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1 Hjortgården “Rudini” (350 ha).
Guidad visning av älgar, dovhjortar och
muffloner. +371 29191980,
www.atputalaukos.lv, 56.815211, 23.088318
2 Kaive gamla eken. En 1000 år

Kulturella och historiska arvet
20 Purciems vita dynen. 20 m hög sanddyn på Pilsupe flodstranden med en 900
m lång naturstiga, en utsiktsplattform och
rastplatser. +371 63269594, www.roja.lv,
www.talsitourism.lv, 57.580025, 22.634754

2 Durbe slott. Ett klassicistisk slott med
1800-talets interiör, besök till slottet, teatraliska visningar och en keramikverkstad.
+371 63122633, 26305946,
www.tukumamuzejs.lv, 56.966900, 23.192825

gammal ek, den tjockaste i Baltikum, med
10 meter i diameter. +371 63124451,
www.visittukums.lv 57.064397, 23.024615
3 Dunduru ängar. Skogsomgivna
ängar i Kemeri nationalpark med
vildhästar och vildoxer och ett fågel- och
djurobservationstornen. +371 67730078,
www.daba.gov.lv/kemeri
56.827265, 23.405065

4 Stora Kemerukärret. Kemeri
nationalpark har ett av de största
mosskärret i Lettland. Det finns
naturstigar, cykel- och gångvägar samt
fågelobservationstornen i parken.
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri
56.912101, 23.460754

5 Fågelobservationstornet och

Cy ke

naturstigen vid Kanierissjön. En
stor Europeisk häckningsplats med
14 öar. Kanierissjön båt centrum.
+371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri
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6 Naturpark “Engures ezers”. 3,5 km
lång stiga med vilda orkidéer vid
Enguresjön, fågel observation, vildkor och
hästar. +371 29474420, www.eedp.lv
57.258050, 23.136083

7 Barfotsstigen vid Valgumssjön.
Den första 1,5 km långa barfotsstigen
med olika beläggningar i Baltikum. Stigar
för stavgångare och landskapsbeundrare,
labyrint och spa. +371 63181222,
29414022, www.valgumapasaule.lv
56.9901073, 23.3163484

8 Naturpark “Abavas senleja”.
Ett vackert område – floddalarna, ängar
och backar. +371 28396830, 63181150,
www.kandava.lv
57.041477, 22.773027

9 Riezupe sand grottor. En av de

längsta underjordiska grottlabyrinter
i Baltikum. Endast guidad ingång.
+371 29555042, 29896646
57.004933, 21.990195
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10 Vattenfallet Ventas rumba. Europas

bredaste vattenfall, var under våren och
hösten kan du se fiskar som försöker
hoppa över vattenfallet. Badplatser och
fritids platser på Martinsala ön.
+371 29334403, www.visit.kuldiga.lv
56.970280, 21.977034

AR :

n
oschyre
nns i b r
ﬁ
en 2013
VI REK
r
g
e
n
d
o
e
s
ristsä
c ykell
u
t
m
v
o
a
n
n
rmatio
i börja
Mer info er i Kurzeme”
d
e
“Cykell

11 Vattenfallet Aleksupite. Det högsta

vattenfall i Lettland (4,5 m), som hade det
första pappersbruket i Kurzeme.
+371 29334403, www.visit.kuldiga.lv,
56.969967, 21.975853

12 Utbildningspark och stiga

“Ozolu Biotops”. Introducerar med
olika processer i skog och skogsbruk.
Skogsminigolf, bowling, attraktioner och
lekar. +371 26364473, 56.916010, 22.416482
13 Ventspils blå-flagg strand.
Utrustad vit sandstrand med ett stort
sanddynområde, ett utsiktstorn,
promenadstråken vid den södra piren,
områden för surfare och nudister.
+371 63622263, 63607664, 29232226,
www.visitventspils.com
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57.392120, 21.533031

14 Strandparken med Ankarstigen

och Djungelstigen. En stor samling av
gigantiska ankare, djungelstigen med
gångbroar, broar, djur träskulpturer,
lekplatser och picknick platser.
+371 63622263, 63607664,
29232226, www.visitventspils.com
57.387634, 21.533461

15 Södra piren. Promenadstråken for

för promenader på piren, skulpturen
“Kon”, ett 19 m hög utsiktstorn,
fiskbåten “Azova”, och en stol från
ankarkedjor. +371 63622263, 63607664,
29232226, www.visitventspils.com

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

INVESTING IN YOUR FUTURE

Cykelledsbroschyren “Cykelvägskarta. Västra
Lettland, Kurzeme” har utformats inom ramen
för Centralbaltikums INTERREG IVA program,
projektet “Utveckling och förbättring av
cykelfärdlederna i Centralbaltikums territorium”.

57.392120, 21.533031

16 Staldzene och Ventspils

Publikationens innehåll återspeglar författarens åsikter,
den ledande myndigheten ansvarar ej för innehållet
i de publikationer som ges ut av projektpartners.

www.latvia.travel

Turistinformationscenter (TIC)
Aizpute TIC
Skolas iela 1, Aizpute, +371 63448880,
29623284, aizpute.tic@apollo.lv,
www.aizputesnovads.lv
56.722626, 21.597706

Pavilosta-läns TIC
Dzintaru iela 2, Pavilosta,
+371 63498229, 29121894,
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv,
56.889561, 21.178379

Dundaga TIC
Dundagas pils, Pils iela, Dundaga,
+371 29444395, tic@dundaga.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.dundaga.lv, 57.510227, 22.350140
Jurmala TIC
Lienes iela 5, Majori, Jurmala,
+371 67147900, info@jurmala.lv,
www.jurmala.lv, 56.971153, 23.799639

Priekule TIC
Saules iela 1, Priekule, +371 29472063,
turisms@priekulesnovads.lv,
www.priekulesnovads.lv
56.446964, 21.586933
Roja TIC
Selgas iela 33, Roja, +371 63269594,
rojatic@inbox.lv, www.roja.lv
57.505962, 22.803497

Kandava TIC
Kurorta iela 1B, Kandava,
+371 63181150, 28356520,
info@kandava.lv, www.kandava.lv
57.033867, 22.779615
TIC för besökare of Karosta
Invalidu iela 4, Liepaja, +371 26369470,
info@karostascietums,
www.karostascietums.lv,

Rucava TIC
Busi, Rucava, +371 29134903,
rucava.tic@inbox.lv, www.rucava.lv
56.164913, 21.149368

