40 Ēdolen linna. Keskiajan

linna kauniineen sisäpihoineen.
Yöpymismahdollisuus.
+371 63321251, 26228899,
www.edolespils.lv 57.017937, 21.696281
41 Īvanden kartanoalue. Neoklassismin
rakennus (1900 luvun loppupuoli).
Maisemapuisto, jossa Baltian korkein
kuusi. +371 63343113, 29168626,
www.ivande.lv 56.996067, 21.758080
42 Vanha Venta-joen tiilisilta. Yksi

Euroopan pisimmistä tiilisilloista (1900
luku). Kuldīga, +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv 56.969994, 21.977451

56 Valdemārpils. K.Valdemarsin
monumentti. Järvi ja uimaranta.
Historiallinen lehmuspuu., puuveistäjän
Igurds Baņķan työpaja, sekä maalaistila
”Kauliņi”. +371 63254762, 25426323,
www.valdemarpils.lv 57.373306, 22.590519

58 Jaunauces- linna ja linnan
puistoalue. Empiretyylinen rakennus
(1900-luku), upea maisemapuisto.
+371 26014296, www.saldus.lv
56.446175, 22.693634

59 Reņģes- kartano ja kartanopuisto.
Neorenessanssin rakennus
(1900-luku). Puisto ja vesitorni.
Opastetut kierrokset. Leivonta,
lettuja, yöpymismahdollisuuksia.
+371 63825665,
www.saldus.lv 56.385876, 22.642136

12 Liivilaisten kansantalo.
Liiviläisten oma kansantalo. Näyttelyt ja
liiviläisjuhlat. +371 26565853, 25486038,
www.livodfond.lv
www.ziemelkurzeme.lv
57.680248, 22.318338

13 Knasanpolku “Jāņkalni”. Reitin
kokonaispituus 1,5 km. Reitin varrella
muinaiset kalliopiirrokset, Latvian 19 eri
maakuntien kartta-labyrintti.
+371 26096415, www.janukalni.lv
57.200550, 22.653980

14 Pedvālen ulkoilma museo.
Esillä on yli 150 taideteosta.
+371 63252249, 29133374,
www.pedvale.lv 57.031574, 22.561626
15 Suihkulähde “Hunajan pisara”.
Veistos Ligo-aukiossa.
Saldus, +371 63807443,
www.saldus.lv 56.664101, 22.492012

56.552864, 21.012330

36 Liepājas museo. Kaupungin
historiaa, arkeologisia esineitä,
opastettuja kierroksia ja puistoalue.
+371 63422327, 63422604,
www.liepajasmuzejs.lv 56.510910, 21.002127

55 Iģenen evankelis-luterilainen
kirkko. Hirsitalo rakennus (1800–luku),
seinä, ja kattomaalauksia.
+371 26435630, 28741842,
www.talsitourism.lv 57.301006, 22.820362

56.9682884, 23.1604091

56.964680, 23.155231

56.506767, 21.023529

57.2452094, 22.5937256

Kulttuurielämyksiä ja perinteitä

56.545540, 21.020264

35 Ammattitaiteilijoiden talo.
Pajatoimintaa, näyttelyitä. Esillä
latvian pisin meripihkakaulakoru.
+371 26541424, www.liepajaturisms.lv

54 Keramikkapaja ja -salonki
“Ciparnīca” Tals’ keramik’. Lisäksi
vateja, serviisejä, pulloja, lautasia jne.
+371 22429527, 22458389,
ciparnica.blogspot.com

57 Muistomerkki “Airītes”. Eversti
O. Kalpaksin muistopaikka. Näyttelyssä
1. Maailmansotaan ja Latvian armeijaan
liittyvää materiaalia.
+371 63830281, 22017465,
www.saldus.lv 56.678870, 22.155125

militääriorganisaation vankila.
+371 26369470,
www.karostascietums.lv,

nähtävyyksiin kuuluu kellotorni, Torin
kaivo ja aurinkokello.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com

18 Ventspils Raatihuoneentori. Täällä
sijaitsee nykyaikainen ja moderni kirjasto,
kansainvälisesti toimiva kirjailija- ja
kääntäjä yhdistys, luterilainen kirkko
(1800-luvun alku) ja Digitaalinen
keskus. +371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com

