

jāpiesakās iepriekš

•D1
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27. Dabas parks "Talsu pauguraine".  Izcili ainaviska
teritorija ar līkumotiem ceļiem, pakalniem, ezeriem un mežiem.
Mācītājmuiža, Eiropas birzs un Kamparkalns ar 28 m augstu skatu
torni ainavas baudīšanai.  +371 63224165, www.talsitourism.lv,
GPS[57.263676, 22.678529] •C2
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Kurzemes tūrisma asociācija. Baznīcas iela 5, Kuldīga,
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Kurzemes bagātība ir meži un jūra, kuras tuvums veidojis
novada vēsturi, tradīcijas un arī slaveno kurzemnieku
temperamentu.
Jūras krasti patiks dažādas atpūtas cienītājiem. Kaitotāju un
sērfotāju vidū populārākās vietas ir pie Jūrkalnes stāvkrasta
un Pāvilostas apkārtnē. Tie, kas vēlas iepazīt Kurzemes
zvejnieku dzīvi, dodas uz zvejnieku ciemiem gar gleznaino
Rīgas jūras līča piekrasti.
Kolkas rags – Latvijas tālākais ziemeļrietumu punkts ir īpašs
ar to, ka te sastopas atklātās jūras un līča ūdeņi, saullēkts
un saulriets un visi četri vēji. Smilšainās un neskartās
pludmales ir izcila vieta pastaigām, lai smeltos harmoniju
no jūras atnestajām vēja šalkām. Kurzemē apskatāms
iespaidīgs padomju militārais mantojums. Irbenē atrodas
pasaulē 8. lielākais radioteleskops, kas padomju gados
kalpojis kā slepens lokators spiegošanai. Savukārt bijušajā
Liepājas Karostas cietumā iespējams iejusties cietumnieka
ādā. Latvijas vēja un rokmūzikas galvaspilsētā Liepājā
atradīsiet labus restorānus, šarmantas viesnīcas un izcilas
kultūras mantojuma pērles – pasaulē lielākās mehāniskās
ērģeles Sv. Trīsvienības baznīcā un garākās dzintara krelles
Amatnieku namā.
Ostas pilsētu Ventspili dēvē par Latvijas puķu un strūklaku
galvaspilsētu. Atpūtu visai ģimenei piedāvā Bērnu pilsētiņas,
Zilā karoga pludmale ar atsevišķu vietu sērfotājiem un
nūdistiem, kā arī Baltijā augstākais mākslīgi veidotais
slēpošanas kalns. Zvejniecības tradīcijām veltītajā Piejūras
brīvdabas muzejā izvietota unikāla enkuru kolekcija, ko var
apskatīt braucot pa šaursliežu dzelzceļu ar Mazbānīti.
Kurzemes pērle Kuldīga, kas atzīta par vienu no Eiropas
izcilākajiem tūristu galamērķiem, apbur ar romantiskām
ieliņām un pagalmiem. Te aplūkojams arī senais ķieģeļu tilts
pār Ventu un Eiropas platākais dabiskais ūdenskritums Ventas rumba.
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1. Rudiņu briežu dārzs (350 ha).  Staltbriežu, dambriežu
un muflonu apskate gida vadībā.  +371 29191980,
www.atputalaukos.lv, GPS[56.815211, 23.088318] •C3
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12. Izziņas parks un mācību taka "Ozolu biotops". 
Iepazīstina ar atšķirīgām norisēm mežā un tā apsaimniekošanu.
Meža minigolfs, boulings, atrakcijas un spēles.  +371 26364473,
GPS[56.916010, 22.416482] •B2
13. Ventspils Zilā karoga pludmale.  Labiekārtota balto
smilšu pludmale ar plašu kāpu zonu, skatu torni, Dienvidu ostas
mola promenādi, sērfotāju un nūdistu zonu.  +371 63622263,
+371 63607664, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.392120, 21.533031] •A1

16. Staldzene un Ventspils Briežu dārzs.  Sens
zvejnieku ciems, iecienīta peldēšanās un pastaigu vieta
gar jūras stāvkrastiem; turpat netālu Ventspils Briežu dārzs
(30 ha) ar skatu torni.  +371 29102584, www.visitventspils.com,
GPS[57.460182, 21.616471]•B1
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20. Pūrciema Baltā kāpa.  20 m augsta kāpa Pilsupes
krastā ar 900 m garu dabas taku, skatu laukumi un atpūtas
vietas.  +371 63269594, www.talsitourism.lv, www.roja.lv,
GPS[57.580025, 22.634754] •C1
21

38. Mazo mājdzīvnieku dārzs "Apsīšos".  Mazo mājdzīvnieku
apskate – truši alās, poniji, fazāni, cekulpīles, zosis, pāvi un citi
mājputni.  +371 63254404, +371 29421081, www.apsisi.viss.lv,
GPS[57.258484, 23.031206] •C2

39. Zviedru cepure. Atpūtas centrs Abavas senlejā
ar rodeļu trasi un zirgu izjādēm vasarā un slēpošanas
kalnu ziemā.  +371 26405405, www.zviedrucepure.lv,
GPS[57.024982, 22.591002] •C2

41. Ekskursiju kuģītis "Hercogs Jēkabs".  45 minūšu
gara ekskursija ar kuģīti pa Ventspils ostas akvatoriju
un Ventas upes grīvu.  +371 63622263, +371 26353344,
+371 29232226, www.visitventspils.com, www.portofventspils.lv,
GPS[57.398319, 21.566849]•A1

43. Ventspils bērnu pilsētiņa.  Vairāk nekā 40 rotaļu iekārtu,
bērnu kafejnīca un puķu skulptūra "Pīļu ģimene". Ik svētdienu
plkst. 12.00 atraktīvi pasākumi bērniem.  +371 63622263,
+371 26353344, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.390137, 21.547321] •A1
44. Piedzīvojumu parks ar slēpošanas kalnu
"Lemberga hūte".  Piedzīvojumu atrakcijas, velo,
virvju, slēpošanas, snovborda, BMX trases, orientēšanās un
peintbola poligoni, kafejnīca, piknika vietas.  +371 28611333,
www.piedzivojumuparks.lv, www.lembergahute.lv,
GPS[57.374084, 21.546892] •A1
45. Olimpiskais centrs "Ventspils". Latvijā daudzveidīgākais
sporta komplekss ar hallēm basketbolam, vieglatlētikai, slidošanai,
ar stadionu, tenisa laukumiem, peldbaseinu un skeitparku. 
+371 63622587, www.ocventspils.lv, GPS[57.386547, 21.567730]
•A1
46. Ventspils skeitparks.  Viens no modernākajiem Latvijā
un Austrumeiropā, ziemā darbojas arī iekštelpu skeitparks. 
+371 63622587, www.ocventspils.lv, GPS[57.388605, 21.567036]
•A1
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48. Durbes pils.  Klasicisma pils ar 19. gs. beigu interjeru,
pils apskate, teatralizētas ekskursijas un keramikas darbnīca. 
+371 63122633, +371 26305946, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.966900, 23.192825] •C2
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50. Rūmenes muiža. 19. gs. neogotikas pils ar izsmalcinātu
pils interjeru un viesnīcu.  +371 67770966, www.rumene.lv,
GPS[57.060524, 22.727280] •C2
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52. Jaunmoku pils. Neogotikas pilī (1904. g.) iekārtots
Mežu muzejs, apskatāms pils vēsturiskais interjers. Latvju

59. Piltene.  Viena no mazākajām Latvijas pilsētām ar koka
arhitektūru un bruģētām ielām, muzeju, pilsdrupām Ventas upes
krastā un baznīcu.  +371 63661508, www.ventspilsnovads.lv,
GPS[57.222464, 21.667893] •B2

