Liepāja
un apkārtne
Aizpute – Durbe – Grobiņa – Nīca –
Pāvilosta – Priekule – Rucava – Vaiņode

Ieraugi, sajūti,
aizmirsties, iemīlies
Esi dzirdējis – Liepāja ir jūras un vēju pilsēta?
Bet ar to nav pateikts viss.
Liepāja ir dzintara pilsēta. Tā ir tiesa, tomēr
Liepāja ir arī kūrorts. Te ir osta.
Liepāja ir Latvijas mūzikas galvaspilsēta. Jā, tā ir,
bet vēl jau nebūt par Liepāju nav pateikts viss!
Liepāja ir liepu pilsēta! Liepājas gaiss ir īpašs!
Jā, bet nav vēl viss! ...
Ienāc! Tikai tad apjautīsi Liepāju.
Ieraugi pats. Sajūti pats. Aizmirsties. Un, protams, iemīlies.
Ienāc! Un nekad vairs to neaizmirsti. Liepāju.

Ienāc
Liepājā!
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Pludmale

Karosta

Jūra mainās līdzi vējam, bet vienmēr
sniedz spirdzinājumu.
Vējš izpūš visu lieko un vietā iepūš svaigas
domas.

Būvēta 19. un 20. gadsimta mijā kā
Krievijas impērijas militārā bāze. Šodien
Karosta ir savdabīga pilsētas daļa, kur
apvienojas spēcīgi pretstati – cara laika
arhitektūra un skarbais padomju laika
mantojums.

Lasi vairāk 13. lpp.

Uzzini vairāk 20.–23. lpp.

Koncertzāle
“Lielais dzintars”
Augstvērtīgas kultūras un mākslas
pasākumu norises vieta, kuras
arhitektoniskā koncepta pamatā ir
Baltijas jūras krastā esošais simbols –
dzintars. Mūzikas cienītājus īpaši priecē
koncertzāles izcilā akustika, kas sniedz
klausītājiem iespēju sadzirdēt vissīkākās
skaņas nianses.

Pasākumi
Liepājā vienmēr ir ko darīt, jo pasākumu
kalendārs ir piepildīts ar dažādiem
notikumiem kultūras, sporta un izklaides
jomā. Katrā nedēļas nogalē neatkarīgi no
sezonas pieejams plašs pasākumu klāsts.
Ieskaties kalendars.liepaja.lv

Vairāk par koncertzāli 17. lpp.
Baudi pasākumus arī Liepājas teātrī,
LOC Olimpiskajā centrā un pilsētas
mazajās, šarmantajās kultūrvietās un
izstāžu zālēs 17.–19. lpp.

Restorāni un kafejnīcas
Plašs restorānu un kafejnīcu piedāvājums,
kas palīdzēs atjaunot spēkus ikvienam
ceļiniekam. Malko kapučīno, vērojot
saulrietu, baudi smalku trīs kārtu
ēdienkarti vecpilsētas restorānā un pavadi
omulīgu vakaru kādā no kafejnīcām.
Izvēlies savai gaumei atbilstošāko
36.–39. lpp.
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Daba
Lai atgūtu enerģiju un uzkrātu spēkus,
ļaujies dabas harmonijai.
Iepazīsti abas Liepājas ezera pastaigu
takas (skati 15. lpp.), dodies uz Beberliņiem
(28.–29. lpp.) un izbaudi nepieradināto
Baltijas jūras varenību Karostā (22.–23. lpp.).
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Aktīvā atpūta
Daudzveidīgas atpūtas iespējas ir ne tikai
brīvā dabā, bet arī telpās. Noķer emocijas
kā uz zemes, tā arī gaisā un ūdenī!

Ekskursijas

Izvēlies sev piemērotāko 25.–29. lpp.

Pastaiga vecpilsētā
(1,5–2 h)
Septembris–maijs, svētdienās pl. 12.00
Sākums koncertzālē “Lielais dzintars”,
Radio iela 8
Maksa: 4,00 EUR
www.liepaja.travel
kalendars.liepaja.lv

Pilsēta
Jūgendstila pērles, Berči ēkas un
koka apbūve raksturo pilsētas centra
arhitektūru (6.–11.lpp.).
Kultūrvēsturisko mantojumu ataino muzeji,
mākslas galerijas un amatnieku kvartāls,
kur senos arodus var ne tikai apskatīt,
bet arī apgūt un izmēģināt pats (18. un
19. lpp.).

“Tiksimies Rožu
laukumā!” (2 h)
Jūnijs–augusts, katru dienu pl. 12.00
Sākums Rožu laukumā
Maksa: 4,00 EUR
www.liepaja.travel

Ekskursija pa Karostas
cietumu (1 h)

Liepājas apkārtne
Izbaudi autentiskas tradīcijas, neskartu
dabu un apskati līdz šim neredzētas
kolekcijas.
Izvēlies, kur ved tavs maršruts 40.–77. lpp.

Sākums darba laikā katrā pilnā stundā:
jūnijs–augusts katru dienu 9.00–18.00,
maijs un septembris katru dienu 10.00–17.00,
aprīlis un oktobris katru dienu 11.00–16.00
novembris–marts piektdienās, sestdienās,
svētdienās 12.00–16.00.
Maksa:
3,50 EUR (latviešu valodā),
5,00 EUR (angļu, krievu, pēc pieprasījuma
vācu un lietuviešu valodā)
Ekskursijas pa Karostu, uz Karostas
ūdenstorni, Redānu, Ziemeļu fortiem
pieteikt atsevišķi.
Invalīdu iela 4, tel: +371 26369470
www.karostascietums.lv
Ekskursijas grupām piedāvā arī
koncertzāle “Lielais dzintars”,
Liepājas teātris, Liepājas muzejs,
Liepājas Leļļu teātris, Zinātnes un
izglītības inovāciju centrs (ZIIC).
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Pilsētvide

Arhitektūras pērles – koks un akmens.
Un arhitekts Berči
Liepāja vienmēr vēlējusies izskatīties īpaša
un lepna – to redzam pilsētas namos. Šeit
ir plaša vēsturiskā 19. gadsimta nogales
koka apbūve, pilsētas kūrorta ziedu laiku
romantika, kā arī stalti, unikāli jūgendstila
akmens nami – Liepājas turības zīmes.
Liepājnieki noteikti teiktu, ka šī ir
jūgendstila metropole – Liepājā ir vairāk
nekā 70 jūgendstilā būvētas ēkas, vairāk
nekā slavenajā Rīgā. Protams, salīdzinot
ar iedzīvotāju skaitu.
Liepājas jūgendstils ir atturīgs un
lakonisks, tas harmoniski iekļaujas pilsētas
apbūvē, veidojot īpašo Liepāju.
Nozīmīgs ir bijis pilsētas galvenā arhitekta
Paula Maksa Berči laiks. 19. gadsimta
beigās viņš ne tikai 30 gadus veidojis
pilsētas seju, bet aizrautīgi projektējis
arī pats. Berči nami ir spilgti eklektikas
paraugi, tos iedvesmojusi gan gotika un
renesanse, gan arī klasicisms. Apdarē
dominē sarkanais ķieģelis. Uz vairāku
P. M. Berči projektēto namu fasādēm ir

plāksnītes ar arhitekta parakstu!
Greznākās koka ēkas saglabājušās
Jūrmalas parka teritorijas tuvumā,
bijušajos vasarnīcu rajonos. Ēkas rotā
smalki kokgriezumi, tie redzami balkonu,
verandu, kāpņu margu un bagātīgajos
fasāžu rotājumos.
Pētertirgus

Viens no skaistākajiem tirgus paviljoniem
Eiropā. Arhitekta Ludviga Viljama Melvila
uzdevums nav bijis viegls – tirgus paviljons
bija jāiebūvē starp trim baznīcām:
Sv. Jāzepa katedrāli rietumos,
Sv. Annas baznīcu austrumos un
Sinagogu, kas kādreiz atradās uz
dienvidiem no Pētertirgus. Ēkai ir tam
laikam ļoti novatorisks veidols – jumta
konstrukcija ar lieliem logiem.
Pētertirgus ir Liepājas lielākais un otrs
lielākais Latvijas tirgus.
Kuršu iela 5/7/9, www.petertirgus.lv
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Sv. Trīsvienības luterāņu katedrāle un
lielākās ērģeles pasaulē

18. gadsimta beigās celta vēlīnā baroka
stila ēka ar klasicisma iezīmēm, iekštelpās – rokoko stila greznība un
krāšņums. Baznīcai ir lielākais altāris
Latvijā, bet logu vitrāžas veidotas pēc
Albrehta Dīrera zīmējumu motīviem.
Unikāla baznīcas vērtība ir tās ērģeles –
lielākās un vecākās nepārbūvētās me
hāniskās ērģeles pasaulē, kuras būvējis
viens no Eiropas izcilākajiem meistariem
H. A. Konciuss.

Sv. Annas luterāņu baznīca
Senākais Liepājas dievnams, kas ar šādu
nosaukumu minēts jau 1508. gadā, lai
gan tolaik atradies citā vietā (Vecajos
kapos). Tagadējā vietā celtā baznīca ir
vairākkārtīgi pārbūvēta, līdz 1892. gadā,
sākās jaunās Sv. Annas baznīcas ēkas
būvniecība. Ēka ieturēta tradicionālā
neogotikas stilā.

Baznīcas lielākais dārgums ir kokgriezēja
Nikolasa Sefrensa 1697. gadā darinātais
altāris, kas pieskaitāms Austrumeiropas tā
laika izcilākajiem mākslas darbiem.
E. Veidenbauma iela 1
+371 29225332, +371 28625720
www.annasdraudze.lv
Lutera luterāņu baznīca

Sv. Jāzepa katoļu katedrāle
18. gadsimta beigās iesvētītā baznīca
pēc simt gadiem ar vērienu pārbūvēta.
Mūsdienu ēka pabeigta 1900. gadā. Celta
no tā sauktajiem Dancigas ķieģeļiem, kuri
katrs atsevišķā iesaiņojumā atvesti no
Vācijas. Augstu pie griestiem “peldošo“
kuģa modeli dāvinājuši jūrnieki, kas šeit
izlūgušies Dieva labvēlību un vētras laikā
brīnumaini izglābušies no nāves.
Sv. Jāzepa katedrāle ir bīskapa sēdeklis.
Rakstvežu iela 13
+371 634 29775
www.katedrale.lv
Jaunliepāja

Tām ir vairāk nekā 7000 stabuļu. Ērģeles
skan dievkalpojumos, savukārt ik
gadu septembrī notiek starptautiskais
ērģeļmūzikas festivāls. Iepriekš piesakot, ir
iespējama ērģeļu prezentācija vai neliels
koncerts.
Pašlaik notiek katedrāles fasādes
renovācija, kuru plānots pabeigt 2020.
gada pavasarī. Pēc renovācijas būs
pieejams arī katedrāles tornis, no kura
apskatīt pilsētas panorāmu.
Lielā iela 9, +371 20006370
www.trinitatis.lv
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Lielākā baznīcas būve Latvijā 20. gad
simta 30. gados. Celta krusta būves veidā
no Somijā kaltiem akmeņiem krusta
būves veidā. Dievnama monumentālā
ārpuse spilgti kontrastē ar iekšējās
telpas gaišumu un vieglumu, tajā ir
izcila akustika, kas piemērota gan
dievkalpojumiem, gan klasiskās mūzikas
koncertiem. Vienīgā baznīca Latvijā ar
divām ērģelēm.
Jelgavas iela 62, +371 29517103
www.liepajasluteradraudze.lv

Rožu laukums
Rožu laukums ir pilsētas sirds. Rozes šeit
tiek stādītas jau vairāk nekā simt gadus,
visos laikos un vēstures griežos.
Tā ir nemainīga pilsētas vērtība. Un arī
pilsētnieku galvenā satikšanās vieta.
Rožu laukumā sastopas pat pilsētas – šeit
ir Liepājas sadraudzības pilsētu zīmes.

Līdz ar dzelzceļa izbūvi un strauju
pilsētas rūpniecisko attīstību 19. gadsimta
otrajā pusē veidojās jauns strādnieku
dzīvojamais rajons – Jaunliepāja. Tās
centrā – Annas tirgus laukums, kur
20. gadsimta 30. gados tika rīkoti izslavēti
gadatirgi.
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Liepājas himnas tēlu skulptūras

Fakti par Liepājas
vēsturi
13. gadsimtā starp ezeru un jūru,
vietā, kur tecēja Līvas upe,
izveidojās Līvas ciems.
1625. gada 18. martā Liepājai
piešķirtas pilsētas tiesības.
Pilsētā attīstījās osta un
tā piedzīvoja saimniecisko
uzplaukumu.
Jāņa Čakstes laukums
Augstākā vieta piejūras pilsētā – tā atrodas
11 m virs jūras līmeņa. Laukums nosaukts
Latvijas brīvvalsts pirmā prezidenta Jāņa
Čakstes vārdā. No karavīru apmācību un
parādes laukuma tas vērties parkā, bet
1925. gadā, Liepājas trīssimtgadē, pats Jānis
Čakste kopā ar valsts un pilsētas vadītājiem
laukuma stūros iestādīja liepas. Liepāja taču
ir arī liepu pilsēta!
Laukuma centrā izveidota izgaismota
strūklaka. Vasarā reizi mēnesī laukumā
notiek koru un deju koncerti.
Romas dārzs
Ēka veidota 19. gadsimtā kā tirdzniecības
pasāža ar plašu un romantisku
iekšpagalmu, kādi tolaik bijuši populāri visās
Eiropas galvaspilsētās. Vēlāk tā pārtapa
par viesnīcu ar plašu SPA zonu. Šobrīd ēkā
atrodas restorāns, biroji, veikali, drīzumā
arī apartamenti viesiem, bet ēkas pazemes
tuneļos ierīkota mākslas galerija.
Zivju iela 3
Juliannas pagalms

Vēsturiskās rūpniecības ēkas, kur kādreiz
mājojusi Kētena tipogrāfija, sandaļu
fabrika un šūšanas cehs, pateicoties
jaunu uzņēmēju iniciatīvai, pārtapušas
par pievilcīgu industriālās arhitektūras
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1876. gadā atklāja dzelzceļa
līniju Liepāja–Romni (tagadējā
Ukrainas teritorija), kas
sekmēja rūpniecības izaugsmi
pilsētā. Liepāja veidojās par
industriāli attīstītu centru.

un loftu paraugu. Šobrīd apkārtnes ēkās
mājo restorāns, kafejnīca, alus pagrabs,
bārs un citi radoši uzņēmumi.
Friča Brīvzemnieka iela 7
Promenāde
Liepājas himnas pamatmotīvs – šī
ir pilsēta, kurā piedzimst vējš. Visā
Kūrmājas prospekta garumā bronzā lieti
himnas tēli.
Kūrmājas prospekts
Latvijas mūziķu Slavas aleja

1914. gada 2. augustā ar
Liepājas ostas apšaudi sākās
Pirmais pasaules karš Latvijā.
Pēc Latvijas valsts dibināšanas,
Liepāja sešus mēnešus – no
1919. gada 6. janvāra līdz
7. jūlijam – bija Latvijas
galvaspilsēta.
1941. gada kaujās par Liepāju
tika iznīcināta liela daļa pilsētas
centra apbūves.
Pēc kara pilsēta tika pakārtota
Padomju Savienības plāniem.
Karosta kļuva par slēgtu
militāru teritoriju.

Īstenas ostas pilsētas promenāde ar skatu
uz kuģiem. Rimtu pastaigu vieta dienā un
rosīgs nakts dzīves centrs vakara stundās.
Laiku šeit skaita Dzintara pulkstenis – tas
veidots no 50 litriem dzintara gabaliņu,
kurus saziedojuši paši liepājnieki.
Ik gadu maija beigās promenādē tiek
svinēti Līvas ciema svētki.
Vecā ostmala

1994. gada 31. augustā Liepājā
pilnībā beidza pastāvēt bijusī
padomju jūras kara flotes bāze,
un Liepāju atstāja pēdējie
padomju armijas karavīri.

Liepāja ir daudzu Latvijas mūziķu dzimtā
pilsēta un tāpēc Latvijas mūziķu slavas
aleja ir tieši šeit.
Samērojies ar slavenu mūziķu plaukstu
atlējumiem bronzā.
Zivju iela

Nākamo divdesmit gadu laikā
pakāpeniski un mērķtiecīgi
pilsēta tika attīrīta no padomju
armijas atstātā bīstamā
mantojuma un darīts viss, lai
iedzīvotājiem būtu atbilstoša
vide ērtai, patīkamai un
pilnvērtīgai dzīvei un piemērota
vieta uzņēmējdarbībai.
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Daba
Pludmale
Tieši pludmale, kopš tā 19. gs. vidū
kļuva par aristokrātu iecienītu atpūtas
vietu, tūkstošiem atpūtnieku joprojām
ir galamērķis Liepājā. Tā ir peldvieta ar
neparasti smalkām un baltām smiltīm.
Pludmales josla ir 50–80 metrus plata,
8 kilometrus gara. Izcili tīras peldvietas
zīme – “Zilais karogs” – ir pašsaprotams
Liepājas jūras krasta novērtējums.

Liepāja un dzintars – šo divu vārdu
salikums ir tikpat organisks kā jūra un
liedags, kā debess un zeme. Tomēr
slavenais ziemeļu dārgakmens – dzintars
– Liepājā nav vien poētisks tēls –
pludmale pēc vētrām ir tā ieguves vieta.