56.979724, 21.571113

3 Galleria “Durvis”. Paikalliset
matkamuisto- ja käsityöläistavarat
Tukumsista, näyttelyt, taidetta,
korituotteet jne. +371 63124312,
28391437, www.tukumamuzejs.lv

32 Karostan vankila. Entinen

39 Pāvilostan alue – Pāvilosta, Vērgale,

57.397913,21.566609

3 Risteilylaiva “Hercogs Jēkabs”.
Risteily Venstpilsin satama-alueella, ja
Venta-joen jokisuunalueella.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
www.portofventspils.lv

Vesipuisto sijaitsee rannan läheisyydessä.
Vesipuistossa on 3 allasta, laskumäet,
porealtaat, sauna ja altaita perheen
pienemmille. +371 26429684,
www.pludmalesakvaparks.lv

28 J. Rozentālsin Saldusin historian
ja taiteen museo. Esillä latvialaisten
taiteilijöiden teoksia. +371 63881547,
www.saldus.lv 56.662983, 22.496611

56.667500, 22.492125

koulurakennukseen majoittettu
näyttelytila ja käsityöläistenliike.
Rakennuksessa on myös pajatoimintaa.
+371 63620174, www.muzejs.ventspils.lv

6 Aktiviteettipuisto “Lemberga hūte”.
Tarjolla on mahdollisuuksia harrastaa
laskettelua, lautailua, pyöräilyä, BMXpyöräilyä, suunnistusta, värikuulapelejä,
kahvila sekä piknik-paikkoja.
+371 28611333,
www.piedzivojumuparks.lv
www.lembergahute.lv

4 Ventspilsin rantavesipuisto.

27 Sabile ja Sabilen Viinivuori. Kaunis
kaupunki, jossa mukulakiviset kadut,
viinijuhlat, ammattimiesten perinteet ja
rypäleviljelyperinteet. +371 63252344,
www.sabile.lv 57.047832, 22.570381

5 Ventspilsin suihkulähteet. Kaupunki on kuuluisa upeista suihkulähteistä –
”Myllyn kivi”, ”Aurinkoveneet”, ”Hiekkadyynien mänty”, ”Pisarat”, ”Laivojen tarkkailija” jne. +371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com
57.397346, 21.562557

6 Kukkataidetta Ventspilsissa. Vents-

pilsin sanotaan kukkien pääkaupungiksi.
Kukista on tehty upeita istutusryhmiä
kuten Kukkakello, Leppäkertu perhe ja
päivänkakkara sekä seitsemän muuta
kohdetta. +371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com
57.395798, 21.560799

7 Ventspilsin lehmäparaati. Nykyään
Ventspilsissa on yli 20 lehmäaiheista
taideteosta. Korkeimmat niistä
saavuttavat jopa 4 metrin korkeuden.
”Merimies”, ”Kulkija” ja ”Kukka-lehmä”.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.396030, 21.556377

8 Teatterirakennus “Jūras vārti”.
Nykyaikainen esiintymislava, salissa
700 paikkaa. Teatteri-, ooppera- ja
balettinäytöksiä, musiikkikonsertteja.
+371 63624271, www.jurasvarti.lv
57.391738, 21.547855

9 Pārventan kirjasto. Kaupunginkirjasto sijaitsee nykyaikaisessa rakennuksessa (2009). Samassa rakennuksessa
toimii kulttuuri- ja taidetiloja sekä
näyttelykeskus. +371 63680072,
www.biblioteka.ventspils.lv
57.400214, 21.589508

10 Ventspilsin Luovan taiteen
keskus. Jugendrakennus vuodesta
1912. Rakennuksessa toimii Latviayhdistys, planetario ja observatorio.
+371 63622805, www.jaunradesnams.lv

16 Kalnsētan kartano ja puistoalue.
1900-luvun rakennus ja siihen kuuluva
maisemapuisto, kesäteatteri, joki, silta
ja Rakkauden saari. Ohjelmapalveluita.
+371 63807012, www.saldus.lv
56.666321, 22.513863

17 Tekstiilipaja “Austrumi”.
Tekstiilitaiteilijan Baiba Rīteren taidetta,
pajatoimintaa ja matkamuistoja.
+371 26470849, www.baibatextileart.lv
56.688339, 22.513561

