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Kurzeme ir dižena! Tai pieder garākais Latvijas jūras krasts 
un skaistākie purvi, zaļākie meži un ziedošākās pļavas. 
Kurzeme ir turīga, jo tā reiz bijusi hercogiste. Tās ainavā 
izceļas savdabīgās lauku muižiņas un kungu mājas, no 
tālienes jau redzamas baltās baznīcas, ar stāstiem izceļas 
pilsētu un lauku muzeji. 

Kurzeme ir garšīga! Te būs nobaudāmi gan lauku labumi, 
gan piekrastes gardumi, ēdieni, balstīti tradīcijās un radīti 
ar mūsdienu garšu. Kurzemi diženu un gardu padara 
tās cilvēki, kuri prot no dabas paņemt to, ko tā sniedz, 
un pārvērst pavisam īpašā, neatkārtojamā produktā – 
meistardarbā. 

Kurzemes diženums sajūtams ik vietā! Atliek tik to ieraudzīt, 
sajust, sataustīt un nogaršot.

1. Ķemeru nacionālais parks. Skaistāko 
purvu, mežu un pļavu teritorija. Populārākās 
dabas takas ir Lielā Ķemeru tīreļa laipa, Zaļā 
kāpa, Kaņiera pilskalna taka un Kaņiera 
Niedrāja laipa, kā arī Dunduru pļavas. 
| Ķemeri, Tukuma novads, +371 67730078, 
kemerunacionalaisparks.lv •D3

2. "Valguma pasaule". Vieta, kur mežā 
iespējams uzlabot veselību Baskāju takā, 
apbrīnot dabu lielformāta fotogrāfijās 
Mākslas takā un atbrīvot prātu kādā no 
labirintiem. Kompleksā pieejama arī viesnīca 
un restorāns. 
| "Valguma pasaule", Smārdes pagasts, 
Engures novads, +371 63181222, 29414022, 
valgumapasaule.lv •D2

3. Šlokenbekas muiža. Viena no retajiem 
nocietinātas viduslaiku muižas paraugiem 
Baltijā un vienīgais Latvijā, kas saglabājies 
līdz mūsu dienām. Muižā izvietots Latvijas 
Ceļu muzejs. 
| Milzkalne, Engures novads,  
+371 29904147, 63182354,  
slokenbeka.lv, celumuzejs.lv •D2

4. Durbes pils. Durbes pils ir viena no 
interesantākajām klasicisma pilīm Kurzemē. 
| Mazā Parka iela 7, Tukums,  
+371 26305946, tukumamuzejs.lv •C2

5. Tukums. Rožu, dārzu un mākslas 
pilsēta. Unikāla ar Mākslas muzeju un tā 
latviešu glezniecības kolekciju, "Pils torni" – 
domājams, mazāko pilsētas muzeju Latvijā, 
un dažādām radošajām darbnīcām, kā arī 
"Rožu maršrutu".  
| Tukums, +371 28311557, visittukums.lv •C2

6. Jaunmoku pils. Jaunākā Latvijas pils. 
Apskati atjaunotos angļu jūgendstila pils 
salonus, uzkāp pils tornī, apmeklē Meža 
muzeju un latviešu Zīmju centru. Pilī ir 
ierīkota viesnīca un restorāns. 
| Jaunmokas, Tukuma novads,  
+371 63107125, jaunmokupils.lv •C2

7. Abavas ģimenes vīndarītava. Latvijas 
lielākā vīnu darītava ar iespēju doties 
ekskursijā - vīnu degustācijā, kā arī vieta, kur 
piestāt, lai iegādātos vīnu līdzņemšanai. 
| "Kalējkrāmi", Tukuma novads,  
+371 26630022, abavas.lv  •D3

8. Kinopilsēta "Cinevilla". Kino dekorāciju 
pilsēta – mazā Holivuda. Gandrīz 20 gadu 
laikā te uzņemta ne viena vien latviešu un 
ārzemju spēlfilma. Ja paveicas, iespējams 
vērot arī filmu uzņemšanas procesu. 
| "Vidusvecvagari", Tukuma novads,  
+371 28606677, cinevilla.lv •D3

