Liepojos veidas prieš tavo akis.
Pažvelk į jį.

Jis švyti šypsena. Nusišypsok ir tu.

Ši šypsena – dovana iš neišsenkančio
šaltinio.

Įsitikink tuo! Atrask ir pažink Latvijos 		
				kūrybiškumo sostinę!
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Jaučiu...
Vėjas
Mes

Paplūdimys

Nesuklysime teigdami, kad vėjas yra vizitinė
Liepojos kortelė. Jis neatsiejama Liepojos ir
jos gyventojų tapatybės dalis. Čionykščio vėjo
šuorai ir siautulingos audros diena iš dienos
gairina Liepojos veidą ir atskleidžia subtilų
jo žavesį. Vėjas moko ir ugdo, jis padaro mus
stipresnius...
Plati, 50–80 metrų, Liepojos paplūdimio juosta
ištįsta ilgu 8 kilometrų ruožu. Apie išskirtinę jo
švarą byloja aukštai plevėsuojanti „Mėlynoji
vėliava“. Tai akivaizdus Liepojos priekrantės
kokybės įvertinimas. Pažvelkite į pajūrio smiltis –
jos smulkutės ir baltos it sniegas.
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Liepojos paplūdimys yra pirmoji
poilsiavimo prie vandens zona Latvijoje,
pritaikyta regos ir judėjimo negalią
turintiems žmonėms. Jų patogumui
įrengti garsiniai plūdurai, pasirūpinta
specialiais, maudymuisi skirtais
vežimėliais, iki jūros veda patogūs ir
platūs lieptai.

Aukščiausios bangos būna gruodį (0,9 metro),
o mažiausios – balandį ir gegužę (0,5 metro).

Stipriausias vėjas pučia sausį (vidutinis stiprumas
4,8 m/s), silpniausias – gegužę (3,3 m/s).

Liepoją saugo trys molai – Šiaurinis, Pietinis ir
Skiriamasis.

Liepoja ir gintaras – tai labai
organiškas žodžių junginys, – tarsi
sakytume „žemė ir dangus“. Ne
veltui Liepojos priekrantė yra
laikoma populiaria šiaurinių kraštų
brangakmenio rinkimo vieta. Užsukite
į čionykštį paplūdimį praūžus audrai ir
įsitikinsite tuo patys.
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Atsiduodu...
Parkui
Miestui
Šurmuliui

Liepoja – 7 parkų miestas.

Liepojos pajūrio parkas yra vienas didžiausių
sodintinių parkų Latvijoje. 50 ha plotą užimančioje
ir 3 kilometrus ištįsusioje teritorijoje auga apie
140 vietinių ir įvežtinių medžių rūšių. Tai populiari
aktyvaus laiko leidimo, sportavimo ir vaikų žaidimo
vieta. Vasarą šiame parke netrūksta įvairių
renginių, koncertų ir linksmybių.
Šiuo pajūrio parku eina pagrindinis miesto
dviračių takas. Jis tęsiasi ilga 40 kilometrų juosta ir
vingiuoja ne tik po parką, bet ir po visą miestą.
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Populiarumu parkui nenusileidžia pirmojo Latvijos
prezidento, Janio Čakstės, vardo aikštė. Čia dažnai
švenčiamos valstybinės šventės, rengiami proginiai
koncertai, puoselėjami patriotinė tautos dvasia ir
jausmai.

Birželio–rugsėjo mėnesiais, kiekvieną
sekmadienį, 12 val., Jūrmalos gatvės pabaigoje
netyla vaikų šurmulys, mat tuo laiku ten
rodomi lėlių teatro spektakliai arba vyksta
cirko studijos artistų pasirodymai.
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Žvelgiu...
Į centrą
					Aplink
Visur
Liepoja – įstabus žemės lopinėlis, apsuptas jūros ir
ežero, tai savitas ir ypatingas pasaulis.
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Liepoja – tai absoliuti pilnatvė, tai ir savita
centrinės miesto dalies aura, ir senamiesčio
slėpiniai, ir paplūdimio dvelksmas, ir uosto
šurmulys, ir pušų kvapas, ir ryškūs praeities ir
dabarties bruožai, ir organiška jų dermė.
Liepoja yra trečias pagal dydį Latvijos miestas.
Liepojos uostas užima net 1182 ha
teritoriją. Moderni infrastruktūra ir
logistinės patalpos leidžia uostui
vienu metu priimti ir aptarnauti
iki 80 laivų. Iš Liepojos reguliariai
kursuoja keltas į Travemiundę
(Vokietija), dažnai užsuka laivai iš
viso pasaulio.
Pačiame miesto centre, Prekybos
kanale, įrengtas modernus jachtų
uostas. Jame jūrų keliais atvykę
keliautojai ras plūduriuojančias
prieplaukas, daug laivybą
palengvinančių patogumų. Ar gali
būti geriau, – išlipęs į krantą, atsiduri
pačiame miesto centre.