18 Pampāļi- keramiikkapaja.
Pajatoimintaa. Häärituaalit,
kansanmusiikkiyhtye, ohjelmapalvelut
ja piknik-alue. +371 63865253, 26305478,
www.saldus.lv 56.537529, 22.211609
19 Elokuva- ja valokuvaushistorian
näyttely. Laitteet ja tarvikkeet,
valokuvanäyttely.
Saldus, +371 29456334,
www.saldus.lv 56.668455, 22.350524
20 Liepājan hymnin kuvallinen
veistosesitys. Pronssiveistoksia.
Matkailureitti ”Liepāja – kā pa notīm”.
Liepāja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.509987, 20.997413

21 Latvian muusikkoiden kuja.
Kävelykadun varrella on pronssisia
laattoja, joissa paikallismuusikoiden
käsijälkiä. Liepajassa on myös näytillä
Latvian suurin kitarasoitin.
Liepāja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.507290, 21.011986

22 Ruusu-aukio Liepajan kaupungin

sydämessä. Opastettuja kierroksia
ja tapahtumia, ystävyyskaupunkien
muistomerkkejä.
Liepāja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.508084, 21.011545

11 Reņķin puisto. Suosittu kesätapahtumapaikka. Luontotaidetta, satuhahmoja jne. +371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com

23 Paduren navetta. Muinaisten
ammattimiesten työkalunäyttely, ammattipajat, kulttuurin
ohjelmapalvelut, perinnetapahtumat ja
-ruoat, viinin maistelua.
Padures pagasts, +371 29753278,
www.padure.lv

57.384480, 21.570271

57.0203847, 21.9132650

57.395671, 21.562924

Ruokamatkailu

17 Ventspilsin Ammattitalo. Vanhaan

2 Ventspilsin vesipuisto.

Monipuolinen lomakohde: uimahalli,
vesipuisto, Spa-palvelut, saunat,
kuntosali, kauneusalonki ja kahvila.
+371 63623974, www.udensparks.lv

57.122389, 21.809133

57.396953, 21.568349

lomakohde. Kelkkalaskua, laskettelua ja
hevosratsastusta. +371 26405405,
www.zviedrucepure.lv 57.024982, 22.591002

Ventspilsin matkailuneuvonta
Dārza iela 6, Ventspils,
+371 63622263,
tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv

57.370098, 22.592010

31 Luontopolku “Zaņas līkloči”

1 “Zviedru cepure”. Abava-laakson

57.388374, 21.568222

Talsin matkailuneuvonta
Lielā iela 19/21, Talsi, +371 63224165,
+371 26469057, talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv

56.667194, 22.490816

24 Zlēkas. Fon Bērin suvun

26 Kubalu koulu-museo. Tämä on
Latvian vanhin olemassa oleva hirsinen
koulurakennus. +371 63254335,
26332238, www.dundaga.lv/ksm/

Harvinaisen kaunis maisema-aluekiemuraisia teitä, kumpareita, metsiä
ja järviä. Kamparkalns-mäellä on 28 m
korkea maisematorni. +371 63224165,
www.talsitourism.lv 57.263676, 22.678529

30 Cieceren luontopolku. Joenvarrella
kulkevan polun pituus on 350 m.
Sopiva reitti myös liikuntavammaisille.
+371 63807443, www.saldus.lv

57.406486, 21.858872

25 Roja ja Rojan Merikalastus museo.
Rojassa esillä kalastajien perinnetyö,
työkalut, matkamuistoja, aallonmurtaja.
Löytyy myös uimaranta, huviajeluja
laivalla, venesatama, hevosratsastusta,
ja golfia lähiniityillä. +371 63269594,
www.visit.roja.lv, 57.504430, 22.812535

27 Luontopuisto “Talsu pauguraine”.

57.030616, 22.595200

23 Pope-kartanoalue. Euroopan
mittakaavoissa merkittävä barokkityylin
arkkitehtuurimonumentti vuodesta
1653. Entinen metsästysalue, nykyään
rakennuksessa toimii Popen ala-aste.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.ventspilsnovads.lv

4 Rūmenen kartano.
1900-luvunneogotikan Uusgotiikkaan
linnarakennus, hienostettu sisustus, toimii
hotellina. +371 67770966,
www.rumene.lv 57.060524, 22.727280

