
Kazdanga - Aizpute – 
Apriķi – Tāši

 Tāšu muiža
Tāšu muižas kungu mājā līdz mūsdienām 
saglabājušies vērtīgi baroka stila kamīni, 
akmens galvenās ieejas portāls u.c. 
detaļas. Kompleksa ēkās tiek veikti 
restaurācijas darbi.

Tāši, Medzes pagasts, 
Grobiņas novads 
+371 29133136 
telses_muiza@inbox.lv

 Cīravas mežaparks
Parkā gar Durbes upi izveidotas pastaigu 
takas ar tiltiņiem un soliņiem. “Bebru 
taka” ar aktīvās atpūtas elementiem – 
trošu tiltu, kāpšanas sienām, šūpolēm u.c. 
2018. gadā parkā atklāta arī “Leģendu 
taka“, kurā apskatāmas skulptūras, kas 
veidotas no nokaltušiem ošiem, nemainot 
to dabisko novietojumu, un “Skaņā taka”, 
kurā izvietoti pieci skanoši vides objekti 
no metāla. 

Cīravas pagasts, 
Aizputes novads 
Gids: +371 25435898

 Apriķu muiža
Muižas apbūves baroka ansamblis vei-
dojies pie Alokstes upes 18. gs. sākumā. 
Muižas īpašnieki fon Ostenzakeni, vēlāk 
fon Korfu dzimta. 19. un 20. gs. mijā 
muižā saimniekoja vēlākais Somijas 
prezidents Gustavs Mannerheims. Pašreiz 
muižā atrodas muzejs. 

Darba laiks:  
15.05.–14.10. O–S 11.00–17.00,  
15.10.–14.05. P–Pk 8.00–16.00
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads 
+371 29184684
rukisaina@inbox.lv

 Aizputes vecpilsēta
Aizputes (vācu Hasenpoth) vēsture 
aizsākusies tagadējā Baznīckalnā, kur 
līdz 13. gs. bijis kuršu pilskalns. Aizputes 
viduslaiku pilsētas daļā un 18. gs. koka 
ēkās aktīvi darbojas kultūras 
organizācijas – mākslinieku rezidenču 
centrs “Serde”, galerija “Mētras māja”, 
jauniešu “Ideju māja” un audēju studija.

Aizpute

 Aizputes jaunā pilsmuiža 
Ēka celta 18.–19. gs. mijā kā jaunā kungu 
māja, uz kuru pārcēlās pils īpašnieka 
ģimene, bet vecajā pilī izmitināja muižas 
kalpotājus. Ēkā darbojas Aizputes 
Novadpētniecības muzejs un Aizputes 
vīna darītava. 

Skolas iela 1, Aizpute

 Kazdangas pils un parks
Kazdangas pils un muižas komplekss 
Kurzemes baronu Manteifeļu pils celta 
19. gs. sākumā klasicisma stilā. Muižas 
kompleksa teritorijā ietilpst arī 196 ha 
plašais Kazdangas parks. Pilī atrodas 
Kazdangas muzejs, meža ekspozīcija un 
tūrisma informācijas punkts. 

Muzeja darba laiks: 
1.05.–31.10. P, O, C–S 10.00–17.00,  
T 10.00–18.00,  
1.11.–30.04. P–Pk 8.00–16.00 
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,  
Aizputes novads 
+371 29103813, +371 28616717 
www.kazdangaspils.com
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Aizputes novada tūrisma informācijas centrs   
Atmodas iela 16, Aizpute  |  +371 28617307 
turisms@aizpute.lv  |  www.visitaizpute.lv 
 Kazdangas tūrisma informācijas punkts 

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads  |  +371 29103813 
kazdanga.tic@inbox.lv  |  www.kazdangaspils.com 

Cīravas tūrisma informācijas punkts  
“Atbalsti”, Cīrava, Aizputes novads  |  +371 25435898 

cirava.tic@inbox.lv  |  www.cirava.lv
 Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Kartes, ceļveži, suvenīri, gidu 

pakalpojumi, velo noma, naktsmītņu rezervēšana, sabiedriskā transporta biļetes. 
Rožu laukums 5/6  |  +371 29402111, +371 634 80808  |  info@liepaja.travel 

www.liepaja.travel

Vēl vērts apskatīt 
Apriķu luterāņu baznīca
Kurzemes sakrālās mākslas pērle. 
Krāšņo rokoko kompozīcijas interjeru 
Apriķu baznīca ieguvusi 18. gs. vidū, vēl 
greznāku to dara griestu gleznojumi. 

Ieeja: ziedojumi 
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads 
+371 26658606

Aizputes Novadpētniecības muzejs 
Ekspozīcijas par Aizputes vēsturi 
gadsimtu griežos, Liepājas–Aizputes 
un Aizputes– Saldus mazbānīša līnijām, 
skološanos, amatniecību un citām 
nodarbēm.

Darba laiks: 1.05.–31.09. P–Pk 9.00–
17.00, S 10.00–14.00, 1.10.–30.04.  
P–Pk 9.00–17.00, katra mēneša  
3. sestdiena 10.00–14.00 
+371 29623284 
aizpute.muzejs@gmail.com 
www.aizputesmuzejs.lv 

Aizputes vīna darītava 
Jaunās Pilsmuižas senajā velvju 
pagrabā ir iespēja nobaudīt Aizputes 
vīna darītavā tapušo vīnu – vairāku 
godalgu īpašnieku. 

+371 26397949 
info@ekovins.lv 
www.aizputesvins.lv 

Aizputes ūdenstornis – skatu tornis
Iespēja Aizputi apskatīt no augšas. Pir-
majā stāvā iespēja apskatīt informāciju 
par citiem industriālajiem objektiem 
Aizputē, darbināms 3D ūdenstorņa mo-
delis un dziļurbuma modelis. 

Atmodas iela 32 C, Aizpute 
+371 23663289

Vietējie labumi 
Kazas piena produktu degustācija 
“Baroni“, Tāši, Medzes pagasts, 
Grobiņas novads 

+371 28628772
kastanis50@inbox.lv 

Bioloģiskā saimniecība “Turaidas” 
Biškopība, tēju un ārstniecisko augu 
audzēšana. 

“Turaidas”, Dunalkas pagasts,  
Durbes novads 
+371 29649900
zmanteja@inbox.lv 

Biškopības saimniecība “Strops“ 
Mācību drava. Atpūta, iespēja iemēģi-
nāt dravnieka arodu. Medus, našķi. 

“Cīravas Ķēniņi”, Cīravas pagasts, 
Aizputes novads 
+371 26446701 

Piena pārstrādes uzņēmums “Elpa” 
Ekskursijas piena produktu ražotnē un 
dabīgu piena produktu degustācija. 
Uzņem līdz 15 cilvēku lielas grupas. 

Bērzu gatve 4, Kazdanga,  
Aizputes novads
 +371 634 48097 

Aktīvā atpūta 

Atpūtas kompleksa  
“Lauku Kūrorts”
Atpūtas kompleksa trošu parks 
“Cietais rieksts” - dažāda augstuma 
un sarežģītības trases, vertikālu un 
horizontālu šķēršļu pārvarēšana 
unikālas konstrukcijas tornī. Atpūtas 
kompleksa veikborda parkā “Fun 
Wave” pieejama kabeļu veikborda 
trase un SUP dēļu noma.

“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads 
+371 28332737, +371 26706009 
facebook.com/laukukurorts

Laser Tag spēle “Plāns B” 
Peintbola analogs Laser Tag ir 
tehnoloģiska spēle, kuras mērķis ir 
neitralizēt pretiniekus ar infrasarkano 
staru. 

“Kļavas”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads
+371 29399379 
info@lasertags.lv
www.lasertags.lv

Aizputes publiskā peldētava Lažas 
ūdenskrātuvē 
Telšu un ugunskuru vietas, ģērbtuves, 
WC un automašīnu stāvvieta. 

Jelgavas iela, Aizpute 

Kur paēst? 

Beķereja 
Atmodas iela 28, Aizpute 
+371 29903473 

Kafejnīca “Livonija” 
Atmodas iela 24, Aizpute 
+371 634 48687 

Kafejnīca “Piparmētra“ 
Atmodas iela 14 – 8, Aizpute 
+371 28296844 
facebook.com/B.A.A.piparmetra 

Kafejnīca “Kāpenieki” 
Saules iela 3A, Aizpute 
+371 634 48419 
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Apmeklējumu pieteikt iepriekš

Dzēkaiņu dīķis 
Peldvieta, bērnu rotaļu laukums, telšu 
vietas un makšķerēšana. 

“Braslas”, Cīravas pagasts,  
Aizputes novads 
+371 29167232 

Kazdangas parka laipa un skatu tornis
190 m gara gājēju pontonu laipa pāri 
Dzirnezeram. 

Kazdangas parks, Aizputes novads 

Kazdangas muižas parks 
Velosipēdu un katamarānu noma, 
pastaigas un izbraucieni gida 
pavadībā.

Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, 
Aizputes novads 
+371 28616717, +371 29103813 
www.kazdangaspils.com 

Kafejnīca “Osteria“ 
Kalvenes iela 69, Aizpute 
+371 29886816

Bārs-kafejnīca “BeFest Bar” 
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts, 
Aizputes novads 
+371 28130733 

Ēdnīca “Juna-1” 
Darba gatve 1, Kazdanga,  
Aizputes novads 
+371 63448294 
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