9. Džūkstes pasaku muzejs. Apmeklētāji 
aicināti muzejā klausīties Džūkstes pasakas 
un stāstīt pašu dzirdētās, noskatīties leļļu 
izrādi un pašiem tajā piedalīties, kā arī 
apskatīt izstādes un pašiem radīt pasaku 
tēlus. 
| Lancenieku skola, Tukuma novads,  
+371 26513314, tukumamuzejs.lv •D3

10. Viduslaiku Jaunpils. Sevī ietver 
viduslaiku Jaunpils pili, un ap to esošo 
kompleksu – baznīcu, ūdensdzirnavas un 
Zviedru mūri, aiz kura darbojas viduslaiku 
sēta "Niedru lija", kas piedāvā dažādas 
viduslaiku izklaides. 
| Jaunpils, +371 63107082, 26336513, 
jaunpilspils.lv, viduslaikos.lv •C3

11. Radošā darbnīca "7 balles". 
Nodarbojas ar dažādu seno amatu tradīciju 
saglabāšanu un mūsdienīgu attīstīšanu: 
sveču liešanu, kokamatniecību, tinglošanu, 
auduma un koka apgleznošanu u.c.  
| "Graudiņi", Jaunpils pagasts, 
+371 29211988, 7balles.lv  •C3

12. Dabas taka "Viesatas upesloki". 
Izziņas taka, kurā iespējams iepazīt mežu 
dažādos tā attīstības laikos un sarīkot 
pikniku labiekārtotās piknika vietās. Takas 
noslēgums pie Spuņņakmeņa – viena no 
Latvijas dižakmeņiem. 
| Irlavas pagasts, Tukuma novads,  
+371 28302871 •C3

13. Kurzemes cietokšņa muzejs. 
Apskatāma I un II Pasaules kara vēstures 
ekspozīcija, Yl-2 lidmašīna, bruņu- 
transportieris, tanks un izstaigājami 
restaurētie tā laika ierakumi un bunkuri. 
| Skolas iela 8a, Zante,  
Kandavas novads, +371 29442311,  
kurzemescietoksnis.viss.lv •C3

28. Slīteres Nacionālais parks. Eiropā izcila 
dabas retumu un daudzveidības krātuve ar 
labiekārtotām takām, iespēju uzkāpt Šlīteres 
bākā un apmeklēt Dabas izglītības centru. 
| "Šlīteres bāka", Šlītere, Dundagas novads, 
+371 28385025, slitere.lv •B1

29. Kolkas Lībiešu saieta nams. 
Ieskats Ziemeļkurzemes lībiešu kultūrā, 
tradicionālajās nodarbēs, valodas 
skanējumā. Izstādes, kultūras pasākumi un 
tūrisma informācija. 
| "Pastnieki", Kolka, Dundagas novads,  
+371 29402093 •C1

30. Daba laba. Piedāvā loku šaušanu, 
iznomāt kanoe laivas, doties safari 
izbraucienos pa tanku ceļiem, dabas 
mīļotājiem ar fotoaparātiem piedalīties 
fotomedībās. Iespēja baudīt gardumus 
kafejnīcā "Mežā".  
| "Krastiņi", Ances pagasts, Ventspils 
novads, +371 26844295, dabalaba.lv •B1

31. Ovišu bāka. Ovišu bāka ir uzskatāma 
par pirmo vecāko saglabājušos navigācijas 
būvi Latvijā. 37 metrus augsts, cilindrisks 
mūra tornis ar skatu platformu. 
| Oviši, Tārgales pagasts, Ventspils novads, 
+371 26264616 •B1

32. Būšnieku ezera taka. Apkārt ezeram 
izveidots 8 km garš gājēju un veloceliņš, 
savukārt, uz ezeru - 187 m gara gājēju laipa. 
Pieejamas atpūtas zonas.  
| Staldzenes iela 70, Ventspils, 
+371 63622263, visitventspils.com •B1

33. Livonijas ordeņa pils. Senākais 
viduslaiku cietoksnis Latvijā, vecākā būve 
Ventspilī, kur skatāmas ekspozīcijas, 
izstādes. 
| Jāņa iela 17, Ventspils, +371 63626288, 
muzejs.ventspils.lv •A1

