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Foto: Turizmo plėtros valstybinė agentūra. Nemokamai. www.latvia.travel
Kuržemės turizmo asociacija. Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 63322259,
kta@kuldiga.lv, www.kurzeme.lv
Aizpute. Skolas iela 1, Aizpute, GPS[56.722626, 21.597706], +371 63448880, +371 29623284,
aizpute.tic@apollo.lv, www. aizputesnovads.lv •A3
Dundaga. Dundagas pils, Pils iela, Dundaga, GPS[57.510227, 22.350140], +371 29444395,
tic@dundaga.lv, www. ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv•B1
Durbe. Raiņa iela 5, Durbe, GPS[56.586617, 21.370288], +371 29360509, daira@durbe.lv,
www.durbe.lv •A3
Embūte. Embūte-1, Vaiņodes novads, GPS[.505581, 21.818341], +371 26632134,
embutes.tic@inbox.lv •B3
Grobiņa. Aktīvā tūrisma centrs "Kuršu Vikingu apmetne". Pīlādžu iela 1, Grobiņa,
GPS[56.561374, 2 1.143188], +371 26490324, grobinatic@inbox.lv, www.grobinaturisms.lv •A3
Kandava. Kūrorta iela 1B, Kandava, GPS[57.033867, 22.779615], +371 63181150,
+371 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv •C2
Karosta. Invalīdu iela 4, Liepāja, GPS[56.546303, 21.021031], +371 26369470,
info@karostascietums.lv, www. karostascietums.lv •A3
Kazdanga. Jaunatnes gatve 2, Kazdanga, GPS[56.725056, 21.769409], +371 29103813,
kazdanga.tic@inbox.lv •B3
Kolkasrags. Kolkasrags, Kolkas pagasts, GPS[57.757652, 22.602825], +371 29149105,
kolkacape@inbox.lv, www. kolkasrags.lv, www.ziemelkurzeme.lv •C1
 Baznīcas iela 5, Kuldīga, GPS[56.968594, 21.971016], +371 63322259,
Kuldīga.
+371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, www. visit.kuldiga.lv •B2
 Rožu laukums 5/6, Liepāja, GPS[56.507343, 21.011084], +371 63480808,
Liepāja.
+371 29402111, info@liepaja.travel, www.liepaja.travel•A3
Nīca. Bārtas iela 6, Nīca, GPS[56.322350, 21.056671], +371 63489501, +371 29458532,
turisms@nica.lv, www.nica.lv •A4
Pāvilosta. Dzintaru iela 2, Pāvilosta, GPS[56.889561, 21.178379], +371 63498229,
+371 29121894, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv •A3
Priekule. Saules iela 1, Priekule, GPS[56.446964, 21.586933], +371 29472063,
turisms@priekulesnovads.lv, www. priekulesnovads.lv•A4
Roja. Selgas iela 33, Roja, GPS[57.505962, 22.803497], +371 63269594, rojatic@inbox.lv,
www.roja.lv •C1
Rucava. Buši, Rucava, GPS[56.164913, 21.149368], +371 29134903, rucava. tic@inbox.lv,
www.rucava.lv •A4
Sabile. Pilskalna iela 6, Sabile, GPS[57.048073, 22.570896], +371 63252344,
tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2
 Striķu iela 3, Saldus, GPS[56.665623, 22.494228], +371 63807443, tic@saldus.lv,
Saldus.
www.saldus.lv•C3
Talsi. Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, GPS[57.244251, 22.590904], +371 63224165,
+371 26469057, talsutic@apollo.lv, www.talsitourism.lv •C2
Tukums. Talsu iela 5, Tukums, GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451, +371 28311557,
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •C2
Valdemārpils. Raiņa iela 14 A, Valdemārpils, GPS[57.370098, 22.592010], +371 63254762,
valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1
Ventspils. Dārza iela 6, Ventspils, GPS[57.395870, 21.567535], +371 63622263,
+371 29232226, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1
Ziemupe/Vērgale. Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, GPS[56.701965, 21.192627], +371 29437166, daina.vitola@pavilosta.lv,
www.ziemupe.ciemos.lv •A3
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Gamtinis turizmas
1. Rudinių elnių sodas (350 ha). Lydint gidui, galima
apžiūrėti tauriuosius elnius, danielius ir muflonus. +371 29191980,
www.atputalaukos.lv, GPS[56.814826, 23.089457] •C3
2. Kaivės Bočių ąžuolas. Storiausias 1000 metų senumo
ąžuolas Baltijos šalyse (kamieno apimtis – 10 m). +371 63124451,
www.visittukums.lv, GPS[57.062732, 23.024593] •C2
3. Gylių pievos. Miško apsuptos pievos Kemerių nacionaliniame
parke su laukiniais arkliais ir taurais bei paukščių ir gyvūnų
stebėjimo bokštu. +371 26424972, www.daba.gov.lv/kemeri,
GPS[56.830392, 23.400821] •D3
4. Didysis Kemerių raistas Kemerių nacionaliniame parke.
Legendinis Kemerių nacionalinio parko lieptas (1,5 km ir 3,7 km)
veda per vieną iš didžiausių Latvijos aukštapelkių su apžvalgos
platformomis ir paukščių stebėjimo bokšteliu. +371 26424972
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[56.911453, 23.4459663] •D3
5. Kanierio ežero paukščių stebėjimo bokštas ir
nendrynų lieptas. Reikšminga paukščių lizdų sukimo vietovė
Europoje su 14 salų. Kanierio ežero valčių bazė. +371 26424972,
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[57.001179, 23.471072] •D2
6. Gamtos takas "Viesatos upės vingiai". Takas (1,5 km) su
įrengtomis iškylavietėmis ir informaciniais stendais palei Viesatos
upę. Tako gale yra Spunių akmuo – vienas iš didžiųjų Latvijos
riedulių. +371 28302871, GPS[56.823600, 22.972059] •C3
7. Rožynas "Rozītes". Daugiau kaip 300 rožių veislių kolekcija,
kasmet papildoma naujomis rožių veislėmis iš Europos rožynų.
Konsultacijos, rožių sodinukų įsigijimas. +371 26469604,
www.dailasrozes.lv, GPS[57.051697, 23.126447] •C2
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8. Kartavų kalnas. Piliakalnis ir gamtos takas, maumedžių
alėja ir eglynas. Senovės latvių gyvenvietės modelis ir
iškylavietė. +371 63107082, +371 26101458, www.jaunpils.lv,
GPS[56.717387, 23.016835] •C3
9. Gamtos parkas "Engurės ežeras". Engurės ežeras ir prie jo
esančios laukinių arklių bei karvių ganyklos, paukščių stebėjimas,
pokalbiai su ornitologais. +371 29474420, www.eedp.lv,
GPS[57.214465, 23.148485] •C2
10. Gamtos takas prie Valgumo ežero. Pirmasis Basakojų
takas Baltijos šalyse – 1,5 km ilgio takas su įvairia danga,
skirtas pasivaikščiojimui basomis kojomis. Šiaurietiškas
ėjimas ir gamtovaizdžių takai, Dviračių takai, Žaidimų
takas, Meditacijos labirintas ir SPA pasakiškame Kemerių
nacionalinio parko kampelyje. +371 63181222, +371 29414022,
www.valgumapasaule.lv, GPS[56.989868, 23.315381]•D2
11. Gamtos parkas "Abavos senvagė" ir Sidabražolių pelkė.
Itin vaizdinga teritorija – upės slėnio, pievų ir šlaitų kraštovaizdžiai.
Didžiausia Latvijoje krūminių sidabražolių augavietė ir
sieringo vandens šaltinis. +371 28396830, +371 63181150,
www.visitkandava.lv, GPS[56.029634, 22.785561] •C2
12. Riežupės Smėlio olos.  Vienas iš ilgiausių požeminių
olų labirintų Baltijos šalyse. Įėjimas tik su gidu. +371 29555042,
GPS[57.004933, 21.990195] •B2
13. Ventos krioklys. Plačiausias natūralus krioklys Europoje
(249 m), kuriame pavasarį ir rudenį galima pamatyti skraidančias
žuvis. Mėlynosios vėliavos paplūdimys ir poilsiavietės Martinsaloje.
+371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.970280, 21.977034]
•B2
14. Alekšupytės krioklys. Aukščiausias Latvijoje (4,5 m) krioklys,
prie kurio pastatytas pirmasis Kuržemės popieriaus malūnas.
+371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.969967, 21.975853]
•B2
15. Pažinimo parkas ir mokomasis takas "Ąžuolų biotopas".
Supažindina su įvairiais miško procesais ir jo priežiūra. Mažasis
miško golfas, boulingas, atrakcionai ir žaidimai. +371 26364473,
GPS[56.916010, 22.416482] •B2
16. Ventspilio Mėlynosios vėliavos paplūdimys.  Gerai
įrengtas balto smėlio paplūdimys su plačiu kopų ruožu, apžvalgos
bokštu, Pietinio uosto molo promenada, banglentininkų ir nudistų
zona. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.392120, 21.533031] •A1
17. Jūrmalos parkas su Inkarų ir Džiunglių takais. 
Gausi milžiniškų inkarų kolekcija, Džiunglių takas su
lieptais, tilteliais, medinėmis žvėrių skulptūromis, žaidimų
aikštelėmis ir iškylavietėmis. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.387634, 21.533461] •A1
18. Pietinis molas. Mole jūsų laukia pasivaikščiojimų
promenada, skulptūra "Karvė", 19 m aukščio apžvalgos bokštas,
įdomūs objektai – žvejybos laivelis "Azova" ir grandininė kėdė.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.392120, 21.533031] •A1
19. Staldzenė ir Ventspilio elnių sodas.  Senas žvejų
kaimas, mėgstama maudymosi ir pasivaikščiojimų vieta
palei jūros skardį; netoliese – Ventspilio elnių sodas (30 ha) su
apžvalgos bokštu. +371 29102584, www.visitventspils.com,
GPS[57.460182, 21.616471]•B1
20. Jūrkalnė. 20 m aukščio unikalus Baltijos jūros
skardis, senas medinis tiltas per Ryvos upę ir "Vilties burė"
– II pasaulinio karo pabėgėlių į Švediją atminimo vieta.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.016254, 21.383171] •A2
21. Usmos ežeras. Penktas pagal dydį Latvijos ežeras su
puikiomis poilsio prie vandens galimybėmis – maudyklos,
meškeriojimas, jachtų uostas, valčių nuoma ir 26 m aukščio
apžvalgos bokštas Ūdrų kalne. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.166721, 22.181714] •B2
22. Vaseniekų pelkė. 4 km ilgio lieptų takas samaninėje pelkėje
(aukštapelkėje) ir apžvalgos bokštas. +371 29452024, www.ldf.lv,
GPS[57.350430, 22.159081] •B1
23. Akmeningas Kaltenės pajūris. Patraukli savo
nepaprastumu vieta, kurioje nuo pavasario ligi rudens galima
išvysti plačią vandens paukščių įvairovę. +371 28630590,
www.visit.roja.lv, GPS[57.504391, 22.811823] •C1
24. Ruojos upės gamtinis takas, vandens turizmas. Palei
senuosius upės krantus įrengtas gamtinis takas, galima plaukti
valtimis Ruojos upe, veikia valčių nuoma. +371 28630590,
+371 28627919, www.visit.roja.lv, GPS[57.507755, 22.787054] •C1
25. Mėrsragas. Nedidelis žvejų kaimelis su pajūrio pievomis
ir akmeninga jūros pakrante. Senovinių žvejybos reikmenų
muziejus, apžvalgos bokštas jūros pakrantėje ir jachtų uostas.
19 m aukščio Mėrsrago švyturys veikia visus metus tamsiuoju
paros metu. +371 63237704, +371 26572494, www.mersrags.lv,
GPS[57.366545, 23.120757]•C2
26. Slyterės nacionalinis parkas. Ypatingai saugoma 16 km2
teritorija savo gamtos įvairove yra viena iš turtingiausių Baltijos
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jūros pakrantėje. Čia aptinkama didesnioji dalis Latvijos gamtai
būdingų augalų ir gyvūnų, o gamtos retenybių čia kur kas
daugiau nei kur nors kitur šalyje. +371 63286000, 28385025,
www.daba.gov.lv, www.slitere.lv, GPS[57.696259, 22.391167] •B1
27. Kolkos ragas. Šiauriausias Kuržemės taškas, kuriame
susitinka Baltijos jūros ir Rygos įlankos vandenys. Lankytojų
ir informacijos centras. +371 29149105, www.kolkasrags.lv,
GPS[57.756756, 22.598534] •C1
28. Laumių gamtos parkas. Pažintiniai gamtos procesų
takai – Bičių, Paukščių, Miško ir Sporto takai. Mažasis golfas ir diskų
golfas. Mini golf and disc golf. +371 26403240, +371 29477731,
www.laumas.lv, GPS[57.380417, 22.536049] •C1
29. Gamtos parkas "Talsų kalvynas". Itin vaizdinga
teritorija su vingiuotais keliais, pakalnėmis, ežerais ir miškais.
Pastoratas, Europos giraitė ir Kamparkalnas su 28 m aukščio
apžvalgos bokštu, iš kurio galima grožėtis nuostabiu
kraštovaizdžiu. +371 63224165, www.talsupauguraine.lv,
GPS[57.263676, 22.678529] •C2
30. Viendienių sodas ir naminiai vynai. Didžiausias Baltijos
šalyse viendienių sodas, daugiau kaip 200 veislių, galimybė įsigyti
sodinukų, naminių vynų degustacijos grupėms. +371 63291301,
+371 29457055, www.daylilie.lv, GPS[57.229412, 22.746077]•C2
31. Botanikos takas "Drubazas".  2 km ilgio takas Abavos
senvagės gamtos įvairovei pažinti. Čia ganosi ir laukiniai gyvuliai.
Naminių vynų degustacijos. +371 26473783, www.sabile.lv,
GPS[57.030616, 22.595200]•C2
32. Ciecerės gamtos takas. 760 m ilgio takas palei Ciecerės
upę Salduje, pritaikytas žmonėms su specialiais poreikiais.
+371 63807443, www.saldus.lv, GPS[56.667194, 22.490816] •C3
33. Kaimo sodyba "Bieriņi". Galima apžiūrėti įspūdingą
medžioklės trofėjų kolekciją ir įvairius paukščius (didžiąsias
antis, povą ir kt.). +371 29449245, www.bierini.viss.lv,
GPS[56.443371, 22.102990] •B4
34. Gamtos takas "Zanios vingiai". Įrengtas prie Zanios
upės. Saugomi augalai, bebrų užtvankos, moliuskų kolonijos,
meškeriojimas. +371 63846487, +371 25621005, www.zana.lv,
GPS[56.477283, 22.182083] •B4
35. Zvardės gamtos parkas ir poligonas. Tarybinis karinis
paveldas, buvęs Tarybinės armijos aviacijos poligonas, plati
neapgyvendinta teritorija, kurioje anksčiau buvo uždrausta
lankytis civiliams. Plati biologinė įvairovė. +371 63846151,
www.saldus.lv, GPS[56.547100, 22.627888] •C3
36. Liepojos Pajūrio parkas ir Mėlynosios vėliavos
paplūdimys. Balto smėlio paplūdimys su pasivaikščiojimų
vietomis, vaikų žaidimų aikštele, riedlenčių parku, stadionu,
teniso kortais ir didžiausiu Latvijoje būgnu. +371 63480808,
+371 29402111, www.liepaja.travel, GPS[56.505333, 20.991869]•A3
37. Paukščių stebėjimo lieptai ir bokšteliai prie Liepojos
ežero. Paukščių stebėjimas, ežeras ir pasivaikščiojimai.
+371 63480808, +371 29402111, www.liepaja.travel,
GPS[56.479727, 21.055087] •A3
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42. Gamtos parkas "Bernāti". akariausias Latvijos sausumos
taškas, paženklintas Žaliuoju spinduliuoju, ir Pūsėnų kalnas
– aukščiausia Latvijos kopa. Puikus smėlėtas paplūdimys
poilsiui prie jūros Bernatuose ir Jūrmalcieme. +371 29458532,
+371 63489501, www.nica.lv •A4
43. Papė. Senas žvejų kaimas, įsikūręs siaurame ruože tarp
Papės ežero ir jūros. Puikios paukščių stebėjimo vietos, smėlėti
paplūdimiai, žvejų sodybos muziejus po atviru dangumi.
+371 29134903, www.rucava.lv, GPS[56.154919, 21.023322] •A4
44. Mažųjų naminių gyvūnų sodas poilsio namuose "Apsīši".
Čia galima apžiūrėti mažuosius naminius gyvūnus – triušius olose,
ponius, fazanus, kuoduotąsias antis, žąsis, povus ir kitus naminius
paukščius. +371 63254404, +371 29421081, www.apsisi.viss.lv,
GPS[57.258484, 23.031206] •C2