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

56.546303, 21.021031

Kazdanga TIC
Jaunatnes gatve 2, Kazdanga,
+371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv

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

56.725056, 21.769409

TIC för besökare of Domesnäs
Domesnäs, Kolka socken ,
+371 29149105, kolkacape@inbox.lv,
www.ziemelkurzeme.lv,
www.kolkasrags.lv, 57.757652, 22.602825
Kuldiga TIC
Baznicas iela 5, Kuldiga, +371 63322259,
29334403, tourinfo@kuldiga.lv,
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016
Liepaja-läns TIC
Rozu laukums 5/6, Liepaja,
+371 63480808, 29402111,
info@liepajaturisms.lv,
www.liepajaturisms.lv

Talsu TIC
Liela iela 19/21, Talsi, +371 63224165,
+371 26469057, talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv
57.244251, 22.590904

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

Valdemarpils TIC
Raina iela 14A, Valdemarpils,
+371 63254762, valdtic@inbox.lv,
www.valdemarpils.lv
57.370098, 22.592010

56.507343, 21.011084

Nica TIC
Bartas iela 6, Nica, +371 63489501,
29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv

Ventspils TIC
Darza iela 6, Ventspils, +371 63622263,
tourism@ventspils.lv,
www.tourism.ventspils.lv

56.322350, 21.056671

57.395870, 21.567535

21 Steniga sjöstränder i Kaltene. En

800 m lång stiga vid kusten med utsiktsplattformar, ett fågelobservationstorn och
rastplatser. +371 63269594, www.roja.lv,
www.talsitourism.lv, 57.504391, 22.811823
22 Mersrags. En liten fiskarby med

strandängar och en stenig strand.
Gamla fiskarföremålen i museet, ett
utsiktstorn på kusten och en yacht hamn.
+371 63237704, 26572494,
www.mersrags.lv, 57.366545, 23.120757

Hjortgården. En gammal fiskarby, en
populär plats för bad och promenader
längs den branta kusten, Ventspils
hjortgården (30 ha) med ett utsiktstorn
finns i närheten. +371 29102584,
www.visitventspils.com 57.460182, 21.616471
17 Jurkalne. Den unika 20 m höga
branta kusten, den gamla bron över
floden Riva och “Hoppets segel” – ett
minnesmärke för WWII flyktingar till
Sverige. +371 63630046, www.jurkalne.lv
57.016254, 21.383171

18 Usmasjön. Den femte största sjö i

Lettland med jättebra rekreationsmöjligheter på vatten – badplatser, fiske, segling,
yacht hamn, båtuthyrning och ett 26 m
hög utsiktstorn på Udrukullen.
+371 63622263, 63607664, 29232226,
www.visitventspils.com, 57.166721, 22.181714
19 Vaseniekikärret. 4 km lång gångbro

stiga i moss- eller hög kärret och ett
utsiktstorn. +371 29452024,
www.ldf.lv 57.350430, 22.159081

Nationalparkens huvudvärdena är havet
med sandstrander och dyner, torra
tallskogar i dynerna, biologisk mångfald,
såsom det kulturella och historiska arvet.
Naturstigar, cykling, bil- och fotleder som
hjälper er att bekanta sig med parken.
+371 63286000, www.daba.gov.lv,
www.slitere.lv, 57.696259, 22.391167
24 Domesnäs. Domesnäs ligger på
Kurzemes norra udde, där Östersjöns
vågor möter Rigabuktens vågor.
+371 29149105, www.kolkasrags.lv,
57.756756, 22.598534

25 Hornkollektion i Vaide. Livernas gård

med en samling av ca 600 skogvakter
hittat djurhorn. +371 63200179, 29395624,
www.purvziedi.viss.lv, 57.731651, 22.475281
26 Laumu naturpark. Stigar som hjälper
dig förstå naturens processer – Bistigen,
Växtstigen, Skogsstigen och Idrottsstigen.
Minigolf och diskgolf. +371 26403240,
29477731, www.laumas.lv, 57.380417, 22.536049

Ett vackert område med vindande
vägar, kullar, sjöar och skogar. Pastorat,
Europeisk skogsdunge och Kamparkalns
kulle med ett 28 m hög utsiktstorn för
landskapets avnjutande. +371 63224165,
www.talsitourism.lv, 57.263676, 22.678529
Den största dailily dagliljorsgården
i Baltikum, mer än 200 sorter av
dagliljor, en tillfällighet att köpa plantor,
provsmakning av hemgjort vin för
grupper. +371 63291301, 29457055,
www.daylilie.lv 57.229412, 22.746077
29 Botaniska stigen “Drubazas”. En
2 km lång stiga som hjälper dig att lära
om naturens mångsidigheten i den gamla
Abavadalen. Detta är också en betesmark
för vilda djur. Provsmakning av hemgjort
vin. +371 26473783, www.sabile.lv

4 Ventspils badlandet vid stranden.

Badlandet vid stranden med 3 bassänger,
vattenbanor, jacuzzi, bastur, såsom
barnlämpliga attraktioner.
+371 26429684,
www.pludmalesakvaparks.lv
57.390365, 21.534600

5 Ventspils Barnbyn. Mer än 40 olika

lekanordningar, barn café och en blomsterskulptur ”Familjen Anka”. Varje söndag
kl 12:00 – spännande evenemang för barn.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.390137, 21.547321

är den enda så pass stora platsen för
filmupptagning utomhus i hela Baltikum.
Spännande turer med omklädning och att
låtsas vara skådespelare. +371 28606677,
www.cinevilla.lv, 56.878742, 23.222221
6 Jaunmoku slott. Detta neo gotiska

slottet (1904) har ett skogsmuseum och
den historiska slottsinteriören är också
fortfarande kvar. Med hjälp av den moderna tekniken i symbolcentrum kan du
även göra ett individuellt lettisk mönster –
smycke. +371 63107125, 26187442,
www.jaunmokupils.lv, 56.980911, 23.054638

7 Lestene brödernas kyrkogård. Ett

stort minnesmärke för soldater av det
lettiska legionen som falnade under det
andra världskriget.
+371 29442311, 26247095,
www.visittukums.lv, 56.763726, 23.144678
8 Medeltida gården “Niedru lija”.
Spännande underhållning i medeltidsstämning – skjutning med en båge eller
arbalest, kastning av en yxa eller spjut,
myntsmidning och tenngjutning. Medeltida fest i Jaunpils slottet. +371 26336513,
www.niedrulija.viss.lv, 56.732998, 23.016014
9 Slokenbeka herrgård. Den femtonde

