
•D1

27. Kolka neem (Kolkasrags). Kurzeme kõige kaugem
põhjapoolne punkt, Krišjāņš Valdemārsi poolt välja arvutatud
Euroopa keskpunkt. Külastajate- ja infokeskused. +371 29149105,
www.kolkasrags.lv, GPS[57.756756,22.598534]•C1
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 Baznīcas iela 5, Kuldīga, GPS[56.968594,21.971016], +371 63322259,
Kuldīga.
+371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, www. visit.kuldiga.lv •B2
Kolkasrags. Kolkasrags, Kolkas pagasts, GPS[57.757652,22.602825], +371 29149105,
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Karosta. Invalīdu iela 4, Liepāja, GPS[56.546303,21.021031], +371 26369470,
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Kandava. Kūrorta iela 1B, Kandava, GPS[57.033867,22.779615], +371 63181150,
+371 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv •C2
Jaunpils. "Pils", Jaunpils, Jaunpils novads, GPS[56.730627,23.0216007], +371 28684484,
turisms@jaunpils.lv, www.jaunpils.lv •C3
Grobiņa. Aktīvā tūrisma centrs "Kuršu Vikingu apmetne". Pīlādžu iela 1,
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1. Rudiņu hirveaed (350 ha). Ekskursioon koos giidiga; siin
võib näha punahirvi, kabehirvi ja mufloneid. +371 29191980,
+371 63027751, www.atputalaukos.lv, GPS[56.814826,23.089457]
•C3
2. Kaive Esivanemate (Senču) tamm. Baltimaade kõige
jämedam 1000aastane tamm, selle ümbermõõt on 10 m.
+371 63124451, www.visittukums.lv, GPS[57.062732,23.024593]
•C2
3. Dunduru luhad. Metsaäärsetel luhtadel Ķemeri
rahvuspargis elavad metshobused ja tarvad, siin ka
vaatetorn lindude ja loomade vaatlemiseks. +371 26424972,
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[56.830392,23.400821] •D3
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10. Loodusrajad Valguma järve ääres. Esimene paljasjalgsete
rada Balti riikides – 1,5 km pikk muutliku teekattega rada, mida
läbitakse paljajalu. Kepikõnni- ja looduse maalirajad, rattarajad,
mängurada, meditatsiooni labürint ning SPA muinasjutulise
Ķemeri rahvuspargi ääremail. +371 63181222, +371 29414022,
www.valgumapasaule.lv, GPS[56.989868,23.315381]•D2
11. Looduspark Abava ürgorg ja Čužu (põõsasmarani)
raba. Imeilusa loodusega territoorium: jõe ürgorg, niidud ja
jõelang. Läti suurim põõsasmarani kasvuala ja väävliallikas.
+371 28396830, +371 63181150, www.visitkandava.lv,
GPS[56.029634,22.785561] •C2
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16. Ventspilsi Sinise lipu supelrand.  Heakorrastatud
valge liivaga rand pikkade liivaluidete, vaatetorni,
Lõunasadama promenaadi-, surfamis- ja nudistide rannaosaga.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.392120,21.533031] •A1
17. Ankru- ja Džunglirada.  Meräärne pargis on hiigelsuurte
ankrute kollektsioon, purrete ja sildadega Džunglirada,
puust loomaskulptuurid ja mänguväljakud, piknikukohad.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.387634,21.533461] •A1
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26. Slītere rahvuspark. Looduse mitmekesisuse mõttes
üks rikkamaid territooriume Läänemere rannikul. Siin leidub
suurim osa Läti loodusele iseloomulikke taimi ja loomi aga
looduses harva esinevaid liike rohkem kui kuskil mujal riigis.
+371 63286000, +371 28385025, www.daba.gov.lv, www.slitere.lv,
GPS[57.696259,22.391167] •B1

36. Liepāja mereäärne park ja Sinise lipu supelrand. Valge
liivaga rand, jalutuskoht, mänguväljakud lastele, skatepark,
staadion, tennisekordid ja Läti suurim trumm. +371 63480808,
+371 29402111, www.liepaja.travel, GPS[56.505333,20.991869]
•A3
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58. 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, +371 26187442, www.jaunmokupils.lv,
GPS[56.982780,23.053571] •C2
59. Lestene kirik ja vennakalmistu. Kirik unikaalsete
puitornamentidega – Läti barokkmälestis, mida renoveeritakse,
ning vennakalmistu kui suurejooneline mälestis II maailmasõjas
Läti leegioni ridades hukkunud sõduritele. +371 29442311,
+371 26247095, www.visittukums.lv, GPS[56.772680,23.137472]
•C3

38. Pāvilosta, Pāvilosta piirkond. Meri, rand, aktiivne
puhkus vee peal, sadam, järsakud, puutumatu loodus,
looduskaitseala, muul. +371 29121894, www.pavilosta.lv,
GPS[56.889561,21.178379] •A3

62. Lapmežciemsi muuseum. Kalapüügi ajalugu, olme
vanasti ja nüüd, mereranna looduslik tähtsus ja fotonäitused.
+371 27000380, +371 27220869, www.lapmezciems.lv,
GPS[57.0008033,23.5125133] •D2
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39. Embūte looduspark. Ebatavaliselt maaliline territoorium
Embūte kõrgustikul, ökoturismirada, vaatetorn, kohalikud
jalgrattamarsruudid ümbruskonnaga tutvumiseks.
+371 26632134, www.liepaja.travel, GPS[56.504223,21.822968]
•B3

63. Kandava vanalinn. Munakivi sillutisega ajaloolised
tänavad, Liivi ordu linnusevaremed Püssirohutorni varemete
ja muistse linnuse maketiga. Siin asub Läti vanim kivisild.
Promenaad, muuseum. +371 63181150, www.visitkandava.lv,
GPS[57.035550,22.779134]•C2

40. Aizvīķu metsapark. 19. saj. mõisapark, hea jalutamispaik,
puuskulptuurid, võimalik korraldada piknikke ja puhata.
+371 29186717, www.mammadaba.lv, GPS[56.334812,21.715164]
•B4

64. Kurzeme kindlusemuuseum. Muuseumis on I. ja
II Maailmasõja sõjaväetehnika ja -varustuse kollektsioon,
mitmekülgne kaevikute ja varjendite näitus. +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv, GPS[56.835597,22.734624] •C3
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44. Talu "Kalnmalas". Tšintšiljade kasvandus, värvikirevate
lindude, ümisejate, kitsede ja ponide vaatamine, kalapüük ja laste
mänguväljak. +371 26416010, GPS[57.378155,22.687172]•C1

45. Rootsi müts ("Zviedru cepure"). Puhkekeskus
Abava ürgorus, kunstlik kelgurada ja saanisõit hobustega,
talvel suusamägi. +371 26405405, www.zviedrucepure.lv,
GPS[57.024982,22.591002] •C2

47. Ekskursioonilaev "Hercogs Jēkabs".  45 minuti
pikkune laevaekskursioon mööda Ventspilsi sadama
veeala ja Venta jõesuuet. +371 26353344, +371 63622263,
+371 29232226, www.visitventspils.com, www.portofventspils.lv,
GPS[57.398468,21.566523]•A1