34. Piejūras brīvdabas muzejs 
un Mazbānītis. Muzejs stāsta par 
Ziemeļkurzemes piekrastes dzīvi. Šaursliežu 
dzelzceļš aicina izbraukumā ar Mazbānīti. 
| Riņķa iela 2, Ventspils, +371 63624467, 
muzejs.ventspils.lv •A1

35. Koncertzāle "Latvija". Ar unikālām 
stabuļu ērģelēm un pasaulē augstākajām, 
Dāvida Kļaviņa radītajām, vertikālajām 
klavierēm. Dažādi mākslinieku priekšnesumi 
un koncerti. 
| Lielais laukums 1, Ventspils,  
+371 25773303, koncertzalelatvija.lv •A1

36. Bērnu pilsētiņa un bērnu parks 
"Fantāzija". Atpūtas vietas ar interesantām 
atrakcijām, kas piemērotas visa vecuma 
bērniem un jauniešiem.  
| Ventspils. +371 63622263,  
visitventspils.com •A1

37. Ventspils Jaunrades nama planetārijs 
un observatorija. Planetārijā var izzināt 
Zemes un tai tuvākās Visuma daļas. 
Observatorijā, dienas laikā, tiek veikti Saules 
novērojumi un rudens/ziemas vakaros 
vērojamas planētas, miglāji. 
| Maiznieku iela 11, Ventspils,  
+371 63622805, jaunradesnams.lv •A1

38. Ventspils Ūdens piedzīvojumu parks. 
Iespēja atpūsties lielajā un mazajā baseinā, 
ūdensatrakcijās, burbuļvannās un dažādās 
pirtīs. 
| Lauku iela 5, Ventspils, +371 25636777, 
udensparks.lv •A1

39. Piedzīvojumu parks / Slēpošanas 
kalns "Lemberga hūte". Plašs aktīvās 
atpūtas piedāvājums - atrakcijas bērniem, 
šķēršļu trase kokos, veikparks, peintbols. 
Ziemā slēpošanas kalns.  
| Saules iela 141, Ventspils, +371 28611333, 
piedzivojumuparks.lv •A1

40. Pludmales akvaparks. Ūdens izklaides 
parks bez jumta pārseguma, ar slidkalniņiem, 
burbuļvannām un āra baseiniem. 
| Medņu iela 19, Ventspils, +371 26429684, 
pludmalesakvaparks.lv •A1

41. Zilā karoga pludmale un Dienvidu 
mols. Labiekārtota balto smilšu pludmale 
ar dažādām aktīvās atpūtas iespējām un 
kafejnīcām. Dienvidu mola promenādē ir 
pieejami apskates objekti.  
| Ventspils, visitventspils.com •A1

42. Užava. Apskatāma Užavas bāka, 
Sārnates ķemmes-bedrīšu keramikas 
kultūras apmetne. Vietējā alus darītava 
"Užavas alus". 
| Užava, Ventspils novads, +371 28341836 
(bāka), 29219145 (alus darītava) •A2

43. Usmas ezers un tā apkārtne. Vienīgā 
iekšējo ūdeņu jahtu osta, 26 m augsts Ūdru 
kalna skatu tornis, marķēts velomaršruts 55 
km garumā, Lejnieku Mini zoo un dažādas 
atpūtas vietas. 
| Ventspils novads, usmasezers.lv •B2

44. Riežupes Smilšu alas. Garākais 
mākslīgi veidotais pazemes alu labirints 
Baltijā (2 km). Apmeklētājiem tiek piedāvāts 
gida pavadībā apskatīt 460 metrus. 
| Rumbas pagasts, Kuldīgas novads,  
+371 29555042, smilsualas.lv •B2

45. Senais ķieģeļu velvju tilts pār Ventu. 
Eiropā garākais (164 m) ķieģeļu tilts pār 
Ventu celts 1874.gadā. Tas pieejams gan 
kājāmgājējiem, gan transportam. 
| Kuldīga, +371 29334403, visitkuldiga.com 
•B2

46. Ūdenskritums "Ventas rumba". 
Platākais dabiskais ūdenskritums Eiropā - 
249 m. Pavasarī un rudenī te var vērot īpašu 
dabas parādību - zivju lēkšanu pār rumbu. 
| Kuldīga, +371 29334403, visitkuldiga.com 
•B2