Liepājā ir pirmā pludmale Latvijā, kas
pielāgota cilvēkiem ar redzes un kustību
traucējumiem – peldvieta, kas aprīkota ar
īpašām audio bojām redzes invalīdiem,
peldēšanas ratiņkrēslu cilvēkiem ar
kustību traucējumiem, ērtu un platu laipu
nokļūšanai no Glābšanas stacijas līdz
jūrai.
Liepājas pludmale un jūra ir īpašs
kaitsērfinga un vindsērfinga entuziastu
galamērķis.

Mans suns
Liepājas jūras krastā drīkst nākt arī
tavs suns – tikai ārpus oficiālajām
peldvietām un pavadā.
Daudzi pilsētas restorāni un
kafejnīcas labprāt aicina iekšā
ne tikai saimnieku, skaties sadaļā
Viesmīlība (36.–39. lpp.).
Norobežotas teritorijas suņu pastaigām
ir Vecliepājā – Zvejnieku alejā, Ezerkrasta
mikrorajonā – Cieceres ielā 21, kā arī
Zaļajā birzī – 14. novembra bulvārī 31/33.
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Parks
Jūrmalas parks

īpaši izveidots Peldu iestādes atpūtnieku
nesteidzīgām pastaigām.
Vasarās uz saliņas notiek dzīvās mūzikas
koncerti.
Jūrmalas parks
Piemiņas vieta “Spoku koks”

Trīs kilometrus garais Liepājas Jūrmalas
parks ir 50 hektārus plašs – šobrīd viens
no lielākajiem stādītajiem parkiem Latvijā,
kur apskatāmas ap 140 vietējās un
svešzemju kokaugu sugas.
Jūrmalas parka tuvumā atrodas
greznas koka ēkas, kas celtas, ievērojot
Šveices stila arhitektūru, ar smalkiem
kokgriezumiem balkonos, kāpņu margās,
uz fasādēm. Greznākie koka ēku paraugi
saglabājušies Dzintaru, Liepu, Peldu,
Hika un Vites ielās – bijušajos vasarnīcu
rajonos.
Parks ir gan sporta aktivitāšu, gan
bērnu rotaļu vieta. Visa parka garumā ir
veloceliņš. Tas 45 km garumā vijas cauri
visai pilsētai.
Koncertdārzs “Pūt, vējiņi!”
Vieta, kurā Liepāja ir uzdrošinājusies.
Šeit 1964. gadā notika pirmais Padomju
Savienības rokmūzikas festivāls “Liepājas
dzintars” – spilgts protests pret iesūnojušo
varu. Festivāla tradīcija ilga 30 gadus.
Šobrīd vasaras koncertu norises vieta.
Jūrmalas parks

Ezers
Leģendārā rokgrupa “Līvi” ir laikmeta
zīme, tās Liepājas gēns savulaik ir
veidojis arī visas visas Latvijas iedzīvotāju
skatījumu uz pasauli. Piesēdi uz “Līvu”
ģitāras soliņa, piespied pogu un ieklausies
viņu mūzikā.
Jūrmalas parks
Piemineklis bojā gājušajiem jūrniekiem un
zvejniekiem

Ezera laipa un putnu vērošanas tornis

Gulbju dīķis

Dīķis ar Paula Maksa Berči projektēto
lapeni uz saliņas 20. gadsimta sākumā
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Sievietes tēls, kas veras jūras plašumos un
gaida mājās savējos – piemineklis bojā
gājušiem zvejniekiem un jūrniekiem.
Uz pieminekļa pamatnes piemiņas
plāksne ASV lidmašīnas pilotiem un
apkalpei, ko 1950. gada 8. aprīlī notrieca
PSRS militārie spēki.
Jūrmalas parks

Zirgu salas dabas taka

Liepājas ezers
Unikālais lagūnas tipa ezers veidojies,
atkāpjoties Baltijas jūrai. Ezers un
apkārtējās pļavas šobrīd ir dabas
lieguma teritorija. Nozīmīga ūdensputnu
ligzdošanas un caurceļošanas vieta,
uzstādīti divi putnu vērošanas torņi. Arvien
populārāka makšķerēšanas vieta Liepājā.
Ar jūru to savieno Tirdzniecības kanāls, kur
meklējami laivu un katamarānu nomas
punkti.
4 km gara pastaigu taka, koka laipas,
divas skatu platformas ezerā un putnu
vērošanas tornis. Taka papildināta ar
augu stādījumiem, āra trenažieriem un
iekārtotām atpūtas vietām. Zirgu sala ir
lielākā no 15 Liepājas ezera salām.
Zirgu sala

450 m gara laipa Liepājas ezerā, kas ved
līdz putnu vērošanas tornim.
Lauku ielas gals
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Kultūra un
tradīcijas

Koncertzāle “Lielais dzintars”
Izcila akustika, laikmetīga ēkas arhi
tektūra un daudzfunkcionalitāte. Mūs
dienīgas telpas mākslinieciski augst
vērtīgiem kultūras notikumiem, izstādēm,
konferencēm un korporatīvajiem pasā
kumiem. Grupām tiek piedāvāts iepazīt
koncertzāli gida pavadībā. Liepājas
Simfoniskā orķestra un Liepājas mūzikas
skolas mājvieta.
Pieskaries dzintaram no iekšpuses!
Darba laiks: P–S 10.00–19.00,
Sv 10.00–15.00
Radio iela 8
+371 634 24555
info@lielaisdzintars.lv
konferences@lielaisdzintars.lv
www.lielaisdzintars.lv
Liepājas teātris

Visi pasākumi vienkopus:
kalendars.liepaja.lv
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Vecākais profesionālais teātris Latvijā
ar spilgtu aktieru trupu. Ne tikai
augstvērtīgas, godalgotas izrādes visu
vecumu skatītājiem, bet arī ekskursijas
teātra aizkulisēs. Daudzi saka –
skaistākais teātris Latvijā!
Teātra iela 4
+371 634 22406 (kase)
+371 634 22121 (ekskursijas)
pasts@liepajasteatris.lv
www.liepajasteatris.lv

Liepājas muzejs

Pilnībā restaurēts 2012. gadā, atgūstot
arhitekta P. M. Berči sāktonējās sav
rupmājas veidolu. Muzejs rūpējas par
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
un popularizēšanu. Lieliskas pastāvīgās
ekspozīcijas un izmeklētas pašmāju un
ārvalstu mākslinieku darbu izstādes.
Muzejā ir Kurzemes tautastērpu infor
mācijas centrs, kas sniedz konsultācijas un
rīko izglītojošus seminārus par tautastērpu
valkāšanas tradīcijām un izgatavošanu.
Iepazīsti muzeju arī gida pavadībā!
Skolēniem tiek rīkotas muzejpedagoģijas
nodarbības.
Darba laiks: 01.06.–31.08.
P–Sv 10.00–18.00
01.09.–31.05. T–Sv 10.00–18.00
Kūrmājas prospekts 16
+371 22333723, +371 634 22604
liepajas.muzejs@liepaja.lv
Kurzemes tautastērpu informācijas
centra darba laiks: O, T 9.00–17.00
+371 29144696
lia.mona.gibiete@liepaja.lv
www.liepajasmuzejs.lv
19

Muzejs “Liepāja okupāciju režīmos”

Galerija “Romas dārzs”

Amatnieku darbnīcas

Pasākumu norises vietas
Liepājas Latviešu biedrības nams

Latviešu vecmeistaru un mūsdienu
mākslinieku mākslas darbi.
Darba laiks:
O–Pk 11.00–18.00, S 11.00–16.00
Zivju iela 3, +371 29489547
info@galerijaromasdarzs.lv
www.galerijaromasdarzs.lv
Ekspozīcija par modi un dzīvi aiz frontes
līnijas “Otrā Pasaules kara laika mode
1938-1945” no Aleksandra Vasiļjeva
kolekcijas. Ekspozīcija 2020. gadā
apskatāma nenoteiktu laiku.
Darba laiks: T–Sv 10.00–18.00
K. Ukstiņa iela 7/9
+371 634 20274, +371 22333723
liepajas.muzejs@liepaja.lv
www.liepajasmuzejs.lv
Auto ekspozīcija
Ekspozīcijā dažādu sporta klašu spēkrati,
kā arī Andra Dambja vadībā Latvijā tapis
pirmais elektromobilis pasaulē, kas
2012. gadā finišējis Dakaras rallijā.
Dārza iela 4/8,
+371 28628157
auto.muzejs.liepaja@gmail.com
Liepājas Ebreju draudzes vēstures muzejs
Liepājas ebreju kopienas dzīve ir bijusi
gan koša, gan netaisna – uzplaukumam
sekojošais holokausts ir sagrāvis tās
gaišākos sapņus. Iespēja izsekot kopienas
skarbajai vēsturei, kas reizē ir arī Latvijas
likteņgaitu hronika.
Darba laiks: T, Pk 11.00–15.00
Kungu iela 21
+371 26383669, +371 29232949

Mākslas galerija “Promenade”
Vecā ostmala 40
+371 634 88288
www.promenadehotel.lv
Mākslas salons “Ludviķis”

Gleznas, rotas, keramika, tekstils un
koka dizaina priekšmeti, mākslas darbu
izstādes.
Darba laiks:
O–Pk 11.00–18.00, S 11.00–16.00
Ludviķa iela 3/5, +371 26156661
Liepājas Leļļu teātris

Kinoteātris “Cinamon Liepaja Balle”
Rožu laukums 5/6
+371 634 80638
www.balle.cinamonkino.com
Rožu laukums 5/6
+371 26594529
www.liepajaslelles.lv
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Vieta, kurā var vērot unikālu lietu tapšanu –
segas, galdauti un lakati, jostas, brunči,
cimdi un zeķes, tautiski krekli, vainagi, sievu
cepures, māla trauki, dzintara un sudraba
rotas. Iespēja apskatīt garākās dzintara
krelles Latvijā.
Amatnieku nams
Dzintara apstrāde, aušana, rokdarbi
Darba laiks:
01.04.–30.09.
P-Pk 10.00–17.00, S 10.00–15.00
01.10.–31.03.
P-Pk 10.00–17.00
pārējā laikā, iepriekš piesakoties
+371 26541424
www.saivaart.com
Lietišķās mākslas centrs “Dārza iela”
Darba laiks:
01.04.–30.09. P–Pk 10.00–17.00
01.10.–31.03. P–Pk 11.00–16.00
pārējā laikā, iepriekš piesakoties
+371 29746636 (dzintara apstrāde –
studija “Zītars”)
+371 29733310 (aušana – studija “Kursa”)
+371 26767866, +371 26425800 (aušana,
rokdarbi – studija “Liepava”)
www.liepajaskc.lv

20. gadsimta 30. gados celtā ēka
joprojām ir latviskās identitātes
stiprināšanas centrs. Liepājas tautas
mākslas un kultūras mājvieta.
Rožu laukums 5/6
+371 634 24995, +371 29297300
www.biedribasnams.lv
LOC Olimpiskais centrs
Ne tikai sportam! Telpas dažāda mēroga
konferencēm, semināriem, izstādēm un
kultūras pasākumiem Rožu zālē, Tango
zālē, Saules zālē, Arēnā un Komforta ložā.
Skaties arī sadaļā Aktīvā atpūta 25. lpp.
Brīvības iela 39
+371 634 83888, info@loc.lv, www.loc.lv
Folkloras centrs “Namīns”
Gadskārtu svinēšana, vakarēšana un
latvju danči. Grupām piedāvā iepazīties ar
latviešu tradīcijām un pusdienot pie lielā
zupas katla.
Bāriņu iela 32
Darba laiks vasarā O–P 13.00–17.00
pārējā laikā grupu pieteikšana:
+371 26562954
Wiktorija
Kultūras nams, kur notiek mākslas
pasākumi un koncerti. Telpa, kas kalpo
par dažādu radošo kolektīvu mēģinājumu
platformu un audio ierakstu studiju.
Graudu iela 36/38
+371 20227498
Austras istaba
Rosīga kultūras vieta, kur notiek
dziesminieku koncerti un tikšanās ar
dzejniekiem. Radošā telpa tapusi godinot
leģendāro latviešu dziesminieci Austru
Pumpuri.
Zivju iela 3
+371 26131435, +371 26316675
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Karosta
Lielākā vēsturiskā militārā teritorija
Baltijā. Tā ir daļa Liepājas, tomēr pati
par sevi – valdzinoši skarba, brīnumaina,
paradoksāla un unikāla vieta, kas nepazīst
vienaldzību.
Krievijas impērijas militārās bāzes –
apjomīgās kara pilsētiņas un cietokšņa –
celtniecība sākās 1890. gadā. Sākotnējais
nosaukums par godu tās dibinātājam –
Imperatora Aleksandra III osta. Projektēta
kā pilnīgi autonoma apdzīvota vieta ar
savu infrastruktūru, elektrisko spēkstaciju
un ūdensapgādi, baznīcu un skolām. Tikai
Latvijas valsts neatkarības laikā šo vietu
sāka dēvēt par Kara ostu, vēlāk Karostu.
Padomju laikā Karosta bija slēgta
teritorija, kas nebija pieejama pat Liepājas
civiliedzīvotājiem. Mūsdienu Karostā
savdabīgi savijas cariskās Krievijas
militārā elegance un padomju militārisma
robustums.

Karostas cietums
Flotes matrožu un apakšvirsnieku īslaicīga
disciplinārsoda – virssardzes – vieta.
Tādiem pašiem nolūkiem ēka kalpojusi
gan padomju armijas, gan Latvijas
armijas Jūras spēkiem.
Pēdējie ieslodzītie atstājuši savas
piezīmes uz cietuma kameras sienām
1997. gadā.
Tūristi var doties ekskursijā pa cietumu,
izbaudīt realitātes izrādi “Aiz restēm”,
asāku izjūtu cienītāji – nakšņot cietuma
kamerā. Iespēja noskatīties īsfilmu
“Karosta”, fotografēties dažādu laiku
militāros tērpos un ieturēties padomju
laika bufetē.
Karostas cietumā atrodas Karostas ap
meklētāju centrs.
Invalīdu iela 4
+371 26369470
www.karostascietums.lv

Sv. Nikolaja pareizticīgo Jūras katedrāle
Karostas vizuālā un garīgā dominante.
Katedrāles celtniecība sākta 1901. gadā.
20. gadsimta 30. gados dievnamu
piemēroja Liepājas garnizona luterāņu
draudzes vajadzībām. Pēc Otrā pasaules
kara, pārveidojot Karostu par slēgtu
teritoriju, PSRS okupācijas armijas
karaspēks katedrālē demontēja altāri,
nozāģēja krustus, pārkrāsoja kupolus un
iekārtoja sporta zāli, matrožu un zaldātu
kinoteātri. 1991. gada septembrī militārie
spēki atstāja katedrāli, un jau decembrī
atgūtajā katedrālē notika pirmais
dievkalpojums.
Katedrāles iela 7

22

23

Ziemeļu forti

Manēža

Līdz Pirmajam pasaules karam manēža
tika izmantota matrožu fizisko treniņu –
ģimnastikas – nodarbībām. Telpā, kur
varēja ietilpt vairāk nekā 4000 cilvēku,
tika rīkotas arī oficiālas pieņemšanas un
goda maltītes garnizona matrožiem. Ēkai
bijis viegls, kniedētu metāla konstrukciju
un skārda ieseguma jumts. Lai milzīgo
telpu izgaismotu, ēkai projektēti lieli
arkveida logi un jumta pārsegumā
iemontētas stikla kārniņu joslas.
Kaut no manēžas ir saglabājušās tikai
sienas, ir jūtama tās bijusī varenība.
Zemgales iela
Ūdenstornis
Lai pasargātu kara bāzi no ienaidnieka
uzbrukuma, nocietinājumu sistēma
apjoza visu pilsētu – Ziemeļu forti ir tās
sastāvdaļa.
Nepilnus 10 gadus pēc to izbūves –
1908. gada novembrī – Liepājas cietoksni
likvidēja, atzīstot par stratēģisku kļūdu.
Daļu lielgabalu demontēja un aizveda uz
Kauņas cietoksni Lietuvā, daļu pārkausēja.
Līdz mūsdienām saglabājušās līdz galam
nesaspridzinātās artilērijas baterijas un
pazemes būves.
Starp Ziemeļu fortiem un Cietokšņa
bateriju Nr. 3 uz nocietinājuma sienas
skatāms sievietes portrets. To 2018. gadā
gleznojis franču mākslinieks ar pseidonīmu
Al Sticking, iedvesmojoties no Sv. Annas
baznīcā sastaptās sievietes un viņas
dzīves stāsta.
Staigājot pa fortiem un to
tuvumā, esi īpaši piesardzīgs!
Var notikt stāvkrasta un fortifikāciju
būvju nogruvumi.
Apskati arī citas nocietinājumu būves:
Cietokšņa bateriju Nr. 3 – Atmodas bulvāra
galā, Vidus fortu – 14. novembra bulvārī.
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Oskara Kalpaka tilts
Viens no vecākajiem Liepājas un Latvijas
metālkonstrukciju tiltiem, tehnikas
piemineklis. Tiltu ir projektējis vācu inženieris Haralds Halls. Tas veidots no divām
identiskām izgriežamām fermām, kuras
tiek pagrieztas par 90° katra uz savu pusi.
Redāns

Beberliņi
Karostā, meža ielokā labiekārtota atpūtas
vieta ar mākslīgi veidotu ūdenskrātuvi,
kura veidojusies, iegūstot smiltis militāru
objektu būvniecībai. (Skat. Aktīvā atpūta
Beberliņos 28.–29. lpp.)
Ziemeļu mols
Liepājas Jūras cietokšņa un militārās
ostas kompleksa ļoti svarīga sastāvdaļa.
Mola kopgarums ir 1800 metri, platums –
7,35 metri. Vēro šeit īpašus saulrietus un
vētras laikā izjūti, kāpēc Liepāja ir vieta,
kurā piedzimst vējš!
Memoriāls holokausta upuriem

Daļa no 19. gs. beigās būvētā cara laika
cietokšņa, kurā 1919. gadā notika sīvas
cīņas, aizstāvot Liepāju pret Bermonta
karaspēku.
Ekskursija pa Redānu iespējama jūnijā,
jūlijā un augustā katru dienu
pl. 11.00–17.00.
Skolēnu grupām tiek piedāvāta
interaktīva ekskursija.
14. novembra bulvāris 82/86
+371 26369470

Ūdenstornis celts 1905. gadā. Tas
apgādāja ar ūdeni visu Karostas teritoriju.
Vēl līdz šodienai saglabājušies vecie sūkņi
no torņa būvēšanas laikiem. Iespējams
pieteikt ekskursiju (skat 5. lpp.).
Ģenerāļa Baloža iela 29

Brīvības taka
Labiekārtota, 9 km gara pastaigu taka
Karostas mežu teritorijā ar sākumu
Redānā.
Taka izveidota, godinot latviešu puišu
drosmi un varonību Latvijas Brīvības cīņās
1919. gadā.