Pasiekti įvairius pasaulio kampelius
patogu ir iš Liepojos oro uosto. Be to,
jame įsikūręs pagrindinis oro bendrovės
AirBaltic mokymo centras – pilotų
akademija.

Seniausias Liepojos pastatas glaudžiasi Kungu
gatvėje 6. Šis senolis pastatytas XVII a.
Pirmasis gatvės grindinys Liepojoje nutiestas
1735 metais.
1797 metais Liepojos miesto plane buvo nurodyta
40 gatvių, dabar jų – 400.
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Žaviuosi...
Namai
Medis ir mūras
Rožės
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Iš katedros bokšto matyti visa Liepoja –
pakilk į jį!

Liepoja visada siekė sudaryti ypatingo ir išdidaus
miesto įspūdį. Šį jos siekį atspindi romantizmo
dvasia persmelkti ir miesto transformaciją į
kurortą menantys puošnūs mediniai namai bei
didingi Art Nouveau stiliaus mūrai. Visa tai –
miesto gerovės ir lakoniško santūrumo išraiška.
Ryškų pėdsaką miesto istorijoje paliko vyriausiasis
miesto architektas Paulo Makso Berči. Jis yra
pagrindinis XIX a. pabaigos–XX a. pradžios
Liepojos architektūrinio veido kūrėjas. Berči
suprojektuoti namai yra laikomi ryškiais eklektikos
pavyzdžiais. Ekspertai pastebi, kad jų kūrybai
idėjų semtasi iš gotikos, renesanso ir klasicizmo.
Tikroji miesto širdis yra Rožių aikštė.
Rožės čia, nepaisant visų istorinių
negandų ir likimo vingių, sodinamos
jau daugiau kaip 100 metų. Tai
laikui nepavaldi ir nekintanti miesto
vertybė.
Petro turgus yra didžiausias Liepojos
ir antras pagal dydį Latvijos turgus.
Tai įspūdingas Art Nouveau
stiliaus statinys, vienas gražiausių
turgaus paviljonų Europoje. 1910
metais iškilęs gigantas anuomet
išsiskyrė tam laikmečiui nebūdinga
novatoriška konstrukcija – stikliniu
stogu ir unikalia apšvietimo sistema.

Miesto promenada – tik su vaizdu į
uosto laivus! Ši miesto erdvė turėtų
būti pasirinkimas tų, kurie nori ramiai
pasivaikščioti ir pasigrožėti miestu
šviečiant vidurdienio saulei, ir tų, kurie
ieško naktinio gyvenimo šurmulio
vakaro valandomis.

Rožių aikštė yra pagrindinė susitikimų ir
pasimatymų vieta Liepojoje.
Įmonės „Lauma Fabrics“ gamybinės patalpos
yra dešimtas didžiausias pagal plotą pastatas
pasaulyje.
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Prisiliečiu...
Viešbučiai
Šiluma
Saugumas
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Liepojos svetingumą pajausite akimirksniu.
Nesvarbu, ar nusprendėte apsistoti
promenados pašonėje esančiuose penkių
žvaigždučių apartamentuose, ar moderniuoju
menu dekoruotame viešbutyje, ar klasikiniu
verslo stiliumi įrengtuose išskirtinio dizaino
numeriuose.
Svečių namai, jaunimo nakvynės namai ir
kempingai – nepamiršk laiku rezervuoti! Ypač
didelių renginių savaitėmis. Tokių renginių čia
tikrai netrūksta.

Liepojos svetingumo principas – sušilk,
kad nebūtų atšiaurus Liepojos vėjas.
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Mėgaujuosi...
Virtuvė
Vakarėliai
Stilius
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Ar pajūrio mieste gali trūkti žuvies? Žinoma,
kad ne! Nenustebkite, kad gali būti sunku
praeiti pro šalį ir atsispirti gardiems ir
subtiliems patiekalams iš žuvies.

