Grobiņa – Durbe –
Kalvene

1 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
Pīlādžu iela 3, Grobiņa
+371 26661194
tkoga@inbox.lv
www.grobinasvikingi.lv

Ālandes upes pastaigu taka
2
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
3 Grobiņas viduslaiku pilsdrupas
No promenādes paveras skaista ainava
uz Grobiņas pilskalnu, ūdenskrātuvi un
viduslaiku pilsdrupām.
Lielā iela 56, Grobiņa
4 Nenovērtēto lietu muzejs

atkritumu poligonā “Ķīvītes”
Muzejā apskatāmi senatnīgi
mājsaimniecības priekšmeti, savdabīgas
un vērtīgas lietas, kas atrastas atkritumu
grēdās.
Ekskursijas bez maksas.
Grobiņas pagasts, Grobiņas novads
+371 63459097
birojs@liepajasras.lv

5 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
6 Zoo “Cīruļi”
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
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Vēl vērts apskatīt
Zentas Mauriņas piemiņas istabas
1898.–1921. gadā šeit dzīvojusi Zenta
Mauriņa (1897–1978), rakstniece
un literatūras vēsturniece, daudzu
starptautisko 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
Durbes ezers
Atpūtas un makšķerēšanas galamērķis
– līdakas, raudas, līņi, karūsas. Ezeram
piegulošās 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. Informatīvi
izglītojoša ekspozīcija par Durbes ezeru
no ledus laikmeta līdz mūsdienām
apskatāma Durbē, Skolas ielā 3.
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
Vecpils katoļu baznīca
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

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

Kur paēst?
1 Kafejnīca “Zem liepas”

Lielā iela 28, Grobiņa
+371 634 91474
www.sialats.lv

2 Kafejnīca “Lielā pietura”

Rīgas iela 45, Grobiņa
+371 29525715

3 Kafejnīca “Ivetas ķēķis”

“Kapeļkalēji”, Grobiņas pagasts,
Grobiņas novads
+371 29433552
jurastalli@inbox.lv
www.jurastalli.lv

4 Kafejnīca “Seeburger”

Lielā iela 74, Grobiņa
+371 24947358

6 Kafejnīca “Ducis”

Lielā iela 70, Grobiņa
+371 634 91142

7 Kafejnīca “Kafe uz riteņiem”

Lielā iela 6A, Grobiņa
+371 26159794

8 Kafejnīca “Spāres”

5 Kafejnīca “Dzērves ligzda”

Lielā iela 33, Grobiņa
+371 29741365

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

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
Grobiņas velotrase
2020. gadā atklāta, moderna asfalta
velotrase – pump track. Trase ir
daudzfunkcionāla, tā izmantojama,
pārvietojoties ar BMX, kalnu divriteni,
skeitbordu, skrejriteni, skrituļslidām,
longbordu utt. Tās izmantošanai nav
nepieciešama īpaša sagatavotība
un tā ir piemērota dažāda vecuma
lietotājiem.
Celtnieku iela 29, Grobiņa
+371 22024940
info@grobinasturisms.lv

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.
+371 29360509
Izjādes ar zirgiem Pērbonē
Divi zirgi izjādēm, ugunskura un piknika
vieta, nakšņošanas iespēja teltīs.
Pērbone, Kalvenes pagasts,
Aizputes novads
+371 26159219
laila.kronberga@gmail.com

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
+371 29360509 | dome@durbe.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