Aktyvus poilsis
45. Švedų kepurė (Zviedru cepure). Poilsio centras Abavos
senvagėje vasarą siūlo vasarinių rogučių trasą ir jodinėjimą žirgais,
žiemą – slidinėjimo kalną. +371 26405405, www.zviedrucepure.lv,
GPS[57.024982, 22.591002] •C2
46. Ventspilio Vandens nuotykių parkas. Poilsio
kompleksas su plaukimo baseinu, vandens atrakcionais, SPA
kompleksu, pirtimis, sporto sale, grožio procedūromis ir kavine.
+371 25636777, www.udensparks.lv, GPS[57.388374, 21.568222]
•A1
47. Ekskursijų laivelis "Hercogs Jēkabs".  45
minučių ekskursija laiveliu po Ventspilio uosto akvatoriją
ir Ventos upės žiotis. +371 26353344, +371 63622263,
+371 29232226, www.visitventspils.com, www.portofventspils.lv,
GPS[57.398319, 21.566849]•A1
48. Ventspilio paplūdimio vandens parkas. Šalia
paplūdimio įrengtas vandens parkas su 3 baseinais, čiuožynėmis,
burbulinėmis voniomis, sauna ir mažiesiems pritaikytais vandens
atrakcionais. +371 26429684, www.pludmalesakvaparks.lv,
GPS[57.390365, 21.534600] •A1
49. Ventspilio vaikų miestelis.  Daugiau kaip 40 žaidimų
įrenginių, vaikų kavinė ir gėlių skulptūra "Ančių šeimynėlė".
Kiekvieną sekmadienį 12:00 vyksta pramoginiai renginiai
vaikams. +371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.390137, 21.547321] •A1
50. Nuotykių parkas su slidinėjimo kalnu "Lembergo
skrybėlė".  Nuotykių atrakcionai, dviračių, virvių, slidinėjimo,
snieglenčių, BMX trasos, orientavimosi ir dažasvydžio poligonai,
kavinė, iškylavietės. +371 28611333, www.piedzivojumuparks.lv,
www.lembergahute.lv, GPS[57.374084, 21.546892] •A1
51. Olimpinis centras "Ventspils".  Įvairiapusiškiausias
Latvijoje sporto kompleksas su krepšinio, lengvosios atletikos,
čiuožimo halėmis, stadionu, teniso aikštelėmis, plaukimo
baseinu ir riedlenčių parku. +371 63622587, www.ocventspils.lv,
GPS[57.386547, 21.567730] •A1
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38. Paviluosta, Paviluostos kraštas. Jūra, paplūdimys,
aktyvus poilsis vandenyje, uostas, skardžiai, nepaliesta gamta,
gamtos draustiniai, molas. +371 29121894, www.pavilosta.lv,
GPS[56.889561, 21.178379] •A3
39. Embūtės gamtos parkas. Itin vaizdinga teritorija
Embūtės kalvyne su ekologinio turizmo taku, apžvalgos
bokštu bei su apylinkėmis supažindinančiais vietiniais dviračių
maršrutais. +371 26003529, +371 26585221, www.liepaja.travel,
GPS[56.504223, 21.822968] •B3
40. Aizvikių miško parkas. XIX a. dvaro parkas su takais,
medinėmis pasakų veikėjų skulptūromis, iškylavietėmis ir
atokvėpio vietomis. +371 29186717, www.mammadaba.lv,
GPS[56.334812, 21.715164] •B4
41. Kalėtų miško parkas "Priediens". Grybų, gyvūnų ir
vaistinių augalų gamtos takai, kliūčių ruožai, sūpuoklės, vaikų
žaidimų aikštelė, Priekulė miniatiūroje bei kitos pramogos.
+371 26423893, www.kaletuvig.lv, www.mammadaba.lv,
GPS[56.360352, 21.493206] •A4

