AIZPUTES NOVADS
Kafejnīca “Piparmētra”

Adrese: Atmodas iela 14 – 8, Aizpute
Tālr.: 28296844
Darba laiks: P. – slēgts,
O. – C. 10.00 – 20.00, Pt 10.00 – 24.00,
S 11.00 – 21.00, Sv. 11.00 – 18.00
FB: B.A.A.piparmetra

Bruņinieks

Mākslinieka Kārļa Alaiņa veidotā
Bruņinieka skulptūra tapusi SERDES
rezidenču centra organizētā 13.
Starptautiskā čuguna mākslas simpozija
ietvaros un ir veltījums pilsētai.
Adrese: Liepājas iela 9, Aizpute
www.visitaizpute.lv

Sienas gleznojums

Sienas gleznojums tapis pēc kanādiešu
mākslinieces Silvijas Bordas idejas, ko
īstenojis ﬁlmu mākslinieks Reiner Derdau
un SERDES rezidenču centra kolektīvs.
Māksliniece iedvesmu guvusi no
plašajiem Aizputes apkārtnes
ābeļdārziem.
Adrese: Atmodas iela 11, Aizpute
www.visitaizpute.lv

Sienas gleznojums
Latviskuma alegorija

Latviskuma alegorija – tautu meita uz
balta zirga, kura dodas cauri arkai ir
mākslinieces Gerdas Stūres lielformāta
sienas zīmējums uz Linmeijera ēkas mūra
austrumu pusē.
Adrese: Pasta iela 6, Aizpute
www.visitaizpute.lv

DUNDAGAS NOVADS
Eksotisko dzīvnieku parks
Dundagā papildināts ar
bērnu spēļu laukumu

Pāris hektāru plašajā teritorijā teju pašā
Dundagas centrā apskatāmi dažādi
eksotiskie dzīvnieki: kamieļi, alpaki,
lamas, strausi, šinšilas, pundurtruši, mini
cūciņas, aitu cūkas, mandarīnpīles,
cekulpīles, pāvi u.c. Eksotiku papildina
Latvijas retums – zilā govs. Iegādājoties
saimniecībā sagatavoto barību, varat paši
tos pabarot. Piedāvājumā arī bērnu spēļu
laukums ar lecamspilvenu, baseinu ar
ūdensbumbām un velokartiem.
Adrese: Saules iela 14, Dundaga
Tālr.: 26378042
www.dundaga.wixsite.com/eksotiskiedzivnieki
FB: eksotiskodzivniekuparks

Latvijā neparasta vīnogu
daudzveidība Dundagas “Amalēs”

Edītes Seipules populārā dārzkopības
saimniecība papildināta ar 120 dažādu ogu
krāsu, smaržu un formu vīnogulājiem. Tās ir
galda vīnogu jaunākās hibrīdās formas.
Līdz bagātīgai vīnogu degustācijai vēl gan
mazliet jāpaciešas. Šogad ap 60 no
jaunajām šķirnēm sāks ražot un varēs jau
novērtēt ogu dažādību un nogaršot.
Adrese: “Amales”, Dundagas pasts, Dundagas novads
Tālr.: 29948167, www.kirbji.lv

Slīteres Nacionālajam
parkam – 95!

Par godu šai gadskārtai Šlīteres muiža un
bāka būs viesmīlīgas mājas vairākiem
dabas izziņas pasākumiem: Slīteres
Ceļotāju dienām 9., 10. jūnijā un Slīteres
Kukaiņu naktij – 4.augustā. Jaunums
Slīteres draugus gaida 29.septembrī - Sēņu
diena! Pasākums ar sēņošanu ne tik parasti
kā ikdienā, bet izzinoši un radoši. Parka
dabas takās zinātkārajiem būs iespēja
pārbaudīt savas prasmes augu atpazīšanā:
takas sākumā būs pieejama skrejlapa augu
noteikšanai.
Adrese: DAP Dabas izglītības centrs
“Slītere”, Šlīteres bāka, Dundagas novads
Tālr.: 28385025
www.daba.gov.lv
FB: dabasparvalde

ENGURES NOVADS
Pētera Tutāna pinēju darbnīca

Netālu no Milzukalna, skaistā meža ielokā,
vienā no Tukuma-Talsu pauguraines
pakalniem atrodas klūgu pinēja Pētera
Tutāna darbnīca. Te prasmīgā meistara
rokas darina visdažādākos sadzīves un
interjera priekšmetus - grozus un tīnes,
krēslus un galdus, pat dizaina lustras un
somiņas. Darbnīcā gaidīti tiek gan ceļotāji,
gan tie, kas amatu grib apgūt līdz pašiem
sīkumiem, jo piedāvātas tiek nodarbības ar vienkāršu ieskatu amatā, iepazīstot
pinēja darba ikdienu no materiāla audzēšanas līdz gatavam produktam, kā arī
nopietnas meistarklases vairāku stundu, dienu un pat mēnešu garumā.
Adrese: “Kalndaķi”, Smārdes pagasts, Engures novads
Tālr.: 26489881, apmeklējumu pieteikt iepriekš.