Liepojos restoranai ir kavinės yra geros nuotaikos
bei skonių ir aromatų įvairovės garantas.
Pasirinkimas išties didelis: čia galima rasti išskirtinį
meniu siūlančių gastrobarų, pavakarieniauti
alaus darykloje, trumpam užsukti į kurią iš jaukių
užkandinių ar saldžiai snūstelėti vienoje vasaros
terasų.
Savo gastronominės kelionės tikslu galima
pasirinkti ne tik miestą, bet ir pajūrį. Gyvenimas
ten verda dieną ir naktį. Čia penas gurmanams ir
linksmybėms. Tikra gyvenimo šventė.
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Įsitraukiu...
Širdis

Protas
Energija

Liepojoje kasmet surengiama iki 2000 įvairių
renginių, beveik po 160 kiekvieną mėnesį. Kitaip
tariant, miesto kalendorius niekada nėra tuščias.
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Kino seansai po atviru dangumi šiltais vasaros
vakarais, dideli muzikos festivaliai ant jūros kranto,
grandiozinis valstybinių švenčių šventimas ir dar
daug ko kito.
Parodos, koncertai, meniniai performansai,
paskaitos, spektakliai, instaliacijos – tikra
renginių paletė vienoje vietoje – tai jau tradicija
tapęs Liepojos „Šiuolaikinio meno forumas“.
Nekvestionuojamas jo standartas – tik pats
aukščiausias meninis lygis. Tai festivalis, skirtas
pažinti ir tyrinėti meninę kūrybą.

Mūsų kalendoriuje verta atkreipti dėmesį ir
į Jūros šventės bei į šurmulingosios Lyvos
kaimo šventės mugės datas!
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Kitą Liepojos festivalį – Lake Music („Ežero
muzika“) galima vadinti šiltojo ir saulėtojo sezono
tradicija: saulei leidžiantis, koncertų publika
kviečiama valtimis, katamaranais ar plaustais
irtis plaukiojančios scenos link, kurioje netrunka
prasidėti tikra muzikos šventė.
Liepojiečiai šventes mėgsta švęsti kartu – prisijunk prie
mūsų naujametinio vakarėlio ar Latvijos nepriklausomybės
paskelbimo dienos šventės lapkričio 18 dieną. Žinoma,
renkamės tik prie koncertų salės „Lielais dzintars“. Savo
ruožtu Lačplėsio dieną visi buriamės bendrai eisenai su
deglais nuo Janio Čakstės aikštės iki Šiaurinių kapinių.
Į kultūrinius miesto renginius kasmet atvyksta
menininkai iš apytikriai 70 pasaulio šalių.
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Summer Sound yra pripažintas
didžiausiu muzikos ir meno festivaliu
Latvijoje ir vienu reikšmingiausių
vasaros renginių po atviru dangumi
Baltijos šalyse. Į didžiulę muzikinę
šventę Liepojos paplūdimyje kasmet
susirenka dešimtys tūkstančių žmonių.

Renkuosi...
Koncertas
Spektaklis
Kelionė laiku
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Koncertų salė „Lielais dzintars“ yra tapusi naujausiu
ir geriausiai atpažįstamu Liepojos simboliu. Be
unikalios pastato formos, ši salė garsėja išskirtine
akustika. Moderniame aštuonių aukštų pastate
įrengtos trys skirtingo dydžio salės. Čia skamba
simfoninė ir chorinė muzika, džiazas, kokybiška
populiarioji muzika. Šioje erdvėje sau namus rado
Liepojos simfoninis orkestras ir Emilio Menlgailio
muzikos mokykla.

Paliesk gintarą iš vidaus!
Didįjį gintarą.
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Liepojos teatras yra seniausias profesionalus latvių
teatras Latvijoje – talentingų aktorių komanda,
apdovanojimais įvertinti aukšto meninio lygio
spektakliai visų amžiaus grupių žiūrovams. Daugelis
sako – tai gražiausias teatras Latvijoje!
Prisijunk prie ekskursijos po Liepojos teatro užkulisius!

Architekto Paulo Makso Berči suprojektuotame
name šiuo metu yra įsikūręs Liepojos muziejus.
Be nuolatinės miesto istorijos ekspozicijos, šiame
muziejuje reguliariai organizuojamos vietos ir
užsienio menininkų kūrybinių darbų parodos.
Liepojos muziejuje taip pat veikia Kuržemės
tautinių rūbų informacijos centras.
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Didžiausias XVIII a. Švč. Trejybės
bažnyčios turtas yra jos vargonai.
Tai didžiausi ir seniausi nerekonstruoti
mechaniniai vargonai pasaulyje,
sukonstruoti vieno iškiliausių vargonų
meistrų Europoje H. A. Konciuso. Šiuos
vargonus sudaro daugiau kaip 7000
vamzdžių.
Liepojoje yra 6 bibliotekos.
Jų paslaugomis naudojasi
apytiksliai 20 % miestelėnų.

Liepojos simfoninis orkestras yra
seniausias orkestras Baltijos šalyse.

Atrandu...
Išausta
Iškalta
Mylėta

Amatininkų kvartalas yra neabejotinai pati
jaukiausia Liepojos erdvė. Čia galima pamatyti, kaip
audžiamos staltiesės ir užklotai, žiedžiami moliniai
indai, gaminami papuošalai. O kur dar skaros,
juostos, sijonai, pirštinės, kojinės... Išties raibsta akys.
Amatininkų namuose lankytojai laukiami kasdien.
Šiuose namuose yra įsikūrusios net 16 puikių savo
amato žinovų dirbtuvių.
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Kūrybinio kvartalo centre yra „Petro I
namukas“ – vienas seniausių medinių
gyvenamųjų namų Liepojoje. XVII a.
jame būta ponios Hoijerės viešbučio,
kuriame buvo trumpam apsistojęs
garsusis Rusijos caras.

Ar žinai, kaip tapoma ant šilko, kaip audžiami
gobelenai, kaip verdamas muilas? Ir apie tai gali
sužinoti čia!
Amatininkų namuose galima apžiūrėti
ilgiausius Latvijos gintaro karolius. Jų ilgis –
net 123 metrai.
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Dalyvauju...

Aukščiau
Toliau
Geriau

Liepojoje veikia 8 vaikų sporto mokyklos, pasatyti
5 lauko stadionai, 3 aukšto lygio lauko krepšinio
aikštelės, savo lankytojų laukia olimpinio centro
teniso ir ledo arenos, baseinas ir SPA. Aktyviai
praleisti laiką taip pat kviečia apie 80 įvairių sporto
klubų ir draugijų.
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Kasmet liepojiečiai dalyvauja arti 50 pasaulinio ir
europinio rango sportinių varžybų.
Liepojos sporto infrastruktūra yra puikiai pritaikyta
rengti įvairias tarptautines varžybas ir čempionatus,
užtikrina tinkamas sąlygas treniruotis profesionaliems
sportininkams.
Mieste reguliariai vyksta tradicinėmis
tapusios sporto varžybos – pasaulio
ir Europos krepšinio čempionatai,
Europos ralio čempionatas „Rally
Liepāja“, tarptautinės burlenčių sporto
varžybos.

Liepojoje veikia vienintelė Baltijos šalyse narų
mokykla.

Liepoja yra pirmasis miestas, kuriam
suteiktas Europos sporto sostinės
titulas.

Liepoja yra NBA žvaigždės, „vienaragio“, Kristapo
Puorzingio (Niujorko „Knicks“, Dalaso „Mavericks“
žaidėjo) gimtinė. Savo gimtajam miestui šis
sportininkas padovanojo 3 NBA standartus
atitinkančias lauko krepšinio aikšteles.

Į Liepoją užsuka ir garsus teniso pasaulio vardas –
Anastasija Sevastova. Liepoja – jos vaikystės
miestas.
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Ištiriu...
Seniau
Vėliau
Neseniai
Ežero ir jūros apsupty, kur tekėta Lyvos upės,
XIII amžiuje įsikūrė Lyvos gyvenvietė – dabartinio
Liepojos miesto pradžia.
1625 m. kovo 18 d. Liepojai buvo suteiktos miesto
teisės. Augantis uostas, tapo pirmojo Liepojos
suklestėjimo svarbiausiąja priežastimi.
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1876 metais nutiesta geležinkelio linija į Romnus
(dabartinę Ukrainą) tapo veiksniu, paskatinusiu
spartesnį miesto pramonės vystymąsi – Liepoja
pamažu virto pramoniniu centru.
Po Latvijos nepriklausomybės paskelbimo, 1919
metais Liepoja šešiems mėnesiams buvo tapusi
Latvijos sostine. Naujoji šalies vyriausybė pusmetį
buvo įsikūrusi garlaivyje „Saratov“, tuomet
prišvartuotame Liepojos uoste.
Liepojai yra suteikti „Europos metų
savivaldybės“, „Europos sporto
sostinės“, “Latvijos jaunimo sostinės“
vardai. Maža to, keletą metų iš eilės
Liepojai skiriami apdovanojimai už
pasiekimus kuriant miesto dizainą.

Mūsų yra 70 tūkstančių, kasmet
Liepojoje gimsta 800 jaunųjų
liepojiečių. Juos yra pasirengę priimti
24 vaikų darželiai, 17 mokyklų,
8 aukštojo mokslo įstaigos.

Latvijai atgavus nepriklausomybę, Liepoja pradėjo
dar sparčiau vystytis – pasenusias technologijas
keičia naujos, naujam gyvenimui prikeltas
sovietmečiu uždarytas uostas. Mes pasitelkiame
išmanią, skaitmeninėmis technologijomis pagrįstą
pramonės raidą. Liepoja yra eksporto miestas –
apytikriai 80 % mieste pagaminamos produkcijos
iškeliauja į užsienio rinkas.
Liepojos pramonė sudaro dvidešimtąją dalį
visos Latvijos pramonės. Kiekvienais metais šis
statistinis Liepojos rodiklis auga.
Liepoja yra pirmasis miestas Baltijos šalyse,
kuriame 1899 metais pradėjo kursuoti tuo laiku
moderniausia viešojo transporto priemonė –
elektrinis tramvajus.
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Įsiklausau...
Karas
Taika
Uostas
Aukščiausiasis kupolinis pastatas
Baltijos šalyse yra Liepojos
šv. Nikolajaus stačiatikių
Jūros cerkvė.
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Karinio Rusijos imperijos miestelio ir jo įtvirtinimų
statybos prasidėjo 1890 metais. Anuomet norėta
pastatyti visiškai autonomišką gyvenvietę, turinčią
savo infrastruktūrą, elektros ir vandens tiekimo
sistemas, mokyklas, bažnyčią.
Iš pradžių ši gyvenamoji teritorija vadinta jos
įkūrėjo – imperatoriaus Aleksandro III – vardo
uostu. Nepriklausomos Latvijos laikotarpiu ji imta
vadinti Kariniu uostu, o dar vėliau – Karosta.
Sovietmečiu Karosta buvo niekam neprieinama
teritorija, į kurią negali patekti net Liepojos
gyventojai. Paskutiniai sovietų kariniai daliniai iš
Karostos išvyko 1994 metais.
Karosta – didžiausia istorinė karinė
teritorija Baltijos šalyse – užima
apytikriai trečdalį visos Liepojos
teritorijos.

Kad būtų galima patekti į Karostą, reikia pereiti
per unikalų inžinerijos paminklą – O. Kalpako
pasukamąjį metalinį tiltą.

Pats neįprasčiausias viešbutis pasaulyje yra
Karostos kalėjimas: buvusi karinio jūrų laivyno
kariškių ir puskarininkių laikinojo įkalinimo už
drausminius tarnybos pažeidimus vieta.
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Įsilieju...
Ežeras
Kanalas
Miškas

Nuo ežero iki jūros tik 3 kilometrai – gal būtų
smagu įveikti šį vandens kelią valtimi ar
katamaranu?

Ežiukas prie durų slenksčio ar stirnos ant pajūrio
kopų – dažna liepojiečių pasakojamų istorijų
dalis. Netrikdomas gamtos gyvenimas – didžiulė
Liepojos vertybė.
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Unikalus lagūninio tipo Liepojos ežeras
susiformavo atsitraukus Baltijos jūrai. Šis ežeras ir
jį supančios pievos yra įtrauktos į „Natura 2000“
saugomų gamtinių teritorijų sąrašą. Tai svarbi
vandens paukščių migracijos ir perėjimo vieta.
Jūrą su Liepojos ežeru sujungia Prekybos kanalas.
Vasarą miesto teritorija einančioje kanalo dalyje
švartuojasi jachtos. Žiemą šis kanalas pasidabina
romantiška miesto šviesų skraiste.
Karostoje įsikūrusį Beberlinių pramogų
ir poilsio parką galima vadinti rojumi
tų, kurie mėgsta ilgus ir neskubius
pasivaikščiojimus. Tai didelė 43 ha
teritorija. Joje žaliuojantis kopų miškas
yra saugomas biotopas. Latvijos
Laisvės kovų (1919 m.) dalyvių garbei
šiame parke nutiestas specialus 9
kilometrų pėsčiųjų takas.
Jūrinių žuvų – stintų – migracijos
laikotarpiu Prekybos kanalas virsta
tikra poledinės žūklės karalyste.