52. Ventspilio riedlenčių parkas.  Vienas iš moderniausių
Latvijoje ir Rytų Europoje; žiemą veikia ir uždaras
riedlenčių parkas. +371 63622587, www.ocventspils.lv,
GPS[57.388605, 21.567036] •A1
53. Aktyvaus turizmo centras "Kuršių vikingų stovykla".
Sužinosite apie vikingų gyvenimą, pasijusite vikingų kailyje.
Gruobinios istorinės vietos ir objektai, kuriuose juntamas
vikingų dvelksmas. +371 26490324, www.grobinasvikingi.lv,
GPS[56.561374, 21.143188] •A3
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54. Tukumas ir jo senamiestis. Livonijos ordino pilies bokštas ir
Meno muziejus, senamiestis su grįstomis gatvėmis, menininkais,
muziejais, kūrybinėmis dirbtuvėmis, fontanais; apylinkėse
yra daug pilių ir rūmų. +371 63124451, www.visittukums.lv,
GPS[56.965641, 23.155518] •C2
55. Durbės rūmai. Klasicistiniai rūmai su XIX a. pab. interjeru,
rūmų apžiūra, teatralizuotos ekskursijos ir keramikos dirbtuvė.
+371 63122633, +371 26305946, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.966971, 23.193827] •C2
56. Kukšių dvaras. Restauruotas XVIII a. pradžios dvaras su
ištaigingu interjeru, sienine tapyba, koklinėmis krosnimis ir
skliautuotu rūsiu. Vienas iš stilingiausių kaimo viešbučių Baltijos
šalyse. +371 63181545, +371 29205188, www.kuksumuiza.lv,
GPS[56.978032, 22.858165]•C2
57. Kino miestelis "Cinevilla". Vienintelė Baltijos šalyse tokio
plataus masto kino dekoracija po atviru dangumi su filmavimo
paviljonais. Pramoginės ekskursijos su persirengimu, pramoginių
renginių filmavimas. +371 28606677, www.cinevillastudio.com,
GPS[56.878294, 23.219939] •D3
58. Jaunmuokų pilis (1904). Neogotikinėje pilyje įrengtas
Miškų muziejus, galima apžiūrėti istorinį pilies interjerą. Latvių
raštų centre moderni technologija padės lankytojams sukurti
savo raštą – ornamentą. +371 63107125, +371 26187442,
www.jaunmokupils.lv, GPS[56.982780, 23.053571] •C2
59. Lestenės bažnyčia ir Brolių kapai. Bažnyčia su unikaliais
medžio raižiniais – Latvijos baroko paminklas; Brolių kapai –
didinga atminimo vieta II pasaulinio karo metu latvių legionierių
gretose žuvusiems kariams. +371 29442311, +371 26247095,
www.visittukums.lv, GPS[56.772680, 23.137472] •C3
60. Švedų mūrai ir Viduramžių sodyba "Niedru lija".
Patrauklios viduramžių dvasios pramogos – šaudymas iš
lanko, arbaleto, kirvio ir ieties svaidymas, monetų kalimas
ir laimės liejimas. +371 26336513, www.niedrulija.viss.lv,
GPS[56.729863, 23.022099]•C3
61. Šlokenbekos dvaras. Įtvirtintas viduramžių (XV) a. dvaras
su šaunamosiomis angomis. Ekskursijos, Kuržemės vynų ir
"Šlokenbekos ypatingojo" degustacija. Latvijos kelių muziejus
supažindina su kelių statybos ir technikos istorija, vežimų kolekcija.
+371 29904147, www.slokenbeka.lv, GPS[56.976016, 23.226107]
•D2
62. Lapmežciemo muziejus. Žvejybos istorija, senovinė
ir šiuolaikinė buitis, pajūrio gamtos vertybės ir fotografijos
parodos. +371 63163240, +371 27220869, www.lapmezciems.lv,
GPS[57.0008033, 23.5125133] •D2
63. Kandavos senamiestis. Grįstos istorinės gatvelės,
Livonijos ordino pilies griuvėsiai su Parako bokštu ir senovinės
pilies maketu. Seniausias akmens mūro tiltas Latvijoje.
Promenada, muziejus. +371 63181150, www.visitkandava.lv,
GPS[57.035550, 22.779134]•C2
64. Kuržemės tvirtovės muziejus. Muziejuje galima apžiūrėti
I ir II pasaulinių karų karinės technikos ir kitų reikmenų kolekciją,
o plačioje ekspozicijoje po atviru dangumi – bunkerius ir
apkasus. +371 29442311, www.kurzemescietoksnis.viss.lv,
GPS[56.835597, 22.734624] •C3
65. Piltenė. Vienas iš mažiausių Latvijos miestų su medine
architektūra ir grįstomis gatvelėmis, muziejumi, pilies
griuvėsiais Ventos paupyje, bažnyčia. +371 26566315,
www.ventspilsnovads.lv, GPS[57.222464, 21.667893] •B2
66. Ventspilio Livonijos ordino pilis.  Viena iš
seniausių (1290) viduramžių tvirtovių Latvijoje su muziejumi,
skaitmenine ekspozicija, reguliariais kultūros renginiais ir
pilies smukle. +371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv,
GPS[57.396214, 21.560497]•A1
67. Uostgalas.  Senas žvejų kaimas (XIX a. vid.), mūsų
laikais tapęs miesto teritorijos dalimi, valstybinės reikšmės
kultūros istorijos paminklas. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.393173, 21.543404]•A1
68. Ventspilio Turgaus aikštė.  Istorinė (XVII a.) turgaus
aikštė su laikrodžio bokšte įrengtu karilionu ir Turgaus
šuliniu su saulės laikrodžiu. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.396953, 21.568349] •A1
69. Ventspilio Amatų namai.  Senovinis mokyklos
pastatas (1763) su parodų sale, amatininkų krautuvėle,
audėjų, keramikų ir retro fotografijos dirbtuvėmis ir XIX a.
klasės patalpa. +371 63620174, www.muzejs.ventspils.lv,
GPS[57.397913, 21.566609] •A1
70. Ventspilio Rotušės aikštė. Čia įsikūrusi moderni
biblioteka, Tarptautiniai rašytojų ir vertėjų namai,
liuteronų bažnyčia (XVIII a. pr.) ir Skaitmeninis centras.
+371 63622263, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.395894, 21.567518]•A1
71. Pajūrio muziejus po atviru dangumi. Žvejybos
muziejus su senoviniais namais, vėjo malūnu, rūkyklomis,
tinklų džiovyklomis, klėtimis ir gausia valčių, inkarų ir
siaurojo geležinkelio istorijos ekspozicija. +371 63624467,
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.385414, 21.536249] •A1
72. Siaurasis geležinkelis – Siaurukas. Pasivažinėjimas
istoriniu siaurojo geležinkelio (600 mm) garvežiu (1916) 2,6 km
ilgio trasa nuo paplūdimio iki Nuotykių parko. +371 63624467,
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.385263, 21.537877] •A1
73. Ovišių švyturys. Seniausias navigacijos statinys (1814)
Latvijoje su 37 m aukščio bokštu ir švyturių istorijos ekspozicija
pačioje jūros pakrantėje. +371 26264616, www.visitventspils.com,
GPS[57.568611, 21.717567] •B1
74. Puopės dvaro ansamblis. Europinės reikšmės baroko
architektūros paminklas (1653), buvusi medžioklės pilis,
dabar – Puopės pagrindinė mokykla. Įrengta istorijos
ekspozicija. +371 26825367, www.visitventspils.com,
GPS[57.406486, 21.858872]•B1
75. Zlėkos. Fon Bėrų giminės dvaro ansamblis (XVIII-XIX
a.) su parku. Netoliese yra Zlėkų liuteronų bažnyčia (1645)
ir Zlėkų vandens malūnas. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.122389, 21.809133]•B2
76. Ruoja ir Ruojos jūrinės žvejybos muziejus. Ruojos
krašto istorija, burlaivių statybos istorija, tarybinės okupacijos
laikotarpiu garsiausio žvejų kolūkio "Banga" pergalės žygis, žuvies
konservų gamyba ir įvairios kūrybinės dirbtuvės. +371 63269594,
+371 29449917, www.visit.roja.lv, GPS[57.504430, 22.812535] •C1
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77. Kubalų mokykla – muziejus. Seniausias Latvijoje iki mūsų
dienų išlikęs ręstinis mokyklos namas (XIX a.). Klasės įranga,
virenė, atnaujinta sodyba ir pasivaikščiojimų takai. +371 63254335,
+371 26332238, www.kubalmuz.lv, GPS[57.462498, 22.397003] •C1
78. J. Rozentalio Saldaus istorijos ir meno muziejus.
Muziejuje galima apžiūrėti senųjų Latvijos dailės meistrų ir žinomų
šiuolaikinių Latvijos dailininkų kūrinius. Saldaus miesto istorijos
ekspozicija, sąveikieji žaidimai ir suvenyrai. +371 63881547,
www.saldus.lv, GPS[56.662983, 22.496611] •C3
79. Saldaus vokiečių karių kapai. II pasaulinio karo
karių atminimo vieta, paroda apie Kuržemės mūšius ir
žuvusių karių registras. +371 63807098, www.saldus.lv,
GPS[56.615705, 22.464390]•C3
80. Memorialinė vieta "Airītes". Pulkininko O. Kalpako
atminimo vieta, medžiaga apie I pasaulinį karą ir Latvijos
armiją. +371 63830281, +371 22017465, www.saldus.lv,
GPS[56.678870, 22.155125] •B3
81. Liepojos karinis uostas. Liepojos miesto šiaurinė dalis,
kurioje XIX a. pabaigoje buvo įrengta Rusijos imperijos karinio
laivyno bazė. +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv,
www.liepaja.travel, GPS[56.548885, 21.014786] •A3
82. Karinio uosto kalėjimas. Buvusi kariškių
drausminių nuobaudų atlikimo vieta tapo kariniu paveldu,
su kuriuo lankytojus supažindina specialūs teatralizuoti
pramoginiai renginiai kalinių kamerose. +371 26369470,
www.karostascietums.lv, GPS[56.545540, 21.020264] •A3
83. Liepojos stačiatikių Šv. Nikolajaus Jūros katedra.
Aukščiausias kupolinis pastatas Baltijos šalyse, ikonos ir
mozaikos. +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv,
www.liepaja.travel, GPS[56.552864, 21.012330]•A3
84. Šiauriniai fortai. Karinis paveldas, ekskursijos su