49. Ventspilsi lastelinnak.  Enam kui 40
mängukonstruktsiooni ja liumäge, lastekohvik,
lilleskulptuur "Pardipere". Igal pühapaeval kell 12.00 korraldatakse
linnakus lõbusaid lasteüritusi. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.388202,21.548991] •A1

51. Olümpiakeskus "Ventspils".  Läti mitmekülgseim
spordikeskus, kus on korvpalli-, kergejõustiku-, uisutamis-,
tenniseväljakud; ujula, skatepark. +371 63622587,
www.ocventspils.lv, GPS[57.387108,21.570799] •A1

53. Aktiivse turismi keskus "Kuršu Vikingu apmetne".
Kuramaa viikingite elu uudised, viikingi rolli sisse
elamine. Grobiņa ajaloolised paigad ja objektid, mida on

66. 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,
GPS[57.396214,21.560497]•A1
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68. Ventspilsi turuplats.  Ajalooline turuplats (17. saj.),
siin on kellamänguga kellatorn, turukaev ja päiksekell.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.396953,21.568349] •A1
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70. Ventspilsi raekojaplats. Siin asub moodne
raamatukogu, Rahvusvaheline kirjanike ja tõlkijate
maja, luterikirik (18. saj. algus) ja Digikeskus.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.395894,21.567518]•A1
71. 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,
GPS[57.385131,21.537901] •A1
72. Lobusoit aururongiga (Mazbānītis). Sõit ajaloolise
kitsarööpmelise (600 mm) auruveduri ja -rongiga (1916. a.)
mööda Ringliini (1,4 km) ja Mäeliini (3,0 km). +371 63624467,
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.385131,21.537901] •A1
73. Ovišu majakas. Läti kõige vanem navigatsiooniehitis
(1814. a.) 37 m kõrguse torni ja majakaga, mille asukoht
on mere kaldal. +371 26264616, www.visitventspils.com,
GPS[57.568611,21.717567] •B1
74. Pope mõisaansambel. Euroopalise tähtsusega
barokk-arhitektuuriline mälestusmärk (1653. a.), endine
jahiloss, praegu asub siin Pope põhikool. Esitletud ajalooline
ekspositsioon. +371 26825367, www.visitventspils.com,
GPS[57.404862,21.856717]•B1
75. Zlēkas. Von Baehri suguvõsale kuulunud pargiga
mõisaansambel (18.–19. saj.), mõisa lähedal asub Zlēku
luteriusu kirik (1645. a.) ja vesiveski. +371 25937709,
www.visitventspils.com, GPS[57.122769,21.824123]•B2
76. Roja ja Roja meremuuseum. Roja piirkonna ajalugu,
purjelaevade ehituse ajalugu, Nõukogude okupatsiooniaja
kuulsaima kalapüügikolhoosi "Banga" võidukäik, kalakonservide
tootmine ja erinevad käsitöötoad. +371 63269594, +371 29449917,
www.visit.roja.lv, GPS[57.504430,22.812535] •C1
77. Kubalu kool – muuseum. Tänapäevani säilinud Läti vanim
palkmajas asuv koolimaja (19. saj.). Klassi sisustus, mantelkorsten,
taastatud hoov ja matkarajad. +371 63254335, +371 26332238,
www.kubalmuz.lv, GPS[57.462498,22.397003] •C1

79. Saksa sõdurite hauad Salduses. Teise Maailmasõjas
langenud sõjameeste mälestuspaik, näitus Kurzeme lahingutest
ja langenud sõjameeste register. +371 63807098, www.saldus.lv,
GPS[56.615705,22.464390]•C3

107. Teater "Mereväravad". Moodne lava, 700 kohaline
teatri-, ooperi- ja balletisaal etenduste nautimiseks, toimuvad
ka eksperimentaalse ja traditsioonilise muusika kontserdid.
+371 63624271, www.jurasvarti.lv, GPS[57.393297,21.541843] •A1
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81. Ezere kultuurajaloo ja koduloouurimise materjalide
kogu "Tollimaja". Ajaloolise tähtsusega maja, kus 8. mail
1945 kirjutati alla Kuramaa katlas ümber piiratud saksa vägede
allaandmise akt. Ekspositsioon Ezere valla ammusest ajaloost
kuni tänapäevani välja. +371 63842152, www.saldus.lv,
GPS[56.405295,22.361981] •B4
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110. Reņķise aed.  Suveürituste toimumiskoht omapäraste
kunstiobjektidega, muinasjututegelase Lutausi rada ja
vabaõhu terviserada ja jõusaal. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.384480,21.570271] •A1

83. Sõjasadama vangla. Ekskursioonid vanglas ja
muuseumis, show, ekstreemne öö vanglas. +371 26369470,
www.karostascietums.lv, GPS[56.545540,21.020264] •A3

111. Liivi rahvamaja. Maailmas ainuke liivi rahvamaja, näitused,
olmeesemete kollektsioon. +371 29463028, www.livones.net,
GPS[57.680248,22.318338] •B1

81

84. Liepāja Püha Nikolai Õigeusklike meremeeste
katedraal. Kõige kõrgem kuppelehitis Baltikumis, ikoonid ja
mosaiigid. +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv,
www.liepaja.travel, GPS[56.552864,21.012330]•A3

112. Pāce villatehas. Ainus koht Lätis kus alates 19. saj. lõpust
teostatakse villa täielikku töötlusprotsessi. Ekskursioonid,
toodete müük. +371 26151720, +371 26431463, www.pace.lv,
GPS[57.496994,22.275902] •B1

85. Põhjafordid. Mereäärsed kindlustised, ekskursioonid
tõrvikutega maa-alustes labürintides, spioonimäng
"Põgenemine NSVL-ist" ja "Tundmuste labürint". +371 26369470,
www.karostascietums.lv, GPS[56.592777,21.015455] •A3

113. Talsi. Talsi rahvamaja ja Loomehoov, maalilised kingud,
mälestusmärk "Kandlemängija", linna promenaad. +371
63224165, www.talsitourism.lv, GPS[57.245815,22.583427]•C2
83

90. Kuldīga keskaegne ajalooline keskus ümber
Alekšupīti jõe. Kurzeme hertsogiriigi pealinn: puuarhitektuur,
katusekividega kaetud katused, sillad ja kivisillutisega
tänavad. Läti Veneetsia. +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.968212,21.970854] •B2
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64

87
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93. Kuldīga koduloomuuseum. Linna ajaloole pühendatud
ekspositsioon,20. saj. alguse rikka Kuldīga elaniku korter,
kui ka osa mahukast kaardikogust. +371 63350179,
www.kuldigasmuzejs.lv, GPS[56.968484,21.976662] •B2

66

94. Ugāle luterikirik ja orelitöökoda. Kirikus on kuulus
ja väga vana läti orel (1697.–1701. a.), siin ka ainus oreli- ja
leierkastitöökoda Lätis. +371 29120601, www.visitventspils.com,
GPS[57.264244,22.044067] •B2
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122. Salduse Püha Jaani luteri kirik. Salduse kõige vanem ehitis
(19. saj.), mälestusmärgid, orel, kellatorn, kabel. +371 29258125,
www.saldus.lv, GPS[56.667500,22.492125] •C3