57.380417, 22.536049

29 Kasvitieteellinen polku “Drubazas”.
Polun pituus on 2 km ja se sijaitsee
Abavan laaksossa. Monipuolisen
kasvimaailman täydentävät villieläimet.
Kotiviinitilan tuotteita löytyy.
+371 26473783, www.sabile.lv

57.568611, 21.717567

kartanorakennus. (1800–1900-luku)
puistoalueineen. Lähistöllä sijaitsee Zlēku
evankelis-luterilainen kirkko (1645) ja un
Zlēku vesimylly.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com

24 Kolkan niemimaa. Tämä on
Kuurinmaan pohjoisin piste jossa Itämeri
ja Riianlahti kohtaavat. +371 29149105,
www.kolkasrags.lv 57.756756, 22.598534
25 Sarvikokoelma Vaide-kylässä.

22 Oviši-majakka. Vanhin
navigaatiorakennus (1814) Latvian
alueella. Tornin korkeus 37 m.
+371 26264616, www.visitventspils.com

uudistettiin 1800-luvun alussa,
kartanossa koristeellinen sisustustyyli,
seinämaalaukset, kauniit koristeeliset
uunit, toimii nykyisin hotellina. Tyylikäs
ja suosittu Baltian matkailukohde.
+371 63181545, 29205188,
www.kuksumuiza.lv 56.978245, 22.856899

57.696259, 22.391167

Aktiviteettimatkailu

5 Ventspilsin lasten kaupunki.
Lasten leikkikentät ja -laitteet, kahvila.
Alueella on myös oikea taideteos –
Sorsan perhe – upea kukka-istutus.
Lastentapahtumat sunnuntaisin klo 12.00.
+371 63622263, 26353344, 29232226
www.visitventspils.com

56.507343, 21.011084

21 Kaltenen kiviranta. 800 m pitkä
polku kulkee merenrantaa pitkin.
+371 63269594, www.talsitourism.lv
www.roja.lv 57.504391, 22.811823

Baltian suurin liljapuutarha, jossa viljellään yli 200 eri liljalajia. Taimimyyntiä ja
viinin maistelua ryhmille.
+371 63291301, 29457055,
www.daylilie.lv 57.229412, 22.746077
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3 Kukšu-kartano. Rakennus

28 Päivänliljapuutarha ja kotiviinejä.
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1 Tukums. Tunnetaan ruusejen
kaupunkina. Vanhassa kaupunginosassa
mukulakiviset kadut, taiteilijoita,
museoita, taidepajoja, suihkulähteitä ja
lähistöllä vanhat linnarakennukset.
+371 63124451, www.visittukums.lv

48 Pyh. Mikelsin Alsungan katollinen
kirkko. 1700-luvun muurirakennus,
jossa urut 1900-luvulta ja Pyhän Mikelsin
alttaritaulu. +371 26326253,
www.suitunovads.lv

43 Kuldīgan vanha kaupunki.
Kuurinmaan herttuakunnan pääkaupunki.
Idyllinen kaupunki jossa kaunis
puuarkkitehtuuri ja mukulakiviset kadut,
pikkusineen siltoineen, oikea paikallinen
Venetsia. +371 63322259,
www.visit.kuldiga.lv
56.968212, 21.970854

44 Kuldīgas Raatihuoneen aukio.
1700-luvun kokoontumispaikka. Vanhat
ja Uudet Raatihuonerakennukset.
+371 293344403, www.visit.kuldiga.lv
56.968594, 21.971016

45 Kuldīgan Pyhän. Katriinan kirkko.
Ensimmäinen kaupungin kirkko, jonka
sisustuksessa käytetty tauluja. Katariina
oli kaupungin ’mesenaatti’.
+371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv
56.970117, 21.973184

57.385263, 21.537877

46 Kuldīgan alueen museo ja
kaupungin puisto. Historialliset
näyttelyt. +371 29981396,
www.visit.kuldiga.lv 56.968484, 21.976662

21 Ventspilsin kansainvälinen
radioastronomian keskus Irbenessa.
Entinen Neuvostoliittoarmeijan kaupunki.
+371 63600347, 29230818,
www.virac.venta.lv 57.554295, 21.857214

47 Alsungan Liivinmaanritarikunnan
linnoitus. Keskiajan neliskanttinen
linnoitus (1400-luku) linnoitustorneineen
ja sisäpihoineen. +371 26425015,
www.alsunga.lv 56.981999, 21.568380