deglais požeminiuose labirintuose, įtvirtinimai jūros
pakrantėje. +371 26369470, www.karostascietums.lv,
GPS[56.592777, 21.015455] •A3
85. "Neįvertintų daiktų muziejus". Senovinių radijo
aparatų ekspozicija, paveikslai, senoviniai namų ūkio
rakandai ir daug kitų dalykų, turinčių ypatingą savo istoriją.
+371 63459091, +371 26420306, www.grobinaturisms.lv,
GPS[56.562852, 21.193258] •A3
86. Ėduolės pilis. Legendomis apipinta viduramžių mūrinė pilis
su bokštais ir vidiniu kiemu. Siūloma ir nakvynė. +371 63321251,
+371 26228899, www.edolespils.lv, GPS[57.017937, 21.696281] •B2
87. Yvandės dvaro ansamblis. Neoklasicistinė architektūra
(XIX a. II pusė). Kraštovaizdžio parkas su aukščiausiu Baltijos
šalyse kėniu ir gamtos takas. +371 63343113, +371 29168626,
GPS[56.996067, 21.758080] •B2
88. Senasis plytinis tiltas per Ventos upę. Vienas iš
ilgiausių Europoje plytinių tiltų (1874). Kuldīga, +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.969994, 21.977451] •B2
89. Kuldygos viduramžių istorinis centras ties Alekšupyte.
Kuržemės hercogystės sostinė su medine architektūra, čerpėmis
dengtais stogais, tilteliais ir grįstomis gatvėmis. Latvijos Venecija.
+371 63322259, www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.968212, 21.970854]
•B2
90. Kuldygos Rotušės aikštė. XVII a. susirinkimų vieta su
Naująja ir Senąja rotušėmis. +371 293344403, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.968594, 21.971016] •B2
91. Kuldygos Šv. Kotrynos bažnyčia. Pirmoji Kuldygos
bažnyčia su ištaigingu interjeru, kuriai suteiktas miesto globėjos
šv. Kotrynos vardas. +371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv,
GPS[56.970117, 21.973184] •B2
92. Kuldygos krašto muziejus. Miesto istorijai skirta
ekspozicija, XX a. pradžios pasiturinčio kuldygiečio butas ir didelės
kortų kolekcijos dalis. +371 63350179, www.kuldigasmuzejs.lv,
GPS[56.968484, 21.976662] •B2
93. Alsungos Livonijos ordino pilis. Keturkampė viduramžių
pilis (XIV a.) su įtvirtinimų bokštais ir vidiniu kiemu. +371 26425015,
www.alsunga.lv, GPS[56.981999, 21.568380]•A2
94. Šv. Mykolo Alsungos katalikų bažnyčia. XVII a. mūrinis
statinys su XIX a. vargonais ir šv. Mykolo altoriaus paveikslu.
+371 26326253, www.suitunovads.lv, GPS[56.979724, 21.571113]
•A2
95. Ugalės liuteronų bažnyčia ir vargonų dirbtuvė. Bažnyčia
garsi seniausiais Latvijoje vargonais (1697-1701); vienintelė
Latvijoje vargonų ir vargonėlių dirbtuvė. +371 63671475,
+371 29120601, www.pipeorgans.lv, GPS[57.264244, 22.044067]
•B2
96. Dundagos pilis ir apylinkės. Apylinkėse parkas, liuteronų
bažnyčia, Daktaro slėnis, pasivaikščiojimų takai ir dviračių
maršrutai. +371 29478393, +371 29444395, www.dundaga.lv,
GPS[57.508953, 22.358294]•B1
97. Talsų krašto muziejus. Reikšmingas kultūros ir švietimo
centras, istorijos, meno ir gamtos parodos, ekspozicijos,
edukacinės programos. +371 63222770, +371 29102628,
www.talsumuzejs.lv, GPS[57.242580, 22.603083] •C2
98. Latvijos žemės ūkio muziejus. Didžiulė XIX-XX
a. buities reikmenų, padargų ir žemės ūkio technikos
paroda. +371 63291343, +371 29403183, www.kaleji.et.lv,
GPS[57.232246, 22.563686]•C2
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99. Džūkstės pasakų muziejus. Latvių pasakų
veikėjai, vaidmenų žaidimai, lėlių spektakliai, parodos,
žaidimai ir ekskursijos. +371 63154691, +371 26513314,
www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.812490, 23.347693] •D3
100. Šiaudų dirbtuvė Tukume. Šiaudinės skulptūros (nykštukai,
slibinai, grybai), kūrybinės dirbtuvės moksleiviams ir šeimoms
su vaikais, suvenyrai. +371 29495746, www.salmulietas.lv,
GPS[56.968253, 23.160508] •C2
101. Galerija "Durvis". Jaunų ir vietinių menininkų parodos,
taikomosios dailės dirbiniai, paveikslai, pinti dirbiniai, amatininkų
darbai, suvenyrai iš Tukumo. +371 63124312, +371 28391437,
www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.965222, 23.154771] •C2
102. Tukumo muziejaus Audėjų dirbtuvė. Tukumo krašto
etnografinės tradicijos, audimo mokymas, parodos ir kūrybinės
dirbtuvės. +371 63125539, +371 25622267, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.968257, 23.149142]•C2
103. Ginto Hanecko kalvė. Pažintis su kalvyste ne tik stebint
kalvio darbą, bet ir pačiam mėginant ką nors sukurti iš metalo,
meninė kalvystė. +371 29167921, GPS[56.965383, 23.106725] •C2
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115. Pedvalės Meno muziejus po atviru dangumi. Daugiau
kaip 150 meno kūrinių po atviru dangumi, sukurtų simpoziumų,
plenerų ir dirbtuvių metu. +371 63252249, +371 29133374,
www.pedvale.lv, GPS[57.031574, 22.561626]•C2
116. Sabilė ir Vyno kalnas. Kuržemės miestelis su grįstomis
gatvelėmis, vyno švente, amatininkų tradicijomis ir Vyno kalnu,
įrašytu į Gineso rekordų knygą. +371 63252344, www.sabile.lv,
GPS[57.047832, 22.570381] •C2
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118. Tingerės rūmai. Yvės valsčiaus istorijos liudijimų saugykla,
galimybė pasidarbuoti Kūrybinių amatų ir meno studijoje, o rūmų
rūsiuose – patirti tarnų gyvenimo atmosferą. +371 29172760,
GPS[57.45034, 22.525367] •C1
119. Nurmuižos dvaro rūmai. XVIII-XIX a. statydinti pastatai
ir peizažinis parkas. Rekonstruota tvenkinių sistema, atnaujinti
tiltai, sutvarkytas rūmų parkas, klėtis, arklidės, vartų bokštas,
sodininko namas, tarnų namas, kalvė ir paukštidė. +371 29171700,
GPS[57.22705, 22.761004] •C2
120. Keramikos dirbtuvė ir salonas "Ciparnica" Tals' keramik'.
Galimybė padirbėti su meistrais, dubenys, puodai, bokalai,
lėkštės, buteliai ir servizai. +371 22429527, +371 22458389,
ciparnica.blogspot.com, GPS[57.2452094, 22.5937256] •C2
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121. Jaunaucės rūmų ansamblis ir parkas. Ampyro stiliaus
architektūra (XIX a.), baltų koklių krosnių kolekcija ir kraštovaizdžio
parkas. +371 26014296, www.saldus.lv, GPS[56.446175, 22.693634]
•C4
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122. Rengės dvaro užstatymas ir parkas. Neorenesanso stiliaus
architektūra (XIX a.), parkas ir vandens bokštas. +371 63825665,
www.saldus.lv, GPS[56.385876, 22.642136] •C4
123. Fontanas "Medaus lašas". Skulptūra, Lyguo skveras. Saldus,
+371 63807443, www.saldus.lv, GPS[56.664101, 22.492012]•C3
124. Saldaus Šv. Jono evangelikų liuteronų bažnyčia.
Seniausias Saldaus statinys (XIX a.), J. Rozentalio paveikslai,
meno paminklai, vargonai, varpinės bokštas ir laidojimo rūsys.
+371 29258125, www.saldus.lv, GPS[56.667500, 22.492125] •C3
125. Kalnsėtos dvaras ir parkas. XIX a. dvaras su
kraštovaizdžio parku, estrada po atviru dangumi, upe, tiltu
ir Meilės salele. Renginiai. +371 63807012, www.saldus.lv,
GPS[56.666321, 22.513863]•C3
126. Tekstilės dirbtuvė "Austrumi". Baibos Ryterės
tekstilės menas, gobelenai, paroda, audimo procesas, spalvų
reikšmė, kūrybiniai užsiėmimai ir suvenyrai. +371 26470849,
www.baibatextileart.lv, GPS[56.688339, 22.513561] •C3
127. Keramikos dirbtuvė "Klapatas". Galimybė dalyvauti
molio keramikos dirbinių kūrimo procese. Vestuviniai ritualai,
folkloro kuopelė, šaudymas iš lanko, iškylavietė. +371 63865253,
+371 26305478, www.saldus.lv, GPS[56.537529, 22.211609] •B3
128. Kino ir fotografijos istorijos ekspozicija "Ziķi". Kino
ir fotografijos aparatūra, reikmenų kolekcija, pagrindiniai
fotografavimo principai ir nuotraukos. Saldus, +371 29456334,
www.saldus.lv, GPS[56.668455, 22.350524] •B3
129. Amatininkų namai. Amatininkų dirbtuvės, amatų
demonstravimas, parodos ir ilgiausi Latvijoje gintariniai karoliai.
+371 26541424, www.liepaja.travel, GPS[56.506767, 21.023529] •A3
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130. Liepojos muziejus.  Miesto istorija, archeologiniai
radiniai, meno parodos, ekskursijos, audiogidas ir sodas.
+371 29605223, +371 63422604, www.liepajasmuzejs.lv,
GPS[56.510910, 21.002127] •A3
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104. Ugio Dainio keramikos dirbtuvė. Pažintis su molinių
indų gamyba, užsiėmimai prie žiedimo rato, kasdienybėje
ir buityje pravarčių daiktų įsigijimas. +371 29256833,
GPS[56.911588, 22.979102] •C2
105. Ventspilio fontanai.  Miestas garsėja ekstravagantiškais
fontanais: "Girnapusė", "Saulės valtelės", "Kopų pušis", "Lašai",
"Laivų stebėtojas" ir kt. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.397346, 21.562557] •A1