122

125. Tekstilitöökoda "Austrumi". Baiba Rītere tekstiilikunst,
gobeläänid, näitus, kangakudumine, värvide tähendus,
loovtöökojad, õppetöökojad, meened. +371 26470849,
www.baibatextileart.lv, GPS[56.688339,22.513561] •C3
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127. Kino-foto ajaloo näitus "Ziķi". Kino-foto aparatuur,
-vahendite kollektsioon, fotografeerimise põhimõtted ja fotod.
Saldus, +371 29456334, www.saldus.lv, GPS[56.668455,22.350524]
•B3
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129. Liepāja muuseum.  Linna ajalugu, arheloogilised
leiud, kunstinäitused, ekskursioonid, audiogiid, muuseumi
aed. +371 29605223, +371 63422604, www.liepajasmuzejs.lv,
GPS[56.510910,21.002127] •A3

130

131. Liepāja hümni tegelaste skulptuurid. Pronksist
skulptuurid. Turismi marsruut. Liepāja, +371 63480808,
+371 29402111, www.liepaja.travel, GPS[56.509987,20.997413] •A3
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132. Läti kuulsatele muusikutele pühendatud kuulsusallee.
Jalakäijate tänav, kus on pronksplaadid Läti kuulsate muusikute
käejälgedega, Läti kõige suurem kitarr. Liepāja, +371 63480808,
+371 29402111, www.liepaja.travel, GPS[56.507290,21.011986] •A3

104

105. Ventspilsi lilleskulptuurid.  Ventspilsi hüütakse
Läti lillepealinnaks: Siin on seitse lilleskulptuuri, üks neist
kannab Lillekella nime. Uue lilleskulptuuri nimi on Lepatriinu
perekond karikakral. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.389601,21.565080] •A1
76

120. Jaunauce mõisaansambel ja -park. Ampiirstiilis
arhitektuur (19. saj.), valgete kahhelkivide kollektsioon
ja looduspark. +371 26014296, www.jaunaucespils.lv,
GPS[56.446175,22.693634]•C4

130. Püha Kolmainukatedraal. Rokokoo stiilis sisekujundus,
maailma suurim mehhaaniline orel, vaatetorn (18. saj.).
Liepāja, +371 20360055, +371 25914456, www.liepaja.travel,
GPS[56.509796,21.013134] •A3

103. Uģis Daiņis keraamika töötuba. Savinõude
valmistamisprotsessiga tutvumine, potikederiga töötamine,
igapäevaselt ja majapidamises vajalike esemete müük.
+371 29256833, GPS[56.911588,22.979102] •C2
104. Ventspilsi purskkaevud.  Linn on tuntud
ekstravagantsete purskkaevude poolest: Veskikivi,
Päiksepaadid, Luitemänd, Tilgad, Laevade vaatleja jt.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.397346,21.562557] •A1

119. Keraamikatöökoda ja salong Ciparnīca. Talsi
keraamika. Töötoad, kausid, pütid, kannud, taldrikud, pudelid,
serviisid. +371 22429527, +371 22458389, ciparnica.blogspot.com,
GPS[57.2452094,22.5937256] •C2
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128. Keraamika töökoda "Klapatas". Savikeraamika töötoad.
Pulmatavad, vibulas kmine, piknikukoht. +371 63865253,
+371 26305478, www.saldus.lv, GPS[56.537529,22.211609]•B3

101. Tukumsi muuseumi kudujate töötuba. Tukumsi
ringkonna etnograafiliste traditsioonide edasikestmine,
näitused ja loov-töötoad. +371 63125539, +371 25622267,
www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.968257,23.149142] •C2
102. Gints Haņeckis sepikoda. Sepa tööprotsessiga tutvumine
jälgides ja ise järele proovides midagi rauast sepitseda. Sepised
nagu kunstiteosed. +371 29167921, GPS[56.965383,23.106725]
•C2

118. Nurmuiža loss. 18-19. sajandil ehitatud hooned ja
maastikupark. Taastatud tiikide süsteem, uuendatud sillad,
korrastatud lossipark, ait, hobusetall, väravatorn, aednikumaja,
sulastemaja, sepikoda ja linnumaja. +371 29171700,
GPS[57.22705,22.761004] •C2

126. Salduse muusika- ja kunstikooli hoone.
 üüdisarhitektuuri näide, 2013. aasta Läti arhitektuuriauhinna
N
laureaat. Saldus, +371 29683081, +371 29458859, www.saldus.lv,
GPS[56.666383,22.489458] •C3

99. Õletöökoda Tukumsis. Õleskulptuurid (päkapikud,
lohed, seened), loov-töötoad õpilastele ja peredele, meened.
+371 29495746, www.salmulietas.lv, GPS[56.968253,23.160508]
•C2
100. Galerii "Uks". Uute ja kohalike kunstnike näitused,
tarbekunsti esemed, maalid, punutised, käsitöö, suveniirid
Tukumsist. +371 63124312, +371 28391437, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.965222,23.154771] •C2
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124. Kalnsēta mõis ja park. 19. saj. mõisa ja looduspark,
vabaõhulava, jõgi, sild ja Armastuse saar. Üritused.
+371 63807012, www.saldus.lv, GPS[56.666321,22.513863] •C3

Kultuur ja traditsioonid
98. Džūkste Muinasjutumuuseum. Läti muinasjuttude
kangelased, rollimängud, nukuetendused, näitused,
mängud ja ekskursioonid. +371 63154691, +371 26513314,
www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.812490,23.347693] •D3

116. Puunikerdaja töökoda "Zeļļi" ja käsitööliste õu
"Kauliņi". Tutvumine puunikerdaja tööga, pakutakse erinevaid
puitsuveniire, sõitu kitsarööpmelise puitrongiga "Ronis" (Hüljes)
ja puitautoga "Sirmais Žiperis" (Hall tragi) . +371 29430282,
www.meistarsigurds.lv, GPS[57.373198,22.591538] •C1

123. Kapellersite maja. Loometöökojad, näitused,
kontserdid, suveniiri- ja käsitööpood "Pūču bode".
+371 26423495, www.saldus.lv, GPS[56.665003,22.494586] •C3

97. Läti Põllumajandusmuuseum. Laialdane 19.–20. saj. olmeja põllumajandusriistade näitus. +371 63291343, +371 29403183,
www.kaleji.et.lv, GPS[57.232246,22.563686]•C2
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121. Purskkaev "Meetilk". Skulptuur – purskkaev Līgo puiesteel.
Saldus, +371 63807443, www.saldus.lv, GPS[56.664101,22.492012]
•C3