56.477283, 22.182083

32 Zvarde naturpark och skjutfält.
Sovjetisk militär arv, förra flygmarken av
sovjetiska armén, stort, obefolkat område,
tidigare otillgängligt för civilpersoner.
Rik biologisk mångfald. +371 63846151,
www.saldus.lv, 56.547100, 22.627888

11 Kandava gamla stan. Stenlagda
historiska gator, ruiner av livländska
ordensslottet med ett kruttorn och en
utformning av det gamla slottet. Den
äldsta stenbron i Lettland. +371 63181150,
www.kandava.lv, 57.038022, 22.778871

33 Liepaja havspark och den

12 Kurzeme fästningsmuseum.

blåflaggade badstranden. Vit
sandstrand med promenadstråker,
lekplatser, en skatepark, stadion,
tennisbanor och de största trummorna
i Lettland. +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv, 56.505333, 20.991869

En samling av militära utrustningen
och föremål från det första un andra
världskriget både i museet och i en
stor utställningsområde utomhus med
bunkrar och skyttegravar.+371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv

35 Aizviki skogspark. 1800-talets
herrgårds park med stigar, trä
sagoskulpturer, picknick- och rastplatser.
+371 29186717, www.mammadaba.lv

56.835075, 22.742043

13 Piltene. En av de minsta städerna i
Lettland, med träarkitektur och kullerstensgator, ett museum, slottsruinen på
stranden av floden Venta och en kyrka.
+371 63661508, www.ventspilsnovads.lv,
57.222464, 21.667893

14 Det Livländska ordensslottet i

56.3792130, 20.9875333

37 Pape. En gammal fiskarby, som
ligger på en smal landremsa mellan
Papesjön och havet. Utmärkta platser
för fågelobservation, sandstränder, ett
friluftsmuseum av en fiskargård.
+371 29134903, www.rucava.lv
56.154919, 21.023322

38 Gård av små husdjur i “Apsisi”.
En chans att se små husdjur – kaniner i
grottor, ponnyer, fasaner, ankor, påfåglar
och andra husfåglar.
+371 63254404, 29421081,
www.apsisi.viss.lv, 57.258484, 23.031206

www.visitventspils.com, 57.122389, 21.809133

25 Roja och Rojas havsfiskemuseum.
Fisketraditioner, verktygen, souvenirer, pir,
strand, båtturer, yacht hamn, hästridning
och golf på ängarna. +371 63269594,
www.visit.roja.lv, 57.504430, 22.812535

27 Sabile och Vinkulle. En liten stad
i Kurzeme med kullerstensgator, vin
festivaler, hantverks traditioner, en
bergsfästning och vin. +371 63252344,
www.sabile.lv, 57.047832, 22.570381
28 Saldus J.Rozentals historiska
och kunstmuseum. Utställningar av
konstverk av lettiska mästare och kända
moderna lettiska konstnärer. Utställning
om Saldus historia, interaktiva spel och
souvenirer. +371 63881547,
www.saldus.lv, 56.662983, 22.496611
29 Saldus S:t Jons evangelisklutherska kyrka. Den äldsta byggnaden i
Saldus (1800-talet), J.Rozentals målningar,
konstverk, orgel, klocktornet och kryptor.
+371 29258125, www.saldus.lv

31 Karosta i Liepaja. Norra stadsdelen i

Liepaja som i slutet av 1800-talet bildades
som en bas för den militära flottan av det
ryska imperiet.
+371 26369470, 63480808, www.karosta.lv,
www.liepajaturisms.lv, 56.548885, 21.014786
32 Karostas fängelse. Förut en
disciplinär fängelse för militärpersoner,
nu – militär arv, teatraliska föreställningar
och visningar i fängelse och fängelserum.
+371 26369470, www.karostascietums.lv
56.545540, 21.020264

33 Liepaja S:t Nikolai ortodoxa
havskatderalen. Den högsta kupolbyggnaden i Baltikum, ikoner och mosaiker.
+371 26369470, 63480808,
www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv

Ventspils. Ventspils Livländska
ordensslottet är ett av de äldsta (1290)
medeltids slotten av klostertyp i Lettland
med ett museum, en digital utställning,
regerlbundna kulturevenemang och en
slottskrog. +371 63622031,
www.muzejs.ventspils.lv, 57.396214, 21.560497
15 Ostgals. En gammal fiskarby (mitten av

1800-talet) som är nu en stadsdel, ett nationellt kulturell och historisk minnesmärke.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com, 57.393173, 21.543404
16 Torget i Ventspils. En historisk mark-

nad (1600-talet) med ett klocktorn med
kariljonklockor och en torgbrunn med ett
solur. +371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com, 57.396953, 21.568349

18 Ventspils Rådhusplats. Hem till

57.374084, 21.546892

7 Det Olympiska centret “Ventspils”.
Den mest mångsidig idrottsanläggning
i Lettland med basketbol-, friidrottsoch skridskoåkningshaller, en stadion,
tennisbanor, en bassäng och en
skatepark. +371 63622587,
www.ocventspils.lv, 57.386547, 21.567730
8 Ventspils skatepark.

En av de mest moderna skateparker
i Lettland och Östeuropa, en
inomhusskatepark för vinterbruk.
+371 63622587, www.ocventspils.lv
57.388605, 21.567036

50 Dundaga slott och trakt. Det största
och äldsta slott i norra Kurzeme, hem
till den enda permanenta medaljutställningen i Baltikum. En kyrka och en park i
närheten. +371 29478393, 29444395,
www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv
57.508953, 22.358294

51 Talsi. En stad på nio kullar Gamla
stan med kullerstensgator, pittoreska
kullar, monument ”Kokle spelare”, en sjö,
och promenadstigar.
+371 63224165, www.talsitourism.lv,
57.245815, 22.583427

56.506767, 21.023529

36 Liepaja Museum. Stadens historia,

arkeologiska föremål, konstutställningar,
utflykter, audioguider och en gård.
+371 63422327, 63422604,
www.liepajasmuzejs.lv, 56.510910, 21.002127
37 Heliga Treenighetens katedral.
Inredning i rokokostil, världens största
icke ombyggda mekaniska orgel, ett
utsiktstorn (1700-talet).
Liepaja, +371 20360055, 25914456,
www.liepajaturisms.lv
56.509796, 21.013134

38 Aizpute historiska centrum. En av

de äldsta städerna i Lettland, ruinerna av
det livländska ordensslottet, historiskt
nationalmonument av träbyggnader.
+371 63448880, 29623284,
www.aizputesnovads.lv, 56.721016, 21.597017

ett modernt bibliotek, Iinternationella
författar- och översättarhus, en luterska
kyrka (början av 1700-talet), och den
digitala centrum.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com, 57.395894, 21.567518
19 Friluftsmuseet vid havet. Ett fiske-

museum med gamla hus, väderkvarnar,
rökhus, nätbodar, kronbodar och en omfattande utställning av båtar, ankare och
smalspårig järnväg. +371 63624467,
www.muzejs.ventspils.lv, 57.385414, 21.536249
20 Smalspårig järnväg Lilltåget.