Memoriāls veltīts Otrā pasaules kara
laikā nogalināto Liepājas ebreju piemiņai.
Veidots kā simboliska Menora – Mozus
septiņu žuburu svečturis. Tā kontūras,
kas labi saskatāmas no putna lidojuma,
izgatavotas no Kurzemē savāktiem
laukakmeņiem un granīta bluķiem. Bluķos
iekalti uzraksti ivritā.
Lībiešu iela, Šķēdes kāpas
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Iekštelpās
LOC Olimpiskais centrs
Universāls sporta un veselības uzturēšanas
komplekss. Iespēja nodarboties ar fitnesu,
peldēšanu, basketbolu un citiem sporta
veidiem gan individuāli, gan grupās.
Brīvības iela 39
+371 634 83888
www.loc.lv
Alpīnisma siena LOC Manēžā

LOC Ledus halle
Slidotājiem, hokeja spēlētājiem un
skatītājiem.
Brīvības iela 3/7
+371 634 81840
slidotava@loc.lv
www.loc.lv
LOC Tenisa halle
Liedaga iela 7
+371 20227900
teniss@loc.lv
www.loc.lv
Zinātnes un izglītības inovāciju centrs
(ZIIC)

Nodarbību laiki: Pirmdiena 17.00–21.00,
Otrdiena 17.00–21.00,
Svētdiena 15.00–20.00
Brīvības iela 55
+371 25779990 (uzziņām)
+371 29981890 (alpīnisma instruktore)
LOC Baseins&SPA

Aktīvā atpūta
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Centrs piedāvā interaktīvas ekspozīcijas,
kurās var iepazīt tehnoloģijas un
fizikas likumus. Centrs atvērts
ikvienam interesentam, īpaši ģimenēm
ar bērniem un skolēnu grupām.
Dažādas meistarklases, nodarbības un
priekšnesumi pieejami ar iepriekšēju
pieteikšanos.
Autoru iela 4/6
+371 25728867
ziic@liepaja.edu.lv
www.liepaja.lv/liepajaziic/

Lielākais un modernākais baseinu un
SPA centrs Kurzemē ar relaksācijas zonu,
ūdens masāžām, sauļošanās zonu, burbuļ
vannām, trīs veidu pirtīm, ūdens atrakciju
zonu bērniem un diviem baseiniem.
Mūžīga vasara jebkurā gadalaikā.
Brīvības iela 39
+371 634 80000
baseins@loc.lv
www.loc.lv

Laser Tag spēle “Poligon 1 Liepāja”
Lāzertaga arēna ar vislielāko ekipējuma
nodrošinājumu Liepājā. Lāzertagā ložu
vietā tiek izmantoti infrasarkanie stari. Šī
aktivitāte piemērota interesentiem bez
vecuma ierobežojuma.
Zemnieku iela 32
+371 20014041
liepaja@poligon-1.lv
www.poligon-1.lv

Minigolfs
Oktobris–maijs
Brīvības iela 39, +371 29265644
verners.kirss@gmail.com
www.minigolfsliepaja.lv
www.minigolfs.lv

Pneimatiskā šautuve “Lodīte”
Izklaides un sporta šaušana ar pistolēm,
šautenēm un airsoft automātiem.
Graudu iela 43-16A
+371 29462045, +371 29386740
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Slēgtās istabas Karostas cietumā
Slēgtā istaba ir aizraujoša un nervus
kutinoša atjautības spēle, kuras mērķis ir
60 minūšu laikā izkļūt ārā no aizslēgtas
telpas, izmantojot slēptas norādes,
izpildot uzdevumus vai atminot šifrus.
“Džordžs Orvels. 1984” un “Īslaicīgās
aizturēšanas izolators”.
Invalīdu iela 4
+371 26369470
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv
Loka šaušanas klubs “Archery Liepāja”
Šaušana ar loku ir aizraujošs veids, kā
pavadīt savu brīvo laiku. Loka šaušanas
apmācība.
Ezermalas iela 3A (vasaras sezonā)
Brīvības iela 117 (ziemas sezonā)
+371 27505583
archeryliepaja@gmail.com
www.archeryliepaja.lv
“Dzintara Boulings”

BMX, frīstaila, inline braucēju
iekštelpu trase
Gan sportistiem, gan brīvā laika izklaidei.
Spīķeru iela 19/20/23
Laser tag Arena
Brīvības iela 39
+371 29774450
liepajapk@inbox.lv, arena.wargame.lv
Rotaļu istaba “Extra Fun”

Vindsērfinga klubs “Rietumkrasts”
Vindsērfinga, kaitsērfinga aprīkojuma
noma un pamatapmācība. SUP dēļu,
jūras laivu, ūdens motociklu noma un
vizināšanās ar pūšļiem.
Pludmale Katedrāles ielas galā, Karosta
+371 29187779
info@rietumkrasts.lv
www.rietumkrasts.lv
“Buru skola”
Burāšana, vindsērfings, SUP dēļu noma un
apmācība.
Pludmale Katedrāles ielas galā, Karosta
+371 29490993, www.buruskola.lv
Kristapa Porziņģa basketbola laukumi

Liepājas lielākā un atrakcijām bagātākā
rotaļu istaba.
Rīgas iela 56
+371 22093155
info@extrafun.lv, www.extrafun.lv

8 boulinga celiņi, pool biljards, izklaides
atrakcijas, picērija-kafejnīca.
Peldu iela 66
+371 634 80080
info@dzintaraboulings.lv
www.dzintaraboulings.lv
Biljarda bārs viesnīcā “Kolumbs”
Kuršu iela 32
+371 22019385
www.hotelkolumbs.com

Liepājas tramvajs
1899. gadā Liepāja bija pirmā pilsēta Baltijā
ar tik modernu pārvietošanās līdzekli.
Šodien brauciens ar tramvaju no viena
galapunkta līdz otram ļauj pusstundas laikā
apskatīt ne tikai Liepājas centru, bet arī
dzīvojamos un rūpniecības rajonus.
www.liepajastransports.lv
Kaitborda klubs “kites.lv”

Kristapa Porziņģa ģimenes dāvinātie
basketbola laukumi ar apgaismojumu
izveidoti atbilstoši NBA parametriem.
Jūrmalas parkā tam līdzās ir āra trenažieri
un ielu vingrošanas laukums.
Jūrmalas iela 2, Jūrmalas parks
Ventspils iela 15/27
Āra skeitparks
Vasarā Jūrmalas parka skeitparks daļai
jauniešu pārvēršas teju vai par otrajām
mājām. Vienkopus pulcējas gan BMX
braucēji, gan skrituļslidotāji un skrituļdēļu
entuziasti.
Jūrmalas iela 2, Jūrmalas parks
Tenisa korti

Biljards atpūtas centrā “Klondaika”
Stendera iela 3
+371 634 89450
www.texmex.lv/lv/stendera-3
Biljards kafejnīcā “Star cafe”
Lielā iela 12A
+371 26808323
naktsklubs@big7.lv
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Kaitborda popularizēšana un apmācība.
Pludmale Vaiņodes ielas galā
+371 29138103
gatis.saulite@kites.lv, www.kites.lv

Dažādu vecumu bērniem.
No 1. jūnija līdz 1. septembrim svētdienās
plkst. 12.00 izklaides pasākums bērniem –
leļļu teātra vai cirka studijas uzstāšanās.
Jūrmalas parks
Bērnu rotaļu laukumi ir arī Raiņa parkā
Jaunliepājā, Ventspils ielas parkā,
Lāčplēša dārzā Karostā.

Ārpus telpām
Vilcieniņš “Libau Train”
Pilsētas apskates vilcieniņš – aptuveni
35 minūšu ceļojums pa Liepājas ielām,
Jūrmalas parku, promenādi.
Peldu iela 64
+371 25875696, libautrain@gmail.com

Bērnu rotaļu laukums

Jūrmalas parks 5
+371 28306323
teniss@liepaja.lv, teniss.liepaja.lv

Makšķerēšana Liepājā “Jūras Velocope”
Makšķerēšana posmā no Jūrmalciema
līdz Liepājai, kā arī spiningošana vai
putnu vērošana Liepājas ezerā, izmantojot
peldošos krēslus un hidrokostīmus. Visa
nepieciešamā aprīkojuma noma, arī
velonoma.
dzintars.vjakse@gmail.com
+371 29288879
Piedzīvojumu parks “Austrumu forts”
Piedzīvojumu parks visai ģimenei
ar laivu īri, volejbola laukumu un
basketbola grozu, piknika vietām, grilu un
ugunskura vietu. Adrenalīnu alkstošajiem
piedāvājumā ūdens katapulta, kā arī
ūdens elektrodēļi, ar kuriem var traukties
līdz pat 40 km/h lielā ātrumā.
Brīvības iela 180
+371 28180979
info@austrumuforts.lv
www.austrumuforts.lv
Kafejnīca “Makšķernieku nams”
Laivu, katamarānu un plostu noma.
Vecā ostmala 11A
+371 29455881, +371 26522859
ankia.sia@inbox.lv
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Laivu noma “Atvars laivas”
Skaistu, stabilu, ietilpīgu un ērtu trīsvietīgu
laivu noma.
+371 29181657
atvarslaivas@gmail.com
Laivu noma “Niknās laivas”

Spiegu spēle “Bēgšana no PSRS”
Spēle komandai (grupā vismaz 5 cilvēki).
Saliedēti darbojoties, jāizglābj draugs
un, slēpjoties no robežsargiem, jātiek līdz
zemūdenei.
Ziemeļu forti, Karosta
+371 26369470
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv
Minigolfs
Maijs–septembris
Jūrmalas parks, +371 29265644
verners.kirss@gmail.com
www.minigolfs.lv
www.minigolfsliepaja.lv

Komfortablu un niknu laivu noma gan
Liepājas ezerā, gan Kurzemes upēs.
+371 26377055
info@niknaslaivas.lv
www.niknaslaivas.lv

Beberliņi

Airsoft spēles Karostas cietumā un
Redānā

Airsofts ir militāra rakstura taktiskā spēle,
kurā izmanto kaujas ieroču replikas
un šauj ar 6 mm lielām plastmasas
bumbiņām. Ieroču un aprīkojuma īre,
Airsoft pasākumu organizēšana.
Invalīdu iela 4,
14. novembra bulvāris 82/86
+371 26899077
info@karostascietums.lv
www.karostascietums.lv
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“Velo-moto”
Kungu iela 6, +371 26447726
“Uzņēmējdarbības atbalsta centrs”
Iespēja mazām grupām iznomāt gan
pilsētas, gan elektrovelosipēdus, kā arī
pieaugušo trīsriteņus, lai gida pavadībā,
braucot ar velosipēdu, apskatītu pilsētu.
+371 29288879
dzintars.vjakse@gmail.com

Astoņas šķēršļu trases, kā arī 330 metru
garš nobrauciens pāri Beberliņu
ūdenskrātuvei.
Lībiešu iela 8, Beberliņi, Karosta
+371 27088933
liepaja@tarzans.lv
www.tarzans.lv/liepaja

“Boutique Hotel Roze”
Rožu iela 37
+371 634 21155, +371 27323553
“Rietumkrasts”

Motoparks “Lauma”
Iespēja izbraukt ar savu motociklu pa
sacensību trasi. Pieejama motociklu
noma. Moto apmācība, treniņi.
Pulvera iela 8
+371 29249322
laurisfff@inbox.lv

Kuģītis “Četri vēji”
Izbraucieni ar kuģīti pa ostas akvatoriju
un jūru.
Promenāde
+371 26779025, +371 26386406
www.fourwinds.lv
Katamarānu noma
Vecā ostmala 29
+371 26779025, +371 26386406

Piedzīvojumu parks “Tarzāns”

Velonoma
Aktīvās atpūtas parks “BB wakepark”

Liepājas reģiona tūrisma informācijas
birojs

Veikborda trases un inventāra noma, SUP
dēļu un airu laivu noma, pirts un kubla
noma, piepūšamo ūdens atrakciju parks BB water fun. Kafejnīca.

Rožu laukums 5/6
+371 634 80808, +371 29402111
www.liepaja.travel

Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
+371 24339965
info@bbwakepark.lv
www.bbwakepark.lv

“Gandrs”
Bāriņu iela 14, +371 28003364
www.gandrs.lv

Pludmale Katedrāles ielas galā, Karosta
+371 29187779
Elektrisko skrejriteņu noma “E-ride”
Iespēja izbaudīt Liepājas skaistos skatus
ar elektrisko skrejriteni.
Ar vienu uzlādi no Jūrmalas parka līdz pat
Karostai un atpakaļ.
Jūrmalas parks (starp kafejnīcu “Medūza”
un Glābšanas staciju)
+371 24002304
info@e-ride.lv
Piknika vietas
Pilsētā ir vairākas īpaši iekārtotas
piknika vietas ar galdiem un soliem. Tā ir
iespēja pusdienot svaigā gaisā. Piknika
vietas atrodas netālu no pilsētas centra
un Karostā – Zirgu salas dabas takā,
atpūtas vietā “Beberliņi”, 14. novembra
bulvārī, Ziemeļu fortos.

“Libau bike”
Raiņa iela 35, +371 26488877
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Liepāja spēj piedāvāt piemērotas telpas
un servisu lielu korporatīvo pasākumu,
semināru un konferenču rīkošanai un
privātu, nozīmīgu dzīves notikumu
atzīmēšanai.

pilsētas muzejā. Semināru un konferenču
telpas piedāvā izglītības iestādes, visas
lielākās pilsētas viesnīcas, kā arī viesu
nami, atpūtas kompleksi un kultūras centri
ārpus pilsētas dunas.

Izcilas telpas gan lieliem, gan mazākiem
biznesa pasākumiem un komandas
svētkiem koncertzālē “Lielais dzintars” –
šeit ērti apvienot lietišķu konferenci
ar koncerta vai izrādes apmeklējumu.
Vērienīgiem sarīkojumiem piemērotas
telpas arī Liepājas teātrī, LOC Olimpiskajā
centrā, Latviešu biedrības namā un

Komandas saliedēšanas pasākumiem
Liepājā un tās apkaimē ir piemērota sporta
infrastruktūra, naktsmītnes un profesionāli
saliedēšanas pasākumu vadītāji.

Liepājā

Liepājas muzejs
www.liepajasmuzejs.lv

1000 un vairāk
cilvēkiem

Liepājas Dizaina un
mākslas vidusskola
www.lmmdv.edu.lv

Koncertzāle
“Lielais dzintars”
www.lielaisdzintars.lv
LOC Olimpiskais centrs
www.loc.lv

400–1000 cilvēkiem
Liepājas Latviešu
biedrības nams
www.biedribasnams.lv
Liepājas teātris
www.liepajasteatris.lv

200–400 cilvēkiem
Liepājas Universitāte
www.liepu.lv

100–200 cilvēkiem
“Europa City
Hotel Amrita” ****
www.europacity.lv
“Hotel Kolumbs” ****
www.hotelkolumbs.com
Kinoteātris “Cinamon
Liepaja Balle”
www.balle.cinamonkino.com

Konferences
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Par telpām Liepājā un Liepājas apkārtnē
grupām līdz 30 cilvēkiem interesēties
tūrisma informācijas centros.