Du unikalūs pėsčiųjų takai nuveda
čionai užklydusius prie Liepojos ežero:
vienas jų iš Zirgų salos 1 km juosta yra
įsirėžęs gilyn į ežerą, o antras – nuo
Lauku gatvės galinio taško mediniu
lieptu nuveda lankytojus prie paukščių
stebėjimo bokšto.
Liepojos ežere yra 15 salų. Visų jų bendras
plotas yra 36 ha. Ežero kranto linijos ilgis – net
44,6 km. Jo dugną daugiausia dengia dumblo
sluoksnis. Šiame ežere gyvena ir veisiasi
daugiau kaip 15 žuvų rūšių.

31
Draustiniui priskiriamoje ežero teritorijoje yra pastatyti
du paukščių stebėjimo bokštai.

Paneriu...
Po stogu

Boulingas, lazerinių žaidimų poligonai, lengvosios
atletikos maniežas, kamuoliukų baseinai ir kt… jų
bus ir dar daugiau.
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Niekam dar nepavyko suskaičiuoti visų
pramogavimo vietų Liepojoje – kiekvieną dieną,
kiekvieną savaitę, kiekvienais metais jų atsiranda
vis daugiau, vis naujesnių, vis įdomesnių, vis
žavesnių.
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Skrendu...
Be stogo

Liepojos gamta yra ne tik traukos, bet ir įkvėpimo
šaltinis tiems, kas propaguoja aktyvų gyvenimo
būdą, kam svetimas baimės jausmas, kas trokšta
azarto ar tiesiog nori išjudinti sustirusį savo kūną:
tai puikus pasirinkimas norintiems sportuoti ir
pažinti gamtos įvairovę.
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Šiaurinėje Karostos dalyje, ten, kur buvo kasamas
smėlis karinių objektų statybai, dabar yra
Beberlinių vandens telkinys – tikra pramogų ir
poilsio sostinė. Čia leidžiamasi kabančiais lynais,
pėdinama ilgais gamtiniais takais, poilsiaujama
ant vandens: čia išvysite gausybę vandenlenčių,
irklenčių ir valčių. Trumpai tariant, Beberlinių
pramogų parkas – tai ilgiausia nusileidimo
kabančiu lynu trasa, maudynės žiemą, jaukūs rytai
parko kempinge ir amžina naujos, kupinos nuotykių
dienos nuojauta.

Liepojos paplūdimys yra dažnas ir populiarus
jėgos aitvaro entuziastų ir burlentininkų
pasirinkimas.

Senojoje karinėje teritorijoje,
Beberliniuose, yra įrengtas orientacinio
sporto poligonas. Jo trasose turės
ką veikti tiek patyrę sportininkai, tiek
šeimos su vaikais, tiek dar niekada šio
sporto šakos neišbandžiusieji.
Pamatykite Liepoją kitu kampu, išbandykite
plaukimą katamaranu, valtimi ar plaustu,
išsinuomokite dviratį – gal pats laikas pratęsti
savo atostogas?!
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Atitrūkstu...
Takai
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Pelkės		
Vikingai

Žmogus su sparnais – kalvis Johansonas
Priekulėje prisimenamas iki šiol: savo
padarytais sparnais jis pasiryžo skrydžiui.
Ir jam pavyko.

Turbūt retas gali atsispirti pagundai bent
akimirkai atitrūkti nuo kasdienių darbų, pabėgti
iš miesto šurmulio, įkvėpti gaivaus oro gurkšnį,
pasigrožėti gamtos įvairove – unikali Liepojos
gamta ir apylinkės tam puikiai tiks ir nė vieno
nepaliks abejingo. Tenykštė aura labai tiksliai
charakterizuoja šio regiono žmones, mus visus.
Dar daugiau jūros, paplūdimių, upių ir ežerų. Dar
daugiau istorijų. Jų niekada nebus per daug.