En resa med det historiska Lilltåget –
ångloket (1916) med passagerarvagnar
avsett för en smalspårig järnväg (600 mm)
på den 2,6 km långa linjen från stranden
till Äventyrsparken. +371 63624467,
www.muzejs.ventspils.lv, 57.385263, 21.537877

21 Ventspils internationella radioast-

ronomicentrum i Irbene. Under sovjetväldet en stängd militärstad med två
paraboliska radioteleskoper som nu drivs
för enda vetenskapliga ändamål – en av
dem är den åttonde största i världen (32
m i diameter). +371 63600347, 29230818,
www.virac.venta.lv, 57.554295, 21.857214

52 Talsu museum. Ett viktigt
kulturellt och pedagogiskt centrum
med historie, konst och natur
utställningar, utställningar, museum
utbildningsprogram. +371 63222770,
29102628, www.talsumuzejs.lv,
57.242580, 22.603083

53 Lettlands jordbruksmuseum. En
stor utställning av 1800 – 1900-talets
verktyg och jordbruksredskap.
+371 63291343, 29403183,
www.kaleji.et.lv, 57.232246, 22.563686

1 Dzukste sagomuseum.
Figurer från lettiska sagor, rollspel,
dockteater, utställningar, spel och turer.
+371 63154691, 29295079,
www.tukumamuzejs.lv
56.810699, 23.348179

2 Halmverkstad i Tukums. Halm
skulpturer (dvärgar, drakar, svampar),
kreativa verkstäder för elever och
familjer med barn, souvenirer.
+371 29495746, www.salmulietas.lv
56.9682884, 23.1604091

3 Galleri “Durvis” souvenirer från
Tukums, utställning, design föremål,
målningar, flätverk, hantverk.
+371 63124312, 28391437,
www.tukumamuzejs.lv, 56.964680, 23.155231

58 Jaunauce slott och park. Empir
arkitektur (1800-talet), samling av vita
kakelugnar och en landskaps park.
+371 26014296, www.saldus.lv
56.446175, 22.693634

59 Renge herrgård och park. Neo
renässans arkitektur (1800-talet), park
och ett vattentorn. Turer, bröd- och
pannkaka bakning, boende tillgänglig.
+371 63825665,
www.saldus.lv, 56.385876, 22.642136

12 Livernas folkhuset. Den enda
livernas folkhuset i världen, utställningar,
samling av hushållsföremål och firandet
av livernas fester. +371 26565853,
25486038, www.livodfond.lv,
www.ziemelkurzeme.lv
57.680248, 22.318338

13 Folklorstiga “Jāņkalni”.
Den 1,5 km långa stigen introducerar
med förfädrarnas symboler, dekoreringar
och gudar. Karta över Lettland – en
labyrint med 19 etnografiska områden.
+371 26096415,
www.janukalni.lv, 57.200550, 22.653980

14 Pedvales frilutsmuseum.
Mer än 150 utomhus konstverk, skapade
under symposier och verkstäder.
+371 63252249, 29133374,
www.pedvale.lv, 57.031574, 22.561626
15 Fontän “Honungsdroppe”.
Skulptur–fontän, Ligo torget.
Saldus, +371 63807443, www.saldus.lv
56.664101, 22.492012

5 Ventspils fontäner. Ventspils är känd

för mondäna fontäner: ”Kvarnstenen”,
”Solbåtarna”, ”Sanddynernas tall”,
”Dropparna”, ”Skeppsvaktaren” och
andra. +371 63622263, 26353344,
29232226, www.visitventspils.com
57.397346, 21.562557

6 Ventspils blomsterskulpturer.
Ventspils kallas Lettlands blommornas
huvudstad – här kan du se en ”blomsterklocka” samt sju blomsterskulpturer,
bland annat den nyaste – ”Familjen
Nyckelpigor och Familj och Tusenskönor”.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.395798, 21.560799

7 Ventspils Koparad. Sedan Ventspils
Koparad i 2002 och 2012 mer än
20 konstnärliga kor bor i Ventspils, bland
annat – ”Matrosen”, ”Resenären” och
”Blomsterkon” är så hög som 4 m.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com
57.396030, 21.556377

8 Teaterhuset “Havsporten”. En

40 Edole slott. Medeltida sten slott
med torn, gård och legender. Boende
tillgänglig. +371 63321251, 26228899,
www.edolespils.lv, 57.017937, 21.696281

9 Biblioteket Parventa. Ett mästerverk av modern arkitektur (2009), stadsbiblioteket och ett centrum för konst,
kultur och utställningar. +371 63680072,
www.biblioteka.ventspils.lv

Venta. En av de längsta tegelbroarna i
Europa (1800-talet).
Kuldīga, +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv, 56.969994, 21.977451

56 Valdemarpils. Ett monument för
K.Valdemars, en sjö med en strand,
hedniska linden, träsnidars verkstad för
Igurds Bankis och lantgårdar ”Kauliņi”.
+371 63254762, 25426323,
www.valdemarpils.lv

4 Vävnings verkstad. TEtnografiska
traditioner i Tukums kommun, lära
att väva, utställningar och kreativa
verkstäder. +371 63125539, 25622267,
www.tukumamuzejs.lv, 56.968445, 23.149525

modern scen med 700 platser för
teater, opera och balett föreställningar,
experimentell och traditionell
musikkonserter. +371 63624271,
www.jurasvarti.lv, 57.391738, 21.547855

42 Den gamla tegelbron över floden

55 Igene lutherska kyrka. Timmerhus
(1700-talet), gamla byggnads traditioner
och interiör målningar.
+371 26435630, 28741842,
www.talsitourism.lv, 57.301006, 22.820362