47. Kuldīgas vēsturiskais centrs ap 
Alekšupīti. Vienīgais Baltijā saglabājies 
mazpilsētas 17. - 18. gs. ēku apbūves 
ansamblis, kurā ietilpst arī tā sauktā Latvijas 
Venēcija ap Alekšupīti.  
| Kuldīga, +371 29334403, visitkuldiga.com 
•B2

48. Strausu ferma "Nornieki". Lielākā 
strausu audzētava Latvijā. Individuāliem 
apmeklētājiem un grupām iespēja apskatīt 
strausus, kazas un nodegustēt strausu gaļas 
produktus ģimenes restorānā "ar putniem". 
| "Nornieki", Snēpeles pagasts,  
+371 29123501, strausuferma.com •B3

49. Ēdoles pils. Vienīgā Kurzemes 
bīskapijas celtā (1265) mūra pils ar torņiem 
un iekšpagalmu. Piedāvā ekskursijas, 
naktsmītni. 
| Pils iela 1, Ēdole, +371 63321251,  
edolespils.lv •B2

50. Vētru muzejs un Vējturu nams. 
Ekspozīcija "Vētru muzejs", vēsta par 
Baltijas jūras stihijas upuriem, papildināta 
ar pludmalē atrastajām un no dzelmes 
izceltajām senlietām. Savukārt, Vējturu nams 
ir dabas koncertzāle, vieta kultūrai un atpūtai. 
| Jūrkalne, Ventspils novads,  
+371 29448883 •A2

51. Pāvilostas promenāde, pludmale 
un moli. Zvejnieku mazpilsēta ar bagātīgu 
ūdens atpūtas piedāvājumu. Nesteidzīga 
miera osta ceļotājiem un tikšanās vieta 
sērfotājiem. Kūpinātas zivis, skatu torņi, 
muzejs, Akmeņraga bāka un kafejnīcas. 
| Pāvilosta. +371 29121894, pavilosta.lv •A3

52. Padomju laika leļļu kolekcija. Kolekcijā 
skatāmas Latvijas rūpnīcās "Straume" un 
"Dobele" ražotās lelles un mīkstās gumijas 
rotaļlietas. Lielāko kolekcijas daļu veido 
Krievijā un Vācijā ražotās lelles. 
| Atmodas iela 16, Aizpute, +371 28617307, 
visitaizpute.lv •A3

53. Rīgas Zooloģiskā dārza filiāle "Cīruļi". 
Plašos aplokos un mītnēs aplūkojami 38 
sugu savvaļas dzīvnieki, kā arī dažādu šķirņu 
mājdzīvnieki. Pieejamas labiekārtotas takas 
un piknika vieta.  
| Kalvenes pagasts, Aizputes novads,  
+371 26527549, 29386963, rigazoo.lv •A3

54. Ālandes upes atpūtas komplekss. 
3 km garā pastaigu taka savieno vairākus 
Latvijas UNESCO mantojuma sarakstā 
iekļautā Grobiņas arheoloģiskā ansambļa 
pieminekļus, kā viduslaiku pils ar bastioniem, 
Skābaržu kalns un Priediena senkapi. 
| Grobiņa. +371 22024940,  
grobinasturisms.lv •A3

55. Liepājas Zilā karoga pludmale. Baltu 
smilšu pludmale, peldvietas, kafejnīcas, 
ūdenssports, peldvieta cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, nūdistu pludmale. 
| Liepāja, liepaja.travel •A3

56. Amatnieku kvartāls. Vieta, kurā iespēja 
vērot tradicionālu apģērbu, priekšmetu un 
rotu tapšanu, kā arī apskatīt garākās dzintara 
krelles Latvijā. 
| Dārza iela 4/8, Liepāja, +371 26541424 •A3

57. Liepājas Svētās Trīsvienības 
katedrāle. Katedrālē apskatāmas pasaulē 
lielākās mehāniskās ērģeles. Apmeklētajiem 
atvērts arī skatu tornis. 
| Lielā iela 9, Liepāja, +371 20006370,   
trinitatis.lv •A3

58. Koncertzāle "Lielais dzintars". 
Izcila akustika un laikmetīgā arhitektūra. 
Mūsdienīgas telpas mākslinieciski 
augstvērtīgiem kultūras notikumiem, 
izstādēm. Ekskursijas gida pavadībā. 
| Radio iela 8, Liepāja, +371 63424555,  
lielaisdzintars.lv •A3