Rideļu dzirnavu muzejs

Rideļu dzirnavās no 2018.gada atvērts būs
muzejs, kas stāstīs par ūdensdzirnavu
darbību dažādos laikos. Vienkopus būs
apskatāmas arī no citām dzirnavām
atvestās iekārtas un detaļas, pat dažādu
laiku miltu maisi. Muzejā būs iespējams
iepazīt visu procesu, kā no graudiem tiek
līdz maizītei ar speciāli veidotas ﬁlmas
palīdzību. Pēc muzeja apmeklējuma
iespēja mieloties ar pankūkām, bet pēc tam – doties nelielā izbraucienā pa
dzirnavezeru ar SUPiem vai laivām.
Adrese: Rideļu dzirnavas, Engures pagasts, Engures novads
Tālr.: 26536532, 22440094, www.rideludzirnavas.lv

Daiļdārzs ar magnolijām Engurē

Ligitas Čukures dārzs veidots kā ainavisks
dārzs ar interesantiem skatiem no
dažādiem skatu punktiem. Dārzā aug
daudz eksotisku koku un krūmu, ir dažādu
sugu magnolijas, neliela peoniju kolekcija,
skaista angļu rožu izlase un citi interesanti
augi. Daiļdārzs kopā ar ēkām aizņem 2000
m2. Magnoliju ziedēšanas laiks – maijs,
jūnijs.
Adrese: Jūras iela 59, Engure
Tālr.: 29424424, apmeklējumam pieteikties iepriekš

GROBIŅAS NOVADS
Akmens stāsti Grobiņā

Interaktīvs vides objekts "Grobiņas novada
dižakmeņi Latvijas simtgadē" dod iespēju
saklausīt akmens stāstus no senas
pagātnes un izzināt Grobiņas novada
akmeņu noslēpumus.
Adrese: Promenāde, Pils iela, Grobiņa
Tālr.: 22024940

Gravu šķūnis

Lieliska vieta kāzu svinībām un citiem
svētkiem burvīgā lauku atmosfērā.
Adrese: "Gravas", Medzes pagasts,
Grobiņas novads
Tālr.: 26400431

JAUNPILS NOVADS
Knaģis

Vides objekta improvizācija, kur katram esot
dota vaļa fantāzijai. Ideja par knaģa izveidi gan
bijusi Gvido Leiburga ideja, kad domājis, ko
darīt ar nokaltušo koku. Tad nu arī mēģināts
vides objektu pietuvināt oriģinālam, tikai
100-kārtējā palielinājumā – tas ir 6.4 m garš un
60×60 cm plats.
Adrese: Pils un Vēju ielas krustojums, Jaunpils

Struteles Dieva kalns

Atrodas Viesatu - Jaunpils autoceļa malā,
pie Viesatu un Jaunpils pagastu robežas
Struteles skolas tuvumā. Sena kulta vieta,
par ko liecina kalna tuvumā atrastais
upurakmens. Kalns noaudzis ar mežu, pēc
izskata atgādina kāpu. Šeit iecerēts veidot
tūrisma taku, seno kulta vietu, apvijot ar
nostāstiem un leģendām.
Adrese: Jaunpils pagasts, Jaunpils novads,
GPS 56.792438 22.910068

Jaunpils alus

Maza alus darītava Jaunpilī , kur alus
darīšana notiek mūsdienīgās iekārtās ar
kvalitatīvām izejvielām, tādā veidā iegūstot
izsapņoto alus garšu. Piedāvājam
nesteidzīgi baudīt alu ar uzkodām, kā arī
iegādāties alu līdzņemšanai.
Adrese: Jaunpils alus darītava, Šķūnis Baltais
centrā, Jaunpils
Tālr.: 26 328 281, FB: jaunpilsalus