Kultur och traditioner

gale, Ziemupe, Saka – sandstrand med
branta kuster och orörd natur surfing, hav
båtar, rökt fisk, yacht hamn, fyr och pir.
+371 63498229, 29121894,
www.pavilosta.lv, 56.889561, 21.178379

41 Herrgårdsensemblen i Ivande.
Neo klassicism arkitektur (slutet av
1800-talet). Landskapspark med den
högsta vita gran i Baltikum.
+371 63343113, 29168626,
www.ivande.lv, 56.996067, 21.758080

57.2452094, 22.5937256

57 Minnesplats “Airites”.
En minnesplats för överste O.Kalpaks.
Material på det första världskriget och
den lettiska armé.
+371 63830281, 22017465,
www.saldus.lv, 56.678870, 22.155125

56.592777, 21.015455

35 Hantverkares hus. Hantverks
verkstäder, demonstrationer av
hantverk, utställningar och den
längsta bärnstenshalsband i Lettland.
+371 26541424, www.liepajaturisms.lv

54 Keramikverkstad och salong
“Ciparnīca” Tals’ keramik’.
Deltagande, skålar, krukor, koppar,
tallrikar, flaskor och serviser.
+371 22429527, 22458389,
ciparnica.blogspot.com

57.373306, 22.590519

34 Norra forten. Militär arv, utflykter
med facklor i de underjordiska
labyrinterna och befästningar på havet.
+371 26369470, www.karostascietums.lv

17 Ventspils Hantverkshuset. Hantverkshuset finns i et gamalt skolhus (1763)
med verkstäder för fotografer, vävare och
krukmakare såsom en souvenirbutik och
ett 1800-tals klassrum. +371 63620174,
www.muzejs.ventspils.lv, 57.397913,21.566609

6 Äventyrsparken med slalombacke
“Lembergs hatt”.
Spännande attraktioner, cykling,
repbanor, skidbacke, snowboardpark och
BMX -bana, orienterings och paintball
plan, café, picknick platser.
+371 28611333,
www.piedzivojumuparks.lv,
www.lembergahute.lv

49 Ugāle lutherska kyrkan och orgel
verkstad. Kyrka är känd för den äldsta
orgel i Lettland (1697 – 1701) såsom
den enda orgel och gatuorgel verkstad
i Lettland. +371 63671475, 29120601,
www.pipeorgans.lv, 57.264244, 22.044067

56.552864, 21.012330

39 Pavilosta kommun – Pavilosta, Ver-

56.334812, 21.715164

36 Naturpark “Bernati”. Den längst
västra markbundna märkningen i
Lettland ”Grön stråle” och Pusenu kulle –
den högsta sanddynen i Lettland. En
utmärkt sandstrand för rekreation
vid havet i Bernati och Jurmalciems.
+371 29458532, 63489501, www.nica.lv

24 Zlekas. En herrgårdsensembel för
familjen von Behr (1700 – 1800-talet),
med en park. Nära Zlekas lutherska
kyrkan (1645) och Zlekas vattenkvarn.
+371 63622263, 26353344, 29232226,

30 Saldus kyrkogården för tyska
soldater. Ett minnesmärke för soldater
av världskriget, utställning om striderna
i Kurzeme och ett register över döda
soldater. +371 63807098,
www.saldus.lv, 56.615705, 22.464390

av fiske, vardag då och nu, havskustens
naturvärden och foto utställningar.
+371 63163240, 27220869,
www.lapmezciems.lv, 57.001392, 23.513403

vackert område på Embute högland med
ekoturism stigen, ett utsiktstorn, lokala
cykelleder för att uppleva trakten.
+371 26003529, 26585221,
www.liepajaturisms.lv, 56.504223, 21.822968

23 Herrgårdsensemblen i Pope. Ett
betydelsefull minnesmärke av europeisk
barockarkitektur (1653), tidigare ett
jaktslott, nu – Pope grundskolan.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.ventspilsnovads.lv, 57.406486, 21.858872

56.667500, 22.492125

Zana, skyddade växter, bäverdammar,
skaldjur kolonier och fiske.
+371 63846487, 25621005, www.zana.lv

57.024982, 22.591002

En 45 minuters utflykt på fartyget längs
med floden Ventas inlopp.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com,
www.portofventspils.lv, 57.398319, 21.566849

5 Filmstaden Cinevilla. Filmstaden

10 Lapmezciems museum. Historia

34 Embute naturpark. Ett exceptionellt

57.568611, 21.717567

56.979724, 21.571113

www.dundaga.lv/ksm/, 57.462498, 22.397003

31 Naturstiga “Zaņas līkloči”. Vid floden

stiga längs floden Ciecere i Saldus,
anpassad för handikappade personer.
+371 63807443, www.saldus.lv

22 Ovisifyren. Ovisifyren anses vara den
äldsta bevarade navigationsbyggnaden
(1814) i Lettland med ett 37 meter hög
torn och en utställning om historia av fyrar.
+371 26264616, www.visitventspils.com

26 Kubalu skola – museum. Den äldsta
bevarade timmar skolbyggnad i Kurzeme
(1800-talet), klassrum, stora skorsten,
renoveratd gård och grannskap.
+371 63254335, 26332238,

56.667194, 22.490816

30 Ciecere naturstiga. En 350 m lång

i den gamla Abavadalen med en en
sommarslädesbana och hästridning på
sommaren, såsom en skidbacke på vintern.
+371 26405405, www.zviedrucepure.lv,

3 Fartyget “Hertig Jakob”.

57.060524, 22.727280

århundradets medeltida herrgård med
kanonporter innehåller nu det lettiska
väg museet med historia av vägbyggen
och utrustningen, samt en samling av
häst seldonen och vagnar.
+371 63182354, www.slokenbeka.lv,
www.lvceli.lv, 56.976517, 23.222523

57.030616, 22.595200

1 “Zviedru cepure”. Rekreationscentrum

57.388374, 21.568222

4 Rumene herrgård. 1800-talets neo
gotiska slott med utsökt inredning och ett
hotell. +371 67770966, www.rumene.lv

27 Naturpark “Talsu pauguraine”.

Aktiv semester

2 Ventspils Badlandet.
En fritids komplex med en bassäng,
vattenattraktioner, spa komplex, badhus,
idrottscentrum, skönhetsvård och ett café.
+371 63623974, www.udensparks.lv

3 Kuki herrgård. En renoverad herrgård
från början av 1700-talet, med fantastisk
interiör, väggmålningar, kakelugnar
och en välvd källare. En av de mest
stil motsvarande landsbygdshotellen i
Baltikum. +371 63181545, 29205188,
www.kuksumuiza.lv, 56.978245, 22.856899