Bernatų gamtos parko teritorijoje esančios jūros
priekrantės pirmykščio šiurkštumo ir balto it
sniegas paplūdimio smėlio kombinacija unikali –
ją pastebi kiekvienas apsilankęs šiose vietose.
Aukščiausia Latvijos kopa yra pas mus – 37 m
aukščio Pūsėnų kalnas.
Seniesiems Gruobinios gyventojams teko ne kartą
atstatinėti sudegintas pilis: tai mena iš viduramžių
išlikę griuvėsiai, bastionai ir apsauginiai grioviai.
Alandės upės pakrantėse kuršių vikingai buvo
įkūrę savo gyvenvietę – jų paslaptys šiose vietose
įrašytos akmenyse, žemėje ir vandenyje.
Cyravos parko „Legendų taką“ saugo skulptūros,
padarytos iš nudžiūvusių ir savo vietose likusių
uosių. Savo ruožu „Garsų takas“ lankytojus
pasitinka penkiais, garsą skleidžiančiais
metaliniais aplinkos objektais.

5,5 kilometro Dunikos raisto takas veda
į vienintelį Latvijoje grynąjį skroblų
želdinį. Apsilankiusiųjų atmintin įstringa
šių vietų tyla ir pirmykštis, žmogaus
rankos nepaliestas kraštovaizdis.
Iš paprasto žvejų kaimelio Pavilosta yra
virtusi tikru burlentininkų rojumi. Maža
to, čia netrūksta ir kitų šiuolaikinių
pramogavimo ir poilsiavimo galimybių.

Papės laukinių žirgų ir stumbrų
parkas Pasaulio gamtos fondo (WWF)
yra pripažintas ypatinga vertybe.
Laukiniai žirgai sukuria tinkamas
sąlygas augti retiems tenykščių pievų
augalams.
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Grįžtu...

Liepoja yra idealus šaltinis, iš kurio galima
pasisemti įkvėpimo, naujų idėjų, minčių,
parsivežti jas namo ir dalintis jomis su kitais.

Patogu		 Greita
Patrauklu

Liepoja užtikrina platų patalpų pasirinkimą ir
visas reikalingas paslaugas įvairaus pobūdžio
korporatyviniams renginiams, seminarams,
konferencijoms ar privačioms šventėms surengti.
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Liepoja ir jos apylinkės puikiai tiks renginiams,
skirtiems sustiprinti komandinę kolektyvo dvasią.
Čia yra tam tinkama sporto infrastruktūra,
teikiamos nakvynės ir profesionalių renginių vedėjų
paslaugos.
Koncertų salėje „Lielais dzintars“ patogu suderinti
dalyvavimą dalykinėje konferencijoje ir apsilankymą
koncerte. Maža to, už penkių minučių kelio –
Liepojos teatras. Savo ruožtu Liepojos olimpinis
centras yra pasiruošęs pasirūpinti visa reikalinga
sporto infrastruktūra bei pasiūlyti savo patalpas
įvairaus pobūdžio renginiams.
Įvairius susitikimus Liepojoje
įprasta rengti didžiuosiuose miesto
viešbučiuose, svečių namuose,
poilsiniuose kompleksuose ir kultūros
centruose.

Liepoja yra vienintelis miestas už
sostinės Rygos ribų, kurį galima
pasiekti visais keliavimo būdais –
sausuma, oru ir jūra. Iš Liepojos į Rygą
galima nuskristi vos per 27 minutes.

Liepoja yra tinkama erdvė surengti bet kokį
verslo turizmo renginį – tiek skoningą ir
subtilų, tiek šaltai demokratišką.
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Pasauliniai užmojai ir mažo miesto
patogumas.

Turizmas
Praeiti pro mus neįmanoma – Liepojos regiono
turizmo informacijos biuras yra pačioje miesto
širdyje: Rožu laukums 5/6.
Patarimai, bukletai, gidai, suvenyrai,
transportas ir plati šypsena. Liepojos šypsena –
visada esame pasiruošę patarti ir padėti.

Biure galima įsigyti Liepojos dovanų kuponą.
Padovanok savo artimiesiems, šeimai,
draugams galimybę aplankyti įdomiausias
Liepojos vietas (jų sąrašą rasite mūsų
interneto svetainėje www.liepaja.travel).

www.liepaja.travel
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Ryga–Liepoja, kelias A9, atstumas 220 km
Ventspilis–Liepoja, kelias P111, atstumas 123 km
Kuldyga–Liepoja, kelias P112, atstumas 89 km
Klaipėda–Liepoja, kelias A11, atstumas 100 km