114. Talsai – devynių kalvų miestas. Senamiestis su
grįstomis gatvėmis ir vaizdingomis pakalnėmis, paminklas
"Kanklininkas", ežerų ir pasivaikščiojimų takai. +371 63224165,
www.talsitourism.lv, GPS[57.245815, 22.583427]•C2
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117. Medžio drožėjų dirbtuvė "Zeļļi" ir kaimo sodyba
"Kauliņi". Pažintis su medžio drožėjų darbu, įvairūs mediniai
suvenyrai, galimybė pasivažinėti mediniu traukinuku ir
mediniu automobiliu. +371 29430282, www.meistarsigurds.lv,
GPS[57.373198, 2 2.591538] •C1
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106. Ventspilio gėlių skulptūros.  Ventspilis vadinamas
Latvijos gėlių sostine – čia iš gėlių sukurtas "Gėlių laikrodis" ir
septynios kitos skulptūros. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.395798, 21.560799] •A1
107. Ventspilio karvių paradas.  Po 2002 ir 2012 m.
Ventspilio karvių paradų mieste apsigyveno daugiau kaip 20
meno objektų – karvučių, iš kurių trys – "Jūreivis", "Keliauninkė",
"Gėlių karvė" – net 4 m aukščio. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.396030, 21.556377] •A1
108. Teatro rūmai "Jūros vartai". Moderni scena su
700 vietų žiūrovų sale teatro, operos ir baleto spektakliams,
eksperimentinės ir tradicinės muzikos koncertams. +371 63624271,
www.jurasvarti.lv, GPS[57.391738, 21.547855] •A1
109. Parventos biblioteka.  Moderniosios architektūros
šedevras (2009) – miesto biblioteka ir kultūros, meno bei
parodų centras. +371 63680072, www.biblioteka.ventspils.lv,
GPS[57.400214, 21.589508]•A1
110. Ventspilio Kūrybos rūmai su planetariumu ir
observatorija. Rekonstruoti Latvių draugijos namai (1912)
su nacionalinio romantizmo ir jugendo stiliaus elementais;
skaitmeninis planetariumas ir observatorija. +371 63622805,
www.jaunradesnams.lv, GPS[57.395671, 21.562924] •A1
111. Renkio sodas.  Vasaros renginių vieta su savitais
aplinkos meno objektais, pasakų milžino Atlėpausio taku ir
treniruokliais po atviru dangumi. +371 63622263, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.384480, 21.570271] •A1
112. Lybių tautos namai. Vieninteliai pasaulyje lybių tautos
namai, parodos, buities reikmenų kolekcija. +371 29463028,
www.livones.net, GPS[57.680248, 22.318338] •B1
113. Pacės vilnos fabrikas. Vienintelė vieta Latvijoje, kur nuo
XIX a. pabaigos tebeatliekamas visas vilnos perdirbimo procesas.
Ekskursijos, produkcijos įsigijimas. +371 26151720, +371 26431463,
www.pace.lv, GPS[57.496994, 22.275902] •B1
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131. Švč. Trejybės katedra. XVIII a., rokoko stiliaus interjeras,
didžiausi pasaulyje autentiški mechaniniai vargonai,
apžvalgos bokštas. Liepāja, +371 20360055, +371 25914456,
www.liepaja.travel, GPS[56.509796, 21.013134] •A3
132. Liepojos himno veikėjų skulptūros. Bronzinės
skulptūros. Turistinis maršrutas "Po Liepoją – kaip iš natų!".
Liepāja, +371 63480808, +371 29402111, www.liepaja.travel,
GPS[56.509987, 20.997413] •A3
133. Latvijos muzikantų Garbės alėja. Pėsčiųjų gatvė su
Latvijos muzikantų rankų atspaudais bronzinėse lentelėse,
didžiausia Latvijoje gitara. Liepāja, +371 63480808, +371 29402111,
www.liepaja.travel, GPS[56.507290, 21.011986] •A3
134. Padurės klėtis. Senovinių amatininkų darbo įrankių
kolekcija, amatų pamokos, kultūros programa, tradicijos,
latviškų valgių ragavimas ir vyno degustacija. Padures pagasts,
+371 29753278, www.padure.lv •B2
135. Miesto sodas. Įrengti pasivaikščiojimų takai, pavėsinė,
tvenkinys su lieptais ir fontanu, L. Rezevskos skulptūros, rūsys
ir vyno degustacijos, kinas po atviru dangumi. +371 63350179,
www.kuldigasmuzejs.lv, GPS[56.968830, 21.975787] •B2
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Istorija ir istoriniai šou