23 Slitere nationalpark.

28 Dagliljorsgård och hemgjort vin.
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L
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1 Tukums. Rosornas stad, en gammal
stad med kullerstensgator, konstnärer,
museer, kreativa verkstäder, fontäner
och ett slott i närheten. +371 63124451,
www.visittukums.lv, 56.966766, 23.152529

48 Alsunga S:t Mikael katolska kyrkan.
1600-talets stenhus med 1800-talets
orgel och altartavla ”S:t Mikael”.
+371 26326253, www.suitunovads.lv

57.400214, 21.589508

10 Ventspils Nyskapandets hus
med planetariet och observatoriet.
Byggnadskomplex förenar Ventspils
lettiska föreningens rekonstruerade
romantik- och jugendhus (1912) och ett
digital planetarium och observatorium.
+371 63622805, www.jaunradesnams.lv

16 Kalnseta herrgård och park.
1800-tals herrgård med en pittoresk
park, friluftsscen, flod, bro och kärlek ö,
evenemang.
+371 63807012, www.saldus.lv
56.666321, 22.513863

17 Textilverkstad “Austrumi”.
Textilier av Baiba Ritere, gobelänger,
utställning, vävning, färgtolkning,
kreativa verkstäder och souvenirer.
+371 26470849, www.baibatextileart.lv
56.688339, 22.513561

18 Keramikverkstad i Pampali.
Deltagande i krukmakeri. Bröllops
ritualer, folklorensemble, bågskytte och
rastplats.
+371 63865253, 26305478, www.saldus.lv
56.537529, 22.211609

19 Utställning om film- och
fotografihistorien. Film och fotografi
utrustning, samling av tillbehör,
inledning till fotografering och foton.
Saldus, +371 29456334, www.saldus.lv,
56.668455, 22.350524

20 Skulpturala figurer från Liepajas
hymn. Bronsskulpturer. Turismled
“Liepaja – på noter”.
Liepaja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.509987, 20.997413

21 Lettlands musikers Walk of
Fame. Gågatan med brons plattor med
handavtryck av lettiska musiker, den
största gitarr i Lettland.
Liepaja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv
56.507290, 21.011986

22 Rostorget. Stadskärnan, skyltar från

Liepajas vänstäder, en promenad ”Låt
oss mötas i Rostorget!” och evenemang.
Liepaja, +371 63480808, 29402111,
www.liepajaturisms.lv

57.395671, 21.562924

56.508084, 21.011545

11 Renkis trädgård. En plats för
sommarevenemang med lustiga
utomhus konstföremål, sagojättens
Lutausis stigen och utomhus
träningsutrustning.
+371 63622263, 26353344, 29232226,
www.visitventspils.com

23 Padure kornbod. Samling av antika
hantverkarverktyg, hantverkstimmar,
kulturprogramm, traditioner,
provsmakning av lettiska mat och vin.
Padures pagasts, +371 29753278,
www.padure.lv
57.0203847, 21.9132650

57.384480, 21.570271

Gastronomisk semester
43 Kuldiga gamla stan. Hertigdömets
Kurland huvudstad med träarkitektur, tak
kakel, små broar och kullerstensgator.
Lettlands Venedig.
+371 63322259, www.visit.kuldiga.lv
56.968212, 21.970854

44 Kuldiga rådhusplats. 1600-talets
samlingsplats med det nya och gamla
rådhuset. +371 293344403,
www.visit.kuldiga.lv, 56.968594, 21.971016
45 S:t Katarinas kyrka i Kuldiga. Den
första kyrkan i Kuldiga, med en fantastisk i
nteriör och namnet av tadens beskyddarinna – Katarina. +371 63324394,
www.kuldigas.lelb.lv, 56.970117, 21.973184
46 Kuldiga Museum och stadsgården.
Historie utställningar, konstsamlingar och
det enda museet för spelkort i Baltikum.
Stadsgården är hem till skulpturer av
L.Rezevska, en fontän och en utomhusbio.
+371 29981396, www.visit.kuldiga.lv
56.968484, 21.976662

47 Det Livländska ordensslottet i

Alsunga. Medeltida slott (1300-talet),
fyrkantig planering, med befästningtorn
och en gård. +371 26425015,
www.alsunga.lv, 56.981999, 21.568380

1 Uzava bryggeri och Uzavafyren.
Turer i bryggeriet med provsmakning
av levande öl, Uzavafyren (1879) med
ett 21 meter hög torn ligger i närheten.
+371 63630573, 63630632,
www.uzavas-alus.lv, 57.207800, 21.416442
2 Mjölkmuseum och gästhus
“Piena muiža – Berghof”. Mjölkning,
smörgörning, ost provsmakning, spel,
attraktioner, herrgård, boende och spa.
+371 26518660, 63331233,
www.pienamuzejs.lv, www.pienamuiza.lv,
56.690285, 21.890665

3 Jaunpils slott. Medeltida slott,

medeltida fest och firande, teatraliska
visningar, sevärdheter, museum, boende
och en krog.
+371 63107082, 26101458,
www.jaunpilspils.lv, 56.730175, 23.021294
4 Ridelu kvarn. Mjöl fräsning i
vattenkvarnen, turer, pannkaka bakning,
badhus. +371 26536532, 22440094,
www.rideludzirnavas.lv
57.151558, 23.105749

5 Pastarins museum. Brödbakning,
smörkärning, jordbruk, delikatesser från
landsbygden, spel, naturstiga, badhus

och utställningar. +371 63154518,
28651091, www.tukumamuzejs.lv
57.122963, 23.018675

6 Godis tur i Saldus.
Godis fabriker, glass, mjölk godis
”Gotina”, kakor, honung, bröd, paj
provsmakning och bakning.
+371 63807443, www.saldus.lv
56.664906, 22.487984

7 Statliga Stende spannmål
förädlings institutet. Historia av förädlingen, utbildnings turer, provsmakning av mat och dryck från spannmål.
+371 29459423, www.stendeselekcija.lv
57.1897002, 22.5616975

551 Runt Kemeri nationalpark

557 Slitere cirkel

563 Venta dalen cykelleda

Kemeri – Jaunkemeri – Lapmezciems – Bigaunciems – Klapkalnciems – Valgums –
Smarde – Dunduri ängar– Kalkis – Kudra – Kemeri

Kosrags – Vaide – Kolka – Melnsils – Ezermuiza – Dumele – Kosrags

Kuldiga – Padure – den små och stora Nabasjön – P108 – Kimale – Kuldiga

50 km (15 km asfalterade vägar, 35 km små skogsvägar)
80 km (37 km asfalterade vägar, 43 km skogs- och landsbygdsvägar)
En spännande rutt för erfarna cyklister. Erfar naturvärden och kulturmiljön av Kemeri
nationalpark.