KANDAVAS NOVADS
Kalnmuižas pils restorāns

Kalnmuižas pils atrodas Kandavas novadā,
gleznainajā Abavas senlejā, blakus Amulas
upītei, 10 km no Kandavas pilsētas.
Kalnmuižā (Hohenberg) ir atjaunota
15.gadsimtā celta Livonijas ordeņa muiža.
Restorāns darbu uzsācis 2017. gada
augustā. Restorāna ēdienkarte ir moderns
stāsts par Abavas senlejas mežu, lauku,
upju un ezeru bagātībām. Restorāna
ēdienkarte ir mainīga, tiek ievērota
sezonalitāte.
Darba laiks: P. – C. pēc pieprasījuma
rezervējot iepriekš,
Pk, S. 12.00 -22.00,
Sv. 12.00 - 19.00
Adrese: 26699033,
FB: kalnmuizaspils

Grosu daiļdārzs Kandavā

Daiļdārzs uzsākts veidot 2011.gadā,
pievēršot uzmanību skatu līnijām, kas
paveras skatoties uz dārzu no dažādiem
punktiem. Dobes veidotas ar vijīgām
līnijām un plānotas tā, lai krāsu dažādība
būtu baudāma visu veģitācijas periodu.
Saimnieki - Dace un Andrejs Grosi.
Adrese: Vidzemes iela 5, Kandava
Tālr.: 26486451

Kolliju rančo

Lauku sēta, kurā dzīvo kolliji, zirgi un brīvā
dabā ganās dažādi Latvijas lauku sētai
raksturīgi mājdzīvnieki - aitas, kazas, āži,
vistas un gaiļi. Dzīvnieki ir pieradināti un
apmācīti. Prot veikt dažādus trikus. Vasarās
notiek vietējas un starptautiskas kolliju
izklaides, sacensības, olimpiādes.
Adrese: “Straumēni”, Vānes pagasts,
Kandavas novads
Tālr.: 29559338, www.rancokollijs.lv

KULDĪGAS NOVADS
Lillas Lavender “Sapņu istaba”

Kurzemes “Lillas Lavender” lavandu laukos
radīta "Sapņu istaba", lavandu pilnvērtīgam
baudījumam ar četrām cilvēka maņām Redzi, dzirdi, tausti, ožu, arī ārpus tik īsā
lavandu ziedēšanas laika.
Adrese: Ošenieki, Jaunlutriņu pagasts,
Saldus novads
Tālr.: 26447888, www.lillaslavender.com

Live museum –
Senais Kuldīgas stāsts

Aizraujošs piedzīvojums, vieta un telpa, kurā
uzzināt, redzēt, sajust, priecāties, skaļi
smieties un izbrīna noelsties, bailēs notrīsēt
un sajūsmā iespiegties - KULDĪGAS STĀSTS,
pašā vecpilsētas viducī, ieslēpts senu ēku
mūros un baložu dūjās.
Adrese: Jelgavas iela 2, Kuldīga
Tālr.: 27323117, FB: SenasKuldigasstasts

Kuldīgas novada sporta
skolas baseina komplekss

Kuldīgas novada Sporta skolas jaunais
baseins pašā vecpilsētas sirdī, ar divu veidu
pirtīm, bērnu baseinu, sāls istabu un 25 m
garu baseinu, ikvienam sniegs pozitīvas
emocijas, uzlabos pašsajūtu un aicinās
izbaudīt nesteidzīgu atpūtu.
Adrese: Kalna iela 6, Kuldīga
Tālr.: 20222085, www.kuldigasports.lv

Piedzīvojuma tūre “Pa stikla ceļu”

Piedzīvojuma tūre Ventas senlejas
iepazīšanai, ar divvietīgām kanoe laivām
mērojot aptuveni 5 km garo ūdens ceļu
garām Kuldīgas vecpilsētai un Melnajai
Kolkai līdz pat Riežupes ietekai Ventā.
Turpinājumā 1km pārgājiens līdz Riežu
Smilšu alām, to apmeklējums. 5km garo
atpakaļceļu uz Kuldīgu mēro ar velosipēdiem.
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.
Adrese: Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, Baznīcas iela 5, Kuldīga
Tālr.: 29334403, www.visit.kuldiga.lv

LIEPĀJAS NOVADS
Liepājas Dāvanu karte

Liepāja piedāvā lielisku iespēju uzdāvināt
sev vai saviem tuvajiem un mīļajiem
lielisku atpūtu, vienā dāvanu kartē
ietverot visu nepieciešamo brīnišķīgām
brīvdienām – naktsmītnes, restorānus un
kafejnīcas, aktīvākas vai mierpilnākas
atpūtas iespējas Liepājā.
www.liepaja.travel

Aktīvās atpūtas parks “Pērkone”

Aktīvās atpūtas parks būs atvērts sākot no
2018. gada jūlija. Svaigā gaisā būs
iespējams nodarboties ar ﬁtnesu, disku
golfu, kroketu, petanku, frīsbiju un
bamperfutbolu, spēlēt lielizmēra galda
spēles. Tuvāk koku galotnēm nokļūt lēkājot
batutos vai piepūšamajās atrakcijās.
Adrese: Pērkones iela 32, Liepāja
Tālr.: 22019491, www.perkone.lv

Galerija “Romas dārzs”

Galerija–antikvariāts “Romas dārzs”
apvieno sevī izstāžu zāli un antikvariātu.
Antikvariāta sortimentā ir bagātīgs
senlietu piedāvājums, tās ir lietas ar savu
vēsturi, no augstvērtīgiem materiāliem,
kas atspoguļo sava laikmeta gaumi, modes
un stila tendences.
Adrese: Zivju iela 3, Liepāja
Tālr.: 29489547, www.galerijaromasdarzs.lv

Restorāns “Hot Potato”

Viens no jaunajiem restorāniem Liepājā ar
ēdienkarti atbilstoši nosaukumam – plašs
kartupeļu ēdienu klāsts nebūt nenozīmē, ka
neko citu šeit nobaudīt neizdosies.
Ēdienkarte patiks kā Āzijas, tā tradicionālāku Austrumeiropas ēdienu cienītājiem.
Interjerā saglabāts ēkas kultūrvēsturiskais
piemineklis – vienstāvu guļbūves noliktavas
ēka, kas būvēta 18.,19.gs.
Adrese: Jāņa iela 1, Liepāja
Tālr.: 24947787, FB: hotpotatoliepaja

Restorāns “Palmas”

Visjaunākais no Liepājas restorāniem.
Atvēries vien 2017.gada decembrī. Ar
pozitīvu entuziasmu piedāvā liepājniekiem
un pilsētas viesiem kā pamata ēdienkarti
tā vēlās brokastis un vakara branču.
Adrese: Palmu iela 5, Liepāja
Tālr.: 27888008, FB: restoransPalmas

Pludmales kafejnīcas,
kas atvērtas visu gadu

Ar unikālu iespēju vērot jūras mainību ik katrā
gadalaikā, atvērušās 2 pludmales kafejnīcas centra pludmalē “Red Sun Buffet” tagad
piedāvā baudīt kafejnīcas omulību ne tik
siltajos gada mēnešos. Karostā pie Ziemeļu
mola kafejnīca “Rietumkrasts” apvieno aktīvās
atpūtas izklaidi ūdenī ar gardu maltīti omulīgās
telpās pašā jūras krastā.
"Red Sun Buffet", Pludmale aiz brīvdabas
koncertestrādes “Pūt, vējiņi!”,
tālr.: 25 858 580, FB: redsunbuffet
"Rietumkrasts", Pie Ziemeļu mola, Karostā,
tālr.: 26 295 313, FB: rietumkrasts

MĒRSRAGA NOVADS
Kempings “Noras”

Jauns, mūsdienīgs kempings ekskluzīvā
vietā pašā jūras krastā, klusā un skaistā
vietā ar balto smilšu pludmali, Mērsraga
bākas pakājē ar skatu uz jūru. Tas ir
pieejams vasaras sezonā no 1.maija līdz
30.septembrim. Kempings radīts mierīgai,
romantiskai atpūtai priežu mežu ielokā.
Teritorijā ir plašs bērnu rotaļu laukums ar
lielu smilšu kasti, kas paredzēts jaunāko
kempinga apmeklētāju rotaļām. Piedāvājumā arī velo noma, pirts, laivu noma.
Katrai mājiņai ir sava atsevišķa terase ar galdu un krēsliem atpūtai svaigā
gaisā, kā arī ar skatu uz bērnu laukumiņu, viesiem ir iespēja mierīgi vērot
bērnus spēlējamies, malkojot kādu siltu tēju uz savas terases.
Virtuve – atsevišķā ēkā – kopīga.
Adrese: Bākas iela 58, Mērsrags
Tālr.: 20037000; 20038000, www.noras.lv

Viesu nams “Cerību Liedags”

Skaistā, nomaļā vietā iekārtojies “Cerību
Liedags”, ar ģimenes numuriņu “Lielais
namiņš”, un divvietīgo numuriņu “Mazais
namiņš”. Teritorijā pieejamas āra mēbeles,
grils, ugunskura vieta, šūpuļtīkli, smilšu
kaste, kā arī iespaidīgs kubls, ko saimnieki
piedāvā vienlaikus īrēt 6-8 cilvēkiem. Tāpat
ir arī pirts telpa ar divām lāvām un nelielu
priekštelpu. Peroties jauks skats pa logu.
Adrese: “Cerību Liedags”, Mērsrags
Tālr.: 29264207, FB: piejuras

Viesnīcā uz ūdens Jahta “Palsa”

Ziemā un vasarā, dienās, kad jahta atpūšas
no jūras ceļojumiem, tiek piedāvāta
neatkārtojama iespēja nakšņot uz jahtas
“Palsa” Mērsraga ostā. Pavisam uz jahtas ir
5 kajītes, bet kopā tās ir 18 guļvietas. Nakts
uz jahtas noteikti patiks gan tiem, kas
vēlas baudīt aktīvāku nakts dzīvi, gan arī
tiem, kam prātā un sirdī romantika.
Lietošanai pieejami divi saloni, kuģa
virtuve (kambīze), tualete, duša un sauna.
Cena no viena cilvēka - 10 EUR par nakti. Bērniem līdz 12 gadiem - 5 EUR par
nakti. Visa kuģa noma svinībām vai ballītei uz ūdens - 300 EUR diennaktī.
Cilvēku skaits līdz 30.
Adrese: Mērsraga osta, Mērsrags
Tālr.: 26441749, 26185164, www.palsa.lv, FB: JahtaPalsa

SUP vai kajaku noma “Kurland”

Tiek piedāvāta iespēja baudīt mierpilnu
atpūtu uz SUP dēļa vai kajakā airējot pa
Mērsraga noslēpumainajiem kanāliem,
Engures ezeru vai jūras viļņiem.
Piedāvājumā ir 40 SUP dēļi un 40 kajaki
(20 vienvietīgi un 20 divvietīgi)
Tie paredzēti izmantošanai gan
pieaugušajiem, gan arī bērniem. Nodrošina
arī inventāra piegādi un transportēšanu
līdz Jums vēlamajai vietai visā
Ziemeļkurzemes apkārtnē. Iespēja iznomāt
pilnu ekipējuma komplektu, jo "supi" ir
piepūšami un viegli transportējami. Uzmet
somu mugurā un aiziet!
Adrese: Lielā iela 64, Mērsrags
Tālr.: 29902148, FB: kurlands

NĪCAS NOVADS
Kafejnīca “Dzintariņš”

Kafejnīca ir ģimenes uzņēmums. Radīts ar
draugu un radu atbalstu un iesaistīšanos.
Sirds darbs. Šobrīd atvērta 4 dienas nedēļā.
Plānots iespējami drīz uzsākt pilnu
nedēļas darbalaiku. Terase darbojas arī
ziemā. Vasarā tiks paplašināta. Draudzīgs
ģimenēm ar bērniem - ir barošanas krēsliņi,
zīdaiņu pārtinamais galdiņš, bērnu stūrītis.
Nodrošināta pieejamība - invalīdu
stāvvieta un wc. Ierīču uzlādēšanas
iespējas pie galdiņiem gan iekštelpās, gan uz terases. Brīvpiekļuves WiFi.
Tūrisma informācijas galdiņš. Suvenīru tirdzniecība. Piknika vietas. Izcila kaﬁja.
Labs, sātīgs ēdiens no vietējiem produktiem. Deserti. LV ražotāju alkohols, vīns,
alus. Ātra apkalpošana. Ēdiens un dzērieni arī līdzņemšanai. Rezervācijai
piedāvā mazu telpu 5 - max 12 personām. Foto: Mārtiņš Sīlis
Adrese: Bernāti, Nīcas novads
Tālr.: 28262321, FB: BernatuDzintarins

Kafejnīca “Paviljons”

Maza kaﬁjas pauze vai nelielas svinības
draugu pulkā- par Jums parūpēsies! Mājīga
un jauka kafejnīca ar garšīgu kaﬁju un
sezonas ēdienu piedāvājumu. Piedāvā
nobaudīt siltas brokastis, gardas pusdienas
un gaumīgas vakariņas, kas pagatavotas no
Latvijā audzētiem produktiem, ievērojot
labākās Latvijas un Eiropas tradīcijas. Klāj
galdus svinībām vai atceres pasākumiem līdz 30 cilvēkiem. Vasarā darbojas āra
terase. Ir iespēja iznomāt velosipēdus.
Adrese: "Mazie Alpi", Bernāti, Nīcas novads
Tālr.: 26326035, FB: BernatuPaviljons

PĀVILOSTAS NOVADS
Pāvilostas
novadpētniecības muzejs

19.05. 2018. tiks atklāta interaktīva
ekspozīcija “Pāvilostas smilšu graudi”.
Ekspozīcija atainos pilsētas attīstību
simt gadu periodā no 1918.- 2018.
gadam ar kultūrvēsturiskiem
notikumiem un liecībām.
14.07.2018. ekspozīcijas “Jūriņ, prasa
smalku tīklu” atklāšana. Ar mūsdienīgu
māksliniecisko risinājumu un moderno tehnoloģiju izmantošanu, tiks
saglabātas zvejniecības vērtības un tradīcijas.
Adrese: Dzintaru ielā 1, Pāvilosta
Tālr.: 63498276, 29226273

PRIEKULES NOVADS
Mūzikas taka Purmsātos

Ikvienam dabas un mūzikas mīļotājam
būs iespēja doties pastaigā, saklausot
dabas mūzikas skaņas, putnu jautros
treļļus, ieelpot dabas smaržu. Bet
pārsteigums būs katram kurš ļausies
muzicēšanai uz āra mūzikas
instrumentiem dabas takā, ieklausoties
cilvēka un dabas radīto skaņu
apvienojumam. Gaidām Jūs ciemos arī
tad, kad iepūš ziemelis saltais un sniega pārslas dejo riņķa danci!
Adrese: Purmsātu muižas parks, Purmsāti, Priekules novads

Laukums “Vārti uz Latviju”

Netālu no apdzīvotas vietas zīmes
"Gramzda" izveidots laukums, kurā līdzās jau
augošajam ozolam svinīgos apstākļos
iestādīti vēl divi akcijas "Apskauj Latviju!"
ozoli. Kurzemnieku dzīves vienmēr bijušas
saistītas ar jūru. Jūras ceļi aizved pasaulē un
laiva ir dziļš simbols saiknei starp pagātni
un nākotni, praktisko un garīgo pasauli.
Adrese: Gramzda, Priekules novads

Aktīvā atpūta brīvā dabā – Dižozoli

"Dižozolu" saimnieki labprāt palīdzēs noorganizēt
atraktīvas un jautras sporta spēles kolektīviem,
neaizmirstamas dzimšanas dienas mazākajiem
atpūtniekiem, kā arī ļaus baudīt klusumu un
mieru dabas mīļotājiem. Piedāvā arī izmānīt kādu
zivtiņu krastā, lai uzvārītu kopīgu zupu,
paripināties ūdensbumbā, izpeldēties.
Adrese: “Dižozoli”, Priekules novads
GPS 56.429094, 21.646988
Tālr.: 26260526

ROJAS NOVADS
“Cīrulīšu” mājas vīna degustācija

Iegriežoties Kaltenē, “Cīrulīšu” mājās, varēsiet
nobaudīt dažādus mājas vīnus, kā dzērveņu,
plūmju, pieneņu, vīnogu, cidoniju, rabarberu,
ķirbju. Saimniece piedāvā nogaršot arī
dažādus sidrus, pavasarī bērzu sulas, pieneņu
ievārījumu, vasarā rožu ievārījumu. Ar visiem
šiem gardumiem kopā varēsiet nogaršot arī
Rojā ražoto zivju produkciju. Lūgums
apmeklējumu pieteikt iepriekš!
Adrese: “Cīrulīši”, Kaltene, tālr.: 28308124

Jauna viesnīca un kafejnīca
Rojas centrā “Rojas Pērle”

Rojas centrā atvērsies jauna viesnīca un
kafejnīca “Rojas Pērle” ar 10 labiekārtotiem
numuriem, plašu telpu svinībām,
semināriem un konferencēm.
Adrese: Selgas iela 4a, Roja
Tālr.: 22018468

Dzintras Pētersones daiļdārzs Rojā
Gleznainās Rojas upes krastā ar lielu rūpību
ierīkots Dzintras Pētersones daiļdārzs. Dārzs
pamatā veidots no kokiem, krūmiem un
ziemcietēm, bet vasarā tas priecē ar tādiem
krāšņiem ziediem, kā īrisiem, ﬂokšiem un
dālijām. Šeit apskatāma liela augu dažādība,
un kolekcija ik gadu tiek uzlabota un
papildināta.
Adrese: Upes iela 10, Roja
Tālr.: 29744031

Viesu nams un restorāns
“Akmens stāsti”

Jauns viesu nams Kaltenē ar 6 dizaina numuriņiem jebkuru viesu gaumei. Viesu
namā atrodas arī gaumīgi iekārtots restorāns-bārs. Vēl viesiem pieejama
kamīnzāle un pirts. Jaunais viesu nams atvērsies 2018.g. aprīlī.
Adrese: "Akmeņi" Kaltene, Rojas novads
Tālr.: 20347286

SALDUS NOVADS

Brocēnu gaisa takas

Brocēnu gaisa takas, kas atrodas Brocēnu
Mežaparkā, vasaras sezonā ir lieliska vieta, kur
atpūsties un izklaidēties gan lieliem, gan
maziem asu izjūtu cienītājiem. Lietus un stipra
vēja apstākļos gaisa takas nestrādā.
Adrese: Mežaparks, Brocēni, Brocēnu novads
Tālr.: 24933055,
FB: BrocenuGaisaTakas

Stacija “Airīte”

Stacijas “Airīte” mūra ēka būvēta 1935. gadā pēc
tipveida projekta kā viena no dzelzceļa līnijas
Glūda – Liepāja stacijām. Savulaik tā kalpojusi
par visai lielu tranzīta un tirdzniecības centru,
bet ar laiku stacijas nozīme mazinājusies, un
kopš 2001. gada “Airītē” vilcieni vairs nepiestāj.
Šobrīd stacijas ēku, kas iekļauta Valsts
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā,
iespējams apskatīt no ārpuses, bet, iepriekš
piesakoties, ir iespējams ielūkoties arī pašā ēkā un dzirdēt brīnišķīgā stāstnieka
Pētera Stumbura aizraujošo stāstu par ēkas vēsturi un tās nākotnes redzējumu.
Adrese: “Airītes”, Zirņu pagasts, Saldus novads
Tālr.: 29503503

Putnu novērošanas tornis pie
Sātiņu dīķiem

Tornis, kura kopējais augstums sasniedz
9.8 m, atrodas Sātiņu dīķu dabas liegumā.
Mākslīgi veidotajā dīķu kompleksā pavasaros
ligzdas vij un mazuļus izvadā gan Latvijai
raksturīgie ūdensputni, gan arī Eiropas
valstīs reti un aizsargājami putni. Iepriekš
piesakoties, tiek piedāvātas arī ekskursijas ar
Sātiņu zivsaimniecības apskati.
Adrese: Sātiņu dīķi, Novadnieku pagasts, Saldus novads,
Tālr.: 29165144

TALSU NOVADS
Deviņkalnu disku golfa parks

Deviņkalnu disku golfa parks.Trasē šobrīd ir
pieejami 19 grozi, kas ierīkoti Talsiem
raksturīgajā paugurainajā reljefā, un sniedz
ne tikai skaistus skatus, bet arī interesantus
spēles pavērsienus. Deviņkalnu disku golfa
parks ir brīvi pieejams jebkuram
interesentam, un trases izmantošana ir bez
maksas. Tomēr jārēķinās, ka līdzi jāņem savi
diski, jo nomas punktu plānots izveidot
2018. gada pavasarī. Atnāc un pamēģini!

Adrese: Jaunatnes iela 7, Talsi
Tālr.: 26289901, FB: DevinkalnuDiskuGolfaParks

Peintbols pie Jāņiem

Izmēģini savas dzīves un videospēļu
iemaņas peintbolā pie Jāņiem! Piemērots
skolas vecuma bērniem, jauniešiem un viņu
vecākiem. Mežs, svaigs gaiss, adrenalīns,
aktīvi pavadīts laiks – viss, kas nepieciešams
peintbola kaujai ir Talsu novada Balgales
pagasta “Darbnīcas-Pastaros”. Dabiskā meža
vidē izveidoti šķēršļi no automašīnām,
riepām un citiem otrreiz izmantojamiem
materiāliem. Visa pamatā ir drošība un uzmanība. Peintbols pie Jāņiem ir tikai
par pozitīvām emocijām, tieši tāpēc piedāvā aizsargvestes gan daiļajam
dzimumam, gan mazajiem kareivjiem! Katra ieroča stiprumu ir iespējams
regulēt, līdz ar to - bumbiņas sitiens nebūs stiprāks par mazas bites dzēlienu.
Apmeklējumu pieteikt.
Adrese: “Darbnīcas-Pastari”, Balgale, Talsu novads
Tālr.: 20295485, www.paintballjani.lv

TUKUMA NOVADS
Gastro-kvest tūre Tukumā

Tā ir iespēja dienas laikā iepazīties ar Tukuma
kultūras mantojumu un garšas baudījumu.
Ļauties sapņiem un pozitīvam domu
lidojumam, staigājot pa vecpilsētas ielām,
sajust zaļās zāles, rožu vai liepu smaržu un
baudīt mūsu senču senās receptes
tradicionālos gardumus.
Dienas laikā pēc brokastīm norisināsies
ekskursija, kuru papildinās dažādi uzdevumi,
spēles, interesanti stāsti, mistika, sarunas, lai kopā pavadītu neaizmirstamu dienu.
Pusdienās būs iespēja izgaršot tradicionālo latviešu virtuvi. Savukārt tūres
noslēgumā dalībniekus priecēs kopīgi grupu uzdevumi skaistām atmiņām.
Tūre pieejama grupām sākot no 7 cilvēkiem. Apmeklējumu pieteikt iepriekš.
Adrese: “Merci Kafe”, Pils iela 13, Tukums
Tālr.: 27428705, FB: mercikafe

Rožu maršruts Tukumā

Lai iepazītu Tukumu kā Rožu pilsētu, ir
izveidots īpašs Rožu maršruts, kurā iekļautas 20
dažādas apskates vietas ar dažādu šķirņu un
krāsu rozēm. Pilsētas apstādījumos ir izveidotas
vairāk nekā 15 dažādas rožu dobes un tajās
zied ap 3 tūkstošiem rožu ziedu. Tukums rožu
pilsētas slavu bija iemantojis jau sen, bet
šodien rožu pilsētas slavu tas iemanto ar te
svinētajiem Rožu svētkiem, kuros tiek veidots
pasaulē lielākais dzīvo rožu vainags. Tukuma pievārtē – Sēmes pagastā atrodas
gan lielākā rožaudzētava – “Ar B Agro”, gan viens no lielākajiem rožu kolekcijas
dārziem – “Rozītes”. Gaidām ciemos Tukumā rožu ziedēšanas laikā!
Detalizēts maršruta aprakstu varēsiet saņemt Tukuma Tūrisma informācijas centrā!
Adrese: Talsu iela 5, Tukums
Tālr.: 63124451, www.visittukums.lv

Abavas vīna degustācija

Lai arī Latvijas lielākās vīna darītavas Abavas
saimnieki savu vīnogu dārzu kopj un lolo pie
Sabiles un līdz šim ciemiņus uzņēmuši tikai
saimniecībā, tagad visus interesentus gaida
patīkamas pārmaiņas. Saimnieki Abavas vīna
darītavā, kas atrodas vien dažus kilometrus no
Tukuma, atvēruši jauno vīna pagrabu un vīna
bāru. Apmeklētājiem te iespējams ne tikai
nodegustēt visus aktuālos dzērienus, bet arī
iegādāties līdzņemšanai. Degustācija un ieskats
Abavas vīna pasaulē ietver 5 dzērienu
baudīšanu. Iespējams izvēlēties kādu no trīs
degustāciju programmām: sausie dzērieni,
saldie dzērieni, mix dzērieni. Vizītes ilgums
atkarīgs no apmeklētāju skaita, tāpēc nekautrējieties zvanīt un vaicāt. Vēlama
iepriekšējā pieteikšanās. Vīna darītavas veikalā-kafejnīcā dzērienus iespējams ne
tikai nobaudīt, bet arī iegādāties līdzņemšanai.
Adrese: Abavas ģimenes vīna darītava, "Kalējkrāmi", Slampes pagasts,
Tukuma novads
Tālr.: 26630022, www.abavas.lv

VENTSPILS
Būšnieku ezera dabas taka

Velomaršruts “Apkārt Būšnieku ezeram”,
papildināts ar ~170 metrus garu gājēju laipu,
ezera krasta purvainajā apvidū, ar skatu
platformu putnu vērošanai un veselības taku
ar 10 vingrošanas stendiem visām vecuma
grupām. Ezerā ligzdošanas laikā var novērot ap
34 putnu sugām.
Adrese: Bušnieku ezers, Ventspils

Zvejas kuģis “Grots”

Rekonstrukcijā esošais zvejas kuģis ir
vecākais Latvijā Baltikas tipa zvejas traleris,
kurš jau 17.jūlijā – Jūras svētku laikā, tiks
izstādīts Dienvidu mola stāvlaukumā, līdzās
zvejas kuģim “Azova”.
Adrese: Dienvidu mola stāvlaukums,
Ventspils

VENTSPILS NOVADS
Ekspozīcija
“Vētru muzejs” Jūrkalnē

Latvijā vienīgajā zemūdens kultūrvēsturiskā
mantojuma muzejā var aplūkot Kurzemes
jūrmalā atrastus priekšmetus. Ekspozīcija
veidota kā improvizēts nogrimis burinieks,
skaņa un videomateriāli pastiprina nedaudz
mistisko noskaņu. Šeit ir priekšmeti no
tvaikoņa “Saratova”, uz kura kādu laiku
Ulmaņa valdība bija spiesta eksistēt, lai
nodrošinātu mūsu valsts pastāvēšanu.
Darba laiks: Ce. 14.00 - 18.00; Pk.- Se. 11.00 - 17.00; Sv. 11.00 - 15.00
Adrese: Jūrkalnes Tautas nams, Ventspils novads
Tālr.: 29448883, www.jurkalne.lv
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