61. Ostgals.  Sens zvejniekciems (19. gs. vidus), kas mūsdienās
iekļāvies pilsētas teritorijā, valsts nozīmes kultūrvēstures
piemineklis.  +371 63622263, +371 26353344, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.393173, 21.543404] •A1

63. Ventspils Amatu māja.  Sena skolas ēka (1763. g.)
ar izstāžu zāli un amatnieku veikalu, ar audēju, keramiķu un
retrofoto darbnīcām un 19. gs. klases telpu.  +371 63620174,
www.muzejs.ventspils.lv, GPS[57.397913,21.566609] •A1

65. Piejūras brīvdabas muzejs. Zvejniecības muzejs
ar senām mājām, vējdzirnavām, dūmnamiem, tīklu būdām,
klētīm un plašu laivu, enkuru un šaursliežu dzelzceļa vēstures
ekspozīciju.  +371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv,
GPS[57.385414, 21.536249] •A1
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67. Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs
Irbenē.  Bijusī PSRS armijas pilsētiņa, kurā joprojām
zinātniskiem nolūkiem darbojas divi paraboliskie radioteleskopi
– viens no tiem ir astotais lielākais pasaulē (diametrs
32 m).  +371 63600347, +371 29230818, www.virac.venta.lv,
GPS[57.554295, 21.857214]•B1
68. Ovišu bāka.  Vecākā navigācijas būve (1814. g.) Latvijā
ar 37 m augstu torni un bāku vēstures ekspozīciju pašā
jūras krastā.  +371 26264616, www.visitventspils.com,
GPS[57.568611, 21.717567] •B1
69. Popes muižas ansamblis.  Eiropas nozīmes baroka
arhitektūras piemineklis (1653. g.), bijusī medību pils, tagad Popes
pamatskola.  +371 63622263, +371 26353344, +371 29232226,
www.ventspilsnovads.lv, GPS[57.406486, 21.858872] •B1
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71. Roja un Rojas Jūras zvejniecības muzejs.  Zvejnieku
tradīcijas, darbarīki, suvenīri, mols, pludmale, braucieni ar kuģīti,
jahtu osta, izjādes ar zirgiem un pļavu golfs.  +371 63269594,
www.visit.roja.lv, GPS[57.504430, 22.812535] •C1
72. Kubalu skola – muzejs.  Vecākais līdz mūsdienām
saglabājies guļbūves skolas nams Kurzemē (19. gs.), klases
iekārtojums, manteļskurstenis, atjaunota sēta un apkārtne. 
+371 63254335, +371 26332238, www.dundaga.lv/ksm/,
GPS[57.462498, 22.397003] •C1
73. Sabile un Vīna kalns.  Kurzemes mazpilsēta ar
bruģētām ielām, vīna svētkiem, amatnieku tradīcijām,
pilskalnu un vīnogulājiem.  +371 63252344, www.sabile.lv,
GPS[57.047832, 22.570381] •C2
74. J. Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs.  Muzejā
apskatāmi latviešu tēlotājmākslas vecmeistaru un pazīstamu
mūsdienu latviešu mākslinieku darbi. Saldus pilsētas vēstures
ekspozīcija, interaktīvas spēles un suvenīri.  +371 63881547,
www.saldus.lv, GPS[56.662983, 22.496611] •C3
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77. Liepājas Karosta.  Liepājas pilsētas ziemeļu daļa, kas
19. gs. beigās veidojās kā Krievijas impērijas militārās flotes
bāzes vieta.  +371 26369470, +371 63480808, www.karosta.lv,
www.liepajaturisms.lv, GPS[56.548885, 21.014786] •A3
78. Karostas cietums. Bijusī militārpersonu disciplinārsodu
izciešanas vieta, tagad militārais mantojums, tā iepazīšanai
izveidoti teatralizēti uzvedumi un šovi cietuma apstākļos un
cietumnieku kamerās.  +371 26369470, www.karostascietums.lv,
GPS[56.545540, 21.020264] •A3

109. Audēju darbnīca.  Tukuma novada etnogrāfiskās tradīcijas,
aušanas prasmju apgūšana, izstādes un radošās darbnīcas. 
+371 63125539, +371 25622267, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.968445, 23.149525] •C2

81. Amatnieku nams.  Amatnieku darbnīcas, amatu
demonstrācijas, izstādes un garākās dzintara krelles
Latvijā.  +371 26541424, www.liepajaturisms.lv,
GPS[56.506767, 21.023529] •A3
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83. Sv. Trīsvienības katedrāle.  Rokoko stila interjers, pasaulē
lielākās mehāniskās nepārbūvētās ērģeles, skatu tornis (18. gs.). 
Liepāja, +371 20360055, +371 25914456, www.liepajaturisms.lv,
GPS[56.509796, 21.013134] •A3

85. Pāvilostas novads – Pāvilosta, Vērgale, Ziemupe,
Saka.  Smilšu pludmale ar stāvkrastiem un neskartu dabu.
Sērfošana, jūras laivas, kūpinātas zivis, jahtu osta, bāka un
mols.  +371 63498229, +371 29121894, www.pavilosta.lv,
GPS[56.889561, 21.178379]•A3

87. Īvandes muižas ansamblis. Neoklasicisma
arhitektūra (19. gs. otrā puse). Ainavu parks ar garāko baltegli
Baltijā.  +371 63343113, +371 29168626, www.ivande.lv,
GPS[56.996067, 21.758080] •B2
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89. Kuldīgas vecpilsēta.  Kurzemes hercogistes galvaspilsēta
ar koka arhitektūru, dakstiņu jumtiem, tiltiņiem un bruģētām
ielām. Latvijas Venēcija.  +371 63322259, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.968212, 21.970854] •B2
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92. Kuldīgas novada muzejs un Pilsētas dārzs.  Vēstures
ekspozīcijas, mākslas kolekcijas un vienīgais spēļu kāršu muzejs
Baltijā. Pilsētas dārzā izvietotas tēlnieces L. Rezevskas skulptūras,
strūklaka un brīvdabas kino.  +371 29981396, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.968484, 21.976662] •B2
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94. Sv. Miķeļa Alsungas katoļu baznīca.  17. gs. mūra celtne ar
19. gs. ērģelēm un altārgleznu "Svētais Miķelis".  +371 26326253,
www.suitunovads.lv, GPS[56.979724, 21.571113] •A2
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96. Dundagas pils un apkārtne.  Lielākā un vecākā pils
Ziemeļkurzemē, kurā ir vienīgā pastāvīgā medaļu ekspozīcija
Baltijā. Apkārtnē baznīca un parks.  +371 29478393,
+371 29444395, www.ziemelkurzeme.lv, www.dundaga.lv,
GPS[57.508953, 22.358294]•B1
97. Talsi – deviņu pakalnu pilsēta.  Vecpilsēta ar bruģētām
ielām, ainaviskiem pakalniem, pieminekli "Koklētājs", ezeru
un pastaigu takām.  +371 63224165, www.talsitourism.lv,
GPS[57.245815, 22.583427] •C2
98. Talsu novada muzejs.  Nozīmīgs kultūras un izglītības
centrs ar vēstures, mākslas un dabas izstādēm, ekspozīcijām,
muzejpedagoģiskām programmām.  +371 63222770,
+371 29102628, www.talsumuzejs.lv, GPS[57.242580, 22.603083]
•C2
99. Latvijas Lauksaimniecības muzejs.  Vērienīga
19.–20. gs. sadzīves darbarīku un lauksaimniecības tehnikas
izstāde.  +371 63291343, +371 29403183, www.kaleji.et.lv,
GPS[57.232246, 22.563686]•C2
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102. Valdemārpils.  Piemineklis K. Valdemāram, ezers ar pludmali,
Elku liepa, koktēlnieka Igurda Baņķa darbnīca un lauku sēta
"Kauliņi".  +371 63254762, +371 25426323, www.valdemarpils.lv,
GPS[57.373306, 22.590519] •C1
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104. Jaunauces pils ansamblis un parks.  Ampīra stila
arhitektūra (19. gs.), balto podiņu krāšņu kolekcija un ainavu parks. 
+371 26014296, www.saldus.lv, GPS[56.446175, 22.693634] •C4
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117. Lībiešu tautas nams.  Pasaulē vienīgais lībiešu tautas
nams, izstādes, sadzīves priekšmetu kolekcija un lībiešu svētku
svinēšana.  +371 26565853, +371 25486038, www.livodfond.lv,
www.ziemelkurzeme.lv, GPS[57.680248, 22.318338] •B1

118

119. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs.  Vairāk nekā 150
brīvdabas mākslas darbu, kas radīti simpoziju, plenēru un
darbnīcu laikā.  +371 63252249, +371 29133374, www.pedvale.lv,
GPS[57.031574, 22.561626] •C2

129

121. Kalnsētas muiža un parks.  19. gs. muiža ar ainavu parku,
brīvdabas estrādi upi, tiltu un Mīlestības saliņu. Pasākumi. 
+371 63807012, www.saldus.lv, GPS[56.666321, 22.513863] •C3

122

123. Keramikas darbnīca Pampāļos.  Līdzdarbošanās māla
keramikas gatavošanā. Kāzu rituāli, folkloras kopa, loka šaušana
un piknika vieta.  +371 63865253, +371 26305478, www.saldus.lv,
GPS[56.537529, 22.211609] •B3

125

124. Kino-foto vēstures ekspozīcija.  Kino-foto aparatūra,
piederumu kolekcija, fotografēšanas pamatprincipi un
fotogrāfijas.  Saldus, +371 29456334, www.saldus.lv,
GPS[56.668455, 22.350524] •B3
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125. Liepājas himnas tēlu skulptūras.  Bronzas skulptūras.
Tūrisma maršruts "Liepāja – kā pa notīm".  Liepāja, +371 63480808,
+371 29402111, www.liepajaturisms.lv, GPS[56.509987, 20.997413]
•A3

126

126. Latvijas mūziķu Slavas aleja.  Gājēju iela, kurā izvietotas
bronzas plāksnes ar Latvijas mūziķu roku nospiedumiem,
Latvijā lielākā ģitāra.  Liepāja, +371 63480808, +371 29402111,
www.liepajaturisms.lv, GPS[56.507290, 21.011986] •A3
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127. Rožu laukums.  Pilsētas sirds, Liepājas sadraudzības
pilsētu zīmes, pastaiga "Tiksimies Rožu laukumā!" un pasākumi. 
Liepāja, +371 63480808, +371 29402111, www.liepajaturisms.lv,
GPS[56.508084, 21.011545] •A3
128. Padures klēts.  Seno amatnieku darbarīku kolekcija,
amatu stundas, kultūras programma, tradīcijas, latvisko ēdienu
baudīšana un vīna degustācija.  Padures pagasts, +371 29753278,
www.padure.lv •A3

127

Kulinārais mantojums
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129. Užavas alus darītava un Užavas bāka.  Ekskursijas
alus darītavā ar "dzīvā" alus degustāciju, netālu Užavas bāka
(1879. g.) ar 21 m augstu torni.  +371 63630573, +371 63630632,
www.uzavas-alus.lv, GPS[57.207800, 21.416442] •A2

130

130. Piena muzejs un viesu nams "Piena muiža – Berghof". 
Govju slaukšana, sviesta kulšana, siera degustācijas, spēles,
atrakcijas, muiža, naktsmītnes un SPA procedūras.  +371 26518660,
+371 63331233, www.pienamuzejs.lv, www.pienamuiza.lv,
GPS[56.690285, 21.890665] •B3
103

131. Jaunpils pils.  Viduslaiku pils, viduslaiku mielasts un
svētki, teatralizētas ekskursijas, atrakcijas, muzejs, naktsmītne
un krogs.  +371 63107082, +371 26101458, www.jaunpilspils.lv,
GPS[56.730175, 23.021294]•C3
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132. Rideļu dzirnavas.  Miltu malšana ūdensdzirnavās, ekskursija,
pankūku cepšana, pirts.  +371 26536532, +371 22440094,
www.rideludzirnavas.lv, GPS[57.151558, 23.105749] •C2
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106. Džūkstes Pasaku muzejs.  Latviešu pasaku tēli, lomu spēles,
leļļu izrādes, izstādes, rotaļas un ekskursijas.  +371 63154691,
+371 26513314, www.tukumamuzejs.lv, GPS[56.810699, 23.348179]
•D3
107. Salmu darbnīca Tukumā.  Salmu skulptūras (rūķi,
pūķi, sēnes), radošās darbnīcas skolēniem un ģimenēm ar
bērniem un suvenīri.  +371 29495746, www.salmulietas.lv,
GPS[56.9682884, 23.1604091] •C2
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122. Tekstildarbnīca "Austrumi".  Baiba Rīteres tekstilmāksla,
gobelēni, izstāde, aušanas process, krāsu nozīme, radošas
nodarbības un suvenīri.  +371 26470849, www.baibatextileart.lv,
GPS[56.688339, 22.513561] •C3

105. Reņģes muižas apbūve un parks.  Neorenesanses stila
arhitektūra (19. gs.), parks un ūdenstornis. Pieejamas ekskursijas,
maizes un pankūku cepšana, naktsmītnes.  +371 63825665,
www.saldus.lv, GPS[56.385876, 22.642136] •C4
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115. Ventspils Jaunrades nams ar planetāriju un
observatoriju. Rekonstruēts Latviešu biedrības nams
(1912. g.) ar nacionālā romantisma un jūgendstila elementiem;
digitālais planetārijs un observatorija.  +371 63622805,
www.jaunradesnams.lv, GPS[57.395671, 21.562924] •A1

120. Strūklaka "Medus piliens".  Skulptūra – strūklaka,
Līgo skvērs.  Saldus, +371 63807443, www.saldus.lv,
GPS[56.664101, 22.492012]•C3

103. Memoriālā piemiņas vieta "Airītes".  Piemiņas vieta
pulkvedim O. Kalpakam. Materiāli par 1. pasaules karu un
Latvijas armiju.  +371 63830281, +371 22017465, www.saldus.lv,
GPS[56.678870, 22.155125]•B3
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118. Folkloras taka "Jāņkalni".  1,5 km gara taka iepazīstina ar
senču rakstiem, zīmēm, dievībām. Latvijas karte – labirints ar 19
etnogrāfiskajiem novadiem.  +371 26096415, www.janukalni.lv,
GPS[57.200550, 22.653980] •C2

100. Keramikas darbnīca un salons "Ciparnīca" Tals’
keramik’.  Līdzdarbošanās, bļodas, podi, krūzes, šķīvji, pudeles un
servīzes.  +371 22429527, +371 22458389, ciparnica.blogspot.com
GPS[57.2452094, 22.5937256] •C2
101. Iģenes luterāņu baznīca.  Koka arhitektūras guļbūve
(18. gs.), senas būvniecības tradīcijas un interjera apgleznojumi. 
+371 26435630, +371 28741842, www.talsitourism.lv,
GPS[57.301006, 22.820362]•C2

113. Teātra nams "Jūras vārti". Moderna skatuve ar skatītāju
zāli 700 vietām teātra, operas un baleta izrādēm, eksperimentālās
un tradicionālās mūzikas koncertiem.  +371 63624271,
www.jurasvarti.lv, GPS[57.391738, 21.547855] •A1

116. Reņķa dārzs.  Vasaras pasākumu norises vieta
ar savdabīgiem vides mākslas objektiem, pasaku milža
Lutauša taku un brīvdabas trenažieriem.  +371 63622263,
+371 26353344, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.384480, 21.570271] •A1

95. Ugāles luterāņu baznīca un ērģeļu darbnīca.  Baznīca
slavena ar Latvijā vecākajām ērģelēm (1697.–1701. g.), Latvijā
vienīgā ērģeļu un leijerkastu darbnīca.  +371 63671475,
+371 29120601, www.pipeorgans.lv, GPS[57.264244, 22.044067]
•B2
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114. Pārventas bibliotēka.  Modernās arhitektūras šedevrs
(2009. g.), darbojas kā pilsētas bibliotēka un kultūras, mākslas
un izstāžu centrs.  +371 63680072, www.biblioteka.ventspils.lv,
GPS[57.400214, 21.589508] •A1

93. Alsungas Livonijas ordeņa pils.  Viduslaiku pils (14. gs.)
ar nocietinājumu torņiem un iekšpagalmu.  +371 26425015,
www.alsunga.lv, GPS[56.981999, 21.568380] •A2
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111. Ventspils puķu skulptūras.  Ventspili dēvē par Latvijas
puķu galvaspilsētu – šeit ir izveidots "Puķu pulkstenis" un
septiņas puķu skulptūras, no kurām jaunākā ir "Mārīšu ģimene uz
margrietiņas".  +371 63622263, +371 26353344, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.395798, 21.560799] •A1
112. Ventspils Govju parāde.  Pēc 2002. un 2012. gada
Ventspils Govju parādes šeit mīt vairāk nekā 20 mākslas objektu –
gotiņas, no kurām trīs – "Matrozis", "Ceļotāja" un "Ziedu govs" – ir
pat 4 m augstas.  +371 63622263, +371 26353344, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.396030, 21.556377] •A1

90. Kuldīgas Rātslaukums.  17. gs. pulcēšanās vieta ar Jauno
un Veco rātsnamu.  +371 293344403, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.968594, 21.971016] •B2
91. Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīca.  Pirmā Kuldīgas
baznīca ar greznu interjeru un tai dots pilsētas patroneses
Katrīnas vārds.  +371 63324394, www.kuldigas.lelb.lv,
GPS[56.970117, 21.973184] •B2
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110. Ventspils strūklakas.  Pilsēta slavena ar
ekstravagantām strūklakām: "Dzirnakmens", "Saules laiviņas",
"Kāpu priede", "Lāses", "Kuģu vērotājs" u.c.  +371 63622263,
+371 26353344, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.397346, 21.562557] •A1

88. Senais ķieģeļu tilts pār Ventas upi.  Viens no garākajiem
ķieģeļu tiltiem Eiropā (19. gs.).  Kuldīga, +371 29334403,
www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.969994, 21.977451] •B2

75. Saldus Sv. Jāņa luterāņu baznīca.  Saldus vecākā celtne
(19. gs.), J. Rozentāla gleznas, mākslas pieminekļi, ērģeles,
zvanu tornis un kapenes.  +371 29258125, www.saldus.lv,
GPS[56.667500, 22.492125] •C3
76. Saldus vācu karavīru kapi.  2. pasaules kara
karavīru piemiņas vieta, izstāde par Kurzemes kaujām un
kritušo karavīru reģistrs.  +371 63807098, www.saldus.lv,
GPS[56.615705, 22.464390]•C3

80. Ziemeļu forti.  Militārais mantojums, ekskursijas ar lāpām
pazemes labirintos, nocietinājumos jūras krastā.  +371 26369470,
www.karostascietums.lv, GPS[56.592777, 21.015455] •A3

86. Ēdoles pils.  Viduslaiku mūra pils ar torņiem, iekšpagalmu
un leģendām. Pieejamas naktsmītnes.  +371 63321251,
+371 26228899, www.edolespils.lv, GPS[57.017937, 21.696281] •B2

70. Zlēkas.  Fon Bēru dzimtas muižas ansamblis (18.–19. gs.)
ar parku. Netālu Zlēku luterāņu baznīca (1645. g.) un Zlēku
ūdensdzirnavas.  +371 63622263, +371 26353344, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.122389, 21.809133] •B2
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108. Galerija "Durvis".  Suvenīri no Tukuma, izstādes,
lietišķās mākslas priekšmeti, gleznas, pinumi, amatnieku
darbi.  +371 63124312, +371 28391437, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[56.964680, 23.155231] •C2

84. Aizputes vēsturiskais centrs.  Viena no vecākajām Latvijas
pilsētām, Livonijas ordeņa pilsdrupas, valsts nozīmes koka
pilsētbūvniecības piemineklis.  +371 63448880, +371 29623284,
www.aizputesnovads.lv, GPS[56.721016, 21.597017] •A3

66. Šaursliežu dzelzceļš–Mazbānītis. Brauciens ar
vēsturisku šaursliežu dzelzceļa (600 mm) tvaika lokomotīvi
(1916. g.) pa 2,6 km garu trasi no pludmales līdz Piedzīvojumu
parkam.  +371 63624467, www.muzejs.ventspils.lv,
GPS[57.385263, 21.537877] •A1

51. Kinopilsēta Cinevilla.  Baltijas valstīs vienīgā tik plaša
mēroga kino dekorācija brīvā dabā ar filmēšanas paviljoniem.
Atraktīvas ekskursijas ar pārģērbšanos un iejušanos aktieru lomā. 
+371 28606677, www.cinevilla.lv, GPS[56.878742, 23.222221] •D3

26. Laumu dabas parks. Dabas procesus izzinošas
takas – Bišu, Putnu, Meža un Sporta takas. Minigolfs
un disku golfs.  +371 26403240, +371 29477731,
www.laumas.lv, GPS[57.380417, 22.536049] •C1
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64. Ventspils Rātslaukums. Šeit atrodas moderna
bibliotēka, Starptautiskā rakstnieku un tulkotāju māja, luterāņu
baznīca (18. gs. sāk.) un Digitālais centrs.  +371 63622263,
+371 26353344, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.395894, 21.567518]•A1

49. Kukšu muiža.  Atjaunota 18. gs. sākuma muiža ar greznu
interjeru, sienu gleznojumiem, podiņu krāsnīm, velvētu
pagrabu. Viena no stilā ieturētākajām lauku viesnīcām
Baltijā.  +371 63181545, +371 29205188, www.kuksumuiza.lv,
GPS[56.978245, 22.856899]•C2
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57. Kandavas vecpilsēta.  Bruģētas vēsturiskas ieliņas, Livonijas
ordeņa pilsdrupas ar Pulvertorni un senās pils maketu. Vecākais
akmens mūra tilts Latvijā.  +371 63181150, www.visitkandava.lv,
GPS[57.038022, 22.778871] •C2

79. Liepājas Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle. 
Augstākā kupolceltne Baltijā, ikonas un mozaīkas.  +371 26369470,
+371 63480808, www.karosta.lv, www.liepajaturisms.lv,
GPS[56.552864, 21.012330]•A3

82. Liepājas muzejs.  Pilsētas vēsture, arheoloģiski
priekšmeti, mākslas izstādes, ekskursijas, audiogids un dārzs. 
+371 63422327, +371 63422604, www.liepajasmuzejs.lv,
GPS[56.510910, 21.002127] •A3

62. Ventspils Tirgus laukums.  Vēsturisks tirgus laukums
(17. gs.) ar kariljonu zvanu pulksteņu torni un Tirgus aku ar saules
pulksteni.  +371 63622263, +371 26353344, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.396953, 21.568349] •A1

47. Tukums.  Rožu pilsēta, vecpilsēta ar bruģētām ielām,
māksliniekiem, muzejiem, radošām darbnīcām, strūklakām
un pilīm apkārtnē.  +371 63124451, www.visittukums.lv,
GPS[56.966766, 23.152529] •C2

24. Kolkasrags.  Kurzemes tālākais ziemeļu punkts, kur
Baltijas jūras viļņi krustojas ar līča viļņiem.  +371 29149105,
www.kolkasrags.lv, GPS[57.756756, 22.598534] •C1
25. Ragu kolekcija Vaidē.  Lībiešu sēta, kurā ir mežsarga
gaitās atrastu ap 600 dzīvnieku ragu kolekcija.  +371 63200179,
+371 29395624, www.purvziedi.viss.lv, GPS[57.731651, 22.475281]
•C1
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22. Mērsrags.  Neliels zvejniekciems ar piejūras pļavām un
akmeņainu jūras krastu. Zvejnieku senlietas muzejā, skatu tornis
jūras krastā un jahtu osta.  +371 63237704, +371 26572494,
www.mersrags.lv, GPS[57.366545, 23.120757] •C2
23. Slīteres nacionālais parks.  Nacionālā parka vērtības ir
jūras piekraste ar smilšainu liedagu un kāpām, sausiem kāpu
priežu mežiem, bioloģiskā daudzveidība un kultūrvēsturiskais
mantojums. Parka iepazīšanai izveidotas dabas takas, velo, auto
un kajāmgājēju maršruti.  +371 63286000, www.daba.gov.lv,
www.slitere.lv, GPS[57.696259, 22.391167] •B1

36. Dabas parks "Bernāti".  Latvijas tālākā Rietumu sauszemes
punkta atzīme "Zaļais stars" un Pūsēnu kalns – Latvijas augstākā
kāpa. Izcila smilšaina pludmale atpūtai pie jūras Bernātos un
Jūrmalciemā.  +371 29458532, +371 63489501, www.nica.lv •A4

55. Šlokenbekas muiža.  15. gs. viduslaiku nocietinātā muižā
ar šaujamlūkām izvietots Latvijas Ceļu muzejs, daudzveidīga
ceļu būves un tehnikas vēsture, zirgu iejūgu un ratu
kolekcija.  +371 63182354, www.slokenbeka.lv, www.lvceli.lv,
GPS[56.976517, 23.222523] •D2

58

60. Ventspils Livonijas ordeņa pils.  Viens no
vecākajiem (1290. g.) viduslaiku cietokšņiem Latvijā ar
muzeju, digitālo ekspozīciju, regulāriem kultūras pasākumiem
un pils krogu.  +371 63622031, www.muzejs.ventspils.lv,
GPS[57.396214, 21.560497]•A1

42. Ventspils pludmales akvaparks. Akvaparks pludmales
tuvumā ar 3 baseiniem, slīdkalniņiem, burbuļvannām, saunu
un mazuļiem piemērotām ūdens atrakcijām.  +371 26429684,
www.pludmalesakvaparks.lv, GPS[57.390365, 21.534600] •A1

19. Vasenieku purvs.  4 km gara laipu taka sūnu jeb
augstajā purvā un skatu tornis.  +371 29452024, www.ldf.lv,
GPS[57.350430, 22.159081] •B1

21. Kaltenes akmeņainā jūrmala.  800 m gara taka jūras
krastā ar skatu platformām, putnu vērošanas torni un atpūtas
vietām.  +371 63269594, www.talsitourism.lv, www.roja.lv,
GPS[57.504391, 22.811823] •C1
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40. Ventspils Ūdens piedzīvojumu parks.  Atpūtas komplekss
ar peldbaseinu, ūdens atrakcijām, SPA kompleksu, pirtīm,
sporta zāli, skaistumkopšanu un kafejnīcu.  +371 63623974,
www.udensparks.lv, GPS[57.388374, 21.568222] •A1

17. Jūrkalne.  20 m augsts unikāls Baltijas jūras stāvkrasts, senais
Rīvas upes koka tilts un "Cerību bura" – piemiņas vieta 2. pasaules
kara bēgļiem uz Zviedriju.  +371 63630046, www.jurkalne.lv,
GPS[57.016254, 21.383171] •A2
18. Usmas ezers.  Piektais lielākais Latvijas ezers ar brīnišķīgām
atpūtas iespējam pie ūdens – peldvietas, makšķerēšana,
burāšana, jahtu osta, laivu noma un 26 m augsts skatu tornis
Ūdru kalnā.  +371 63622263, +371 63607664, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.166721, 22.181714] •B2

34. Embūtes dabas parks.  Neparasti ainaviska teritorija
Embūtes paugurainē ar ekotūrisma taku, skatu torni, vietējiem
velomaršrutiem apkārtnes iepazīšanai.  +371 26003529,
+371 26585221, www.liepajaturisms.lv, GPS[56.504223, 21.822968]
•B3

54. Viduslaiku sēta "Niedru lija".  Atraktīvas izklaides viduslaiku
garā – šaušana ar loku, arbaletu, cirvja un šķēpa mešana, monētu
kalšana un laimes liešana. Viduslaiku mielasts Jaunpils pilī. 
+371 26336513, www.niedrulija.viss.lv, GPS[56.732998, 23.016014]
•C3

58. Kurzemes cietokšņa muzejs.  1. un 2. pasaules kara militārās
tehnikas un priekšmetu kolekcija muzejā un plašā brīvdabas
ekspozīcijā ar bunkuriem un ierakumiem.  +371 29442311,
www.kurzemescietoksnis.viss.lv, GPS[56.835075, 22.742043] •C3

Aktīvā atpūta

14. Jūrmalas parks ar Enkuru taku un Džungļu taku. 
Plaša milzu enkuru kolekcija, Džungļu taka ar laipām, tiltiņiem,
zvēru skulptūrām no koka, rotaļu laukumiem un piknika
vietām.  +371 63622263, +371 63607664, +371 29232226,
www.visitventspils.com, GPS[57.387634, 21.533461] •A1
15. Dienvidu mols. Pastaigu promenāde pa molu,
skulptūra "Govs", 19 m augsts skatu tornis, apskates objekts
– zvejas kuģītis "Azova" un krēsls no ķēdēm.  +371 63622263,
+371 63607664, +371 29232226, www.visitventspils.com,
GPS[57.392120, 21.533031] •A1
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37. Pape.  Sens zvejniekciems, izvietojies šaurā joslā starp
Papes ezeru un jūru. Izcilas putnu vērošanas vietas, smilšainas
pludmales, zvejnieku sētas brīvdabas muzejs.  +371 29134903,
www.rucava.lv, GPS[56.154919, 21.023322] •A4

10. Ventas rumba.  Platākais dabiskais ūdenskritums Eiropā,
kur pavasaros un rudeņos lido zivis. Peldvieta un atpūtas
vietas Mārtiņsalā.  +371 29334403, www.visit.kuldiga.lv,
GPS[56.970280, 21.977034]•B2
11. Alekšupītes ūdenskritums.  Augstākais ūdenskritums
Latvijā (4,5 m), pie kura atradās Kurzemē pirmās papīra dzirnavas. 
+371 29334403, www.visit.kuldiga.lv, GPS[56.969967, 21.975853]
•B2

32. Zvārdes dabas parks un poligons.  Padomju militārais
mantojums, bijušais Padomju armijas aviācijas poligons, plaša,
neapdzīvota teritorija, kas bija nepieejama civilpersonām.
Bagāta bioloģiskā daudzveidība.  +371 63846151, www.saldus.lv,
GPS[56.547100, 22.627888] •C3

53. Lestenes Brāļu kapi.  Vērienīga piemiņas vieta
Latviešu leģiona rindās kritušajiem karavīriem 2. pasaules
karā.  +371 29442311, +371 26247095, www.visittukums.lv,
GPS[56.763726, 23.144678] •C3

56. Lapmežciema muzejs.  Zvejniecības vēsture un sadzīve
sendienās un mūsdienās, jūras piekrastes dabas vērtības un foto
izstādes.  +371 63163240, +371 27220869, www.lapmezciems.lv,
GPS[57.001392, 23.513403] •D2

35. Aizvīķu meža parks.  19. gs. muižas parks ar takām,
koka skulptūru pasaku tēliem, piknika un atpūtas vietām. 
+371 29186717, www.mammadaba.lv, GPS[56.334812, 21.715164]
•B4

8. Dabas parks "Abavas senleja".  Izcili ainaviska teritorija
– upes ielejas, pļavu un nogāžu ainavas.  +371 28396830,
+371 63181150, www.visitkandava.lv, GPS[57.041477, 22.773027]
•C2
9. Riežupes Smilšu alas.  Viens no garākajiem pazemes
alu labirintiem Baltijā. Ieeja tikai gida pavadībā.  +371 29555042,
+371 29896646, GPS[57.004933, 21.990195] •B2
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33. Liepājas Jūrmalas parks un Zilā karoga pludmale. 
Baltu smilšu pludmale ar pastaigu vietām, bērnu rotaļu
laukumu, skeitparku, stadionu, tenisa kortiem un Latvijā lielākās
bungas.  +371 63480808, +371 29402111, www.liepajaturisms.lv,
GPS[56.505333, 20.991869]•A3

6. Dabas parks "Engures ezers".  3,5 km gara savvaļas
Orhideju taka pie Engures ezera, putnu vērošana,
savvaļas govis un zirgi.  +371 29474420, www.eedp.lv,
GPS[57.258050, 23.136083] •C2
7. Baskāju taka pie Valguma ezera.  Pirmā Baltijā
1,5 km gara taka ar dažādiem segumiem, kas veicama basām
kājām. Nūjotāju un dabas gleznu takas, labirints un SPA. 
+371 63181222, +371 29414022, www.valgumapasaule.lv,
GPS[56.9901073, 23.3163484]•D2

30. Cieceres dabas taka.  350 m gara taka gar Cieceres upi
Saldū, pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.  +371 63807443,
www.saldus.lv, GPS[56.667194, 22.490816] •C3
31. Dabas taka "Zaņas līkloči".  Atrodas pie Zaņas upes,
aizsargājami augi, bebru aizsprosti, gliemeņu kolonijas un
makšķerēšana.  +371 63846487, +371 25621005, www.zana.lv,
GPS[56.477283, 22.182083] •B4

4. Lielais Ķemeru tīrelis.  Ķemeru nacionālajā parkā ir
viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijā. Parkā izveidotas
dabas takas, velo un kājāmgājēju maršruti, putnu
vērošanas torņi.  +371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri,
GPS[56.912101, 23.460754]•D3
5. Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis un dabas taka. 
Nozīmīga putnu ligzdošanas vieta Eiropā ar 14 salām. Kaņiera
ezera laivu bāze.  +371 67730078, www.daba.gov.lv/kemeri,
GPS[57.000725, 23.471024] •D2
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29. Botānikas taka "Drubazas".  2 km gara taka Abavas
senlejas dabas daudzveidības iepazīšanai. Te ganās arī savvaļas
lopi. Mājas vīnu degustācijas.  +371 26473783, www.sabile.lv,
GPS[57.030616, 22.595200]•C2

2. Kaives Senču ozols.  Baltijā resnākais 1000 gadu vecs ozols,
kura apkārtmērs ir 10 m.  +371 63124451, www.visittukums.lv,
GPS[57.064397, 23.024615] •C2
3. Dunduru pļavas.  Meža ieskautas pļavas Ķemeru
nacionālajā parkā ar savvaļas zirgiem un taurgovīm, turpat arī
skatu tornis putnu un dzīvnieku vērošanai.  +371 67730078,
www.daba.gov.lv/kemeri, GPS[56.827265, 23.405065] •D3

28. Dienliliju dārzs un mājas vīni.  Baltijā lielākais dienliliju
dārzs, vairāk kā 200 šķirņu, stādu iegāde, mājas vīnu degustācijas
grupām.  +371 63291301, +371 29457055, www.daylilie.lv,
GPS[57.229412, 22.746077] •C2

Zīmes centrā ar modernās tehnoloģijas palīdzību var izveidot
savu zīmi – ornamentu.  +371 63107125, +371 26187442,
www.jaunmokupils.lv, GPS[56.980911, 23.054638] •C2

133. Pastariņa muzejs.  Maizes cepšana, sviesta kulšana,
lauku darbi, lauku labumi, spēles, dabas taka, lauku pirts un
izstādes.  +371 63154518, +371 28651091, www.tukumamuzejs.lv,
GPS[57.122963, 23.018675]•C2

134

134. Saldumu tūre Saldū.  Saldumu ražotnes saldējums,
piena konfektes "Gotiņa", tortes, medus, maize, degustācijas
un pīrāgu cepšana.  +371 63807443, www.saldus.lv,
GPS[56.664906, 22.487984] •C3

107

135. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts.  Selekcijas
vēsture, mācību ekskursijas, graudaugu ēdienu un dzērienu
degustācija.  +371 29459423, www.stendeselekcija.lv•C2
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Irbes šaurums
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Apzīmējumi
Tūrisma informācijas
centrs

69

Jūrmala

67
62

49

37

16

39

Aktīvā atpūta

Durbes tūrisma informācijas punkts.  Skolas iela 5, Durbe, GPS[56.586617, 21.370288],
+371 29360509, daira@durbe.lv, www.durbe.lv •A3

47

Vēsture un vēstures šovi

Jūrmalas tūrisma informācijas centrs.  Lienes iela 5, Majori, Jūrmala,
GPS[56.971153, 23.799639], +371 67147900, info@jurmala.lv, www. jurmala.lv

106

Kultūra un tradīcijas

129

Jūrmalciema tūrisma informācijas punkts.  Klajumi, Nīcas pagasts,
GPS[56.299934, 20.995731], +371 26114601, jurmalciemaklajumi@inbox.lv,
www. jurmalciemaklajumi.viss.lv•A4

Kulinārais mantojums
Kurzemes tūrisma
asociācija iesaka

71

72

Kurzemes piekraste
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mazpilsētas
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Saldus tūrisma informācijas centrs.  Striķu iela 3, Saldus, GPS[56.665623, 22.494228],
+371 63807443, tic@saldus.lv, www.saldus.lv•C3
Skrundas tūrisma informācijas punkts.  Raiņa iela 11, Skrunda, GPS[56.672814, 22.018821],
+371 63350461, zane.eglite@skrunda.lv, www. skrundasnovads.lv•B3
Talsu tūrisma informācijas centrs. Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads, LV-3200,
GPS[57.244251, 22.590904], +371 63224165, +371 26469057, talsutic@apollo.lv,
www.talsitourism.lv •C2
Tukuma tūrisma informācijas centrs. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101,
GPS[56.966766, 23.152529], +371 63124451, +371 28311557, tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv •C2
Valdemārpils tūrisma informācijas centrs. Raiņa iela 14 A, Valdemārpils, LV-3260,
GPS[57.370098, 22.592010], +371 63254762, valdtic@inbox.lv, www.valdemarpils.lv •C1

Vērgales tūrisma informācijas punkts. Ziemupes tautas nams, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, LV-3463, GPS[56.701965, 21.192627], +371 29437166, vergalestic@inbox.lv •A3
Zaņas tūrisma informācijas punkts. Sūbri, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897,
GPS[56.466488, 22.184143], +371 63846487, g.samata@saldus.lv, www.zana.lv •B4

Maršruti
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44
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70

54

Latvia.travel mobilā aplikācija
IPhone un Android viedtālruņiem
(bezmaksas)
Tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem pa
Latviju. Latvia.travel mobilajā aplikācijā
meklē: apskates vietas, naktsmītnes,
pasākumus, restorānus un kafejnīcas,
tūrisma informācijas centrus, Latvijas
karti.
Neatliekamās palīdzības dienestu
tālruņi
01, 112 - ugunsdzēsēji
02, 110 - policija
03, 113 - ātrā medicīniskā palīdzība
04 - gāzes noplūde
1888 - auto palīdzība

36

EDEN

35

31. PIKC Kandavas valsts lauksaimniecības tehnikums.  Kandava,
GPS[57.036885, 22.793245], www.kandavastehnikums.lv •C2
32. Viesnīca "Talsi".  Talsi, GPS[57.248100, 22.587831], www.hoteltalsi.lv •C2
33. Viesu nams, kempings "Mazirbes kalēji".  Kolkas pagasts, GPS[57.684277, 22.318424],
www.kaleji.viss.lv •B1
34. Brīvdienu māja, kempings "Ūši".  Kolkas pagasts, GPS[57.748127, 22.595503],
www.kolka.info •C1
35. Telšu laukums "Melnsils".  Rojas pagasts, GPS[57.650970, 22.579519], +371 63246690 •C1
36. Viesnīca "Roja".  Rojas pagasts, GPS[57.507431, 22.801008] www.rojahotel.lv •C1
37. Atpūtas komplekss "Dzintarkrasts".  Rojas pagasts, GPS[57.541000, 22.709000],
www.dzintarkrasts.lv •C1
38. Telšu laukums "Upeskalni".  Valdemārpils, GPS[57.328370, 22.572395], +371 29154018 •C2
39. Kempings "Stieress".  Mērsraga pagasts, GPS[57.336212, 23.125019], www.stieres.lv •C2
40. Viesu nams "Zariņi".  Vērgales pagasts, GPS[56.661888, 21.073130], www.zariniir.viss.lv •A3
41. Viesu nams "Laikas".  Vērgales pagasts, GPS[56.780201, 21.063299], www.laikas.lv •A3
42. Lauku māja "Šķiperi".  Nīcas pagasts, GPS[56.352535, 21.004559], www.skiperi.viss.lv •A4

48. Laivu noma "Sofijas laivas".  Liepāja, GPS[56.517626, 21.030276], www.sofijaslaivas.lv •A3

6

23

24

59

63

65

66

17

77

78

37

Romantiskās Kurzemes mazpilsētas
Rīga – Saldus – Skrunda – Aizpute – Pāvilosta – Alsunga – Kuldīga – Sabile – Kandava –
Tukums – Rīga
Viens no gleznainākajiem Kurzemes maršrutiem, jo, to izbraucot, apskatāma skaistā Kurzemes
daba, simtgadīgo koku ieskautas muižas, pilis un baznīcas, senā Aizpute ar romantiskajiem
koka namiem, Latvijas saldākā pilsēta Saldus, tradīcijām bagātais suitu novads Alsungas pusē,
Kurzemes senā galvaspilsēta Kuldīga un ainavām un kultūras mantojumu bagātākā upes ieleja
– Abavas senleja.

134

130

84

85

17

94

89

73

119

57

86

Zaļais Ziemeļkurzemes loks

5

55

27

97

26

96

95

47

48

51

Kurzemes tūrisma asociācija iesaka
51

EDEN apbalvojumu kā izcilākais
Eiropas tūrisma galamēķis saņēmusi
Kuldīga
Tūrisma objekti nr:
10

88

89

90

91

Vairāk informācijas:
http://ec.europa.eu/eden

92

49. Aktīvā atpūta "Daba Laba".  Ances pagasts, GPS[56.880215, 24.60507], +371 26826839 •B1
50. Zemnieku saimniecība "Turaidas".  Dunalkas pagasts, GPS[56.682877, 21.329093],
+371 29649900 •A3
51. Atpūtas vieta "Aulaukio Baltija".  Rucavas pagasts, GPS[56.201671, 21.233100],
www.pape.lt •A4
52. Brīvdienu māja "Durbes atvari".  Durbe, GPS[56.620262, 21.384122],
www.durbesatvari.lv •A3
53. Kempings "Strazdiņi".  Usmas pagasts, GPS[57.219540, 22.166447], +371 29125416 •B2
54. Spa Hotel USMA un Usmas kempings.  Usmas pagasts, GPS[57.240562, 22.171183],
www.usma.lv •B2
55. Skrundas muiža.  Puzes pagasts, GPS[56.670625, 22.023620], www.skrundasmuiza.lv •B3

57. Viesnīca "Raibie logi".  Ventspils, GPS[57.389538, 21.554760], www.raibielogi.lv •A1
58. Brīvdienu māja "Namelis".  Ventspils, GPS[57.380333, 21.580795], www.namelis.lv •A1

4

4

47. Liepājas Universitāte.  Liepāja, GPS[56.508804, 21.010239], www.liepu.lv •A3

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

TOP apskates objekti:

TOP apskates objekti:

43

30. Telšu vieta "Zīvartiņš".  Apšuciems, GPS[57.072822, 23.283818], +371 26438715 •D2

46. Liepājas Olimpiskais centrs.  Liepāja, GPS[56.519352, 21.017941], www.loc.lv •A3

Ziemeļkurzemes puse aicina ceļotājus iepazīt dabas daudzveidību – Kaņiera un Engures ezerā
klausīties putnu dziesmas un vērot zilās govis un savvaļas zirgus, Kolkas ragā priecāties, kā lec
un riet saule un saduras divu jūru viļņi, Ugālē apmeklēt ērģeļu darbnīcu, Laumu dabas parkā
iepazīt bišu taku un izstaigāt Talsu deviņus pakalnus, bet Tukuma pusē iepazīt kino stāstus un
apmeklēt vietu, kur top kino – Cinevillu.

42

37

29. Viesnīca "Villa Anna".  Engures pagasts, GPS[57.061207, 23.311550], www.villaanna.lv •D2

45. Viesu nams "Kauši".  Ēdoles pagasts, GPS[57.040466, 21.715811], +371 29555151 •B2

Rīga – Talsi – Dundaga – Pāce – Ance – Ventspils – Ugāle – Tukums – Rīga
105

28. Viesu māja "Meļķerti".  Kandavas pagasts, GPS[57.073087, 22.772441],
www.melkerti.viss.lv •C2

Dabas un kultūras mantojuma piesātināts maršruts 400 km garumā gar Baltijas jūras piekrasti,
piedāvājot iepazīt vietējo iedzīvotāju dzīvesveidu un atpūtu jūras malā. Starp daudzajiem
senajiem zvejniekciemiem apmeklējamas divas lielākās Latvijas pilsētas – Ventspils, kas
daudzināta kā bērniem un ģimenēm draudzīgākā pilsēta, un Liepāja – Latvijas mūzikas
galvaspilsēta, kas izstaigājama kā pa notīm.

5
63

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

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

TOP apskates objekti:

77 83

125

106

68

66

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

44. Viesnīca "Jūrnieka ligzda".  Nīcas pagasts, GPS[56.424412, 21.000439],
www.jurniekaligzda.lv •A4

Kurzemes piekraste

131
67

103

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

Sabiles tūrisma informācijas centrs.  Pilskalna iela 6, Sabile, GPS[57.048073, 22.570896],
+371 63252344, tic_sabile@inbox.lv, www.sabile.lv •C2

3

25

50

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

Zemesceļš

64

41

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

43. Kempings "Pūķarags".  Rucavas pagasts, GPS[56.164871, 21.021749], www.pukarags.lv •A4
1

84

20. Kafejnīca "Spēlmaņu krogs".  Alsunga, GPS[56.981192, 21.559743], +371 26179298 •A2

Grants segums

58

59

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

Rucavas tūrisma informācijas centrs.  Buši, Rucava, GPS[56.164913, 21.149368],
+371 29134903, rucava. tic@inbox.lv, www.rucava.lv •A4

Noderīga informācija
ceļotājiem

4

18. Maizes ceptuve "Suitu maize".  Alsunga, GPS[56.979320, 21.558046], +371 29411730 •A2

Rojas tūrisma informācijas centrs.  Selgas iela 33, Roja, GPS[57.505962, 22.803497],
+371 63269594, rojatic@inbox.lv, www.roja.lv •C1

Ventspils tūrisma informācijas centrs. Dārza iela 6, Ventspils, LV-3601,
GPS[57.395870, 21.567535], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, www.tourism.ventspils.lv •A1

18

17. Kafejnīca "Pīlādzītis". Kuldīga, GPS[56.971224, 21.991728], www.simra.lv •B2

Melnais segums

10
85

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

Priekules tūrisma informācijas punkts.  Saules iela 1, Priekule, GPS[56.446964, 21.586933],
+371 29472063, turisms@priekulesnovads.lv, www. priekulesnovads.lv•A4

47 48

9

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

Pārējie ceļi

5

7

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

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

Mērogs 1 : 700 000

56

Kuldīgas tūrisma informācijas centrs.  Baznīcas iela 5, Kuldīga, GPS[56.968594, 21.971016],
+371 63322259, +371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, www. visit.kuldiga.lv •B2

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

Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs.  Dzintaru iela 2, Pāvilosta,
GPS[56.889561, 21.178379], +371 63498229, +371 29121894, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv
•A3

Valsts robeža

24

Kolkasraga apmeklētāju informācijas centrs.  Kolkasrags, Kolkas pagasts,
GPS[57.757652, 22.602825], +371 29149105, kolkacape@inbox.lv, www. kolkasrags.lv,
www.ziemelkurzeme.lv •C1

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

1. šķiras ceļi

Nacionālo parku,
rezervātu robežas

30

Kazdangas tūrisma informācijas centrs.  Jaunatnes gatve 2, Kazdanga,
GPS[56.725056, 21.769409], +371 29103813, kazdanga.tic@inbox.lv •B3

11. Viesu nams "Ventas Rumba".  Kuldīga, GPS[56.969475, 21.979602],
www.ventasrumba.lv •B2

25. Viesību nams "Bramaņi".  Jaunpils pagasts, GPS[56.779214, 23.038441],
www.bramani.viss.lv •C3

Nacionālais parks,
rezervāts

28

3

Karostas apmeklētāju informācijas centrs.  Invalīdu iela 4, Liepāja,
GPS[56.546303, 21.021031], +371 26369470, info@karostascietums.lv, www. karostascietums.lv
•A3

10. Kempings "Ezermaļi".  Alsungas novads, GPS[56.934253, 21.642569], www.ezermali.lv •B2

Nīcas tūrisma informācijas punkts.  Bārtas iela 6, Nīca, GPS[56.322350, 21.056671],
+371 63489501, +371 29458532, turisms@nica.lv, www.nica.lv •A4

Ceļš ar atdalītām
kustības joslām

118

70

Kandavas tūrisma informācijas centrs.  Kūrorta iela 1B, Kandava, GPS[57.033867, 22.779615],
+371 63181150, +371 28356520, info@kandava.lv, www.visitkandava.lv •C2

Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs.  Rožu laukums 5/6, Liepāja,
GPS[56.507343, 21.011084], +371 63480808, +371 29402111, info@ liepajaturisms.lv,
www.liepajaturisms.lv•A3

102

26

19

2

Dundagas tūrisma informācijas centrs.  Dundagas pils, Pils iela, Dundaga,
GPS[57.510227, 22.350140], +371 29444395, tic@dundaga.lv, www. ziemelkurzeme.lv,
www.dundaga.lv•B1

Daba

1

96 21

9. Viesu nams "Polīši".  Rumbas pagasts, GPS[56.944995, 22.007414], www.polisi.viss.lv •B2

Aizputes tūrisma informācijas centrs.  Skolas iela 1, Aizpute, GPS[56.722626, 21.597706],
+371 63448880, +371 29623284, aizpute.tic@apollo.lv, www. aizputesnovads.lv •A3

1

68
20

8. Krodziņš "Rančo".  Rudbāržu pagasts, GPS[56.704170, 22.150560], +371 29276624 •B3

Tūrisma informācijas centri

35

23

Attālumi starp pilsētām (km)

1

C

24

59. Brīvdienu māja "Kaijas".  Vērgales pagasts, GPS[56.746969, 21.074439], +371 29454425
•A3
60. Kempings "Sīļi".  Jūrkalnes pagasts, GPS[56.974064, 21.343689], www.sili.viss.lv •A2
61. Viesu nams "Ventaskrasti".  Ziru pagasts, GPS[57.185089, 21.661600],
www.ventaskrasti.viss.lv •B2
62. Kanoe laivu noma "Krastiņu laivas" / Pārgājieni dabā "Daba Laba".  Ances pagasts,
GPS[57.521690, 22.030850], www.dabalaba.lv •B1
63. Bišu drava "Kāres".  Brocēni, GPS[56.639050, 22.692776], +371 29497903 •C3
64. Peintbola parks "Dāre".  Gaiķu pagasts, GPS[56.793076, 22.546864], www.dareparks.lv •C3
65. Atpūtas komplekss "Smuku muiža".  Remtes pagasts, GPS[56.731167, 22.797489],
www.smukumuiza.lv •C3

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

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

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

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

3. Jūras Laivas.  Rendas pagasts, GPS[57.070947, 22.317380], www.juraslaivas.lv •B2
4. Lauku māja "Ceļmaļi".  Rendas pagasts, GPS[57.066750, 22.231668], +371 63347285 •B2
5. Lauku māja "Zāģeri".  Īvandes pagasts, GPS[56.954854, 21.814930], www.zageri.viss.lv •B2
6. Viesu nams "Garīkas".  Rudbāržu pagasts, GPS[56.701813, 21.870770], www.garikas.lv •B3
7. Jahtu piestātne "Pāvilosta Marina".  Pāvilosta, GPS[56.888706, 21.169195],
www.west-coast.lv •A3

68. Kanoecentrs "Beaver".  Brocēni, GPS[56.702904, 22.543430], www.kanoecentrs.lv •C3
69. Viesu nams "Ziedkalni".  Dundagas pagasts, GPS[56.648157, 22.521973],
+371 29417229 •C1
70. Gaļas produkcija SIA "GC Grand".  Priekule, GPS[56.442623, 21.604488],
+371 63461041 •A4
71. Brīvdienu māja "Ziedkalni".  Dundagas novads, GPS[57.650912, 22.494933],
www.ziedkalni.lv •C1

