
Mums ir patiess prieks, ka saņēmāt
Liepājas Dāvanu karti.
Nedaudz par tās izmantošanu:

 1. Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs (turpmāk tekstā LRTIB) ir
izdevis  “Liepājas Dāvanu karti” izmantošanai Liepājas uzņēmumos (turpmāk 
tekstā PARTNERIS), kuri ir iekļauti PARTNERU sarakstā www.liepaja.travel un 
Liepājas Dāvanu kartei pievienotajā izdrukātajā sarakstā.

2.

3. “Liepājas dāvanu kartes” vienu nominālu var izmantot pilnā apmērā pie viena 
PARTNERA, neizmantoto šī paša nomināla atlikumu nav iespējams izmantot pie 
cita PARTNERA. Katru nomināli atsevišķi var izmantot pie cita PARTNERA. 
"Liepājas Dāvanu karti" PARTNERIS nemaina pret naudu.

4. Ja summa par Jūsu izmantoto pakalpojumu ir lielāka kā norādīta 
“Liepājas Dāvanu kartes” nominālī, Jūs sedzat starpību pie PARTNERA pakalpojuma
saņemšanas laikā.  

5. LRTIB aktuālo informāciju par PARTNERIEM ievieto www.liepaja.travel.  
Lūdzu, sekojiet līdzi izmaiņām. 
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Dāvanu karti nevar izmantot rezervējot naktsmītnes pakalpojumus elektroniskās 
rezervēšanas sistēmu vietnēs kā www.booking.com, www.hotels.com, 
www.airbnb.com, un citās attālināto rezervēšanas pakalpojumu sniedzēju vietnēs, 
kas nav pašas naktsmītnes mājas lapa ar elektroniskās rezervēšanas moduļiem.

Dāvanu karte derīga 6 mēnešus no iegādes brīža!

Liepājas Dāvanu karti var izmantot šādās vietās:
•  Liepājas teātra izrādēm, Dāvanu karti apmainot pret biļetēm teātra kasē, Teātra ielā 4
•  Viesnīcā “Promenade hotel” un tās SPA un Trenažieru zālē, Vecā ostmalā 40
• Viesnīcā “Amrita”, Rīgas ielā 7/9
• Viesnīcā “Kolumbs”, Kuršu ielā 32
• Viesnīcā “Superior Class hotel Līva”, Lielā ielā 11
• Viesnīcā "Sport Hotel", Dzērves ielā 9
• Viesnīcā "Fontaine Hotel", Jūras ielā 24
• Viesnīcā “Maestro Dizaina Viesnīca”, Jūras ielā 22
• Viesnīcā “Art Hotel Roma”, Zivju ielā 3
• Viesnīcā “Libava”, Vecā ostmalā 29
• Viesnīcā "Roze", Rožu ielā 37
• Viesnīcā "Villa Roze", Ūliha ielā 32
• Apartamentos "Roze", K. Barona ielā 19
• Apartamentos “Vintage Lounge”, Zvejnieku alejā 7
• Jauniešu mītnē “Liepu Hostelis”, Ganību iela 36/48
• Kempingā “BB camping”, atpūtas vietā “Beberliņi”, Lībiešu iela 2/6
• Restorānā “Piano”, Vecā ostmalā 40
• Restorānā “MO Liepāja”, Juliannas pagalms, F. Brīvzemnieka ielā 7
• Restorānā “Oskars”, Rīgas ielā 5/7
• Grilbārā “Bruno”, Rīgas ielā 5/7
• Restorānā “Spīķeris 53”, Vecā ostmalā 53
• Restorānā “Upe”, Lielā ielā 11
• Restorānā “Olive”, TC “Baata”, Klaipēdas iela 104c



Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs
Rožu laukums 5/6, Liepājā, LV-3401, tālrunis: 63480808, e-pasts: info@liepaja.travel, www.liepaja.travel
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• Restorānā – picērija “Čili Pizza”, TC “Rietumu centrs”, Jaunā ostmalā 3/5
• Restorānā – picērija “Čili Pizza”, TC “XL Sala”, Klaipēdas ielā 62
• Restorānā – picērija “Čili Pizza”, Stendera ielā 18/20
• Restorānā "Sushi Boom", Siena ielā 12
• Restorānā “Sushi Boom”, TC “XL Sala”, Klaipēdas ielā 62
• Restorānā “Pastnieka māja”, F. Brīvzemnieka ielā 53
• Kafejnīcā “Čello”, koncertzālē “Lielais dzintars”, Radio ielā 8
• Restorānā “Maestro Dizaina Restorāns”, Jūras ielā 22
• Restorānā “Roze”, Rožu ielā 37
• Restorānā “Pavillon de Roze”, Ūliha ielā 32
• Restorānā "La Dolce Vita", Lielā ielā 4
• Kafejnīcā “Upe~le”, TN “Kurzeme”, Lielā ielā 13
• Kafejnīcā “Lotte caffe”, LOC Olimpiskajā centrā, Brīvības ielā 39
• Kafejnīcā “Lotte caffe”, T/C “Ostmala”, K. Zāles laukumā 8
• Kafejnīcā “Vecliepāja”, E. Veidenbauma ielā 8
• Kafejnīcā “Juliet”, Lielajā ielā 4
• Saldējuma kafejnīca “Romeo”, Lielā ielā 4
• Kafejnīcā “Boroffish”, Roņu ielā 8
• Kafejnīca "Streetfoodlv", Siena ielā 5
• Picērijā “Amber Pizza”, Graudu ielā 34
• Gastrobārā "Woodstock", Kuģinieku ielā 5
• Pludmales bārs “Cukurfabrik”, centra pludmalē aiz Glābšanas stacijas (vasaras sezonā)
• Pludmales kafejnīcā un bārā “Red Sun Buffet”, centra pludmalē aiz koncertestrādes “Pūt, vējiņi!”
• Kafijas treilerī “Park coffee”, Liepu ielā 1
• Konditorejā "Miko", Brīvības ielā 9
• Beķereja “Roma”, Zivju ielā 3
• LOC Baseins&SPA kompleksā, Brīvības ielā 39
• LOC Ledus hallē, Brīvības ielā 3/7
• LOC Tenisa hallē, Liedaga ielā 7
• Karostas cietumā, Invalīdu ielā 4
• Piedzīvojumu parkā “Liepājas Tarzāns”, atpūtas vietā “Beberliņi”, Lībiešu ielā 2/6 (vasaras sezonā)
• Aktīvās atpūtas parkā “BB wakepark”, atpūtas vietā “Beberliņi”, Lībiešu ielā 2/6
• Piedzīvojumu parkā “Austrumu forts”, Brīvības ielā 180
• Atpūtas centrā “Dzintara boulings” un picērijā “Strike Pizza”, M. Valtera ielā 4
• Lāzertaga arēnā "Wing Poligon Liepāja", Zemnieku ielā 32 
• Loku šaušanas trase “Archery Liepāja 3D”, āra trase – Ezermalas ielā 3a, iekštelpu – Brīvības ielā 117 
• Pneimatiskajā šautuvē “Lodīte”, Graudu ielā 43-16a
• Laivu noma “Atvars laivas”, Zvejnieku alejā 6
• Izlaušanās spēle “Exitgame”, K. Valdemāra ielā 20/24
• WindCut Barber shop kungu frizētavā, F.Brīvzemnieka ielā 27a
• Veikalā “Daba”, Peldu ielā 9
• Zemnieku saimniecības "Kalniņkalni" veikalā "Ganību māja" 146B
• Konceptveikalā “MA:LA”, TN “Kurzeme”, Lielā ielā 13
• Veikalā “Mākslas lāde”, F. Brīvzemnieka ielā 58
• Studijā "Latva", Bāriņu ielā 32
• Mākslas salonā "Ludviķis", Ludviķa ielā 3/5
• Drukas studijā "InCopy", Graudu ielā 34
• Mārketingu projekta aģentūrā "Fortius", Pļavu ielā 17 un "Dāvinātavā", www.davinatava.lv 
• Dusmu izlādes telpa “Smash Room Liepāja”, Zviedru ielā 2 
 
 INFORMĀCIJA ATJAUNOTA 22.12.2021. Dāvanu karšu izmantošanas vietu skaits regulāri pieaug, 

tāpēc lūdzam Jūs sekot līdzi aktuālajam sarakstam 

www.liepaja.travel 