136. Užavos alaus darykla ir Užavos švyturys. Ekskursijos
po alaus daryklą su "gyvo" alaus degustacija. Netoliese stovi
Užavos švyturys (1879) su 21 m aukščio bokštu. +371 63630632,
www.uzavas-alus.lv, GPS[57.207800, 21.416442] •A2
137. Ancės dvaras. Atnaujintas fon Bėrų giminės XVIII a.
dvaras su prancūziško stiliaus parku. Galima įsigyti įvairių
amatininkų dirbinių ir patiems išsikepti sklandraušių (pyragėlių
su morkomis). +371 26307029, www.visitventspils.com,
GPS[57.511943, 22.015097] •B1

Kultūra ir tradicijos

138. Lybių giminės namai "Stūrīši". Lybių tautinių valgių
degustacijos. +371 29469165, GPS[57.680248, 22.318338] •B1
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Mobilioji programa iPhone ir Android
telefonams (nemokama)
Tavo oficialus kelionių po Latviją
vadovas. Latvia.travel mobiliojoje
programoje yra: lankytinos vietos,
nakvynės, renginiai, restoranai ir kavinės,
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25. Svečių namas "Bramaņi". Jaunpils pagasts, GPS[56.779214, 23.038441],
www.bramani.viss.lv •C3

28. Svečių namas "Meļķerti". Kandavas pagasts, GPS[57.073087, 22.772441],
www.melkerti.viss.lv •C2
29. Viešbutis "Villa Anna". Engures pagasts, GPS[57.061207, 23.311550], www.villaanna.lv •D2
30. Dacės Lakševicos dekoratyvinis sodas. Tukums, GPS [56.965762, 23.135763],
+371 29177195 •B2
31. Kandavos žemės ūkio technikumas. Kandava, GPS[57.036885, 22.793245],
www.kandavastehnikums.lv •C2
32. Viešbutis "Talsi". Talsi, GPS[57.248100, 22.587831], www.hoteltalsi.lv •C2

34. Laisvalaikio sodyba, kempingas "Ūši". Kolkas pagasts, GPS[57.748127, 22.595503],
www.kolka.info •C1

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

35. Vieta palapinėms "Melnsils". Rojas pagasts, GPS[57.650970, 22.579519], +371 63246690
•C1

Vienas iš vaizdingiausių Kuržemės maršrutų – galima pamatyti gražią Kuržemės gamtą,
šimtamečių medžių apsuptus dvarus, rūmus ir bažnyčias, senąją Aizputę su romantiškais
mediniais namais, saldžiausią Latvijos miestą – Saldų, tradicijas puoselėjantį suitų kraštą
Alsungoje, senąją Kuržemės sostinę Kuldygą ir vaizdingą, gausiausią kultūros paveldą turintį
upės slėnį – Abavos senvagę.

36. Viešbutis "Roja". Rojas pagasts, GPS[57.507431, 22.801008] www.rojahotel.lv •C1
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145

38

20

93

86

89

13

14

115

45

11

63

54

Šiaurės Kuržemės kraštas keliautojus kviečia pažinti gamtos įvairovę – Kanierio ir Engurės
ežeruose pasiklausyti paukščių giesmių, apžiūrėti mėlynąsias karves ir laukinius arklius,
džiaugtis saulėtekiais ir saulėlydžiais Kolkos rage ir pamatyti, kaip susiduria dviejų jūrų bangos,
Ugalėje apsilankyti vargonų dirbtuvėje, pasivaikščioti bičių taku Laumių gamtos parke ir užkopti
ant devynių Talsų kalvų, o Tukumo krašte artimiau susipažinti su kino pasauliu – apsilankyti
Cinevilla miestelyje, kuriame kuriamas kinas.

4

5

57

54

29

38. Vieta palapinėms "Upeskalni". Valdemārpils, GPS[57.328370, 22.572395], +371 29154018
•C2
39. Kempingas "Stieress". Mērsraga pagasts, GPS[57.336212, 23.125019], www.stieres.lv •C2
40. Svečių namas "Zariņi". Vērgales pagasts, GPS[56.661888, 21.073130], www.zariniir.viss.lv
•A3
42. Poilsio centras "Drubazas". Abavas pagasts, GPS[57.030616, 22.595200], +371 26473783
•C2
43. Kempingas "Pūķarags". Rucavas pagasts, GPS[56.164871, 21.021749], www.pukarags.lv
•A4
44. Svečių namas "Kauši". Ēdoles pagasts, GPS[57.040466, 21.715811], +371 29555151 •B2
45. Apartamentai "Kalēja māja". Liepāja, GPS[56.501876, 21.002769], www.kalejamaja.lv •A3
46. Liepojos olimpinis centras. Liepāja, GPS[56.519352, 21.017941], www.loc.lv •A3

Geriausi lankytini objektai:
3

37. Poilsio centras "Dzintarkrasts". Rojas pagasts, GPS[57.541000, 22.709000],
www.dzintarkrasts.lv •C1

41. Svečių namas "Laikas". Vērgales pagasts, GPS[56.780201, 21.063299], www.laikas.lv •A3

120

21

95

17

26

27

23

9

Dviračių maršrutaiwww.velokurzeme.lv
Eurovelo 10 "Aplink Baltijos jūrą" (490 km) •D2
Eurovelo 13 "Geležinė uždanga" (390 km) •D2
552 Valgumo dviračių takai (14-22 km) •D2
553 Aplink Engurės ežerą (65 km) •C2
573 Didysis Jaunpilio žiedas (35 km) •C3

47. Liepojos universitetas. Liepāja, GPS[56.508804, 21.010239], www.liepu.lv •A3
48. Kanojų nuoma "Sofijas laivas". Liepāja, GPS[56.517626, 21.030276], www.sofijaslaivas.lv
•A3
49. "Medaus apartamentai". Liepāja, GPS[56.517907, 21.012659], +371 29742832 •A3
50. Laivų nuoma "Niknās laivas". Liepāja, GPS[56.512222, 21.01588], www.niknaslaivas.lv •A3
51. Ūkis "Turaidas". Dunalkas pagasts, GPS[56.682877, 21.329093], +371 29649900 •A3
52. Laisvalaikio sodyba "Durbes atvari". Durbe, GPS[56.620262, 21.384122],
www.durbesatvari.lv •A3
53. Kempingas "Strazdiņi". Usmas pagasts, GPS[57.219540, 22.166447], +371 29125416 •B2
54. Spa Viešbutis USMA and Usma kempingas. Usmas pagasts, GPS[57.240562, 22.171183],
www.usma.lv •B2
 Skrunda, GPS[56.670625, 22.023620],

554 Dviračių maršrutas po Talsų kalvyną (25 km) •C2

55. Viešbutis "Skrundas muiža".
www.skrundasmuiza.lv •B3

555 Abavos senojo slėnio dviračių maršrutas (36 km) •C2

56. Turizmo agentūra "Tobāgo". Ventspils, GPS[57.393188, 21.569345], +371 63624003 •A1

571 Paviluostos pajūrio maršrutas (79 km) •A3

13

24. Kempingas "Sveikuļi". Tumes pagasts, GPS[56.994613, 23.137579], www.sveikuli.lv •C2

33. Svečių namas, kempingas "Mazirbes kalēji". Kolkas pagasts, GPS[57.684277, 22.318424],
www.kaleji.viss.lv •B1

43

572 Palei levandų laukus (71 km) •B3

Turizmo objektai nr.

20. Svečių namas ir SPA "Piena muiža". Sieksāte, Rudbāržu pagasts, GPS[56.41415, 21. 53405],
www.pienamuiza.lv •B3

27. Kaimo sodyba "Indāni". Kandavas pagasts, GPS[56.967690, 22.755776],
www.indani.viss.lv •C2

569 Aucės ir Saldaus krašto pasienis – dvarai ir pilys (56 km) •C4

EDEN (Patraukliausios Europos
turizmo vietovės) apdovanojimą
pelniusios turizmo vietos: Kuldyga ir
Liepoja.

19. Laisvalaikio sodyba "Amatnieki". Rumbas pagasts, GPS[56.985220, 22.022464],
+371 29402142 •B2

26. Kempingas "Plosti". Kandavas pagasts, GPS[57.025059, 22.653730], www.plosti.lv •C2

564 Riežupės dviračių maršrutas (27 km) •B2

567

43

144

145

565 Palei magnolijas, piliakalnius ir ežerus (50,5 km) •B2

43

17. Kavinė "Pīlādzītis". Kuldīga, GPS[56.971224, 21.991728], www.simra.lv •B2
18. Kepykla "Suitu maize". Alsunga, GPS[56.979320, 21.558046], +371 29411730 •A2

23. Švilpikų veisykla "Jaunstuči". Alsungas novads, GPS[56.994981, 21.622428],
www.murkskis.lv •B2

563 Ventos slėnio dviračių maršrutas (39 km) •B2
40

568

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

22. Ūkis "Gundegas". Kurmāles pagasts, GPS[56.891065, 21.809331] •B3

562 Suitų dviračių maršrutas (56 km) •A2

41

15. Viešbutis "Kolonna Viešbutis Kuldīga". Kuldīga, GPS[56.969538, 21.959659],
www.hotelkolonna.com •B2

21. Svečių namas "Pūpoli". Dundagas pagasts, GPS[57.516562, 22.359155],
www.dundaga.lv/pupoli •C1

574 Tukumo pilių žiedas (29 km) •C2

EDEN

122

4

139

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

60
140

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

Žaliasis Šiaurės Kuržemės maršrutas

573

3

9

59

8

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

400 km Baltijos jūros pakrante besidriekiantis gamtos ir kultūros paveldo kupinas maršrutas
siūlo pažinti vietinių gyventojų gyvenimo būdą ir poilsį pajūryje. Tarp daugybės senųjų žvejų
kaimų yra ir du dideli Latvijos miestai – Ventspilis, dažnai vadinamas labiausiai vaikams ir
šeimoms tinkamu miestu, ir Liepoja – Latvijos muzikos sostinė, po kurią galima vaikščioti "kaip
iš natų".

3

25

51

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

144. Šeimos vyno darykla "Abavas". Iš įvairių vaisių, uogų
ir vynuogių pagamintų vynų ir prie jų priderintų užkandžių
degustacija. Pasiūlymas galioja grupėms nuo 6 žmonių.
+371 29553558, www.abavas.lv, GPS[57.035313, 22.671318] •C2

5

10. Kuldygos Technologijų ir turizmo profesinė vidurinė mokykla. Kuldīga,
GPS[56.968397, 21.964097], www.kuldigasarodvidusskola.lv •B2
11. Svečių namas "Ventas Rumba". Kuldīga, GPS[56.969475, 21.979602],
www.ventasrumba.lv •B2

Geriausi lankytini objektai:

99

59

9. Svečių namas "Polīši". Rumbas pagasts, GPS[56.944995, 22.007414], www.polisi.viss.lv •B2
137

Romantiškieji Kuržemės miesteliai

57
64

8. Smuklė "Rančo". Rudbāržu pagasts, GPS[56.704170, 22.150560], +371 29285534 •B3

140. Jaunpilio pilis. Viduramžių pilis, viduramžiškos vaišės,
viduramžiškos šventės, teatralizuotos ekskursijos, atrakcionai,
muziejus, nakvynė ir užeiga. +371 63107082, +371 26101458,
www.jaunpilspils.lv, GPS[56.730676, 23.0180901]•C3
141. Ridelių malūnas. Ekskursija po vandens malūną,
blynų kepimas, pasiplaukiojimas ežere valtimi, pirtis.
+371 26536532, +371 22440094, www.rideludzirnavas.lv,
GPS[57.151879, 23.102682] •C2
142. Pagranduko muziejus. Kuržemės kaimo sodyba, duonos
kepimas, sviesto mušimas ir kiti kaimo darbai, žaidimai, gamtos
takas, kaimiška pirtis ir parodos. +371 63154518, +371 28651091,
www.tukumamuzejs.lv, GPS[57.124675, 23.017464] •C2
143. Kandavos krašto muziejus ir Amatininkystės centras.
Gilių kavos ir svilpenės (tradicinės košės) degustacija. Teatralizuota
ekskursija ir kūrybinės dirbtuvės. +371 63182064, + 371 26667031,
www.kandavaskultura.lv, GPS[57.038771, 22.770409] •C2

104

Naudinga informacija
keliautojams

22

7. Jachtų uostas "Pāvilosta Marina". Pāvilosta, GPS[56.888706, 21.169195],
www.west-coast.lv •A3

139. Šokolado muziejus Pūrėje. Pasakojimas apie šokolado
atsiradimą, kino filmas apie jo gavybą, perdirbimą ir šokoladinių
triufelių gamybą. Degustacija ir saldainių gaminimas.
Krautuvėlė ir kavinė. +371 29100161, www.purechocolate.lv,
GPS[57.036145, 22.903579] •C2

62

4. Kaimo sodyba "Ceļmaļi". Rendas pagasts, GPS[57.066750, 22.231668], +371 63347285 •B2
6. Svečių namas "Garīkas". Rudbāržu pagasts, GPS[56.701813, 21.87077], www.garikas.lv •B3

Geriausi lankytini objektai:

Valstybės siena

62
10

18

38

Nacionalinių parkų ir
rezervatų ribos

Eurovelo 10

3. Jūras Laivas. Rendas pagasts, GPS[57.070947, 22.317380], www.juraslaivas.lv •B2
5. Kaimo sodyba "Zāģeri". Īvandes pagasts, GPS[56.95485, 21.81493], www.zageri.viss.lv •B2

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

Nacionalinis parkas,
rezervatas

29

136

Kuržemės pajūris

Vieškelis
Eurovelo 13

2. Svečių namas "Struņķukrogs". Padures pagasts, GPS[57.060017, 21.812744],
www.strunkukrogs.viss.lv •B2

Turizmo maršrutai

Žvyrkelis

141

1. Kempingas "Ķīši". Alsunga, GPS[56.934656, 21.640620], www.kisi.lv •B2

145. Saldumynų turas po Saldų. Saldumynų gamyklos. Ledai,
pieniniai saldainiai "Gotiņa" ("Karvutė"), tortai, medus, duona,
degustacijos ir pyragų kepimas. +371 63807443, www.saldus.lv,
GPS[56.664906, 22.487984] •C3

Kiti keliai

554

75

Kuržemės turizmo asociacija rekomenduoja

Gastronominis turizmas
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137

111

Ženklai

1

62

56 58 105

D

69

Atstumai tarp miestų (km)

1

C

27

585 Gruobinios siauruko dviračių maršrutas (20 km) •A3
556 Dviračių maršrutas "Baron Bōgans" (36 km) •B1
557 Kolkos žiedas (50 km) •C1

57. Viešbutis "Raibie logi".

 Ventspils, GPS[57.389538, 21.554760], www.raibielogi.lv •A1

58. Laisvalaikio sodyba "Namelis". Ventspils, GPS[57.380333, 21.580795], www.namelis.lv •A1
59. Laisvalaikio sodyba "Kaijas". Vērgales pagasts, GPS[56.746969, 21.074439],
+371 29454425 •A3
60. Laisvalaikio sodyba "Ziedkalni". Dundagas novads, GPS[57.650912, 22.494933],
www.ziedkalni.lv •C1
61. Svečių namas "Ventaskrasti". Ziru pagasts, GPS[57.185089, 21.661600],
www.ventaskrasti.viss.lv •B2
62. Kanojų nuoma "Krastiņu laivas" / Žygiai gamtoje "Daba Laba". Ances pagasts,
GPS[57.521690, 22.030850], +371 26826839, www.dabalaba.lv •B1
63. Bitynas "Kāres". Brocēni, GPS[56.639050, 22.692776], +371 29497903 •C3
64. Peintbolas "Dāre". Gaiķu pagasts, GPS[56.793076, 22.546864], www.dareparks.lv •C3

558 Po lybių kaimus ir Siauruko gamtos takas (27 km) •B1

65. Poilsio centras "Smuku muiža". Remtes pagasts, GPS[56.731167, 22.797489],
www.smukumuiza.lv •C3

559 Aplink Usmos ežerą (48 km) •B2

66. Poilsio centras "Radi". Brocēni, GPS[56.641731, 22.565489], www.radi.lv •C3

560 Aplink Būšniekų ežerą (20 km) •B1

67. Viešbutis "Demians". Saldus, GPS[56.664543, 22.494877], www.hotelsaldus.lv •C3

561 Ventos upės dviračių maršrutas (95 km) •B2

68. Kanojų nuoma "Beaver". Brocēni, GPS[56.702904, 22.543430], www.kanoecentrs.lv •C3

567 Jūrmalciemo dviračių takai (52 km) •A4

69. Svečių namas "Ziedkalni". Dundagas pagasts, GPS[56.648157, 22.521973],
+371 29417229 •C1

568 Aplink Papės ežerą (28 km) •A4
580-584 Dviračių maršrutai po Priekulės apylinkes (19-58 km) •A4

70. Paukščių sodas "Bišjānīši". Ķūļciema pagasts, GPS[57.259817, 2 3.033513], +371 29421081
•C2