552 Cykelstigar vid Valgumssjön
Tre cykelleder vid Valgumssjön bekantar med naturvärderna av Kemeri nationalpark och
erbjuder en lugn och fridful atmosfär.

Skogscirkel
16 km (4 km asfalterade vägar, 5 km grusvägar, resten – skogsvägar)

me!
Cykling i Kurze
Kurzeme ligger i den västra delen av Lettland och gränsar till Litauen i söder. Det
mest typiska kännetecknet av Kurzeme är den 390 km långa mångsidiga kusten av
Östersjön och Rigabukten – branta kuster, steniga sjöstränder, skyddade sanddyner,
men framför allt – sandstränder.
Regionen är rik på kulturella och historiska arv – slott och herrgårdar, gamla städer, fiskarbyar och etnografiska provinser med gamla kulturtraditioner som skiljer
Kurzeme från andra regioner i Lettland. Kurzeme har också mer än 80 speciellt skyddade naturområden med en framstående mängd av arter, livsmiljöer och landskap,
såväl som estetiska, ekologiska, kulturella och historiska värden.
Lettlands nationella listan i UNESCO: s världsarvslista omfattar gamla stan Kuldiga
som ligger i det gamla dalen av floden Venta, såsom arkeologiska samlingarna i Grobina. Kulturutrymmet i etnografiska Suiti distriktet är inskriven på UNESCO: s lista över
de immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande.
Kurzeme korsas av cykelleder EuroVelo 10 “Östersjön runt” och EuroVelo 13 “Järnridåleden”. Bägge två EuroVelo leder är ett utmärkt sätt att lära sig om Kurzeme, dess
naturskatter, kulturella och historiska arvet, såsom människor och deras liv i dag.
10

EuroVelo 10 “Östersjön runt”

Med 490 km i Kurzeme, denna cykelleden går längs kusten och stoppar i de största
hamnstäder – Liepāja och Ventspils, såsom leder bort från havet till historiska små städer i Kurzeme – Kuldīga, Talsi, Sabile, Kandava, Tukums, och visar den kulturmiljön och
det traditionella landskapet av Kurzeme – kullar, skogar och floddalar.
13

EuroVelo 13 “Järnridåleden”

Cykelleden EuroVelo 13 tar dig runt Kurzeme längs kusten för nästan 390 km. Denna
leden vill komma som en efterrätt till dem som är intresserade i det militära arvet – här
kan du bland annat se ett militärt radioteleskop i Irbene som användes av den sovjetiska
armén och som är det åttonde största i världenden. Nuförtiden används det dock för
civilt bruk. Många intryck får du också i stadsdelen Karosta i Liepaja – här finns ett unikt
komplex av militära och befästningsanläggningar vid Östersjön. Kurzeme har påverkats
starkt av närheten till havet. Fiskarbyarna längs den kurländska kusten är en plats med en
särskild atmosfär och här kan man självklart avnjuta färskrökt fisk, för vad vore en fiskarby
utan rökt fisk?

Om du planerar en längre cykelsemester kan EuoVelo leder kompletteras med längre
och kortare lokala cykelleder. Kartan innehåller de viktigaste cykelleder som visar det
mesta av naturen, liksom kulturella och historiska arvet i Kurzeme.
Det finns flera framstående cykelleder i Kurzeme som har inrättats i skyddade natur
områden. Cykelleder i Slītere nationalpark, Kemeri nationalpark, natur parker “Bernati”, “Pape”, “Engures ezers”, och reservat “Busnieku ezers” för över de kustområdet
typiska tallskogar och sanddyner, samt ta dig på en tur genom fridfulla fiskarbyar.
Cykelleder i naturparker “Talsu pauguraine”, “Abavas senleja”, “Embute”, “Riezupe”, och
i naturreservat “Ventas ieleja” för över kulliga områden och natursköna floddalar.
Cykel entusiaster i Kurzeme kan utöka sina turer med turer runt sjöar – Usmasjön,
Papesjön, Enguresjön och Busniekusjön.
Flera cykelleder tar på en resa genom Kurzemes kulturmiljö, etnografiska regioner
samt det kulturella och historiska arvet, varav en är cykelleden “Suiti och små städerna i lägre Kurzeme”. Nästan alla städer även har flera lokala cykelleder som anknytar
intressanta historiska och moderna sevärdheter – slotten och herrgårdar, museer,
öppna lantgårdar, fritids parker.
Avnjut Kurzeme genom att smaka rökt fisk, sklandrausis, levande öl eller hem gjorde vin, såsom många andra lokala delikatesser!

564 Riezupe cykelleda

558 Genom livernas byar Lilltågets naturstigen

Kuldiga – Riezupe grottor – Osti – Mezvalde – Kuldiga

Genom livernas byar: Mazirbe – Kosrags – Pitrags – Saunags – Vaide – Mazirbe
27 km (12 km asfalterade vägar, 15 km små skogs- och byvägar)
En rutt för aktiva cyklister som är intresserade i kustnaturen och livernas kulturarvet.

Lugn och fridfull tur längs skogsvägar.

Slokenbeka herrgårdscirkel
17 km (9,5 km asfalterade vägar, resten – skogs- och landsvägar)
Rutten leder längs skogsvägar i Slocene dal – den vilda floden och våta ängar på andra
sidan av floden är värdefulla natur territorier, hem till skyddade djur och sällsynta växtarter.

Cirkel av Lustuziskullen
22 km (14 km asfalterade vägar, 8 km skogsvägar)
Kuperad – 9 till 72 meter över havet – en rutt som inkluderar även den högsta toppen i
Kemeri nationalpark. För mer erfarna cyklister.

553 Runt Enguresjön
Engure – Östra stranden av Enguresjön – Berzciems – Mersrags – Kulciems –
Ezermuiza – Engure
65 km (huvudsakligen grusvägar, skogsvägar)
Denna cykelleden för sjön entusiaster kommer inte att vara lätt – stigar i tallskogarna
kann vara sandig, medan vägen på den västra stranden av sjön har en grus yta som
kan vara av låg kvalitet och dammig. Men möjligheten att njuta av både sjön och
havet kompenserar på svårigheter. Orkidé stigen, fågelobservationstornen, vildkor och
vildhästar är huvudorden för denna rutten.