1 Užavan oluttehdas ja Užavan
majakka. Opastettuja kierroksia ja
maistiaisia. Oluttehtaan läheisyydessä
sijaitsee majakka (rakennusvuosi
1879), jonka tornin korkeus on 21 m.
+371 63630573, 63630632,
www.uzavas-alus.lv 57.207800, 21.416442
2 Maitoteollisuuden museo ja vierastalo “Piena muiža – Berghof”. Loma
maitotilassa, johon kuuluu lypsäminen,
kirnuaminen ja juustomaistiaiset. Lisäksi
vierailut kartanonrakennuksessa, yöpyminen, SPA palvelut ja muut aktiviteetit.
+371 26518660, 63331233,
www.pienamuzejs.lv
www.pienamuiza.lv 56.690285, 21.890665
3 Jaunpils-linna. Keskiajan
linnarakennus. Keskiajan ruoka,
juhlapalvelut, opastetut kierrokset,
näyttelijäpalvelut, museo, yöpyminen,
krouvi ja muut aktiviteetit.
+371 63107082, 26101458,
www.jaunpilspils.lv 56.730175, 23.021294
4 Rideļu-mylly. Jauhatusnäytökset
tilauksesta; vesimyllyssä jauhetaan
luomuviljaa myllärin johdolla.
Tutustutaan vanhoihin menetelmiin.
Ohjelmapalvelut, mm. lettujen
paistamista, sauna. +371 26532658,
22446532, www.rideludzirnavas.lv
57.151558, 23.105749

5 Pastariņa-museo. Satuhahmon Pastarins- kotitila. Ohjelmapalvelut, leivän
paistaminen, kirnuaminen, peltotyöt,
luomuruoka, luontopolku, maalaissauna
ja erilaiset näyttelyt. +371 63154518,
28651091, www.tukumamuzejs.lv
57.122963, 23.018675

6 Herkkumatka Saldusiin. Tarjolla on
paikallisen makeistehtaan oman jäätelö,
vanhanajan maitokarkit ”Gotina” täytekakkuja, hunaja, leipä, erilaiset maistiaiset ja paikallisten pasteijoiden opastettu
leivonta. +371 63807443, www.saldus.lv
56.664906, 22.487984

7 Valtion Stenden Viljalajikkeiden
tutkimus ja jalostuskeskus. Jalostushistoria, opastetut kierrokset, maistiaiset.
+371 29459423, www.stendeselekcija.lv
57.1897002, 22.5616975

551 Ķemerin Kansallispuistoa ympäröivä reitti

557 Sliteren ympyräreitti

563 Venta-joen laakson reitti

Ķemeri – Jaunķemeri – Lapmežciems – Bigauņciems – Klapkalnciems – Valgums –
Smārde – Dunduri-niittyjä – Kaļķis – Kūdra – Ķemeri

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

Kuldīga – Padure – Lielais ja Mazais Naba-järvet – P108 – Ķimale – Kuldīga

50 km (15 km asfalttia, 35 km pienehköjä metsäteitä)
80 km (37 km asfalttia, 43 km metsää ja peltotietä)
Monipuolinen reitti kokeneille pyöräilijöille. Reitin varrella on mahdollisuus tutustua
Kemerin Kansallispuiston luontoon ja kulttuuriympäristöön.

Pyöräilypolkuja Valgums-järven
552
ympäristöllä
Valgums-järveä ympäröivällä alueella kulkevat pyöräilyreitit antavat mahdollisuuden
tutustua kansallispuiston luontoon sekä nauttimaan luontorauhasta.