95. Dundaga loss ja ümbrus. Põhja- Kurzeme suurim ja vanim
loss, kus on võimalik näha ainust medalite püsinäitust Baltikumis.
Ümbruses park, luterlik kirik, Dakterleja (Arsti org), jalutus- ja
rattarajad. +371 29478393, +371 29444395, www.visit.dundaga.lv,
www.dundagaspils.lv, GPS[57.508953,22.358294]•B1
96. Talsi Koduloomuuseum. Kultuurilise ja haridusliku
tähtsusega keskus, siin korraldatakse kunsti- ja loodusnäitusi,
harivaid muuseumiüritusi. +371 63222770, +371 29102628,
www.talsumuzejs.lv, GPS[57.242580,22.603083] •C2
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117. Tiņģere loss. Īve valla ajalooliste tõendusmaterjalide hoidla,
võimalus endil osaleda käsitöö- ja kunstistuudios ning külastada
lossikeldreid nautides sulase elu atmosfääri. +371 29172760,
GPS[57.45034,22.525367] •C1

91. Kuldīga Raekojaplats. 17. sajandi kohtumispaik,
kus on purskkaev, uus ja vana raekoda. +371 293344403,
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.968594,21.971016] •B2
92. Kuldīga Püha Katrina kirik. Kuldīga esimene
kirik, rikkaliku sisekujundusega, kannab linna patrooni
Katrina nime. +371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv,
GPS[56.970117,21.973184] •B2

114. Pedvāle Vabaõhu muuseum. Enam kui 150
vabaõhukunstiteost, mis loodud sümpoosiumidel, töötubades ja
meistrikodades. +371 63252249, +371 29133374, www.pedvale.lv,
GPS[57.031574,22.561626]•C2
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115. Sabile ja Vīna kalns (veinimägi). Kurzeme väikelinn,
veini pidustustega, käsitöötraditsioonide ja veinimäega, mis
on märgitud Guinnessi rekorditeraamatusse. +371 63252344,
www.sabile.lv, GPS[57.047832,22.570381] •C2

89. Vana kivisild üle Venta jõe. Üks vanimaid kivisildu
Euroopas (1874). Kuldīga, +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.969994,21.977451] •B2

60

109. Ventspilsi loomemaja koos planetaariumi ja
observatooriumiga. Rekonstrueeritud Läti Seltsi
rahvusromantismi ja juugendstiili elementidega hoone
(1912. a.), Digiplanetaarium ja Observatoorium. +371 63622805,
www.jaunradesnams.lv, GPS[57.395671,21.562924] •A1

82. Liepāja Sõjasadam (Karosta). Liepāja linna põhjaosa,
mis tekkis 19. sajandil Vene impeeriumi sõjamereväe baasi
kohale. +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv,
www.liepaja.travel, GPS[56.548885,21.014786] •A3

88. Īvande mõisaansambel. Neoklassitsismi stiilis
arhitektuur (19. saj. teine pool). Looduspark, kus kasvab Baltikumi
kõige kõrgem nulg ja loodusrada. +371 63343113, +371 29198126,
GPS[56.996067,21.758080] •B2
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108. Pārventa raamatukogu.  Moodsa arhitektuuri meistritöö
(2009. a.), siin tegutseb linna raamatukogu ja kultuuri-, kunsti
ja näitusekeskus. +371 63680072, www.biblioteka.ventspils.lv,
GPS[57.403790,21.591711]•A1

87. Ēdole loss. Keskaegne tornidega kiviloss, siseõu ja lossiga
seotud legendid. Võimalik tellida öömaja. +371 63321251,
+371 26228899, www.edolespils.lv, GPS[57.017937,21.696281] •B2

69. 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,
GPS[57.397509,21.566525] •A1
46

106. 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, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.395229,21.553545] •A1

86. "Allahinnatud asjade muuseum". Antiikraadiote
kogu, maalid, iidsed majapidamisesemed, kui ka paljud
teised oma erilise looga. +371 63459091, +371 26420306,
www.grobinasturisms.lv, GPS[56.562852,21.193258] •A3

67. Ostgals.  Kunagine kaluriküla (19. saj. keskpaik),
mis on praeguseks kokku kasvanud linnaterritooriumiga,
riikliku tähtsusega kultuurilis-ajalooline mälestusmärk.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.393173,21.543404] •A1
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78. J. Rozentāli Salduse Ajaloo- ja kunstimuuseum.
 uuseumis võimalik tutvuda läti maalikunsti vanameistrite ja
M
tänapäeval tuntud kunstnike töödega. Näitus Salduse linna
ajaloost, interaktiivsed mängud ja suveniirid. +371 63881547,
www.saldus.lv, GPS[56.662983,22.496611] •C3

80. Memoriaal "Airītes". Mälestusmärk kolonelile O. Kalpaks,
materjalid 1. maailmasõja ja Läti armee kohta. +371 63830281,
+371 22017465, www.saldus.lv, GPS[56.678870,22.155125] •B3

65. Piltene. Üks väiksemaid puuarhitektuuri ja munakiviteedega
Läti linnakesi, siin ka muuseum, linnusevaremed Venta
kaldal, kohalik kirik. +371 26566315, www.visitventspils.com,
GPS[57.222464,21.667893] •B2

52. Ventspilsi skatepark.  Üks moodsamaid skateparke
Lätis ja Ida-Euroopas. Talviti tegutseb skatepark ruumis.
+371 63622587, www.ocventspils.lv, GPS[57.388639,21.566607]
•A1
26

57. Kinolinnak Cinevilla. Suurejooneline filmimipaviljonidega
vabaõhu kinovõttelinnak, seni ainus Baltikumis.
Atraktiivsed ekskursioonid, kus külastajatel on võimalik
ümber riietuda, vaatemängude filmimine. +371 28606677,
www.cinevillastudio.com, GPS[56.878294,23.219939] •D3

37. Linnuvaatlustornid ja purded Liepāja järvel.
Linnuvaatlus, järv ja matkad. +371 63480808, +371 29402111,
www.liepaja.travel, GPS[56.479727,21.055087] •A3

32

50. Seikluspark ja suusamägi Lembergsi kaabu. 
Atraktsioonid seikluspargis, jalgratta-, köie-, suusa-,
snowboarding-, BMX-, orienteerumisrajad; paintball, kohvik,
piknikukohad. +371 28611333, www.piedzivojumuparks.lv,
www.lembergahute.lv, GPS[57.374084,21.546892] •A1
22

56. Aizpute vanalinn. Liivi ordulossi varemed ja Püha Jaani kirik
(13. saj), uus mõisaloss, sünagoogid ja ajalooline puithoonestus
kudujate stuudio, nukutoa ja kunstnike töökodadega.
+371 28617307, www.visitaizpute.lv, GPS[56.721667,21.600278]
•A3

61. Šlokenbeka mõis. 15. saj. keskaja kindlustatud mõis
piigiavadega. Ekskursioonid mõisahaldaja juhtimisel,
Kurzeme veinide ja "Šlokenbekas īpašā" (Šlokenbeki erilise)
degusteerimine. Läti maanteemuuseum teeehituse ja tehnika
ajaloost, teeehitus tehnika, hoburakmete ja vankrite kogu.
+371 29904147, www.slokenbeka.lv, GPS[56.976016,23.226107]
•D2