“Promenade Hotel” *****
www.promenadehotel.lv
“Superior Class
Hotel Līva” ***
www.livahotel.lv
“Jūrnieku centrs”
www.ljc.lv

Viesnīca “Libava”
www.libava.lv

Liepājas
apkārtnē
100 un vairāk
cilvēkiem
Kazdangas kultūras un
izglītības centrs
www.aizputesnovads.lv
Kazdangas pils
www.kazdangaspils.com

30-100 cilvēkiem

Embūtes tūrisma
informācijas centrs
www.vainode.lv

Pasākumu,
konferenču,
semināru rīkotāji
“Šarmants”
www.sarmants.com
“Ūdensputni”
www.udensputni.lv
“You Are events”
http://www.yae.lv
Pasākumu,
konferenču, semināru
aprīkojuma noma
www.ula.lv
Pieejamas divas vai vairāk
zāles, kurās var rīkot
pasākumus

Viesu māja “Chill Inn”
www.chillinn.lv
Viesnīca “Jūrnieka ligzda”
www.jurniekaligzda.lv
Atpūtas komplekss
“Pūķarags”
www.pukarags.lv
Viesu māja “Vērbeļnieki”
www.verbelnieki.lv
Viesu māja “Skrablas”
www.skrablas.eu
Viesu māja “Spāres”
www.hotelspares.lv

Pop-up birojs Liepājā
Pārceļoties uz laiku,
strādājot attālināti, ikviens
var dalīties savā pieredzē
vai ļauties radošām idejām.
LIAA Liepājas biznesa
inkubators
+371 62401092
liepaja@liaa.gov.lv
“Coworking Liepaja”
+371 26046749
www.coworkingliepaja.com

Viesu māja “Lenkas”
www.lenkas.lv
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VIESNĪCAS
Promenade Hotel*****
Vecā ostmala 40
www.promenadehotel.lv
+371 634 88288
58

116

Amrita****
Rīgas iela 7/9
+371 634 80888, +371 22054688
83

136

Hotel Kolumbs****
Kuršu iela 32
www.hotelkolumbs.com
+371 22019385
30

Viesmīlība
34

42

Maestro Dizaina Viesnīca
Jūras iela 22
www.maestrodesignhotel.lv
+371 28661001
11

30

Libava
Vecā ostmala 29
www.libava.lv
+371 634 25318, +371 27080005
7

18

Poriņš
Palmu iela 5
www.porins.lv
+371 29150596
20

39

250

Sport hotel***
Dzērves iela 9
www.sporthotel.lv
+371 634 32005, +371 20255334
44

28

65

Superior Class Hotel Līva***
Lielā iela 11
www.livahotel.lv
+371 634 20102, +371 29163686
115

Art Hotel Roma
Zivju iela 3
www.arthotelroma.lv
+371 634 30000

Boutique hotel Roze
Rožu iela 37
www.parkhotelliepaja.lv
+371 634 21155, +371 27323553
8

20

140

35

Villa Roze
Uliha iela 32
www.parkhotelliepaja.lv
+371 20200274
15

7

30

APARTAMENTU
VIESNĪCAS
Amber Apartments
Zivju iela 5
www.amberliepaja.lv, +371 25227723
11

Windrose
Ērgļu iela 4
www.hotelwindrose.eu
+371 26445564
14

41

Helvita
Bernātu iela 11
+371 26333332
35

Fontaine Hotel
Jūras iela 24
www.fontaine.lv
+371 634 20956, +371 20031592
18

44

Brīze
O. Kalpaka iela 68/70
www.hostelbrize.lv
+371 26575051, +371 634 41566
47

85

VIESU NAMI
Ezera māja
Ezera iela 39
www.ezeramaja.lv
+371 26488200
5

18

Pie Jāņa brāļa
Raiņa iela 43
+371 20364552
9

36

30

Avanta
F.Brīvzemnieka iela 35
www.avantahotel.lv
+371 28290059
5

15

14

30

Vilhelmīne
K. Valdemāra iela 9
www.hotelvilhelmine.lv
+371 634 83279, +371 26879278
12

Seven Sisters
Egļu iela 8
www.sevensisters.lv, +371 26771638

13

Barona apartamenti
Barona iela 11
www.namir.lv
+371 634 84498, +371 29456735
4

16

Kroņu nami
Kroņu iela 17, +371 29163222
8

20

Roze apartamenti
K. Barona iela 19
www.parkhotelliepaja.lv
+371 634 21155, +371 27323553
9

35

Toma ielas apartamenti
Toma iela 50, +371 29143341
5

Karostas cietums
Invalīdu iela 4
www.karostascietums.lv, +371 26369470
13

36

Pērlīte
Hika iela 3, +371 25749405
18

16

Papes House
Papes iela 16b
www.papes-house.lv, +371 29541696
1

2

5

Palangas House
Palangas iela 9
www.stayliepaja.lv, +371 29207409
4

8

50

Liepu Hostelis
Ganību iela 36/48, +371 24243933
19

RESTORĀNI

80

KEMPINGI
Austrumu forts
Brīvības iela 180
www.austrumuforts.lv, +371 28180979
5

10

8

BB camping
Lībiešu 2/6, Beberliņi, Karosta
www.bbcamping.lv, +371 24339965
10

30

20

30

Medainie apartamenti
Jelgavas iela 40
www.medaini.lv, +371 29742832
4

JAUNIEŠU MĪTNES

Kepmeru stāvvieta “Kursa”
Roņu iela 8
+371 26001040, +371 28713546
20

* Vairāk informācijas par apartamentiem
Liepājā: www.liepaja.travel,
www.airbnb.com, www.booking.com

BRĪVDIENU MĀJAS
K8
Kalēju iela 8
www.apartamenti.lv, +371 26488200
1

3

7

Bel Cibo
Graudu iela 21, +371 27830274
30

BIG7
Baznīcas iela 14/16
www.big7.lv, +371 26808323
120

Čello
Koncertzāle “Lielais dzintars”,
7. stāvs, Radio iela 8
www.tiamo.lv, +371 634 51072
40

Hot Potato
Jāņa iela 1, +371 24947787
100

Kapteinis
J. Dubelšteina iela 14
www.rbkapteinis.lv, +371 27774426
60

41

37

Libava
Vecā ostmala 29
www.libava.lv, +371 634 29714, +371 26817699

Pumpurs māja
Peldu iela 54, +371 29472055
32

28

Antikvariāts
Tirgoņu iela 22
www.boulangerie.lv, +371 26986336
18

Cafe 21 – Ozoldārzs
Kungu iela 3
www.cafe21.lv
+371 29189786, +371 27332202
45

Maestro Dizaina Viesnīca&Restorāns
Jūras iela 22
www.maestrodesignhotel.lv
+371 28661001

Red Sun Buffet
Pasta iela 2
www.redsunbuffet.lv, +371 25858580
80

BB café
Lībiešu iela 2/6, Beberliņi, Karosta
www.bbwakepark.lv, +371 24339965
100

50

MO Liepāja
F. Brīvzemnieka iela 7, +371 26630222

40

Roma
Zivju iela 3, +371 28003324
110

Beķereja
Lielā iela 12, +371 27885895
22

42

Olive
TC “baata”, Klaipēdas iela 104c
www.restoransolive.lv
+371 26660935
150

Oskars
Rīgas iela 7/9
+371 634 80888, +371 22054688
60

Palmas
Palmu iela 5, +371 27888008
50

Pastnieka māja
F. Brīvzemnieka iela 53
www.pastniekamaja.lv
+371 634 07521, +371 29496233

Roze
Rožu iela 37
www.parkhotelliepaja.lv, +371 26111722
20

Street Burgers
Brīvības iela 3/7
streetburgers.lv, +371 27808086
57

Sushi Boom
TC “XL Sala”
Klaipēdas iela 62
www.tiamo.lv, +371 24931717

55

44

Grilbārs Bruno
Rīgas iela 7/9
+371 634 80888, +371 22054688
40

Grilbārs CukurFabrik’ rooftop terrace
Stendera iela 18/20, 3. stāvs
www.tiamo.lv, +371 20220685
69

20

Hesburger
www.hesburger.lv
Ganību iela 43, +371 26422025
100

Stendera iela 18/20
+371 26620322

Tex-Mex Klondaika
Stendera iela 3
www.texmex.lv, +371 634 89450

K. Zāles laukums 7
+371 26 408 924
30

46

Čello
Koncertzāle “Lielais dzintars”, Radio iela 8
www.tiamo.lv
+371 634 51072
40

Krisdole
Siena iela 5, +371 29839429
20

120

Upe
Lielā iela 11
www.restoransupe.lv, +371 26669612

Picērija Čili Pizza
www.cili.lv, +371 634 07500
Stendera iela 18/20
114

100

80

Portus
Kuršu iela 32
www.hotelkolumbs.com, +371 634 25577

Boulangerie
Kuršu iela 2, www.boulangerie.lv

Grēēks
Kuģinieku iela 5
+371 23005300

46

100

Piano
Vecā ostmala 40
www.promenadehotel.lv, +371 634 83800

Darbnīca
Lielā iela 8
+371 26811313

TC “XL Sala”, Klaipēdas iela 62

KAFEJNĪCAS
Amber pizza
Graudu iela 34
www.amberpizza.lv, +371 27277337

66

TC “Rietumu centrs”, Jaunā ostmala 3/5
94

Liepājas menciņi
Liepāja savu viesi nelaidīs prom
nepaēdušu. Lai nebūtu jālauza galva,
pētot ēdienkartes līkločus, visās labākajās
pilsētas ēstuvēs ir iespēja izvēlēties
“Liepājas menciņus” (meklē zīmi ) –
Liepājas īpašo ēdienu, kas pagatavots
no kūpinātas mencas, kartupeļiem un
sīpoliem pēc senas Dienvidkurzemes
receptes. To noteikti ir vērts izmēģināt, jo
ārpus Liepājas šādu ēdienu nedabūt!
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38

39

Bārs Loms
Raiņa iela 13
www.barsloms.lv, +371 634 41000
80

Picērija Strike Pizza
Peldu iela 66
www.strikepizza.lv
+371 25528000
50

Magones
T/C “Rimi Ezerkrasts”, Ganību iela 175/177
+371 26144453
20

Makšķernieku nams
Vecā ostmala 11, +371 29455881
25

Mežrozīte
Klaipēdas iela 104, +371 25404306

Upe~le
TC “Kurzeme”,
Lielā iela 13
www.upele.lv
+371 26661691
45

Valhalla Wine & Coffee
Jūras iela 24
+371 634 20956
50

20

Alus pagrabiņš Miezis & Kompānija
Kuģinieku iela 5, +371 29266891
25

Miko
Brīvības iela 9
www.mi-ko.lv, +371 29118149
15

Roma beķereja
Zivju iela 3
www.romasdarzs.lv, +371 26362233

Vecliepāja
E. Veidenbauma iela 8
www.cafevecliepaja.lv
+371 22435312
32

Vējš Cafe
Graudu iela 45-1, +371 26700530
12

Vinilkoks
Avotu iela 4, +371 29233412
20

80

30

40

Brīvības iela 39
+371 28366366
61

PLUDMALES UN
PARKA KAFEJNĪCAS

Panna
Avotu iela 2, +371 29272366
40

Trīs sivēni
Lielā iela 4
+371 634 22370, +371 27755299
50

ĒDNĪCAS
Anna
Tirgus iela 23
www.ednica.info, +371 29234468
28

IZKLAIDE

20

Tex-Mex Klondaika
Stendera iela 3
+371 634 89450

45

Daily
Ziemeļu iela 19
www.daily.lv
+371 25486982

Delisnack
Dzirnavu iela 4
www.delisnackliepaja.lv, +371 634 88523

Fontaine Palace
Dzirnavu iela 4
www.fontainepalace.lv

Kuršu iela 7/9
+371 28331666

BISTRO

78

Star Cafe
Lielā iela 12
naktsklubs@big7.lv
+371 26808323

60

Karostas cietuma bufete
Invalīdu iela 4
www.karostascietums.lv
+371 26369470

50

Sport cafe
Dzērves iela 9
+371 29220042

Lotte caffe
www.lottecaffe.lv
TC “Ostmala”, K. Zāles laukums 8
+371 27841691

50

BIG7
Baznīcas iela 14/16
www.big7.lv
+371 634 27318, +371 26808323
CukurFabrik’ Lounge & Club
Stendera iela 18/20, 2. stāvs
www.tiamo.lv
+371 20220685

Red Sun Buffet Beach Bar
Pludmale Peldu ielas galā
www.redsunbuffet.lv
+371 25858580
50

7. līnija
Pludmale, +371 26808323
130

Rietumkrasts
Ziemeļu mols, Karosta, +371 26295313
34

*Cukurfabrik’
Pludmale pie centrālās glābšanas stacijas
www.tiamo.lv, +371 28327750
*OMM Lounge Bar
Pludmale, +371 26630222
*Medūza
Jūrmalas parks, +371 29540036
*Vēju dārzs
Pludmale Jūrmalas iela galā
www.vejudarzs.lv, +371 29233412

*darbojas tikai vasaras sezonā
41

2
4

5

Ienāc,
lai atgrieztos!
11

Tradīciju taka (42.–49.lpp.)
Rucava – Pape – Nīca

2

Dzintaru taka (50.–57.lpp.)
Pāvilosta – Vērgale – Ziemupe – Saraiķi

1
42

3

3

Noslēpumu taka – Leišmalīte
(58.–65.lpp.)

Bārta – Priekule – Vaiņode – Embūte

4

Vikingu taka (66.–71.lpp.)
Grobiņa – Durbe – Kalvene

5

Muižu taka (72.–77.lpp.)
Kazdanga – Aizpute – Apriķi – Tāši

Novadi

Pārgājienu maršruts Jūrtaka
www.coastalhiking.eu
Velomaršruti EuroVelo 10 un EuroVelo 13
www.eurovelo.com
43

1 Etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”
“Zvanītāji” ir nams ar senajiem latviešiem
raksturīgu iedzīvi, kurā piedāvā arī
kultūrizglītojošas programmas un iespēju
baudīt Rucavas tradicionālos ēdienus.
Rucava, Rucavas novads
+371 26814051
2

Muižas kalnā ierīkots dendroloģiskais
dārzs ar eksotiskiem kokiem un izveidota
atpūtas vieta ar skatu platformu, no kuras
paveras gleznains skats uz kaimiņzemi
Lietuvu. Rucavas centrā apskatāmi
magnoliju stādījumi, bet pie skolas –
rododendru kolekcija, kā arī liela īvju
daudzveidība.
Rucava, Rucavas novads
Gids +371 29366351

9

7

6
4
5

44

Rucavas arborētums

Rucavas luterāņu baznīca

10
8

3

1 2
3

1 Tradīciju taka

Rucava – Pape – Nīca

Rucavas baznīca, kas iesvētīta 1874.
gadā, lepojas ar seniem kroņlukturiem,
altāra svečturiem, kristāmtrauku un
citiem dievnama piederumiem, kā arī
altārgleznu, kas saglabājusies kopš
baznīcas uzcelšanas.
Darba laiks: 1.06.–31.08.
P–Pk 11.00–16.00, S 11.00–18.00
Rucava, Rucavas novads
+371 29134903

4 “Dzintarvēji”
Vēsturiskais zivju pieņemšanas un
pārstrādes punkts jeb fišerija pārtapis
par Papes informācijas punktu, kurā
apskatāma arī zvejas rīku ekspozīcija,
ekspozīcija par Papes un Nidas ciema
vēsturi un Jāņa Pūķa mūzikas instrumentu
kolekcija.
Pape, Rucavas novads
+371 26759199
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Brīvdabas muzejs “Vītolnieki”

Apskatāma arī 22 metrus augstā Papes
bāka – Latvijā vistuvākā krastam.

9 Nīcas senlietu krātuve
Gadsimtu seni Nīcas un Pērkones tautas
tērpi, bagātīgs pūralādes saturs.
Darba laiks: P 8.30–18.00,
O–C 8.30–17.00, Pk 8.30–16.00
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 69119, +371 26461735,
gita.vanaga@nica.lv
10 Prenclava dzirnavas

Autentiska 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma
zvejnieku-zemnieku piejūras sēta ar tai
raksturīgām ēkām, sadzīves priekšmetiem
un darba rīkiem. Piedalies tradicionālo
Līgo svētku un Annas dienu svinībās, kas
šai sētā ir īpašas.
Darba laiks:
1.05.–30.09. T–Sv 11.00–17.00,
pārējā laikā, iepriekš piesakoties
Ieeja bez maksas
Pape, Rucavas novads
+371 29262283
6

Papes dabas parks

Unikāls piekrastes lagūnveida ezers un
mitrāji, augstais kūdras purvs ar pārejas
purviem, smilšu pludmales un staigājošās
kāpas, piekrastes sausie un mitrie meži,
palieņu pļavas ar tām raksturīgo floru un
faunu 10 853 ha platībā. Pasaules Dabas
Fonds šeit nometinājis savvaļas zirgus,
tauru govis un sumbrus.
Kopš 1966. gada Papes dabas parka
teritorijā darbojas putnu novērošanas
stacija, kur tiek gredzenoti un uzskaitīti
migrējošie putni, kā arī pētītas sikspārņu
sugas.
Parkā izveidotas trīs dabas takas – dabas
procesu taka (9 km), ezera taka (32 km) un
orhideju taka.
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Rucavas novads un Nīcas novads
Gids savvaļas zirgu un tauru ganībās
+371 26167333
Ornitoloģiskā stacija +371 29236300
Putnu vērošana +371 29224331
www.pdf-pape.lv
7 Ekspozīcija “Jūrmalnieku senatne”
Apskatāmi zvejnieku sadzīves priekšmeti
un amata rīki, informācija par
Jūrmalciema vēsturi.
“Smaragda”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26461735, gita500@inbox.lv
8 Dabas parks “Bernāti”
Eiropas aizsargājamo dabas objektu
Natura 2000 teritorija. Jūras krasts ar
smalkām, baltām smiltīm, neskartu priežu
mežu vilina ziemā un vasarā. Parkā
iekoptas takas, izvietotas koka skulptūras,
piemiņas zīme pirmā valsts prezidenta
Jāņa Čakstes vizītei Bernātos.
Dabas parkā netālu no Jūrmalciema
Latvijas augstākā kāpa – 37 m augstais
Pūsēnu kalns. Latvijas rietumu sauszemes
tālākajā punktā (Bernātu ragā) robežzīme
“Zaļais stars” – viena no četrām tēlnieka
Viļņa Titāna granīta skulptūrām, kas
uzstādītas visos Latvijas tālākajos
sauszemes punktos.
Nīcas novads

Nidas oļainā pludmale
Latvijai neraksturīga Baltijas jūras
piekrastes ainava – pludmale ar oļainu
krasta valni.
Nida, Rucavas novads
Košumdārzs “Kristapi”
Nīca, Nīcas novads
+371 26562508
Rogu ģimenes privātkolekcijas
Apskatāma motociklu un prezentācijas
pildspalvu kolekcija, kā arī ugunsdzēsības
tēmai veltīta ekspozīcija.
“Upmalas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads
+371 29358190, +371 26176908
Seno lietu sēta “Galdnieki”
“Galdnieki”, Nīcas novads
+371 26998159, +371 634 69545

Vienas no lielākajām vējdzirnavām Lat
vijā – ar četriem malšanas gaņģiem, kas
nodrošina ļoti plašas malšanas iespējas.
Dzirnavas un mehānismi saglabāti
sākotnējā izskatā.
Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 26051129

Vēl vērts apskatīt
Senlietu krātuve “Lauksargi”
Apskatei piedāvā sadzīves priekšmetus,
Sikšņu skolas un Dunikas pagasta vēstures
materiālus.
Sikšņi, Dunikas pagasts,
Rucavas novads
+371 29896681
“Mikjāņu sēta” Papes Ķoņu ciemā
19. gs. sākuma zvejnieku-zemnieku sēta
ar tai raksturīgām ēkām un iekārtojumu.
Apskatāma ekspozīcija par Papes ciemu
vēsturi, zvejas, darba rīki un sadzīves
priekšmeti. Sētas apskate un ekskursijas
pa Ķoņu ciemu gida pavadībā.
Pape 3, Rucavas novads
+ 371 26759199
Skatu platforma Nidas purvā
Nidas purvs ir vienīgais purvs Latvijā, kurš
atrodas ļoti tuvu Baltijas jūrai. Tā vērtība
ir biotopu daudzveidība – te sastop gan
augstā, gan pārejas, gan arī zāļu purva
veģetāciju. Purva rietumu malā slejas skatu
platforma, un izvietots informācijas stends.
Nida, Rucavas novads

Otaņķu senlietu krātuve un
seno zirglietu šķūnis
Senlietu un zirglietu ekspozīcijas apskate
gida – Nīcas tautumeitas – vadībā.
Rude, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 26323014
lelde.jagmina@gmail.com,
www.otankusenlietas.mozello.lv

Aktīvā atpūta
Aktīvā atpūta Papē
Aktīvā tūrisma inventāra noma visos
gadalaikos. Velosipēdi pieaugušajiem
un bērniem, makšķernieku laivas,
katamarāns, nūjošanas inventārs, ziemā –
slēpes. Iespēja izmantot kūpinātavu.
”Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 26759199
tic@rucava.lv
Piknika laivas “Bartinera”, “Matilde” un
“Elita”
Pankūkas, flauta un stāsti! Izbraucieni ar
piknika laivu pa Bārtas upi.
“Šmiti”, Bernāti, Nīcas novads
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, www.sofijaslaivas.lv
Kanoe laivu noma “Sofijas laivas”
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv, www.sofijaslaivas.lv
Jūras kajaku un piepūšamo SUP noma
”Laimes stari”, Klampju ciems,
Nīcas novads, +371 29494519
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Kanoe laivu noma “Beaver”
”Jūras”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26116933
info@kanoecentrs.lv
www.kanoelaivunoma.lv
Jūras velocope
Makšķerēšanas inventāra pārvadāšanai
pielāgotu velosipēdu un makšķerēšanas
inventāra noma, gida pakalpojumi.
Nīcas novads
+371 29288879
dzintars.vjakse@gmail.com

Rucavnieku mielasts
Iespēja baudīt Rucavas tradicionālos
ēdienus, kā balto sviestu ar kartupeļiem,
riezi un citus gardumus. Piedāvā
kultūrizglītojošas programmas.
”Zvanītāji”, Rucava, Rucavas novads
+371 26814051

Kafejnīca “Pie Pētera”
“Ceļinieki”, Nīca, Nīcas novads
+371 634 69802, +371 29504508

Vada vilkšana* un zivju degustācija Papē

Kafejnīca “Paviljons”
“Mazie Alpi”, Bernāti, Nīcas novads
+371 26326035

3

Kafejnīca “Biz Biz”
Skolas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 83267

Vasaras kafejnīca “Siena šķūnis”
Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565, www.verbelnieki.lv

Minigolfs
Viesu nams “Pūķarags”
Pape, Rucavas novads
+371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

Kur nakšņot?

Radošā darbnīca “Ligate”
Rokdarbu veikaliņš un kafejnīca.
“Buši”, Rucava, Rucavas novads
+371 20171445, liga.ate@gmail.com
Audējas Agras Vaitkus darbnīca

Vada vilkšana* un zivju degustācija Nidā
Vada vilkšana, zivju zupas un kūpinātu
zivju degustēšana.
Nida, Rucavas novads
+371 29235120, maris.bza@e-liepaja.lv
* Vada vilkšana ir tradicionāls zvejniecības
veids, kas ikvienam ļauj izjust īstenas
zvejas atmosfēru. Piedāvājums grupām.

34+8

Iespēja apskatīt vilnas segu, plecu lakatu,
pirts dvieļu un citu lina izstrādājumu
tapšanas procesu, izmēģināt ko uzaust
pašiem.
“Splītes”, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29278692

Vietējie labumi
Malkas krāsnī cepta maize
Iepriekš piesakoties, piedāvā ekskursijas
ar maizes cepšanu un degustēšanu.
“Alejas”, Rucava, Rucavas novads
+371 29383994

Kafejnīca “Ligate“
Rucava, Rucavas novads
+ 371 20171445
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5

Restorāns “Jūrnieka ligzda“
Pērkone, Nīcas novads
+371 26596877, www.jurniekaligzda.lv
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Viesu māja “Chill Inn”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26425800, +371 634 30562
smaida@chillinn.lv, www.chillinn.lv
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Viesu māja “Šķilas”
Pērkone, Nīcas novads
+371 25458444, skilas@inbox.lv
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Atpūtas komplekss “Vērbeļnieki”
Pērkone, Nīcas novads, +371 29138565
www.verbelnieki.lv
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Atpūtas komplekss “Pūķarags”
Pape, Rucavas novads, +371 28378625
pukarags@inbox.lv, www.pukarags.lv

12km

Viesu māja “Jūrmaļjēkuļi”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29490769, lgberno@inbox.lv
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Restorāns “Skrablas’’
“Skrāblas”, Nida, Rucavas novads
+371 26618330
Restorāns un kafejnīca “Nīcava”
Nīca, Liepājas-Klaipēdas šosejas 21. km
+371 28012577, www.nicava.lv

30
300m

Kur paēst?
Vasaras kafejnīca “Amber Wind”
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 26695777

3

Viesnīca “Jūrnieka ligzda”
Pērkone, Nīcas novads
+371 634 69542, +371 26596877
info@jurniekaligzda.lv, www.jurniekaligzda.lv
15

28

Viesu māja “Brakši”
Pērkone, Nīcas novads
+371 29423291
braksi@inbox.lv, www.braksi.lv

Kafejnīca “Dzintariņš“
Bernāti, Nīcas novads, +371 28262321

Vada vilkšana, zivju kūpināšana, zivju
zupas un kūpinātu zivju degustēšana.
Iespēja baudīt arī cepelīnus.
Pape, Rucavas novads, +371 29521002
imants_rucava@inbox.lv

7

250m

Laivu noma un piknika vietas “Plostnieki”
Nīcas novads, +371 29549944

Amatnieki
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Viesu māja “Mežsargi“
Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads
+370 62734684, papesmezsargi@gmail.com

50m
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250m

Viesu māja “Skrablas”
Nida, Rucavas pagasts, Rucavas novads
+371 26618330
info@skrablas.eu, www.skrablas.eu
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Viesu māja “Smilgas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 27809437, +371 29649583
smilgas.silvija@inbox.lv
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Brīvdienu māja “Bajāri”
Rucava, Rucavas novads
+371 26402106, elgao@inbox.lv
4

11

Brīvdienu māja “Laimes stari”
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 29265619, +371 29494519
laimesstari@gmail.com
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Brīvdienu māja “Atmatas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 28807584, +371 26424299
atmatas1@inbox.lv
www.viesunamiem.lv/atmatas
12+8
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Apartamentu viesnīca
“D&A Baltic Beach Villa”
Jūrmalciems, Nīcas novads, +370 60565184
info@dabalticvilla.lt, www.dabalticvilla.lt
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Telšu laukums “Upeskrasti”
Nīca, Nīcas novads
+371 22015141, info@sofijaslaivas.lv
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Kempings “Mikjāņi”
Papes Ķoņu ciems, Rucavas novads
+371 26759199, mikjanuseta@gmail.com
4

22

23km

100

Kempings “Zvejnieki”
Nida, Rucavas novads
+371 29235120, maris.bza@e-liepaja.lv
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Lauku māja “Saktas“
Rucava, Rucavas novads, +371 26796916
15km

45km

Glempings “Bārtas Krasts“
Dunikas pagasts, Rucavas novads
+371 28892827

25km

Brīvdienu māja “Lavandas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29144084
lavandasrelax@gmail.com
www.lavandasrelax.lv

800m

13km

Brīvdienu māja “Ezerkrasti”
Otaņķi, Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 29520410, +371 29683263
ezerkrasti-1@gmail.com
3
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Kempings “Pabērzi”
Bernāti, Nīcas novads
+371 20201310, camping.paberzi@gmail.com
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Apartaments “Censoņi”
Rucava, Rucavas novads
+371 25931999, l.libiete@inbox.lv

11

Brīvdienu mājas “Sīpoli MARE”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29357888 +371 26308418

900m

Brīvdienu mājas “Sklandas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26643815
info@sklandas.lv, www.sklandas.lv

50

Jauniešu mītne “Rucavas saieta nams”
Rucava, Rucavas novads
+371 29426189, saietanams@inbox.lv

16km

Brīvdienu māja “Sīpoli DESIGN”
Bernāti, Nīcas novads
info@sipolihome.lv, www.sipolihome.lv
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Kempings ”Smaragda”
“Kapaiņi”, Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26464331, smaragda@inbox.lv
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Brīvdienu māja “Atomi”
Grīnvalti, Nīcas novads
+371 25560040,
atomi.lv@inbox.lv, www.atomi.lv
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Brīvdienu māja “Šķiperi”
Klampju ciems, Nīcas novads
+371 26421276, +371 29125213, skiperi@inbox.lv
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Brīvdienu māja “Smildziņas”
Bernāti, Nīcas novads
+371 26326035
smildzinas@gmail.com
2

900m

8
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Brīvdienu māja “Sīpoli”
Bernāti, Nīcas novads
+371 29590033
ina@sipoli.lv, www.sipoli.viss.lv

3

3

Kempings “Klajumi”
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 26212997, +371 2611460
jurmalciemaklajumi@inbox.lv

10
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4

3

Lauku māja “Jūrmaļi”
Jūrmalciems, Nīcas novads
+371 634 54490, +371 26366206
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100m
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Tūrisma informācija
Rucavas tūrisma informācijas
centrs
“Pietura“, Rucava
+371 29134903
tic@rucava.lv, www.rucava.lv
Tūrisma informācijas punkts Papē
(1.06.-31.08.)
“Dzintarvēji”, Pape,
Rucavas pagasts, Rucavas novads
+371 26759199
Nīcas tūrisma informācijas centrs
Bārtas iela 6, Nīca
+371 634 89501, +371 29458532
turisms@nica.lv, www.nica.lv
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Pāvilosta
9 8

2 Dzintaru taka

Pāvilosta – Vērgale – Ziemupe – Saraiķi

52

Vēsturiski jūras, jūrnieku un mazās ostas
pilsēta, tās rūpals ir ne tikai zveja, bet
savulaik bijusi arī kuģu būve. Pilsētas
savdabīgais gars pēdējos gados
ievērojami palielinājis vasaras atpūtnieku
skaitu – tie šeit apmetas, meklējot
alternatīvu lielajām pilsētām. Naktsmājas
vasarā jāmeklē laikus – tad Pāvilostā
dzīvo trīsreiz vairāk cilvēku, ir rosīga
sabiedriskā dzīve.

Lai pa īstam izgaršotu Pāvilostu,
jānobauda vietējo zvejnieku produkcija.
Kur to iegādāties, jautājiet Pāvilostas
tūrisma informācijas centrā!

2

Pāvilostas novadpētniecības muzeja
komplekss
Muzejs lepojas ar unikālām Sakas
pagastā atrastām kaltām bronzas
saktām un jostām, kas ir tikai daļa
no 10 000 eksponātu lielās krājumu
kolekcijas. Līdzās pastāvīgajai ekspozīcijai
apskatāma īpaša sadaļa ar novadā
atrastajiem dzintariem un fosilijām. Laivu
mājā izvietoti lielgabarīta eksponāti, bet
Tīklu mājā iekārtota zvejniecības tēmai
veltīta ekspozīcija “Jūriņ’ prasa smalku
tīklu” un Latvijas simtgadei veltīta digitālā
ekspozīcija “Pāvilostas zelta smilšu
graudi”, kas vēsta par nozīmīgākajiem
notikumiem Pāvilostā pēdējo 100 gadu
laikā.
Dzintaru ielā pie tilta ir lielākais muzeja
apskates objekts – kuģis “Dole” – vienīgais
saglabātais RB tipa zvejas kuģis Latvijā.
Darba laiks:
15.09.–14.05. P–Pk 9.00–17.00,
15.05.–14.09. T–Pk 9.00–17.00,
S–Sv 12.00–16.00
Ieejas maksa: 0,50–2,00 EUR; gida
pakalpojumi muzejā – 3,50–7,00 EUR
Dzintaru iela 1, Pāvilosta
+371 634 98276, +371 29226273
pavilosta.muzejs@tvnet.lv

1 Pāvilostas pludmale
Plaša pludmale – gan mieru alkstošajiem,
gan vēja meklētājiem: īstie viļņi un vējš
kaitošanai un sērfošanai.
Sakas upes ieteku jūrā veido izteiksmīgi
moli, uz ziemeļiem Pāvilostas Lielais
akmens – lielākais Kurzemes piekrastē.
Platākā pelēkā kāpa Latvijā, tās apskatei
izveidota divstāvīga skatu platforma.
53
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Akmeņraga bāka

35 m augstā mūra bāka atrodas vienā
no kuģotājiem bīstamākajām vietām visā
Baltijas jūras piekrastē.
Darba laiks:
1.04.–31.10. O–Sv 10.00–16.00,
1.11.–31.03. O–Sv 10.00–14.00
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 28350899
4

Jūras stāvkrasti

6 Ziemupes luterāņu baznīca
Viena no mazākajām Latvijas baznīcām
(tikai 25x11 m) – tās vienkāršība neparedz
pat zvanu torni. Baznīcā ievērojamākā
Latvijas harmoniju būvētāja, liepājnieka
Jura Bokuma firmā darinātais gandrīz
simtgadīgais instruments, kas kalpo
draudzei joprojām.
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas
novads, +371 26274155
7 Dvēseles veldzes dārzs
Liepājas Neredzīgo biedrības izveidotais
sociālās rehabilitācijas un izziņas centrs
lauku vidē cilvēkiem ar invaliditāti un
citiem interesentiem. Baso pēdu taka,
sajūtu parks, augļu dārzs, mājdzīvnieki,
naktsmītne.
“Laivenieki”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 22007874, +371 26371443
info@redzigaismu.lv
www.redzigaismu.lv
8

muižas spirta brūzī. Ēkā saglabājies
viens no lielākajiem manteļskursteņiem
Kurzemē.
Darba laiks:
2.09.–31.05. P–Pk 9.30–16.30,
1.06.–1.09. T–Sv 9.30–16.30,
citā laikā – iepriekš piesakoties
Ieejas maksa: 0,25–0,70 EUR
”Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29338335
sipola.mirdza@inbox.lv

Vēl vērts apskatīt
Bijušais armijas tornis – skatu tornis
Tornis aprīkots ar stacionāru binokli, no
kura var vērot gan kuģus jūrā, gan putnus
pludmalē.
Apmeklētājiem atvērts 1.04.–31.10.
Pāvilostā pie Dienvidu mola
+371 29121894

Bišu dzeņa labirints
Labirints veidots no kokaugiem, kas atbilst
košajiem bišu dzeņa krāsu toņiem.
Saraiķi, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
Kurzemes zvejnieku sēta
Zvejas rīku, sadzīves priekšmetu ekspozīcija.
Iepriekš piesakot, iespēja nobaudīt zvejnieku
mielastu.
Ieeja pret ziedojumiem.
Šķēdes iela 2C, Saraiķi, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26540345, zarini.ir@inbox.lv

Aktīvā atpūta
Jūrā:
Pāvilostas SERF klubs

Atpūtas vieta “Liedagi”

Vērgales luterāņu baznīca un
piemineklis mīlētājiem
Sērfošanas apmācība, inventāra noma.
Dzintaru iela 1C, Pāvilosta
+371 26444934, dagnisb@windsurf.lv
Kempingā “Pāvilosta Marina”

Stāvkrasti stiepjas vairāku desmitu
kilometru garumā. Ziemupē stāvkrasta
augstums svārstās no 5 līdz 12 m, bet
Strantes–Ulmales posmā sasniedz pat
16 m.
Iegaumē – stāvkrastu veido
smiltis un māls: staigāt pa tā
pārkarēm un atrasties zem tām
ir bīstami!

5 Senlietu krātuve “Jūras māja”
Kādreizējā pienotavas ēkā apskatāmas
ekspozīcijas par Ziemupes vēsturi un
dažādas izstādes. Ēkā izvietots arī tūrisma
informācijas centrs, ir iespēja izmantot
dušu un veļas mazgājamo mašīnu.
“Jūras māja”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv
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Vērgales baznīcas pirmsākumi meklējami
16. gs., taču tagadējais dievnams celts
1992. gadā. Baznīcai līdzās ir kapi, kur
kādā kapu plāksnē iekalts “Mēs citādi
nevarējām...”. Šī ir liecība par romantisku
aizliegto mīlestību ar traģiskām beigām
starp vietējā barona Štempeļa dēlu un
kalpu meiteni Annu Lazdiņu.
Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29338335
9 Vērgales muižas komplekss un muzejs
Vērgales muižas ēkas celtas 18. gs., bet
vēlāk pārbūvētas vēlā klasicisma stilā.
Tagad tur ir pamatskola, bibliotēka,
kultūras nams, pagasta pārvalde.
Vērgales pagasta muzejs iekārtots bijušajā

Labiekārtota pludmale Baltijas jūras
krastā ar pastaigu laipām, skatu
platformu, informācijas stendiem, piknika
vietām, pārģērbšanās kabīnēm, WC un
automašīnu stāvlaukumu.
Medzes pagasts, Grobiņas novads
Rotu darbnīca-veikals “Jūras rotas”
Unikālas rotas un interjera lietas, veidotas
no Baltijas jūras izskalotiem priekšmetiem.
Dzintaru iela 2C, Pāvilosta
+371 29401273, +371 20610511
redzetdebesis@inbox.lv
Rūķupe
Vieta, kur Ziemassvētku gaidīšanas
laikā ne tikai satikt Ziemassvētku vecīti un
rūķus, bet arī darboties meistarotavās un
atvērt sirdi labdarībai un rūķiskam priekam!
Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29400470, ziemupiite@inbox.lv

Vizināšanās ar kuģīti, kuteri, laivu.
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 29409848
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv
Vizināšanās ar kuteri “IZI”
Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 29343787, vigants.varis@gmail.com
Burāšanas skola
Apmācība, kursi, burāšana ar jahtu.
Dzintaru iela 2A, Pāvilosta
+371 29104444
inguna@veju-agentura.lv
www.veju-agentura.lv
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Iekšzemes ūdenstilpēs:
Veikparks “Wake Das Crocodill”
Labiekārtota peldvieta, atrakcijas
bērniem, inventāra noma, kafejnīca.
Dzelzceļa iela 50, Pāvilosta
+371 26654754
info@wakecrocodill.lv
www.wakecrocodill.lv
Kanoe laivu noma:
“Bernvaldi”, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 20610511, +371 29401273
redzetdebesis@inbox.lv
www.redzetdebesis.lv
“Priežumuiža”, Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 26426704
rita3001@inbox.lv, www.priezumuiza.lv
Kanoe laivu un SUP dēļu noma
“Upeslejas”, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29199094, +371 27626623
sakas.upeslejas@inbox.lv

Zivju kūpināšana Pāvilostā
Viesu māja “Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com
Kempings “Zvejnieksēta“
Jūras iela 4, Pāvilosta
+371 29449927, +371 26321587
inga-62@inbox.lv, www.zvejniekseta.lv
Dabas veltes
Savvaļas augu iepazīšana, maltītes
degustācija. Augu hidrosoli jeb ziedūdeņi
un eliksīri.
Krasta iela 19, Pāvilosta
+371 29488247
puertoviva@inbox.lv
www.puertoviva.blogspot.com
Lauku maizes cepšana un degustēšana

Izjādes ar zirgiem “Kentaura staļļos”
Vizināšanās un izjādes ar zirgiem,
individuāli un ģimenēm, vasaras
nometnes jaunajiem jātniekiem, sākot no
6 gadu vecuma.
“Rogas”, Medzes pagasts, Grobiņas
novads
+371 29499056
kentaurs@kentaurs.lv

Vietējie labumi

Kur nakšņot?
Viesnīca “Das Crocodill“
Kalna iela 11, Pāvilosta
+371 26151333
info@dascrocodill.lv, www.dascrocodill.lv
8

21

200m

Ziemupes KulTūrBode
Iespēja iegādāties vietējo un tuvākās
apkārtnes mājražotāju un amatnieku
izstrādājumus un vieta, kur tikties dažādos
pasākumos.
Ziemupes tautas nams,
Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 294000470
ziemupiite@inbox.lv
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Kafejnīca “Āķagals”
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+371 634 51098, +371 22023242
Vasaras kafejnīca “Wonderfood”
Kalna iela 43, Pāvilosta
+371 22589000
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Viesu māja “Zālītes”
Ulmale, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 26128650, +371 26661773
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Viesu māja “Dvēseles veldzes dārzs”
“Laivenieki”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 22007874, +371 26371443
info@redzigaismu.lv
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Viesu māja “Noras”
Stadiona iela 6A, Pāvilosta
+371 26327943
norasguesthouse@gmail.com

4

8

13

2,5km

Viesu māja “Viga”
Viļņu iela 3, Pāvilosta
+371 26424389
info@viga3.lv, www.viga3.lv

53km

15

Viesu māja “Pie Pifa”
Dzintaru iela 26, Pāvilosta
+371 29286723
gunitacitskovska@inbox.lv

7

Viesu māja “Ķiršu dārzs”
Dzintaru iela 13, Pāvilosta
+371 29474462
jaina@inbox.lv

4
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10

70
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3

17

Viesu māja “Zvilnis”
Smilšu iela 17, Pāvilosta
+371 29190745, +371 29207243
viesumaja.zvilnis@gmail.com

Viesu māja “Jūras sāga”
Smilšu iela 5, Pāvilosta
+371 26349061
sanitakreslina@inbox.lv, www.jurassaga.lv
”Ievlejas’’, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv

7

200m

Viesu māja “Āķagals’’
Dzintaru iela 3, Pāvilosta
+ 371 634 51098, +371 22023242
krogsakagals@gmail.com

6

Viesu māja “Dandzenieki”
Kalna iela 16, Pāvilosta, +371 29126098
brivdienas.pavilosta@gmail.com
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100m

Kur paēst?
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Vasaras kafejnīca “Spinout Surf Cafe”
Kalna iela 25, Pāvilosta
+371 26444934

9

Tenisa korti, āra trenažieri, skeitparks
Dzintaru iela 107A, Pāvilosta
+371 29230995
Lidojumi ar gaisa balonu
+371 29240461
indulis@gaisabalons.lv
www.gaisabalons.lv

Kafejnīca “Enkurs”
Dzintaru iela 69, Pāvilosta
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Brīvdienu māja “Ordziņas”
Parka iela 14, Pāvilosta
+371 26434902
antrazaar@inbox.lv
2

19

5

100m
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Brīvdienu māja “Akmentiņi”
Klusā iela 3, Pāvilosta
+371 26348745, vezis5@inbox.lv
2

8

200m

53km

Brīvdienu māja “Līdumnieki”
“Miltiņi”, Vērgale, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26992359
vinetamiltina@gmail.com
4

Brīvdienu māja “Oāze ģimenei”
Sakas iela 10, Pāvilosta
+371 634 98115, +371 26046489
blaubarde.baiba@inbox.lv
1
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Brīvdienu māja ”Zariņi”
Šķēdes iela 2C, Saraiķi, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26540345
zarini.ir@inbox.lv
3
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Brīvdienu māja “Zvejnieksēta”
Dzintaru iela 36, Pāvilosta
+371 29449927, +371 26321587
juris-5707@inbox.lv, inga-62@inbox.lv,
www.zvejniekseta.lv
6

7

1,5km

Kempings “Pāvilosta Marina”
Ostmalas iela 4, Pāvilosta
+371 29409848
pavilosta@pavilostamarina.lv
www.pavilostamarina.lv
4
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1km

Brīvdienu māja “Priežu muiža”
Pļavu iela 4, Pāvilosta
+371 29272547
rita3001@inbox.lv, www.priezumuiza.lv
6

100m

Brīvdienu māja “Stumbrenieki”
Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads
+371 29296551, +371 26567950
ziemupnieks@inbox.lv
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Brīvdienu māja ”Kaijas”
Kaiju iela 1, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29454425
kaijas1@inbox.lv, www.kaijas.viss.lv
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Apartamenti “Šīfermāja”
Tirgus iela 5, Pāvilosta
+371 29168496
info@shifermaja.lv, www.shifermaja.lv
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Tūrisma informācija

100

Pāvilostas novada tūrisma
informācijas centrs
Dzintaru iela 2, Pāvilosta
+371 634 98229, +371 29121894
tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

10
58km

Ziemupes/Vērgales tūrisma
informācijas centrs
“Jūras māja”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29437166
daina.vitola@pavilosta.lv

Kempings “Kalēji”
“Senči”, Ziemupe, Vērgales pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29141389, +371 26394460
k.marita@inbox.lv, www.kaleji.piejuras.lv
5
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Kempings “Baltmuiža“
Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 26356527, jurgis57@gmail.com

Brīvdienu māja “Sunset house”
“Liedagi”, Ulmale, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29412343
coeripasumi@gmail.com
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Kempings “Laikas”
“Laikas”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29432314
laikas@inbox.lv, www.laikas.lv
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Kempings “Ievlejas”
“Ievlejas”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads
+371 28690362, +371 29124128
ievlejasagita@inbox.lv
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Kempings “Spāres”
Stadiona iela 4, Pāvilosta
+371 29393428, muditey@inbox.lv

Brīvdienu māja “Viļņi”
“Viļņi”, Ulmale, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 22849848, +371 29101439
ivaodz@inbox.lv
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Kempings “Ziemupes jūrmalas
stāvlaukums”
Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29400470
ziemupiite@inbox.lv
www.ziemupiite.lv

19km

Brīvdienu māja “Indrāni”
“Gulēni”, Ziemupe, Pāvilostas novads
+371 29393866, vitab3@inbox.lv
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Kempings “Miera osta”
“Sunkuri”, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 26444168, +371 20203073
tkoga@inbox.lv
www.mieraosta.lv
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Brīvdienu māja “Ostgals”
Brīvības iela 8, Pāvilosta
+371 27793773, inga.vitol@gmail.com
3

Apartamenti “Kapteinis Āķis”
“Liedadziņi”, Ulmale, Sakas pagasts,
Pāvilostas novads
+371 29717777, akis.olivers@gmail.com
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1 Bārtas muzejs
Bārtas tautas tērpa darināšanas un
valkāšanas tradīcijas 19.–21. gs. Tematiskās
programmas “Bārtas tautas tērps” un “Dzied
Bārtas sievas”, kā arī Bārtas etnogrāfiskā
ansambļa koncertprogrammas.
“Cielavas”, Bārta, Grobiņas novads
+371 28687254
bartasmuzejs@inbox.lv
www.bartasmuzejs.lv
2

10

9
6
3

1

5

7

Dunikas purva laipu taka
Kalētu pagasts, Priekules novads
Gids +371 26423893
4

8

Gramzdas luterāņu baznīca

4

2

3 Noslēpumu taka – Leišmalīte
Bārta – Priekule – Vaiņode – Embūte
60

Bērniem rotaļu laukums ar šķēršļu joslām,
šūpolēm un “Priekuli miniatūrā”.

5,5 km gara koka pastaigu laipa pāri
Tīrspurvam līdz gandrīz pusotru gadsimtu
vecajai Luknas skābaržu audzei, kas plešas
11 hektāru platībā. Skābarži ir aptuveni
150 gadus veci, līdz pat 25 metrus augsti.
Dunikas pagasts, Rucavas novads
Gids +371 26335266
3 Meža parks “Priediens”
Meža parks iekārtots bijušās Kalētu
muižas parkā, kur bez dažādu sugu
vietējiem kokaugiem sastopami arī
vairāki eksotiski, retu sugu koki un dižkoki.
Izveidotas trīs dabas takas – sēņu,
dzīvnieku un ārstniecības augu taka.

Vairākkārt pārbūvēta, sagrauta,
dedzināta, un tomēr atkal atjaunota! Daļa
baznīcas atrodas zem klajas debess, bet
altāra vietā sienā izveidots stikla krusts,
kurš kalpo kā abpusējs altāris.
Gramzda, Priekules novads
+371 26437197
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5 Priekules luterāņu baznīca
Baznīca celta ap 1680. gadu. Ar to saistās
leģenda par Priekules Ikara lidojumu no
baznīcas torņa. Tāpat kā lielāko daļu
pilsētas, II Pasaules kara laikā baznīcu
pilnībā nopostīja. 1995.–1998. gadā
baznīca atjaunota. Altāri, iekštelpu
dizainu un kokgriezumus veidojuši Rīgas
Amatniecības skolas audzēkņi.
Aizputes iela 10, Priekule
+371 26576197
6

Priekules muižas komplekss

15. gs. muižas pils un nocietinājumi –
baronu fon Korfu īpašums. Kompleksā
Zviedru vārti, Priekules muižas pils un pils
sargu tornis. Ēkas pārbūvētas 18. un
19. gs. saskaņā ar Liepājas pilsētas
arhitekta P. M. Berči projektu. Tagad pilī
Priekules vidusskola.
Priekule
+371 26132442, +371 634 97950
7

Priekules Brāļu kapu memoriālais
ansamblis

Pēc upuru skaita lielākie Otrajā pasaules
karā kritušo karavīru apbedījumi Baltijā,
kuros apglabāti vairāk nekā 23 tūkstoši
karavīru. Priekules operācija bijusi viena no
Kurzemes katla sīvākajām kaujām, tā sākās
1944. gada oktobrī un ilga 5 mēnešus. Kauju
laikā frontes līnija pār novadu pārvirzījusies
7 reizes. Pēc kara no Priekules pāri palikuši
tikai daži desmiti māju.
Priekule
+371 26132442, +371 634 97950
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8

Lielbātas avots

Lielbātas avots, kas atrodas netālu no
vēsturiskās Vaiņodes jeb Lielbātas pils, ir
lielākais Latvijas dzidravots ar bioloģiski
aktīvu ūdeni. Blakus ir izveidoti divi
mākslīgi ūdenskritumi, no kuriem viens
ir kļuvis par Latvijas augstāko mākslīgi
veidoto ūdenskritumu – tā augstums
sasniedz 4,20 m.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
www.lielbata.lv
9 Embūtes dabas parks
Viena no skaistākajām un noslēpu
mainākajām Kurzemes vietām, teiku un
leģendu zeme.
Šeit meklējami pirmsākumi slavenajai
teikai par aizliegto mīlestību starp kuršu
vadoni Induli un vācu komtura meitu Āriju.
Vietā, kur abi tikušies, atrodas Induļa un
Ārijas ozoli.
Embūtes pauguraine ir viena no pirmajām
vietām Latvijā, kur sāka atkāpties ledājs.
Līdz kristietības ieviešanai nozīmīga
svētvieta ar augstāko pauguru Kurzemē –
Krīvu kalnu. Senlejas centrālajā daļā
paceļas Kuršu jeb Induļa pilskalns.
Domājams, ka šeit atradusies kuršu koka
pils. Labiekārtota pastaigu taka.
Embūte, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads, +371 26632134
10 Privātā senlietu krātuve “Ģildēni”
Tipiska 19. gs. vidū celta lauku sēta, kur
saglabājušās visas palīgēkas – klēts, stallis
ar uzbrauktuvi, pagrabs un pirts. Klētī
iekārtota māju teritorijā atrasto senlietu
glabātava. Īpaši jāpiemin vācu un krievu
armijas ieroči, kara atribūtika un munīcija,
kas liecina par smagajām “Kurzemes
katla” kaujām netālu no “Ģildēnu”
mājām 2. pasaules kara noslēgumā
1944./1945. gadā.
“Ģildēni”, Tadaiķi, Bunkas pagasts,
Priekules novads, +371 27135771

Vēl vērts apskatīt
Aizvīķu parks
Aizvīķu muižas parks ir veidots 19. gs.
beigās. Tajā apskatāmi pasaku un
teiksmu tēli, kas vēsta par Aizvīķu ciema
vēstures notikumiem. Parkā aug Latvijas
apstākļiem ne mazums eksotisku koku
sugu – šaurlapu kārija, korķa koks,
riekstkoks un citi.
Aizvīķi, Gramzdas pagasts,
Priekules novads
+371 29186717
Virgas muižas komplekss ar piemiņas
zīmi “Kārļa XII zābaks”

Purmsātu muiža un parks

Muižas apskate un stāsti par dzīvi tajā
baronu laikos. Tagad muižā iekārtota
skola un senlietu krātuve, kurā var
iepazīties ar Purmsātu ciema un skolas
vēsturi. Muižas parkā Mūzikas instrumentu
taka.
“Purmsātu muiža”, Purmsāti,
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 29353408
Lavandu saimniecība “LavenderVilla”

Viena no Noldes dzimtas muižām, kurā
apskatāmi pašas baroneses darināti
meistardarbi – vairākas durvis ar īpaši
skaistiem kokgriezumiem.
Piemiņas zīme “Kārļa XII zābaks”
atgādina, ka Ziemeļu kara laikā, 1701. g.
ziemā, Virgā bijusi izvietota zviedru
karaspēka nometne.
Virga, Priekules novads, +371 25618600

Pasākumi, ekskursijas un degustācijas.
“Mārsili“, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
+371 25608806, www.lavendervilla.lv
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Bakūzes muiža
Celta 19. gs. vidū. Par ēku daudz nostāstu
un teiku, kuras īpašnieki viesiem labprāt
atklāj.
Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26199518
Gramzdas mežaparks ar dabas kinozāli

Krotes senlietu krātuve
Krotes bibliotēka, Krote,
Bunkas pagasts, Priekules novads
+371 26400685
Gaviezes senlietu krātuve
Gavieze, Gaviezes pagasts,
Grobiņas novads
+371 20200253

Aktīvā atpūta

2 km garas pastaigu takas, “Zaļā klase”
un dabas kinozāle “Daba iedvesmo”.
Mežaparka teritorijā ierīkota arī velo trase.
Gramzda, Gramzdas pagasts,
Priekules novads
+371 28374204

Atpūtas bāze “Ods”
Labiekārtotas piknika vietas, futbola un
volejbola laukumi, batuts un šūpoles.
Pārgājieni pa Bārtas upes dabas taku un
laivu noma. Mini zoo.
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 26564001
edgars.krumins@silence.lv
www.odscamping.lv
Atpūtas vieta “Volzbahs”

Vaiņodes novada senlietu krātuve

Bagātīgs seno pūra lāžu saturs, dažādi
novadpētniecības materiāli. Himnas
akmens – vienīgais Latvijā ar tik bagātīgu
iekalumu klāstu.
Brīvības iela 2a, Vaiņode,
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
+371 634 51572
turisms@vainode.lv
Kolhoza “Suvorovs” ekspozīcija
Iespēja iepazīt kolhoza laika dzīvi un
tehniku.
Tadaiķi, Bunkas pagasts,
Priekules novads
+371 29549649
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Laivu un nūjošanas inventāra noma
Kalētos
“Liepavoti”, Kalēti,
Priekules novads
+371 26423893, +371 634 61497
artiite@inbox.lv
Laivu un velosipēdu noma Priekulē
“Mieži”, Priekules pagasts,
Priekules novads
+371 26426992
inars.jaunzems@inbox.lv

Ziemā vairāk nekā 100 m garš nobrauciens
ar slēpēm, sniega dēli, ragaviņām, darbojas
pacēlājs, apgaismojums. Citos gadalaikos –
lieliska vieta, kur baudīt ainavu, pastaigas.
Ugunskura vieta, pastaigu taka, skatu
vērošanas platformas, lapene.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
facebook.com/biedribavolzbahs
Pastaigu taka Embūtes dabas parkā
Skatu tornis, skatu platformas, kāpnes,
informatīvie stendi, veselības stendi,
ugunskura vieta.
Embūte, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26632134, embutes.tic@inbox.lv
Atpūtas vieta “Dižozoli“
Piknika un telšu vietas, bērnu rotaļu
laukums. Organizē sporta spēles un citus
pasākumus.
Priekules pagasts, Priekules novads
+371 26260526
rigonda.dzerina@inbox.lv

Prūšu ūdenskrātuve
Labiekārtota atpūtas vieta ar ugunskura
vietu un grilu, galdiem, soliem un nojumi.
Bērnu rotaļu laukums, volejbola laukums,
baskāju taka.
Paplaka, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 26536512
baloderuta@inbox.lv

Amatnieki
Lietišķās mākslas studijas “Kamolītis”
darbnīca
Bārtas kultūras nams, Bārta,
Grobiņas novads
+371 26438551
Rokdarbu radošā telpa “Rokdarbnīca”
Vieta, kur ikvienam iespēja piedalīties
aušanas, gleznošanas un citās nodarbībās.
Galvenā iela 8, Priekule
+371 26801575
Keramikas darbnīca “Virzas”
“Virzas”, Paplaka, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 26534381
martinscukurs@inbox.lv

Izjādes ar zirgiem “Stiebriņi”
Paplaka, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 26534780
kanuatvars@inbox.lv
Atpūta Vībiņu parkā
Labiekārtota atpūtas vieta ar pludmales
volejbola laukumu. Laivošana,
peldēšanās.
Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 28348289
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Vietējie labumi
Ogu audzētava “Dēseles dārzi”

Viesu māja “Lībieši“
Purmsāti, Priekules novads
+371 28278449, inguna.duce@gmail.com
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Viesu māja “Dēseles dzirnavas”
Dēsele, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 29340662
info@deselesdzirnavas.lv
www.deselesdzirnavas.lv
9

Saimniecībā audzē zemenes, avenes,
krūmmellenes, plūmes, vīnogas un citas
ogas un augļus. Ekskursijas grupām no
10 pers. Iespēja iegādāties produkciju vai
lasīt to pašiem.
Dēsele, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 29340662
info@deselesdzirnavas.lv
Embūtes garšaugi
Dārzeņu un garšaugu maisījumu ražošana,
prezentācijas un degustācijas.
Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 26302377, in66jur@inbox.lv

Kur paēst?
Grobiņas sporta halles kafejnīca
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 634 91142
Ēdnīca “Ikars”
Aizputes iela 1, Priekule
+371 27188788, +371 634 61182
Ēdnīca “Liepu aleja”
Vaiņodes iela 9, Priekule
+371 634 61304
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Brīvdienu māja “Gailišķe”
Kalēji-5, Auguste, Vaiņodes novads
+371 29336085, +371 26425677
info@gailiske, www.gailiske.lv
30
60km

1

2
500m

7+7
60km

6

5km

24

40

10

20km

55km

35

100
20

20

1

10km

55km

Tūrisma informācija
www.leismalite.lv

40km

Priekules novada
tūrisma informācijas punkts
Aizputes iela 1A, Priekule
+371 26132442, +371 634 97950
turisms@priekulesnovads.lv
www.priekulesnovads.lv

Kempings “Ods”
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 26564001
edgars.krumins@silence.lv
www.odscamping.lv

22km

Telšu laukums “Pēterišķi”
Auguste, Vaiņodes novads
+371 26490738, zspeteriski@gmail.com

Telšu laukums Joda dambī
Embūte -1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 26632134, embutes.tic@vainode.lv
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Purmsātu jauniešu mītne
Purmsātu muiža, Purmsāti, Virgas pagasts,
Priekules novads
+371 29217096
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Brīvdienu māja “Parka namiņš“
Parka iela 18, Priekule
+371 29159097, +371 26193397
www.placdarms.lv/parkanamins
2

5

Kempings pie Prūšu ūdenskrātuves
Virgas pagasts, Priekules novads
+371 26536512, baloderuta@inbox.lv

Jauniešu mītne “Embūtes muiža”
Embūte-1, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads
+371 26632134
embutes.tic@inbox.lv, www.vainode.lv

Brīvdienu māja “Ratnieki”
Lauku iela 4, Vībiņi, Embūtes pagasts,
Vaiņodes novads
+371 29120656, andra@sia-ahg.com
37km

Brīvdienu māja “Čiekuriņi“
Krasta iela 4, Bunka, Bunkas pagasts
Priekules novads
+371 29236979
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Brīvdienu māja “LavenderVilla”
“Mārsili”, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
+371 25608806
lavandertoys@gmail.com, www.lavendervilla.lv

1

Viesu māja “Ābols“
Ganību iela 22, Priekule
+371 24227400
info@ābols.lv, www.ābols.lv
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Kur nakšņot?

6

60

10
10m

Tūrisma informācija par
Vaiņodes novadu
turisms@vainode.lv, www.vainode.lv
Embūtes
tūrisma informācijas centrs
Embūte -1, Embūtes pagasts, Vaiņodes
novads, +371 26632134
embutes.tic@inbox.lv, www.vainode.lv
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Grobiņa
7

Grobiņa (vācu val. Seeburg, tulkojumā –
Jūrpils) ir senākā rakstos minētā
apdzīvotā vieta Latvijas teritorijā.
7.–11. gs. tā bija ievērojams kultūras un
tirdzniecības centrs, kuru gadsimtu gaitā
pārvaldījuši gan kuršu, gan skandināvu
vikingi. Mūsdienās tik vienkāršās pilsētas
apkaimē meklējami gan senie kapulauki,
gan pilskalni, bet Grobiņas viduslaiku
pils bijusi enerģiskā hercoga Jēkaba
rezidence, no kurienes viņš vadījis savu
lielo saimniecību: ražošanu, kuģubūvi un
pasaules nozīmes tirdzniecības tīklu ar
Kurzemes kolonijām Āfrikā un Amerikā.
1

Dzīvās vēstures festivāls “Seeburg”

4 Vikingu taka

Grobiņa – Durbe – Kalvene
Maija pēdējā nedēļas nogalē Grobiņā
pulcējas vēstures rekonstrukcijas klubi no
visas pasaules – ikvienam dota iespēja
vērot vikingu laiku cīņas, iesēsties seno
68

laivu kopijās. Pasākuma kulminācija –
kaujas imitācija, kurā piedalās visi vikingu
festivāla dalībnieki, gaismas un uguns
šovs.
www.grobinasturisms.lv

2 Kuršu vikingu apmetne
Iespēja izzināt 9. gs. kuršu vikingu dzīves
gudrības, iejusties vikingu tēlos un doties
izbraucienā ar vikingu liellaivu.
Darba laiks:
1.05.–31.10. T–C 12.00–18.00,
Pk–S 11.00–20.00, Sv 11.00–18.00,
citā laikā – apmeklējumu pieteikt
iepriekš
Pīlādžu iela 3, Grobiņa
+371 26661194
tkoga@inbox.lv
www.grobinasvikingi.lv
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3

Pastaigu taka gar Ālandes upi

Pastaigu taka 3 km garumā vijas gar
līkumotajiem Ālandes upes krastiem
cauri mūsdienu Grobiņai, savienojot
vairākus Grobiņas arheoloģiskā ansambļa
pieminekļus, kā viduslaiku pils ar
bastioniem, Skābaržu kalns un Priediena
senkapi. Visā takas garumā izvietoti
stendi, kuros attēloti Grobiņai nozīmīgi
vēstures stāsti.
Taka piemērota pastaigām, veloizbraucieniem, kā arī pielāgota personām ar
kustību traucējumiem.
Takas sākums pie Grobiņas pilsdrupām

Durbe
Durbes vārds (vācu val. Durben) saistās ar
baltu tautu brīvības cīņām 13. gs. –
pilsētas vārds minēts 1230. gada līgumā
starp pāvesta sūtni un kuršu ķēniņu par
kristīgās ticības pieņemšanu.
1893. gadā Durbei piešķirts pilsētas sta
tuss, ar 560 iedzīvotājiem tā pašlaik ir
Latvijas mazākā pilsēta.
4

Durbes luterāņu baznīca

Pilsētas vecākā ēka, celta 1651. gadā. Ap
baznīcu saglabājies laukakmeņu mūra
žogs. Ēka nav būtiski pārbūvēta, un tās
interjerā saglabājušās daudzas oriģinālas
detaļas – 18. gadsimta sākuma baroka
stila kancele un altāris, manierisma stila
griestu lustra. Baznīcas tornī izveidota
neliela ekspozīcija par dievnama vēsturi.
Skolas iela 1, Durbe
+371 29238037
6 Festivāls “Zemlika” Durbē
Košs ražas festivāls rudenī, kas sakrīt ar
laiku, kad pēc seniem ticējumiem beidzas
mirušo (veļu) piemiņas laiks jeb zemlika.
Festivāls piesaista slavenus pašmāju un
ārvalstu māksliniekus, mūziķus, pavār
mākslas izcilības, kolorītas personības un
visas Latvijas uzmanību.
www.zemlika.lv
7

Vēl vērts apskatīt
Grobiņas viduslaiku pilsdrupas un
promenāde
No promenādes paveras skaista ainava
uz Grobiņas pilskalnu, ūdenskrātuvi un
viduslaiku pilsdrupām.
Lielā iela 56, Grobiņa
Akmens stāsti Grobiņā

Zentas Mauriņas piemiņas istabas
1898.–1921. gadā šeit dzīvojusi Zenta
Mauriņa (1897–1978), rakstniece un
literatūras vēsturniece, daudzu starptau
tisko apbalvojumu laureāte.
Darba laiks:
T-C 11.00–17.00, S 11.00–14.00
Lielā iela 84, Grobiņa
+371 26191522, +371 634 90416
zmaurina@grobinasnovads.lv
Nenovērtēto lietu muzejs atkritumu
poligonā “Ķīvītes”

Rīgas Zooloģiskā dārza filiāle “Cīruļi”

Durbes muzejs

Muzejs iekārtots Latvijas Republikas pirmā
ārlietu ministra Z. A. Meierovica dzimtajā
mājā. Pastāvīgas un mainīgas ekspozīcijas
par slavenu personību dzīves līkločiem
Durbē un ar pilsētas vārdu saistītiem
vēsturiskiem notikumiem.
Raiņa iela 17, Durbe
+371 28677141
muzejs@durbe.lv
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5

Plašos aplokos mīt 38 sugu savvaļas
dzīvnieki – kiangi, lāči, lūši, vilki, meža
cūkas, aļņi, vāveres, plēsīgie putni –, kā arī
visdažādāko šķirņu mājdzīvnieki – Latvijas
zilās, Hailandes un Galovejas govis,
Romanovas aitas, Vjetnamas cūkas u.c.
Kalvenes pagasts, Aizputes novads
+371 26527549, +371 29386963
www.rigazoo.lv

Interaktīvs vides objekts “Grobiņas
novada dižakmeņi Latvijas simtgadē“ dod
iespēju saklausīt akmens stāstus no senas
pagātnes un izzināt Grobiņas novada
akmeņu noslēpumus.
Promenāde, Pils iela, Grobiņa
+371 22024940
Kokaudzētava “Īve”
Kokaudzētavas pamatvirzieni ir
dekoratīvo koku un krūmu, kā arī meža
stādāmo materiālu audzēšana.
Grupām ekskursijas pieteikt iepriekš
Grobiņas–Ventspils šosejas 1. km
+371 29542108
kokaudzetava.ive@inbox.lv

Muzejā apskatāmi senatnīgi mājsaim
niecības priekšmeti, savdabīgas un
vērtīgas lietas, kas atrastas atkritumu
grēdās.
Ekskursijas bez maksas.
Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
+371 26590414
birojs@liepajasras.lv
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Vecpils katoļu baznīca

Aktīvā atpūta
Aktīvās atpūtas komplekss “Jura staļļi”
Izjādes ar zirgiem un vizināšanās aizjūgā.
Gaisa trošu atrakcijas pieaugušajiem un
bērniem. Sporta spēļu un bērnu rotaļu
laukumi, lapene, pasākumu teltis un
svinību zāle, kafejnīca.
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
Pasākumi: +371 29359778
Zirgu izjādes: +371 28311380
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv

Vecpils (Altenburg) ir trešā vecākā katoļu
draudze Lejaskurzemē. Vecpils katoļu
baznīcu ir cēlis poļu karaspēka rotmistrs
Otto Ernests fon Rappe, kurš ir pārgājis
no luterāņu katoļticībā. Dievnams celts
1700. gadā no laukakmeņiem, ar dakstiņu
jumtu un vienu torni. Velvju griesti veidoti
no neēvelētiem dēļiem, bet grīda no
dedzinātām māla plāksnēm. Baznīcā ir
trīs altāri, kas būvēti dažādos laikos.
Vecpils, Durbes novads
+371 26326253
Durbes ezers
Atpūtas un makšķerēšanas galamērķis –
līdakas, raudas, līņi, karūsas. Ezeram piegu
lošās pļavas ir dabas liegums, nozīmīga
programmas Natura 2000 sastāvdaļa: retas
dabisku pļavu ainavas un liela putnu sugu
bagātība, it īpaši migrācijas laikā.
Ezera rietumu krastā izveidots skatu tornis.
Ekspozīcija par Durbes ezeru

Izjādes ar zirgiem Pērbonē
2 zirgi izjādēm, ugunskura un piknika
vieta, nakšņošanas iespēja teltīs.
Pērbone, Kalvenes pagasts,
Aizputes novads, +371 26159219
laila.kronberga@gmail.com
Veikparks “Viking Wake”
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 29294912, www.vikingwake.com
Velonoma Durbē
12 velosipēdi aktīvai atpūtai Durbes
novadā vai braucienam pa velomaršrutu
apkārt Durbes ezeram.
Raiņa iela 17, Durbe

Vietējie labumi
Degustācijas “Medniekos”
Vīna un sezonas produktu degustācijas.
“Mednieki”, Kalvene, Aizpute novads
+371 29410115, mednieki.kalvene@gmail.com
www.medniekikalvene.wixsite.com/
mednieki
Vīna darītava “Durbes veltes”
Iespēja iepazīt vīna darīšanas procesu, kā
arī nobaudīt vietējo vīnu.
Aizputes iela 2, Durbe
+371 29119051

Informatīvi izglītojoša ekspozīcija par
Durbes ezeru no ledus laikmeta līdz
mūsdienām. Apskatāmas ezerā mītošo
zivju mulāžas, interaktīvas ekspozīcijas par
ezera veidošanos, vēsturiskām liecībām un
eitrofikācijas iemesliem.
Darba laiks: P–Pk 9.00–16.00, citā laikā
un gida pakalpojumus pieteikt iepriekš
Skolas iela 3, Durbe
+371 29164833
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Kafejnīca “Ivetas ķēķis”
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads, +371 29433552
jurastalli@inbox.lv, www.jurastalli.lv

Kafejnīca “Lielā pietura”
Rīgas iela 45, Grobiņa
+371 29525715

4

Kafejnīca “Seeburger”
Lielā iela 74, Grobiņa, +371 24947358

3

Kafejnīca “Spāres”
Skolas iela 8, Kalvene, Aizputes novads
+371 634 97001, +371 29104657
spares8@inbox.lv, www.hotelspares.lv

Viesu māja “Uaneta”
Kalēju iela 53, Grobiņa
+371 26077588, info@uaneta.lv, www.uaneta.lv
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Jauniešu mītne Vecpilī
Vecpils pamatskola, Vecpils, Durbes novads
+371 26344350
vecpils.kac@durbe.lv
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Kempings “Jura staļļi”
“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts
Grobiņas novads
+371 29359778
jurastalli@inbox.lv
www.jurastalli.lv
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Brīvdienu māja “Mednieki”
“Mednieki”, Kalvene, Aizpute novads
+371 29410115, mednieki.kalvene@gmail.com
www.medniekikalvene.wixsite.com/mednieki
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Kempings “Kuršu vikingu apmetne”
Pīlādžu iela 3, Grobiņa
+371 26661194
tkoga@inbox.lv, www.grobinasvikingi.lv
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Viesu māja “Spāres”
Skolas iela 8, Kalvene, Aizputes novads
+371 634 97001, +371 29104657
spares8@inbox.lv, www.hotelspares.lv
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Kempings “Vīnrozes“
Rīgas-Liepājas šosejas 172. km, Durbes novads
+371 29255854
kempings@vinrozes.lv, www.vinrozes.lv

Kafejnīca “Kafe uz riteņiem”
Lielā iela 6a, Grobiņa, +371 26159794
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Kafejnīca “Ducis”
Lielā iela 70, Grobiņa, +371 634 91142

10

14

10m

Kafejnīca “Dzērves ligzda”
Lielā iela 33, Grobiņa, +371 29741365

Kur paēst?
Kafejnīca “Zem liepas”
Lielā iela 28, Grobiņa
+371 634 91474, www.sialats.lv

Kempings “Durbes Atvari”
“Atvari”, Durbes pagasts, Durbes novads
+371 29707927, +371 26160933
info@durbesatvari.lv, www.durbesatvari.lv

35km

4
12km

Tūrisma informācija
Grobiņas novada domes
apmeklētāju centrs
Lielā iela 76, Grobiņa, +371 634 90458
“ICafe” Grobiņā (1.05.-30.09.)
Lielā iela 56, Grobiņa, +371 22024940
info@grobinasturisms.lv
www.grobinasturisms.lv
Tūrisma informācija par Durbes novadu
Raiņa iela 17, Durbe, +371 28677141
muzejs@durbe.lv
www.visitdurbe.lv
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1 Kazdangas pils un muižas komplekss
Kurzemes baronu Manteifeļu pils celta
19. gs. sākumā klasicisma stilā, joprojām
viens no krāšņākajiem šī stila paraugiem
Kurzemē.
Muižas kompleksa teritorijā ietilpst arī
196 ha plašais Kazdangas parks – šobrīd
viens no lielākajiem un dendroloģiski
bagātākajiem Latvijas muižu parkiem.
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

7

Aizpute

5 Muižu taka

Kazdanga – Aizpute – Apriķi – Tāši

74

Aizputes (vācu Hasenpoth) vēsture
aizsākusies tagadējā Baznīckalnā, kur līdz
13. gs. bijis kuršu pilskalns. Vācu krustneši
to ieņēma un uzcēla baznīcu – tā stāv vēl
tagad. Aizpute bijusi Kurzemes bīskapijas
galvaspilsēta ar domkapitulu, bet otrpus
Tebras upei Livonijas ordenis uzcēlis
nocietinājumus: upe iezīmējusi robežu
starp ordeni un bīskapiju.
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.

Aizputes iedzīvotāju pamatsastāvs bijis
daudznacionāls, ievērojams ir vācu un
ebreju kopienu atstātais kultūrvēsturiskais
mantojums. 1751. gadā Aizputē celtā
sinagoga ir senākā no pastāvošajām
sinagogām, pašreiz tiek izmantota kā
pilsētas kultūras nams.
2 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
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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

apdzīvota, līdz tā tika nopostīta
ugunsgrēkā. Pie pilsdrupām apskatāma
lielformāta bruņinieka skulptūra.
Liepājas iela 9, Aizpute
4

3

Livonijas Ordeņa pilsdrupas un
bruņinieks

Kastellas tipa pils būvniecību 13. gs.
uzsāka ordeņmestrs Dītrihs fon
Groningens. Pagalmā virs vārtiem daļēji
saglabājies apmetums ar dekoratīvo
apdari sgraffito tehnikā. Vēl 20. gs.
70. gados pils tika
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Tāšu muiža

Apriķu luterāņu baznīca

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

7

Tiek uzskatīta par Kurzemes sakrālās
mākslas pērli – tās iekštelpu krāšņums
paliek atmiņā ikvienam. Savu 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
5 Apriķu muiža
Muižas apbūves baroka ansamblis
veidojies 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,
citā laikā – apmeklējumu pieteikt iepriekš
Apriķi, Lažas pagasts, Aizputes novads
+371 29184684, rukisaina@inbox.lv
6 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
+371 25435898

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

Vēl vērts apskatīt
Aizputes ūdenstornis – skatu tornis

27 m augstais tornis būvēts 1960. gadā un
darbojies līdz 2009. gadam. Apskatāms
pirmā stāva interjera iekārtojums,
eksponēti ūdensapgādes tīklu krāni,
informācija par citiem industriālajiem
objektiem Aizputē, darbināms 3D
ūdenstorņa modelis un dziļurbuma
modelis. No torņa paveras skats uz
Aizputes apbūvi.
Atmodas iela 32 C, Aizpute
+371 23663289
Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīca
1254. gadā vietā, kur vācu krustneši
izlaupīja un nopostīja seno kuršu pili, tika
uzcelta baznīca. Tā vairākkārt atjaunota
un pārbūvēta, un šobrīd ir uzskatāma par
vecāko baznīcas ēku Kurzemē.
Liepājas iela 3, Aizpute
+371 28281449
www.aizputesaeld.lv

Ģirta Brumsona mākslas parks
Dabas parks ar retu augu kolekciju, kas
papildināts ar Ģirta Brumsona mākslas
darbiem un mazajām arhitektoniskajām
formām.
Mazā iela 3, Aizpute
+371 26892701, girts9@inbox.lv
www.facebook.com/
Aizputes-mākslas-parks
Leļļu istaba
Lielākā padomju laiku leļļu kolekcija, kura
veidojusies vairāk nekā 30 gadu garumā.
Apskatāmas ap 700 lelles.
Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307, turisms@aizpute.lv
Mākslas galerija “Mētras māja”
Mākslinieku darbnīca, suvenīru veikals,
viesu nams, skaistumkopšanas salons un
tūrisma informācijas punkts.
Pasta iela 1A, Aizpute
+371 29545975, www.metra-a.lv
Gleznotāja Jāņa Kalnmaļa darbnīca
Iespēja ielūkoties mākslinieka darbnīcā,
apskatīt un iegādāties gleznotāja darbus.
Ieeja: ziedojumi
Brīvības iela 11, Aizpute
+371 634 49643, +371 29597793
Darbnīcu un rezidenču centrs “Serde”
Vēsturisks ēku komplekss, kuru ik vasaru
par savu radošo darba vietu izvēlas
vairāki desmiti mākslinieku un kurā
piedāvā meistardarbnīcas dažādu
prasmju apgūšanai.
Atmodas iela 9, Aizpute
+371 29817180
www.serde.lv
Cīravas luterāņu baznīca
Cīravas luterāņu baznīca uzcelta
1781. gadā, barona fon Bēra laikā. Altāris,
kancele un kungu sols, ērģeļu luktas un
prospekts, kā arī telpu dekoratīvā apdare
ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
Cīrava, Aizputes novads
+371 26401508
Cīravas rododendru dārzs
Apskatāmi gandrīz 60 šķirņu mūžzaļie un
vasarzaļie rododendri dažādās krāsās.
Katru gadu tiek papildināts ar jauniem
stādījumiem. Ziedēšanas laiks – maijs,
jūnijs.
Cīrava
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Aktīvā atpūta
Kazdangas parka laipa un skatu tornis

190 m gara gājēju pontonu laipa pāri
Dzirnezeram ar skatu torni 2,7 metru
augstumā virs ūdens līmeņa dabas
daudzveidības un putnu vērošanai.
Kazdangas parks, Aizputes novads
Kazdangas muižas parks
Velosipēdu un katamarānu noma,
pastaigas un izbraucieni gida pavadībā,
iespēja parkā spēlēt dažādas tematiskās
spēles, loka šaušana.
Jaunatnes gatve 1, Kazdanga,
Aizputes novads
+371 28616717, +371 29103813
www.kazdangaspils.com
Atpūtas kompleksa “Lauku Kūrorts”
aktivitātes:
Trošu parks “Cietais rieksts”

Veikborda parks “Fun Wave”
Kabeļu veikborda trase un SUP dēļu noma.
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts,
Aizputes novads
+371 28332737, +371 26706009
facebook.com/laukukurorts/

Bioloģiskā saimniecība “Turaidas”
Biškopība, tēju un ārstniecisko augu
audzēšana.
“Turaidas”, Dunalkas pagasts,
Durbes novads
+371 29649900, zmanteja@inbox.lv

Laser Tag spēle “Plāns B”
Peintbola analogs Laser Tag ir
tehnoloģiska spēle, kuras mērķis ir
neitralizēt pretiniekus ar infrasarkano
staru. Piemērots gan profesionāliem
sportistiem, gan bērnu komandām un
aktīvai atpūtai draugu un ģimenes lokā.
“Kļavas”, Kazdangas pagasts
Aizputes novads, +371 29399379
info@lasertags.lv, www.lasertags.lv

Kazas piena produktu degustācija
“Baroni“, Tāši, Medzes pagasts,
Grobiņas novads
+371 28628772, kastanis50@inbox.lv

Aizputes publiskā peldētava Lažas
ūdenskrātuvē
Nesteidzīgai atpūtai pie dabas peldētavā
ir ierīkotas telšu un ugunskuru vietas,
ģērbtuves, WC un automašīnu stāvvieta.
Jelgavas iela, Aizpute
Dzēkaiņu dīķis
Labiekārtotas peldvietas, bērnu rotaļu
laukums, telšu vietas un makšķerēšana.
“Braslas”, Cīravas pagasts,
Aizputes novads, +371 29167232
Putnu vērošanas maršruti Aizputes novadā
Iespēja vērot putnus ornitologa pavadībā.
+371 28256131
Laivu noma Tāšu ezerā
Tāšu ezera laivu bāze, Medzes pagasts,
Grobiņas novads, +371 28628772
“Maztāši”, Medzes pagasts,
Grobiņas novads, +371 29906373

Vietējie labumi
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

Iespēja izmēģināt spēkus dažāda
augstuma un sarežģītības trasēs, vertikālu
un horizontālu šķēršļu pārvarēšanu
unikālas konstrukcijas tornī.
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Biškopības saimniecība “Strops“
Mācību drava. Atpūta, iespēja iemēģināt
dravnieka arodu. Medus, našķi.
“Cīravas Ķēniņi”, Cīravas pagasts,
Aizputes novads
+371 26446701

Kur paēst?

Ēdnīca “Juna-1”
Darba gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads
+371 63448294
Beķereja
Atmodas iela 28, Aizpute
+371 29903473
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50km

Viesu māja Aizputē
Liepājas iela 30B, Aizpute
+371 26519381, liskulte@inbox.lv
8

2km

50km

Apartaments “K5”
Kuldīgas iela 5, Aizpute
+371 28633808, janis.kreicburgs@gmail.com
2

2km

2+11

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

8+70
500m

50km

400
60km

Tūrisma informācija

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

Aizputes novada tūrisma
informācijas centrs
Atmodas iela 16, Aizpute
+371 28617307
turisms@aizpute.lv, www.visitaizpute.lv

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

Kur nakšņot?
Atpūtas komplekss “Lauku kūrorts”
“Ūdensrozes”, Kazdangas pagasts,
Aizputes novads
+371 28332737
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24+8

Kazdangas apartamenti
un jauniešu mītne
Kazdangas kultūras centrs,
Pils gatve 4, Kazdanga, Aizputes novads
+371 26421640, kazdanga.sn@inbox.lv

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

10

12

4

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

1+3

Viesu māja “Mētras māja”
Pasta iela 1A, Aizpute
+371 29545975
hotel@metra-a.lv, www.metra-a.lv

54
20m

60km

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
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Transports

Pilsēta

Uz pilsētu

Autostāvvietas

Ar automašīnu

Klaipēda–Liepāja,
aptuvenais laiks ceļā 1,5–2 h

Liepājā ir vairāki bezmaksas
stāvlaukumi automašīnām,
stāvvietas autobusiem,
kā arī stāvvietas, kas
piemērotas kemperiem.

Rīga–Liepāja, šoseja A9,
attālums 220 km

Palanga–Liepāja,
aptuvenais laiks ceļā 1 h

Ventspils–Liepāja,
šoseja P111,
attālums 123 km

Maksas stāvvietas cena:
20 min/ 0,30 EUR,
1 h/ 0,50 EUR,
katra nākamā stunda/
0,50 EUR.

Kuldīga–Liepāja,
šoseja P112,
attālums 89 km

Autobusu kustību saraksts:
www.liepajasture.lv,
www.ecolines.net
Autoosta Liepājā
Stacijas laukums
+371 634 22754

Atsevišķās stāvvietās ir
noteikts transportlīdzekļa
novietojuma veids, citur au
to ir iespējams novietot bez
maksas uz noteiktu laiku.
Pievērsiet uzmanību ceļa
zīmēm un papildzīmēm!
Sabiedriskais transports
Pilsētā ērti pārvietoties
ar dažādu maršrutu
autobusiem un
mikroautobusiem, kā
arī tramvaju, izmantojot
vienoto biļeti par
0,70 EUR (pērkot kioskā)
vai 0,80 EUR (pērkot pie
transportlīdzekļa vadītāja).
Iepriekšpārdošanā
pieejama 1 dienas biļete
un 10 biļešu komplekts.
Maršruti un kustību
saraksts sabiedriskā
transporta pieturvietās un
www.liepajastransports.lv
Taksometri
“Atradums M”
+371 634 44444
“Baltic Taxi”
8500
“Kurzemes Taxi”
+371 634 22222
“Taksometrs Liepāja”
+371 28700700
“TAXI Liepāja”
+371 20080012
“Taxi Vārtāja”
+371 634 88888
“Livonija TAXI”
+371 29555556
“Līvu Vikings”
+371 634 66666
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Klaipēda–Liepāja,
šoseja A11,
attālums 100 km
Ar vilcienu
No dzelzceļa stacijas Rīgā:
Pk 18.25, Sv 13.46
Rīga–Liepāja
No dzelzceļa stacijas
Liepājā:
S 08.05, Sv 17.28
Liepāja–Rīga
Pārbaudiet kustības sarakstu
pirms izbraukšanas
www.pv.lv, www.1188.lv
Ar autobusu
No Rīgas
Rīga–Liepāja,
aptuvenais laiks ceļā 3,5 h
AS “Liepājas autobusu parks”
maršrutā Liepāja–Rīga
pasažieriem nodrošina ērtu
nokļūšanu lidostā “Rīga”,
neiebraucot Rīgas centrā, kā
arī maršrutā Rīga–Liepāja
ērtu nokļūšanu Liepājā no
lidostas “Rīga”.
Informācija
+371 634 22754, +371 26393694
www.lap.lv, www.1188.lv
No Ventspils, Kuldīgas un
Talsiem
Ventspils–Liepāja,
aptuvenais laiks ceļā
1,5–2 h
Kuldīga–Liepāja,
aptuvenais laiks ceļā
1,3–2 h
Talsi–Liepāja,
aptuvenais laiks ceļā 3,5 h
Autobusu kustību saraksts:
www.autoosta.lv,
www.1188.lv
Biļetes: www.bezrindas.lv,
www.buseurope.eu

No Klaipēdas un Palangas

Ar prāmi
Liepāja–Lībeka Vācijā
(Lübeck, Travemünde),
aptuvenais laiks ceļā
20–24 h
Prāmju termināls Liepājā
Brīvostas iela 46
+371 636 22999
Prāmja kustības saraksts un
cenas:
www.stenaline.lv
Ar lidmašīnu
Liepājas Starptautiskā
lidosta
(9 km no Liepājas centra)
Lidojumi no Rīgas
www.airbaltic.lv
Lidostas iela 8, Cimdenieki,
Grobiņas novads
www.liepaja-airport.lv
Palangas Starptautiskā
lidosta
(aptuveni 70 km no Liepājas)
Lidojumi no Kopenhāgenas,
Oslo, Londonas, Rīgas
Liepojos pl. 1, Palanga, Lietuva
www.palanga-airport.lt
Starptautiskā lidosta “Rīga”
(220 km no Liepājas)
Lidosta “Rīga” 10/1,
Mārupes novads
www.riga-airport.com
Ar jahtu
Liepājas Jahtu centrs
Nodrošina pietauvošanās
vietu, ūdensapgādi,
elektroapgādi, piestātnes
apsardzi.
Vecā ostmala 39, Liepāja
N 56°30’45.52’’ E 21°00’42.86”
+371 26155882
www.liepajamarina.lv
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FINLAND

Izmantotie apzīmējumi

HELSINKI

ST. PETERSBURG
TALLINN

STOCKHOLM

Vietu skaits

Trenažieru zāle

Apartamentu skaits/
mājiņu skaits

Svinību/konferenču zāle

Istabu skaits

Bērniem draudzīga
naktsmītne

Gultasvietu skaits

Bērnu krēsliņš

Telšu vietu skaits

Bērnu stūrītis

Pieslēgumi kemperiem

Piemērots personām
ar īpašām vajadzībām

Ēdināšana

Atļauti dzīvnieki

Virtuve

Liepājas īpašais ēdiens
“Liepājas menciņi”

Bezvadu internets

Āra terase

Tualete

Iespējami norēķini ar kredītkarti

Duša

Attālums līdz peldvietai/
ūdenstilpei

Pirts/sauna
SPA procedūras

L

Attālums līdz Liepājai
Apmeklējumu pieteikt iepriekš

ESTONIA

RUSSIA

SWEDEN
LIEPĀJA

DENMARK

COPENHAGEN

RIGA

LATVIA

LITHUANIA
VILNIUS

BELARUS
MINSK

HAMBURG

GERMANY

POLAND

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

liepaja.travel
LiepajaTravel
@LiepajaTravel

Noderīgi tālruņa numuri

© Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs, 2020
Bezmaksas izdevums tapis ar Liepājas domes un novadu pašvaldības
finansiālu atbalstu.
Par Liepājas apkārtnes informāciju atbildīgs attiecīgā novada tūrisma
informācijas centrs.
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Ātrā medicīniskā palīdzība

03, 112, 113

Ugunsdzēsība un glābšana

01, 112

Policija

02, 112

Uzziņas

1188, +371 634 20444 (Liepājā)

Liepājas reģionālā slimnīca

+371 634 03255
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