Tervetuloa
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Kuurinmaa (Kurzeme) sijaitsee läntisessä Latviassa. Etelässä on sen rajanaapuri
Liettua. Kuurinmaalle on tyypillistä pitkä monipuolinen Itämeren ranta valkoisineen
hiekkoineen. Paikoin ranta on korkea, paikoin kivinen. Dyynialueet ovat luonnon
suojelualuetta.
Alueella on laaja kulttuurihistoriallinen perintö – linnarakennukset ja kartanot,
vanhoja kaupunkeja sekä ranta-alueen kalastajakylät ja etnografiset alueet. Tämä
erottaa Kuurinmaan muusta Latviasta. Alueella on yli 80 luonnonsuojelupaikkaa,
joissa on harvinaisia kasvi- ja eläinlajeja sekä upeat kansallismaisemat.
Venta-joen laaksossa sijaitseva Kuldigan kaupunki ja Grobiņan arkeologinen
kokonaisuus kuuluvat UNESCO:n Maailmanperintöluetteloon. Suiti-etnografinen
kulttuurialue kuuluu UNESCO:n Aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
EuroVelo 10 Itämeren kiertoreitti ja EuroVelo 13 Rautaesirippureitti (eng. Iron
Curtain Trail) polveilevat läpi kauneimman Kuurinmaan. Reitit menevät kaupunkien ja
taajamien kautta, ja tarjolla on niin kulttuurihistoriallisia – kuin luonnonmaisemiakin
sekä monenlaisia nähtävyyksiä. Reitin varrella on oivalliset mahdollisuudet tutustua
Kuurinmaan asukkaiden elämään. Tärkeimmät kansallismaisemat ovat myös reitin
varrella.
10

EuroVelo 10 “Itämeren kiertoreitti”

Reitin pituus 490 km. Reitti kulkee merenrantaa pitkin. Matkan varrella ovat suurimmat
satamakaupungit – Liepāja ja Ventspils. Reitin varrella ovat kauneimmat kulttuurimaisemat ja oivallinen mahdollisuus tutustua Kuurinmaan historiallisiin pienkaupunkeihin
kaupunkeihin – Kuldīgaan, Talsiin, Sabileen, Kandavaan, Tukumsiin.
13

EuroVelo 13 “Rautaesirippureitti”

Reitin EuroVelo lohko 13 vie Kuurinmaan ympäri ja reitin rantaosuus on lähes 390 km.
Tämä reitti soveltuu sotahistoriasta kiinnostuneille. Irbenessa on esillä harvinainen
Neuvostoliiton armeijan militäärinen teleskooppi. Liepājan Sotasatama on vierailun
väärti. Kuurinmaan erikoisuus on pienehköt kalastajakylät. Ilmapiiri on ainutlaatuinen,
tarjolla on melkein aina tuoretta savukalaa.

Jos mielessä on pitempi pyöräilyloma, reitti mahdollistaa sivureitteja. Kartta
pyöräilyreitteineen on ehdoton apuväline. Loistavat pyöräilyreitit kulkevat luontopuistojen lävitse – Slīteren kansallispuisto, Ķemerin kansallispuisto, luontopuisto
“Bernāti”, “Pape”, “Engures ezers”, “Būšnieku ezers”. Myös mainittava maisemareitit
“Talsu pauguraine”, “Abavas senleja”, “Embūte”, “Riežupe”, “Ventas ieleja” ja järvien
ympyräreitit – Usma- järvi, Pape- järvi, Enguren järvi, Būšnieku-järvi. Kulttuurihistoriallinen ympäristö ja etnografiset alueet tulee tutuksi vieraillessaan Lejaskurzemen pienkaupungeissa ja Suitu- alueella.
Nykypäivänä reitit kulkevat myös kulttuurihistoriallisten matkailukohteet
ohitse – matkan varrella on linnat ja linnoitukset, kauniit kartanot ja vanhat puistoalueet.
Tervetuloa nauttimaan Kurzemen herkuista – tarjolla on sklandu rausi- pasteijat
(vastaa karjalanpiiraita), tuoretta savukalaa ja tuoretta olutta, kotiviinejä ja muita
herkkuja!

Metsäympyrä
16 km (4 km asfalttia, 5 km hiekkatietä, loput ovat metsätietä)
Rauhallinen pyöräilyreitti metsäteillä.

Šlokenbeka ympyräreitti maisemaympyräreitti
17 km (9,5 km asfalttia, loput pelto- ja metsäteitä)
Reitti kulkee Slocene- laakson metsäteitä pitkin, nähtävyyksinä on koskematon metsäjoki
ja kostean niityn vastapäisellä puolella sijaitsee arvokaita luontoalueita, joilla esiintyy
harvinaisia kasveja ja suojeltuja eläinlajeja.

Lustuzis- vuoren ympyräreitti
22 km (14 km asfalttia, 8 km metsäteitä)
Kumpareinen reitti (9 – 72 m mpy), tarkoitettu kokeneille pyöräilijöille. Reitin varrella on
myös Kemerin Kansallispuiston korkein paikka.