554 Talsi högland cirkeln
20 km (7 km asfalterade vägar och stadsgator, 13 km små landsbygdsvägar)
Rutten tvärsar det pittoreska området av Talsi högland och stannar vid de små sjöar och
sevärdheter. Erfarna cyklister kan också ta en rundtur i Talsi staden.

42 km (17 km asfalterade vägar, 25 km små skogs- och landsbygdsvägar)

Rutten visar kustnatur, samt livernas kulturella och historiska arvet. Den tar dig längs
skogsvägar och genom livernas byar – Kolka, Vaide, Saunrags, Pitrags och Kosrags. På
vägen tillbaka går cirkeln längs Bazu mosse och den gamla vägen mellan Kosrags och
Dumelis och sedan leder tillbaka till Kolka längs landsvägen.

Lilltågets naturstigen: Mazirbe – Sikrags – Mazirbe

Den största delen av rutten går längs floden Venta samt små skogsvägar och
bosättningar.

17 km (små skogsvägar) • 27 km (med en utvidgning genom Kukciems)
Rutten visar de vackra tallskogarna i Riezupe naturparken, Riezupe och Venta floddalarnas
landskapet, såsom de sand grottorna som var grävde medans hertigdömet Kurland.

565 Längs magnolior, bergsfästningar och sjöar
Kuldiga – Pelci – Mazsalijas – Snepele – Turlava – Vilgale – Kuldiga

17 km (10 km skogsvägar, 7 km landsväg P124)
55 km (18 km asfalt, 15 km grusväg, 22 km små landsbygdsvägar)
Rutten tar dig från Mazirbe till Sikrags längs den förutvarande spår av Stende-Ventspils
smalspåriga järnväg Lilltåget. Byggandet av järnvägen inleddes i 1916, och det var i
aktivt bruk fram till 1963.

559 Runt Usmasjön
Usma – Amjudze – Lejastiezumi – Apciems – Usma
55 km (10 km asfalt, 13 km grusväg, 32 km skogs- och landsbygdsvägar)
Den vackraste sjö i Kurzeme – sjön entusiaster ska verkligen utnjuta Usmasjön.
Rutten går längs skogsvägar och små landsbygdsvägar och är bra för att njuta av sjö
landskapet.

560 Runt Busniekusjön
Ventspils – Busnieki – Staldzene – Ventspils
30 km (6 km små skogsvägar, 24 km stadsgator och asfalterade motorvägar)
En enkel resa för de som gillar vatten – du kan avnjuta både Busniekusjön, såsom havet
vid den branta stranden i Staldzene.

561 Floden Venta cykelleda

En mycket pittoresk rutt med kullar, vindande vägar och utsikter av små sjöar.

566 Södra Kurzeme kulturella och historiska cirkeln
Aizpute – Apriki – Cirava – Aizpute
40 km (11 km grusväg, 29 km asfalt)
Denna vägen vill ta dig till Aizpute, den romantiska små staden av Kurzeme, de
närliggande herrgårdarna och andra kulturella och historiska platser.

567 Jurmalciems cykelstigar
Liepaja – Bernati – Jurmalciems – Pape – Nida – Litauiska gränsen
~ 52 km
Tillfälligtvis märkta med cyklingsskyltor på trästolpar och färg märkningar på träder.
Rutten avknytar Bernatisjön och Papesjön naturparker, och kan fortsättas i Litauen.
Rutten är lämplig för erfarna cyklister, sträckor längs skogsstigar i naturparkerna
är inte bara sandiga men har också distinkt relief, och längs kusten bör du vara
uppmärksam på vindriktningen.
Pst! Ta denna rutten, om du reser runt Kurzeme längs kusten och vill inte ta
den A11 motorvägen med intensiv trafik.

Ventspils – Piltene – Zlekas – Ventava – Zuras – Leci – Varve – Ventspils
95 km (10 km grusväg, 85 asfalt och stadsgator)

555 Cykelled av den gamla Abavadalen
Kandava – Zviedru cepure – Sabile – Imulas – Kalnmuiza – Aizdzire – Valdeki – Kandava
40 km (20 km asfalterade vägar, 20 km små landsbydsvägar)
Rutten anknytar två små städer i gamla Abavadalens naturparken – Kandava och Sabile.
En av de mest natursköna rutter i Kurzeme.

Rutten går längs floden Venta, och tillfälligtvis stannar i byarna som ligger på vänstra
stranden av floden. Den högra stranded är lite mindre befolkat, med enda två stopp –
Piltene och Zlekas.

562 Suiti cykelleda
Kuldiga – Ivande – Edole – Alsunga – Upites – Kuldiga
Huvudcirkeln är 56 km (21 grusväg, 35 km asfalt)
Rutten går genom det etnografiska Suiti distriktet och anknytar Kuldiga och Alsunga.
Erfarna cyklister kan skapa sin egen leda längs P110 vägen och den gamla Suiti väg med
flera natursköna anslutande sträckor.

568 Runt Papesjön
Pape – Brusvitu byn – Pape Priediengals – Pape
30 km (5 km asfalterade vägar, 25 km små skogs- och landsbygdsvägar)
Rutten är lämplig för sjön entusiaster, och de som är inte rädd för mygg- och
bromsattacker och kommer inte att vara överraskad av svårare sträckor på sommaren,
särskilt i den norra delen av sjön. Rutten går längs vildahästars betesmarker. Var
försiktig när du delar vägen med de nyfikna och vänliga vildhästarna.

569 Gränsen av Auce och Saldus län – herrgårdar och slotten
556 Barons cykelled
Dundaga – Kubali – Valpene – Sabdagas – Dundaga
32 km (12 km asfalterade vägar, 14 km grusvägar, 6km skogsvägar)
Rutten går längs de viktigaste natur-, kultur- och historiska föremål och är ekoturism
inriktad.

Auce – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs – Jaunauce – Kevele – Vecauce – Auce
60 km (10 km asfalt, 50 km grusvägar)
Rutten går längs grusvägar med icke intensiv trafik och genom Auce och Saldus län,
så för du se deras herrgårdar och slotten. Rutten visar det vackra landskapet i lettiska
gränslandet, och tvärs över floden Vadakste kan du se den öppna landet av Litauen.
De flesta herrgårdar överraskar med prydlighet och genomtänkt turism erbjudande.

