Bārta – Priekule –
Vaiņode – Embūte

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

bet altāra vietā sienā izveidots stikla
krusts, kurš kalpo kā abpusējs altāris.
Gramzda, Priekules novads
+371 26437197

2 Dunikas purva laipa
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 Gramzdas luterāņu baznīca
Vairākkārt pārbūvēta, sagrauta,
dedzināta, un tomēr atkal atjaunota!
Daļa baznīcas atrodas zem klajas debess,

4 Embūtes dabas parks
Viena no skaistākajām un
noslēpumainākajām 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

5 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
6 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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Vēl vērts apskatīt

Kur paēst?

Šujmašīnu privātkolekcija
Vairāk kā 200 šujmašīnu privātkolekcija.
Ceriņu iela 30, Vaiņode,
Vaiņodes novads
+371 2647 5136

1 Grobiņas sporta

Meža parks “Priediens”
Meža parks Kalētu muižas parkā,
ierīkotas trīs dabas takas – sēņu,
dzīvnieku, dzēlēju un ārstniecības augu
taka. Bērniem rotaļu laukums.
Kalētu pagasts, Priekules novads
Gids: +371 26423893

2 Ēdnīca “Ikars”

Priekules luterāņu baznīca
Baznīca celta ap 1680. gadu. Tāpat
kā lielāko daļu pilsētas II Pasaules
kara laikā baznīcu pilnībā nopostīja.
1995.–1998. gadā baznīca atjaunota. Ar
baznīcu saistās leģenda par Priekules
Ikara lidojumu no baznīcas torņa.
Aizputes iela 10, Priekule
+371 26576197
Priekules muižas komplekss
15. gs. muižas pils un nocietinājumi –
baronu fon Korfu īpašums. Kompleksā
Zviedru vārti, Priekules muižas pils un
pils sargu tornis.
Priekule
+371 26132442, +371 634 97950
Privātā senlietu krātuve
“Ģildēni”
Tipiska 19. gs. vidū celta lauku sēta, kur
saglabājušās visas palīgēkas. Klētī iekārtota māju teritorijā atrasto senlietu
glabātava, tajā skaitā ieroči un kara
atribūtika no kaujām 1944./1945. gadā.
“Ģildēni”, Tadaiķi, Bunkas pagasts,
Priekules novads
+371 27135771
Lavandu saimniecība “LavenderVilla”
Lavandu lauki, ekskursijas un
degustācijas.
“Mārsili“, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
+371 25608806
www.lavendervilla.lv

Vietējie labumi
Ogu audzētava “Dēseles dārzi”
Saimniecībā audzē zemenes, avenes,
krūmmellenes, plūmes, vīnogas un citas
ogas un augļus.
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
Apmeklējumu pieteikt iepriekš

Amatnieki
Lietišķās mākslas studijas
“Kamolītis” darbnīca
Bārtas kultūras nams, Bārta,
Grobiņas novads
+371 26438551

halles kafejnīca
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa
+371 634 91142
Aizputes iela 1, Priekule
+371 27188788, +371 634 61182

3 Ēdnīca “Liepu aleja”

Vaiņodes iela 9, Priekule
+371 634 61304

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

Aktīvā atpūta
Atpūtas bāze “Ods”
Labiekārtotas piknika vietas, futbola
un volejbola laukumi. Makšķernieku
laivu un SUP noma.
Bārtas pagasts, Grobiņas novads
+371 29877399
info@odscamping.com
www.odscamping.lv

Gramzdas mežaparks ar dabas
kinozāli
2 km garas pastaigu takas, “Zaļā klase”
un dabas kinozāle, ierīkota velo trase.
Gramzda, Gramzdas pagasts,
Priekules novads
+371 28374204

Atpūtas vieta “Volzbahs”
Ziemā vairāk nekā 100 m garš
nobrauciens ar slēpēm, darbojas
pacēlājs, apgaismojums. Ugunskura
vieta, pastaigu taka, skatu vērošanas
platformas, lapene.
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads

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

www.facebook.com/biedribavolzbahs

Atpūtas vieta “Dižozoli“
Piknika un telšu vietas, bēnu rotaļu
laukums, atpūtas namiņš, bišu namiņš.
Priekules pagasts, Priekules novads
+371 26260526
rigonda.dzerina@inbox.lv
Laivu un velosipēdu noma Priekulē
“Mieži”, Priekules pagasts,
Priekules novads
+371 26426992
inars.jaunzems@inbox.lv

Priekules novada tūrisma informācijas punkts
Aizputes iela 1A, Priekule | +371 26132442, +371 634 97950
turisms@priekulesnovads.lv | www.priekulesnovads.lv
Tūrisma informācija par Vaiņodes novadu
Brīvības iela 17 | +371 63451572 | 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 | www.leismalite.lv
Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs Kartes, ceļveži, suvenīri, gidu
pakalpojumi, velo noma, naktsmītņu rezervēšana, sabiedriskā transporta biļetes.
Rožu laukums 5/6 | +371 29402111, +371 634 80808 | info@liepaja.travel

www.liepaja.travel