59. LOC baseins & SPA. Lielākais un 
modernākais baseinu un SPA centrs 
Kurzemē ar relaksācijas zonu, ūdens 
masāžām, pirtīm un zonu bērniem. 
| Brīvības iela 39, Liepāja, +371 63480000, 
loc.lv •A3

60. Zirgu sala. Pieejama pastaigu taka  
(4 km) ar skatu platformām ezerā un putnu 
vērošanas torni, kā arī Dabas māja, kurā ir 
iespēja iepazīt vides zinātni. 
| Zirgu sala 2, Liepāja, +371 25728867, 
liepaja.travel •A3

61. Karosta. Lielākā vēsturiskā militārā 
teritorija Baltijā, kurā apskatāmas 
fortifikācijas būves un savdabīga Karostas 
arhitektūra. 
| Liepāja, +371 26369470, liepaja.travel •A3

62. Beberliņu atpūtas parks. Aktīvās 
atpūtas cienītajiem pieejams orientēšanās 
poligons, šķēršļu parks, veikparks, pūšļu 
parks uz ūdens, peldvieta un piknika vietas.  
| Lībiešu iela 2/6, Liepāja, liepaja.travel •A3

63. O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta 
"Airītes". Pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
vietā izveidots muzejs ar ekspozīciju par 
O. Kalpaka dzīvi un likteni. Parks ar atpūtas 
vietu un virvju trasīti. 
| "Airītes", Zirņu pagasts, Saldus novads, 
+371 22017465, karamuzejs.lv •B3

64. Stacija "Airīte". Vieta, kur vilcieni 
vairs nepiestāj, bet apskatāma ekspozīcija 
par dzelzceļu Kurzemē, atjaunots stacijas 
interjers un vēstures liecības. 
| Zirņu pagasts, Saldus novads,  
+371 29503503, facebook.com/airitestation 
 •B3

65. Kino-foto vēstures ekspozīcija 
lauku sētā "Ziķi". Iespaidīga kino un 
foto aparatūras un piederumu vēstures 
ekspozīcija. Lauku sētā var aplūkot arī 
strausus un iepazīties ar plašo saimniecību. 
| "Ziķi", Zirņu pagasts, Saldus novads,  
+371 29265183  •B3

66. J. Rozentāla Saldus vēstures un 
mākslas muzejs. Apskatāmi gleznotāja 
Jaņa Rozentāla darbi un skices, ekspozīcijas 
par J.Rozentālu un novada vēsturi, kā arī 
dažādas izstādes. 
| Striķu iela 22, Saldus, +371 26193485, 
muzejs.saldus.lv •C3

67. Kapelleru nams. Piedāvā radošās 
nodarbības, interaktīvas spēles apmeklētāju 
grupām, kā arī ekskursijas pa Saldu. Mājvieta 
keramikas darbnīcai "Podnīca". 
| Striķu iela 7, Saldus, +371 63807443,  
29443117  •C3

68. "Saldus" uzraksts Biļļu kalna skatu 
laukumā. Iespaidīgs skats uz Saldus 
pilskalnu, ezeru un pilsētu no skatu laukuma 
Biļļu kalnā ar lielizmēra uzrakstu "Saldus". 
Īpaši iecienīta fotografēšanās vieta. 
| Saldus. +371 63807443,  
turisms.saldus.lv •C3

69. Cieceres ezera skatu tornis. 18,4 m 
augstais skatu tornis Cieceres ezera krastā, 
kuram blakus atrodas labiekārtota teritorija 
ar soliņiem un piknika vietu, un peldvietu. 
| "Saulrieti", Cieceres pagasts,  
Brocēnu novads, broceni.lv •C3

70. Brocēnu Mežaparks un Gaisa takas. 
Bezmaksas aktīvas atpūtas vieta ar pastaigu 
takām, āra vingrošanas laukumiem, piknika 
vietām un 2 virvju trasēm – "Brocēnu gaisa 
takām". 
| Brocēni, +371 24933055, broceni.lv •C3

71. Kalnu kultūras nams un dabas taka.
Uzrāpties uz Kalnu kultūras nama jumta un 
apskatīt Kalnu dabas taku kopā ar "Kalnu 
zaļajām raganiņām". