Bernāti – Nīca –
Rucava – Pape

1 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
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2 Nīcas senlietu krātuve
Senlietu krātuvē apskatāmi vairāk kā
gadsimtu seni Nīcas un Pērkones tautastērpi. Bagātīgais senās pūralādes saturs
vēsta par senajām tradīcijām rokdarbu
darināsānā – apskatāmas Nīcā austas
segas, dvieļi, galdauti, dažādi izšuvumi,
kā arī adījumi – cimdi, zeķes. Tepat arī senas grāmatas, dažādi vēsturiski sadzīves
priekšmeti un darba rīki.
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
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3 Papes dabas parks, savvaļas

zālēdāju ganības Kalnišķos
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.
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
4 “Dzintarvēji”
Vēsturiskais zivju pieņemšanas un
pārstrādes punkts jeb fišerija pārtapis par
Papes tūrisma informācijas punktu, kurā
apskatāma arī zvejas rīku ekspozīcija,
ekspozīcija par Papes un Nidas ciema
vēsturi.
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 29134903
5 Brīvdabas muzeja filiāle

“Vītolnieki”
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
Pape, Rucavas novads
+371 29262283
6 Etnogrāfiskā māja “Zvanītāji”
“Zvanītāji” ir nams ar senajiem latviešiem raksturīgu iedzīvi, kurā piedāvā arī
kultūrizglītojošas programmas un iespēju
baudīt Rucavas tradicionālos ēdienus.
“Zvanītāji”, Rucava, Rucavas novads
+371 26814051

Vēl vērts apskatīt
Prenclava dzirnavas
Vienas no lielākajām vējdzirnavām
Latvijā, dzirnavas un to mehānismi
saglabāti agrākajā izskatā.
Otaņķu pagasts, Nīcas novads
+371 26051129
Ekspozīcija “Jūrmalnieku senatne”
Zvejnieku sadzīves priekšmeti, amata
rīki, senas fotogrāfijas un atmiņu stāsti
par zvejnieku dzimtām.
“Smaragda”, Jūrmalciems,
Nīcas novads
+371 26461735
gita500@inbox.lv
Rucavas luterāņu baznīca
Celta 1872.–1874. gadā, pēc ugunsgrēka
atjaunota 1932. gadā. Apskatāmi
19. gadsimta beigu mākslas priekšmeti,
altārglezna, 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
Rucavas arborētums
Dendroloģiskais dārzs ar eksotiskiem
kokiem, atpūtas vieta ar skatu
platformu, no kuras paveras gleznains
skats uz Lietuvu.
Rucava, Rucavas novads
+371 29134903

Amatnieki
Audējas Agras Vaitkus darbnīca
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, ekskursijas
ar maizes cepšanu un degustēšanu
“Alejas”, Rucava, Rucavas novads
+371 29383994
Vada vilkšana* un zivju
degustācija Papē
Pape, Rucavas novads
+371 29521002
imants_rucava@inbox.lv
Vada vilkšana* un zivju
degustācija Nidā
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.
Apmeklējumu pieteikt iepriekš

Kur paēst?
1 Vasaras kafejnīca “Siena šķūnis”

Pērkone, Nīcas novads
+371 29138565
www.verbelnieki.lv

2 Restorāns “Jūrnieka ligzda“

Pērkone, Nīcas novads
+371 26596877
www.jurniekaligzda.lv

Aktīvā atpūta
Velosipēdi, makšķernieku laivas,
katamarāns, nūjošanas inventārs.
Iespēja izmantot kūpinātavu.
”Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 29134903, tic@rucava.lv

3 Kafejnīca “Dzintariņš“

Bernāti, Nīcas novads
+371 28262321

4 Kafejnīca “Paviljons”

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

5 Restorāns un kafejnīca “Nīcava”

Nīca, Liepājas-Klaipēdas šosejas 21. km
+371 28012577
www.nicava.lv

6 Kafejnīca “Biz Biz”

Skolas iela 6, Nīca, Nīcas novads
+371 634 83267

7 Kafejnīca “Pie Pētera”

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

8 Kafejnīca “Ligate“

Rucava, Rucavas novads
+371 20171445

9 Vasaras kafejnīca “Amber Wind”

“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas novads
+371 26695777

10 Restorāns “Skrablas’’

“Skrāblas”, Nida, Rucavas novads
+371 26618330

Piknika laivas “Bartinera”, “Matilde”
un “Elita”
Pankūkas, flauta un stāsti! Izbraucieni
ar piknika laivu pa Bārtas upi. Kanoe
laivu noma.
“Šmiti”, Bernāti, Nīcas novads
+371 29339677
info@sofijaslaivas.lv
www.sofijaslaivas.lv
Jūras kajaku un piepūšamo SUP noma
”Laimes stari”, Klampju ciems,
Nīcas novads
+371 29494519
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
Laivu noma un piknika vietas
“Plostnieki”, Nīcas novads
+371 29549944
Minigolfs viesu namā “Pūķarags”
Pape, Rucavas novads
+371 28378625
pukarags@inbox.lv
www.pukarags.lv

Nīcas tūrisma informācijas centrs Bārtas iela 6, Nīca
+371 634 89501, +371 29458532 | turisms@nica.lv | www.nica.lv
Rucavas novada tūrisma informācijas centrs
“Centra dzirnavas”, Rucava | +371 29134903 | tic@rucava.lv | www.rucava.lv
Tūrisma informācijas punkts Papē (1.06.-31.08.) “Dzintarvēji”, Pape,
Rucavas pagasts, Rucavas novads | +371 29134903
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