42. 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, +371 63489501,
www.nica.lv•A4
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60. Rootsi müür ja Keskaegne talu "Niedru lija". Atraktiivsed
keskaegsed meelelahutused: vibulas kmine, arbaleti-, kirve- ja
odavise, mündi sepistamine ja õnnevalamine. +371 26336513,
www.niedrulija.viss.lv, GPS[56.729863,23.022099]•C3

48. Ventspilsi ranna veepark. Veepark asub mereranna
läheduses. Siin on 3 basseini, liumäed, mullivannid, saun ja
väikestele lastele mõeldud veeatraktsioonid. +371 26429684,
www.pludmalesakvaparks.lv, GPS[57.390365,21.534600] •A1

24. Roja jõe loodusrada. Paadisõit mööda Roja jõge ja
paadilaenutus. +371 28630590, +371 28627919, www.visit.roja.lv,
GPS[57.507755,22.787054] •C1
25. Mērsrags. Väike kaluriküla mereäärsete niitude ja kivise
mererannaga. Kalurimuuseum, vaatetornid mere kaldal ja
Engure järve ääres. 19 m kõrgune Mērsraga majakas, kus tuli
esmakordselt süüdati 1875. aastal. Avatud ööpäeva pimedal ajal
aastaringselt. +371 63237704, +371 28325803, www.mersrags.lv,
GPS[57.366545,23.120757] •C2
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46. Ventspilsi Veeatraktsioonide park. Puhkekompleks: ujula,
veeatraktsioonid, SPA, saunad, spordisaal, ilusalong ja kohvik.
+371 25636777, www.udensparks.lv, GPS[57.393380,21.570941]
•A1

22. Vasenieku raba. 4 km pikkune laudtee kõrgrabas,
vaatetorn. +371 25937709, www.ldf.lv, GPS[57.350430,22.159081]
•B1
23. Pūrciemsi Valge luide . Loodusrajal näeb neoliitikumi
aegset asulat. Rada kulgeb piki muljetavaldavat 20 m
kõrgust valget liivaluidet Pilsupīte jõe kaldal. +371 28630590,
www.visit.roja.lv, GPS[57.5765951,22.6317722] •C1

34. Kalni loodusrada. 1,5 km pikkune rada algab Kanavišķi
veehoidla juurest ja kulgeb piki Losise jõge. Raja ääres on viidad
ja teave vaatamisväärsuste kohta – pruunsöe vedamiseks
rajatud raudtee muldkeha, sinisavist pankrannik, Airīši rändrahn.
+371 29341073, www.saldus.lv, GPS[56.459278,22.115153] •B4

Aktiivne puhkus

20. Jūrkalne. 20 m kõrgune ainulaadne pankrannik Baltikumis,
vana puusild üle Riva jõe ja "Lootuste puri" s.o. mälestusmärk
II Maailmasõja ajal Rootsi põgenenud inimeste mälestuseks.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.016254,21.383171]•A2
21. 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, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.208326,22.151978] •B2
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43. Pape. Kunagine kaluriküla, mis asus kitsal maa-alal Pape
järve ja mere vahel. Suurepärane linnuvaatluskoht, liivane rand,
kalurielamu-vabaõhumuuseum. +371 29134903, www.rucava.lv,
GPS[56.154919,21.023322] •A4

18. Lõunamuul. Koht, kus saab teha jalutuskäike
muulil, skulptuur "Lehm madrus", 19 m kõrgune vaatetorn,
kalalaev "Azova" ja kett-tool. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.395835,21.533594] •A1
19. Staldzene ja Ventspilsi Hirveaed.  Vana kaluriküla,
populaarne ujumis- ja jalutuskoht mererannas; lähedal
asuv Hirveaed (30 ha) ja vaatetorn. +371 29102584,
www.visitventspils.com, GPS[57.429598,21.649641]•B1

32. Ciecere loodusrada. 760 m pikkune rada piki Ciecere jõge
Salduses, kohandatud erivajadustega inimestele. +371 63807443,
www.saldus.lv, GPS[56.667194,22.490816] •C3

41. Kalēti metspark "Priediens". Seene-, looma- ja
ravimtaimede loodusrajad, takistusrada, kiiged, laste
mänguväljak, Priekule miniatuuris j.t. atraktsioonid.
+371 26197828, www.mammadaba.lv, GPS[56.360352,21.493206]
•A4

14. Alekšjõe juga. Läti kõige kõrgem juga (4,5 m), siin asus
kunagi esimene paberiveski. +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.969967,21.975853] •B2
15. Teadmiste park ja õpperada Tamme biotoop.
Tutvustab erinevaid protsesse metsas ja metsamajanduses.
Minigolf, bouling, meelelahutuslikud mängud ja tegevused.
+371 26364473, GPS[56.916010,22.416482] •B2
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35. 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, GPS[56.547100,22.627888] •C3

12. Riežupe liivakoopad.  Üks pikemaid maa-aluseid
koopalabürinte Baltikumis. Sissepääs ainult koos giidiga.
+371 29555042, GPS[57.004933,21.990195] •B2
13. Venta juga. Euroopa kõige laiem looduslik juga (249
m), kus kevadeti ja sügiseti võib näha kalu lupsamas. Sinise
lipu supelrand ja puhkekohad Mārtiņsala. +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.970280,21.977034]•B2

30. Aedpäevaliiliate kasvatus, koduveinid. Baltimaade
suurim päevaliiliate aed, üle 200 erineneva sordi, võimalik osta
taimi, gruppidele koduveinide degusteerimine. +371 63291301,
+371 29457055, www.daylilie.lv, GPS[57.229412,22.746077]•C2

54. Tukums ja vanalinn. Liiviordu lossitorn ja kunstimuuseum,
vanalinn, munakivisillutis, kunstnikud, muuseumid, loovtöötoad,
purskkaevud ja ümberkaudsed lossid. +371 63124451,
www.visittukums.lv, GPS[56.965641,23.155518] •C2
55. Durbe loss. Klassitsismi stiilis ehitatud loss, sisekujundus
pärit 19. saj. lõpust. Pakutakse lossiekskursioone,
teatraliseeritud ekskursioone ja keraamika-töötuba.
+371 63122633, +371 26305946, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.966971,23.193827]•C2

33. Lauku sēta "Bieriņi". Vaadeldav muljetavaldav
jahitrofeede kogu. Samuti võib näha erinevaid linde. Näiteks
metsparte, paabulindu. +371 29449245, www.bierini.viss.lv,
GPS[56.443371,22.102990] •B4

8. Kartavu mägi. Linnamägi ja loodusrada, lehise allee
ja kuusemets. Muinaslätlaste asula mudel ja piknikupaik.
+371 28684484, www.jaunpils.lv, GPS[56.717387,23.016835] •C3
9. Looduspark "Engure järv". Engures järv ning metshobuste
ja lehmade karjamaa Engure järve kaldal, lindude vaatlemine,
vestlused ornitoloogidega. +371 29474420, www.eedp.lv,
GPS[57.214465,23.148485] •C2
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31. Botaanikarada Drubazas.  2 km pikkune Abava ürgoru
loodusrada, kus on võimalik tutvuda siinse liigirohke taimeriigiga.
Ümberkaudsetel luhtadel käivad toitu otsimas metsveised.
Koduveinide degusteerimine. +371 26473783, www.sabile.lv,
GPS[57.030616,22.595200]•C2

6. Loodusrada "Viesatas upesloki". Viesatas jõeäärne rada
(1,5 km) korrastatud piknikupaikade ja teatetahvlitega. Raja lõpus
– Spuņņakmens – üks suurimaid Läti hiidrahne. +371 28302871,
GPS[56.823600,22.972059] •C3
7. Roosikasvandus "Rozītes". Enam kui 300 roosiliigiga
kollektsioon, mida igal aastal täiendatakse uute roosiliikidega
Euroopa roosikasvandustest. Konsultatsioonid roosikasvanduses
ja roosiistikute müük. +371 26469604, www.dailasrozes.lv,
GPS[57.051697,23.126447] •C2

Ajalugu ja ajaloolised vaadendid

29. Looduspark Talsi kuppelmaastik. Omapärane ja
huvitav maastik käänuliste teede, mäekuplite, järvede ja
metsadega. Pastorimaja, Euroopa metsasalu (istutatud mets) ja
Kamparmägi 28m kõrgusel asuva vaatetorniga. +371 63224165,
www.talsupauguraine.lv, GPS[57.263676,22.678529] •C2

4. Suur Ķemeri nõmm. Muinasjutuline laudtee rabarada
(1,5 km ja 3,7 km) vaatetornide ja linnuvaatlustorniga ühes
suurimas turbarabas Lätis – Ķemeri rahvuspargis. +371 26424972,
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[56.911453,23.4459663] •D3
5. Kaņiera järve linnuvaatlustorn ja pilliroorada.
Euroopalise tähtsusega lindude pesitsuspaik, 14 saart, Kaņiera
järve paadikeskus. +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri,
GPS[57.001179,23.471072] •D2

28. Murueide (Laumu) looduspark. Looduse arengut
uurivad loodusrajad: Mesilas-, Linnu-, Metsa- ja Spordirajad.
Minigolf ja kettagolf (Disc-glof ). +371 26403240, +371 29477731,
www.laumas.lv, GPS[57.380417,22.536049] •C1

puudutanud viikingite hingeõhk ja sõrmed. +371 26490324,
www.grobinasvikingi.lv, GPS[56.561374,21.143188] •A3
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133. Padure ait. Vanade käsitööriistade kollektsioon,
õppetöötoad, kultuuriprogramm, traditsioonid, läti toitudeja
veini degusteerimine. Padures pagasts, +371 29753278,
www.padure.lv •B2
134. Linnaaed. Rajatud jalutusrajad, lehtla, tiik jalakäijate
silla ja purskkaevuga, L. Rezevska skulptuurid, kelder ja
veini degusteerimine ning vabaõhukino. +371 63350179,
www.kuldigasmuzejs.lv, GPS[56.968830,21.975787] •B2

132

134

A

Ventspils

B

125

Tukums

76

56

Talsi

111

72

83

Saldus

184

63

115

119

Rīga

119

168

145

98

215

Irbe

Liepāja

58

96

58

52

155

91

Kuldīga

45

85

105

23

201

137

34
557

D

Tähistused

1

111 137
33
56

26

73

58
95

112
19

24 76
77

556
560

110

Aktiivne puhkus

54

Ajalugu ja ajaloolised
vaadendid

98

Kultuur ja traditsioonid
Gastronoomiline turism
Kurzeme
Turismiassotsiatsioon
soovitab
Kuramaa rannik

29

Romantilised Kuramaa
väikelinnad

117

16 18

52 54 104

45

1

Roheline Põhja-Kuramaa
piirkond

74

66 72 46 52

116

28

22

Raudtee
35

Riia laht

36 25

Mitmesuunaline
maantee
32

135

meri

65

113

119

21

118

553

30

29

559

57

9

Muudel teedel

554

140

39

133

20

12
88

562

18 23

89 93

5

1

565

114 45

564
13 14

26

143

31

11

555

19
15

134
10 16

63

2

7

138

142

54 55
574 99

9

5

Eurovelo 10
Riigipiir

62
30

61

10

Mõõtkava 1 : 700 000

552

103

64

6

1
98
25
59

60

56

47

6

37

80

32

51

144

127

78 79

48

121

126
61

59

86

129

585

132

41 46

128

39

37

35

Latvia.travel iPhone ja android
nutitelefonide rakendus (tasuta)
Sinu ametlik teejuht Lätis
reisides. Latvia.travel
nutitelefoni rakenduses otsi:
vaatamisväärsused, ööbimiskohad,
üritused, restoranid ja kohvikud,
turismiinfokeskused, Läti kaart.

120

33

580-584

EDEN

122
41
40

4

567

568

43

40

Kuldīga ja Liepāja sai EDEN
auhinna, kui kõige väljapaistvam
Euroopa turismi sihtkoht.
Turismi objekti nr.:
13

14

36

37

82

83

84

85

89

90

91

92

93

129

130

131

132

www.hotel-metropole.lv •B2
www.hotelvirka.lv •B2

15. Kohvik "Pīlādzītis". Kuldīga, GPS[56.971224,21.991728], www.simra.lv •B2
16. Apartemendid "Goldingen Apartments". Kuldīga, GPS[56.967983,21.971227],

www.goldingen.lv •B2

17. Külalistemajas "Kauši". Kuldīgas novads, GPS[57.040466,21.715811],
143

+371 29555151 •B2

18. Pagariäri"Suitu maize". Alsungas novads, GPS[56.979320,21.558046],

+371 29411730 •A2

19. Nädalalõpumaja "Amatnieki". Kuldīgas novads, GPS[56.985220,22.022464],

+371 29402142 •B2

20. Külalistemaja ja SPA "Piena muiža". Sieksāte, Skrundas novads,

GPS[56.41415,21. 3405], www.pienamuiza.lv •B3

21. Külalistemaja "Ružciems". Tukuma novads, GPS[57.1025440,23.0032923],

www.ruzciems.lv •C2

144

22. Majapidamine "Gundegas". Kuldīgas novads, GPS[56.891065,21.809331] •B3
23. Marmot Majapidamine "Jaunstuči". Alsungas novads,

GPS[56.994981,21.622428], www.murkskis.lv •B2
www.sveikuli.lv •C2

25. Külalistemaja "Bramaņi". Jaunpils novads, GPS[56.779214,23.038441],

www.bramani.viss.lv •C3

62

5

38

129

9

76

130

27
82

111
85

26

42

73

19

66

105

106

119

46

135

20

60

142

38

20

87

133

Informatsioon:
http://ec.europa.eu/eden

26. Kämping "Plosti". Kandavas novads, GPS[57.025059,22.653730], www.plosti.lv

•C2

27. Kodumajutus "Indāni". Kandavas novads, GPS[56.967690,22.755776],

www.indani.viss.lv •C2

28. Kohvik "Apšukrogs". Tukuma novads, GPS[57.0627216,22.8463486],

www.apsukrogs.lv •C2

29. Hotell "Roja". Rojas novads, GPS[57.507431,22.801008] www.rojahotel.lv •C1
30. Dace Lakševica iluaed. Tukums, GPS[56.965762,23.135763], +371 29177195 •B2
31. PIKC Kandava põllumajandustehnikum. Kandavas novads,

GPS[57.036885,22.793245], www.kandavastehnikums.lv •C2

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

43

33. Külalistemaja, kämping "Mazirbes kalēji". Dundagas novads,

GPS[57.684277,22.318424], www.kaleji.viss.lv •B1

34. Nädalalõpumaja, kämping "Ūši". Dundagas novads,

GPS[57.748127,22.595503], www.kolka.info •C1

35. Kämping "Upeskalni". Talsu novads, GPS[57.328370,22.572395],

+371 29154018 •C2

36. Kämping "Stieress". Mērsraga novads, GPS[57.336212,23.125019],

www.stieres.lv •C2

37. Külalistemaja "Zariņi". Pāvilostas novads, GPS[56.661888,21.073130],

www.zariniir.viss.lv •A3

38. Külalistemaja "Laikas". Pāvilostas novads, GPS[56.780201,21.063299],

www.laikas.lv •A3

90

13

14

114

45

11

63

54

39. Puhkekeskus "Drubazas". Talsu novads, GPS[57.030616,22.595200],

+371 26473783 •C2

40. Kämping "Pūķarags". Rucavas novads, GPS[56.164871,21.021749],

www.pukarags.lv •A4

Riia – Talsi – Dundaga – Pāce – Ance – Ventspils – Ugāle – Tukums – Riia

41. Apartemendid "Kalēja māja". Liepāja, GPS[56.501876,21.002769],

Põhja-Kuramaa kutsub reisijaid tutvuma mitmekülgse loodusega – Kaniera ja
Engure jõe ääres linnulaulu kuulata ning siniseid lehmi ja metsikuid hobuseid
vaadelda, Kolka neemelt rõõmuga päikesetõuse ja –loojanguid jälgida ning näha,
kuidas löövad kokku kahe mere lained, Ugales külastada oreli töökoda, Laumu
looduspargis tutvust teha mesilaste elukäiguga ning käija läbi Talsu üheksa
mäekinku, kuid Tukumsi pool tutvust teha kohaga, kus sünnib kino – Cinevilla.

42. Liepāja Olümpiakeskus. Liepāja, GPS[56.519352,21.017941], www.loc.lv •A3

TOP vaatamisväärsused:
4

5

57

54

29

www.kalejamaja.lv •A3

43. Liepaja ülikool. Liepāja, GPS[56.508804,21.010239], www.liepu.lv •A3
44. Kanuulaevade rent "Sofijas laivas". Liepāja, GPS[56.517626,21.030276],

www.sofijaslaivas.lv •A3

45. Medainie apartemendid. Liepāja, GPS[56.517907,21.012659], +371 29742832

•A3

46. Laevade rent "Niknās laivas". Liepāja, GPS[56.512222,21.01588],
119

21

94

17

26

27

23

9

Rattarajadwww.velokurzeme.lv

569

81

13. Hotell "Metropole". Kuldīga, GPS[56.968417,21.971401],
14. Hotell "Hotell Virkas Muiža". Kuldīga, GPS[56.979339,21.961163],

TOP vaatamisväärsused:

3

34

42

138

Roheline Põhja-Kuramaa piirkond

8

Hädaabi telefoninumbrid
(tasuta)
112 – tuletõrje,
110 – politsei,
113 – kiirabi,
114 – gaasileke,
1888 – autoabi

53

www.ventasrumba.lv •B2

Riia – Engure – Roja – Kolka – Ventspils – Jūrkalne – Pāvilosta – Liepāja – Nīca

3

60
139

20
8

82 85 36

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

TOP vaatamisväärsused:

573

3

140. Rideļu veski. Ekskursioonid mööda vesiveskisid,
pannkookide küpsetamine, paadisõit mööda järve, saun.
+371 26536532, +371 22440094, www.rideludzirnavas.lv,
GPS[57.151879,23.102682] •C2

GPS[56.968397,21.964097], www.kuldigasarodvidusskola.lv •B2

11. Külalistemaja "Ventas Rumba". Kuldīga, GPS[56.969475,21.979602],

See on üks maalilisemaid Kuramaa marsruute, läbides on teil võimalus kogeda
nii Kuramaa kaunist loodust, näha saja-aastastest puudest ümbritsetud mõisaid,
losse ja kirikuid, romantiliste puumajadega iidset Aizputet, Läti magusaimat linna
Saldust (tõlkes: magus), traditsiooniküllast Suitide ala Alsunga juures, Kuramaa
iidset pealinna Kuldigat ning maastiku ning kuultuuripärandi poolest kõige
rikkalikumat jõeorgu – Abava ürgorgu.

3

572
38

www.polisi.viss.lv •B2

10. Kuldīga Tehnoloogia ja turismi kutsehariduskeskkool . Kuldīga,

Riia – Saldus – Skrunda – Aizpute – Pāvilosta – Alsunga – Kuldīga – Sabile –
Kandava – Tukums – Riia

4

57

GPS[56.888706,21.169195], www.pavilostamarina.lv •A3

8. Pub "Rančo". Skrundas novads, GPS[56.704170,22.150560], +371 29285534 •B3
9. Külalistemaja "Polīši". Kuldīgas novads, GPS[56.944995,22.007414],

Romantilised Kuramaa väikelinnad

38
22

136

139. Jaunpilsi loss. Keskaegne loss, keskaegses stiilis toit ja
pidutsemine, teatraliseeritud ekskursioonid, atraktsioonid,
muuseum, öömaja ja kõrts. +371 63107082, +371 26101458,
www.jaunpilspils.lv, GPS[56.730676,23.0180901]•C3

Reisijatele teadmiseks

571
7

138. Šokolaadimuuseum Pūres. Šokolaadi sünnilugu, film selle
saamisest, töötlemisest ja šokolaadi trühvlite valmistamisest.
Poeke ja restoran. +371 63180252, +371 22100042,
www.purechocolate.lv, GPS[57.036145,22.903579] •C2

Loodusest ja kultuuripärandist küllastunud 400 km pikkune marsruut piki
Läänemere rannikut annab võimaluse tutvuda kohalike elanike eluoluga ning
mere ääres puhata. Paljude iidsete kalurikülade vahepeal külastatakse kahte kaht
suurimat Läti linna – Ventspilsi, mis on hinnatud pere- ja lastesõbralik linn, ja
Liepajat – seda Läti muusika pealinna mööda võite jalutada otse kui nootidel.

Rahvusparkide ja
kaitsealade piirid

24

58

62

27

www.garikas.lv •B3

7. Kämping, jahi sadam "Pāvilosta Marina". Pāvilostas novads,

Kuramaa rannik

Rahvuspark, kaitseala

28

www.zageri.viss.lv •B2

6. Külalistemaja "Garīkas". Skrundas novads, GPS[56.701813,21.87077],

137. Liivlaste eramu "Stūrīši". Liivi toidu degusteerimine.
 371 29469165, GPS[57.680248,22.318338] •B1
+

Muldtee

3
31

+371 63347285 •B2

24. Kämping "Sveikuļi". Tukuma novads, GPS[56.994613,23.137579],

Eurovelo 13
115

87

55

4

563

17

www.juraslaivas.lv •B2

5. Kodumajutus "Zāģeri". Kuldīgas novads, GPS[56.954854,21.81493],

Turismi marsruudid

21

3. Jūras Laivas. Kuldīgas novads, GPS[57.070947,22.317380],
4. Kodumajutus "Ceļmaļi". Kuldīgas novads, GPS[57.066750,22.231668],

Kruusatee

141
2

135

136. Ance mõis. Taastatud von Bähride suguvõsale kuulunud 18.
saj. prantsuse pargiga mõis. Võib osta erinevaid käsitööesemeid
ja ise küpsetada sklandrausiseid (lätlaste traditsiooniline toit
- magus pirukas). +371 26307029, www.visitventspils.com,
GPS[57.511943,22.015097] •B1

144. Maiustuste valmimine Salduses. Piimakommid
"Lehmake", tordid, mesi, leib, degusteerimine ja
pirukate küpsetamine. +371 63807443, www.saldus.lv,
GPS[56.664906,22.487984] •C3

Asfalt

75

www.strunkukrogs.viss.lv •B2

143. Pere veinikoda "Abavas". Erinevate puuvilja-, marja- ja
viinamarjaveinid ning neile sobiliku suupiste degusteerimine.
Pakkumine aktuaalne gruppidele alates 6 inimesest.
+371 29553558, www.abavas.lv, GPS[57.035313,22.671318] •C2

Peatee

561

Balti

2

96 97

49 50

2. Külalistemaja "Struņķukrogs". Kuldīgas novads, GPS[57.060017,21.812744],

142. Kandava koduloomuuseum ja käsitöökeskus.
Tammetõrude kohvi ja svilpene (Kandava traditsiooniline puder)
maitsmine. Ajalooline, teatraalne ekskursioon ja käsitöötoad.
+371 63182064, + 371 26667031, www.kandavaskultura.lv,
GPS[57.038771,22.770409] •C2

Mitmesuunaline
maantee

94

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

141. Pastariņa muuseum. Kurzeme talu sisustus, leiva
küpsetamine, või kloppimine ja muud maatööd, mängud,
loodusrada, maasaun ja näitused. +371 63154518, +371 28651091,
www.tukumamuzejs.lv, GPS[57.124675,23.017464] •C2

Rattaraja

44

Kurzeme Turismiassotsiatsioon soovitab

135. Užava õlle pruulikoda ja Užava majakas. Ekskursioonid
õlle pruulikotta, elusa õlle degusteerimine. Mitte kaugel asub
19 m kõrgune Užava majakas (1879. a.). +371 29219145 (õlle
pruulikoda), www.uzavas-alus.lv, GPS[57.207800,21.416442],
+371 28341836 (majakas) •A2

Loodusturism

135

23

136

Gastronoomiline turism

Turismiinfokeskus

Jūrmala

Linnadevahelised kaugused (km)

1

kurk
ura
K
.
e
väin
558

166

C

27

Eurovelo 10 "Ümber Balti mere" (490 km) •D2
Eurovelo 13 "Raudne eesriie" (390 km) •D2
552 Valgumsi rattarajad (14-22 km) •D2
553 Ümber Engure järve (65 km) •C2
573 Jaunpilsi suur ring (35 km) •C3
574 Tukumsi losside ring (29 km) •C2
554 Talsi küngastiku rattarada (25 km) •C2
555 Abava ürgoru rattarada (36 km) •C2
562 Suitide rattarada (56 km) •A2
563 Venta oru rattarada (39 km) •B2
564 Riežupes rattarada (27 km) •B2
565 Magnooliate, lossimägede ja järvede teel (50,5 km) •B2
569 Auce ja Salduse piirkonna piiriäär – mõisad ja lossid (56 km) •C4
572 Mööda lavendlivälju (71 km) •B3
571 Pāvilosta mere ring (79 km) •A3
585 "Grobiņas Velobānis" rattarada (20 km) •A3
556 "Baron Bōgan" rattarada (36 km) •B1
557 Kolka ring (50 km) •C1
558 Mööda liivlaste külasid ja "Mazbānīša" loodusrada (27 km) •B1
559 Ümber Usmase järve (48 km) •B2
560 Ümber Būšnieku järve (20 km) •B1
561 Venta jõe rattarada (95 km) •B2
567 Jūrmalciema rattarajad (52 km) •A4
568 Ümber Papese järve (28 km) •A4
580-584 Priekule ümbruskonna rattarajad (19-58 km) •A4

www.niknaslaivas.lv •A3

47. Majapidamine "Turaidas". Dunalkas pagasts, GPS[56.682877,21.329093],

+371 29649900 •A3

48. Nädalalõpumaja "Durbes atvari". Durbe novads, GPS[56.620262,21.384122],

www.durbesatvari.lv •A3

49. Kämping "Strazdiņi". Ventspils novads, GPS[57.219540,22.166447],

+371 29125416 •B2

50. Spa Hotell USMA ja Usma kämping. Ventspils novads,

GPS[57.240060,22.168512], www.usma.lv •B2
 Skrundas novads, GPS[56.670625,22.023620],
www.skrundasmuiza.lv •B3
52. Turismiagentuur "Tobāgo". Ventspils, GPS[57.393188,21.569345],
+371 63624003 •A1
53. Hotell "Raibie logi".
 Ventspils, GPS[57.389538,21.554760], www.raibielogi.lv
•A1
54. Nädalalõpumaja "Namelis". Ventspils, GPS[57.380333,21.580795],
www.namelis.lv •A1
55. Kodumajutus "Lūķi". Ventspils novads, GPS[56.973778,21.364075],
+371 29364347 •A2
56. Nädalalõpumaja "Ziedkalni". Dundagas novads, GPS[57.650912,22.494933],
www.ziedkalni.lv •C1
57. Külalistemaja "Ventaskrasti". Ventspils novads, GPS[57.184454,21.663331],
www.ventaskrasti.viss.lv •B2
58. Kanuulaevade rent "Krastiņu laivas" / Loodusretked "Daba Laba".
Ventspils novads, GPS[57.521690,22.030850], +371 26826839, www.dabalaba.lv
•B1
59. Mesitaru "Kāres". Brocēnu novads, GPS[56.639050,22.692776], +371 29497903
•C3
60. Puhkekeskus "Smuku muiža". Brocēnu novads, GPS[56.731167,22.797489],
www.smukumuiza.lv •C3
61. Puhkekeskus "Radi". Brocēnu novads, GPS[56.641731,22.565489], www.radi.lv
•C3
62. Hotell "Kukšu muiža". Tukuma novads, GPS[56.978032,22.858165],
+371 63181545, +371 29205188, www.kuksumuiza.lv •C2
51. Hotell "Skrundas muiža".