553 Enguren järven ympäri
Engure – Enguren järven itärannikko – Bērzciems – Mērsrags –
Ķūļciems – Ezermuiža – Engure
65 km (suurimmalta osaltaan hiekkatietä, myös metsäteitä)
Keskiraskas pyöräilyreitti. Kauniit järvimaisemat, mäntymetsät ja hiekkaiset polut.
Järven läntinen tie on raskasreitinen hiekkatie. Reitin varrella orkideat, lintutornit ja
villieläinten laiduntapaikat.

554 Talsi kumpareen reitti
20 km (7 km asfalttia ja kaupungin läpi, 13 km pienehköjä maalaisteitä)
Reitti kulkee Talsin kumpareisen maiseman läpi ja reitin varrella on pienehköjä järviä
ja matkailukohteita. Kokeneimmille pyöräilijöille on mahdollisuus muutamaan
ylimääräiseen ympyrään Talsin kaupungin ympäristössä.

555 Historiallinen Abavan laakso
Kandava – Zviedru cepure – Sabile – Imulas – Kalnmuiža – Aizdzire – Valdeķi – Kandava
40 km (20 km asfalttia, 20 km pienehköjä maalaisteitä)
Reitti yhdistää kahta pienkaupunkia – Kandavan ja Sabilen – historiallisessa Abavan
laaksossa. Tämä on kieltämättä yksi kauneimmista Kuurinmaan
maisemareiteistä.

42 km (17 km asfalttia, 25 km metsätietä ja peltotietä)

Reitin varrella on mahdollisuuksia tutustua rannikon luontoon sekä liiviläiseen kulttuuriin ja historiaan. Reitti kulkee metsäteitä pitkin ja läpi vanhojen liiviläiskylien –
Kolka, Vaide, Saunags, Pitrags ja Košrags. Osa matkaa kulkee Bažu-suon läpi ja pitkin
Kosragsin ja Dumelen välistä vanhaa tietä, loppupätkä kulkee asfalttitietä pitkin Kolkaan.

564 Riežupe-joen pyöräilyreitti

558 Liiviläiskylien kiertoreitti. Mazbānitis-luontopolku

Kuldīga – Riežupe-luola – Osti – Mežvalde – Kuldīga

Mazirbe – Košrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Mazirbe
27 km (12 km asfalttia, 15 km pienehköjä metsä- ja kyläteitä)
Reitti on tarkoitettu aktiivipyöräilijöille, jotka ovat kiinnostuneita rantaluonnosta ja
liiviläisestä kulttuurihistorian perinnöstä.
Mazbanitis-luontopolku: Mazirbe – Sīkrags – Mazirbe

Suurin osa reittiä kulkee Venta-joen varrella ja pitkin metsäteitä sekä hajaasutusalueiden läpi..

17 km (pienehköjä metsäteitä) • 27 km (reitin laajennus Kukciems-kylän kautta)
Reitti kulkee Riezupe-joen luontopuiston läpi. Luontopuistoon kuuluu upeat mäntymetsät, Riezupe- ja Venta-joen kauniit laaksomaisemat, sekä Kuurinmaan herttuakunnan aikoina lasihiekan kaivostoiminnan tuloksena syntyneet hiekkaluolastot.

565 Magnoliat, vanhat linnat ja upeat järvet
Kuldīga – Pelči – Mazsālijas – Snēpele – Turlava – Vilgāle – Kuldīga

17 km (10 km metsäteitä, 7 km maantietä P124)
Reitti kulkee Mazirbesta Sikragsiin pitkin vanhaa kapearautaista rautatietä Stenden ja
Ventspilsin välissä. Rautatietä aloitettiin rakentamaan vuonna 1916 ja se palveli vuoteen
1963 asti.

559 Usma- järven reitti

55 km (18 km asfalttia, 15 km hiekkateitä ja 22 km pienehköjä peltoteitä)
Maisemarikas reitti, jossa kumpareet, kiemurtelevat tiet ja pienehköt järvet.

566 Etelä-Kuurinmaan kulttuurihistoriallinen reitti
Aizpute – Apriķi – Cīrava – Aizpute

Usma – Amjūdze – Lejastiezumi – Āpciems – Usma
40 km (11 km hiekkateitä, 29 km asfalttia)
55 km (10 km asfalttia, 13 km hiekkatietä, 32 km metsä- ja maalaisteitä)

Matkan varrella on Kuurinmaan romanttisin pikkukaupunki Aizpute, sen naapurustossa sijaitsevat kartanot, sekä muut kulttuurihistoriallisesti tärkeät nähtävyydet.

Usma-järvi on Kuurinmaan kaunein ja sen varrella olevaa pyöräilyreittiä suositellaan
järvimaisemien ystäville. Tämä maisemareitti kulkee pitkin metsäteitä ja pienehköjä
maalaisteitä.

567 Jūrmalciemsin polkkureitti

560 Būšnieki-järven ympäri

Liepāja – Bernāti – Jūrmalciems – Pape – Nida – Liettuan rajaalue

Ventspils – Būšnieki – Staldzene – Ventspils
30 km (6 km pienehköjä metsäteitä, 24 km kaupungin läpi ja maanteitä pitkin)
Reitti kulkee Busnieks-järven rannalla sekä tarjoa upeat merinäkymät Kuurinmaan
rannikkon Staldzenessa.

561 Venta-joen pyöräilyreitti

~ 52 km
Reitti on osittain merkattu pyörämerkeillä sekä värimerkkejä on puiden rungoissa.
Reitti yhdistää Bernāti- ja Pape-järven luontopuiston. Reittiä voi jatkaa Liettuan puolella. Reitti soveltuu kokeneille pyöräilijöille. Reitti on kumpareinen ja polut hiekkaiset.
Meren rannalla pyöräillessä on huomioitava tuulen suunta ja nopeus.
Suosittelemme tätä reittiä, jos matkailet Kuurinmaan ympäri rantateitse ja haluat
välttää liikenneintensiivisen maantien A11.

Ventspils – Piltene – Zlēkas – Ventava – Zūras – Leči – Vārve – Ventspils
95 km (10 km hiekkatietä, 85 km asfalttia un kaupungin katuja)
Reitti kulkee Venta-joen rantaa pitkin. Vierailu kannattaa rantakylillä. Joen vasemmalla
puolella on useampia kyliä, oikea puoli on vähemmän asuttu – kyliä on vain kaksi –
Piltene ja Zlēkas.

562 Suiti-pyöräilyreitti
Kuldīga – Īvande – Ēdole – Alsunga – Upītes – Kuldīga
Reitin pituus 56 km (21 km hiekkatietä, 35 km asfalttitietä)
Reitti kulkee etnografisen Suiti-seudun läpi ja yhdistää kahta kaupunkia. Mahdolliset
erilaiset reittivariaatiot (tie P110 ja vanha Suiti-tiereitti). Reitin varrella
on upeat kansallismaisemat.

568 Pape-järven kiertoreitti
Pape – Brušvītu ciems – Papes Priediengals – Pape
30 km (5 km hiekkateitä, 25 km pienehköjä metsä- ja peltoteitä)
Vaativampi reitti hyönteiskestäville. Reitti kulkee villihevosten laiduntapaikkojen
lävitse. Vapaana laiduntavat villihevoset ovat uteliaita ja matkan varrella on syyttä
noudattaa varovaisuutta. Kauniissa järvimaisemissa kulkevat raskaammat reitit, järven
pohjoisemmassa päässä löytyvät kosteikot.

569 Aucen ja Saldusin alueen raja-alue linnoineen ja kartanoineen
Auce – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs – Jaunauce – Ķevele –Vecauce – Auce

556 Paronin ympyräreitti
Dundaga – Kubali – Valpene – Sabdagas – Dundaga
32 km (12 km asfalttia, 14 km hiekkateitä, 6 km metsäteitä)
Reitin varrella löytyvät alueen tärkeimmät luonto- ja kulttuurihistorialliset
nähtävyyspaikat ja alue on tunnettu ekomatkailun kohde.

60 km (10 km asfalttia, 50 km hiekkatietä)
Aucen ja Saldusin lähialueiden läpi kulkee rauhallisempi hiekkatiereitti. Matkan varrella on mahdollisuus tutustua linnoihin ja kartanoihin. Myös raja-alue on kauneimmillaan. Valdakste-joen ylitse avautuvat Liettuan maisemat. Matkan varrella sijaitsevat
kauniisti hoidetut kartanoalueet ja linnarakennukset yllättävät matkailijoita. Matkailutarjonta on monipuolinen.

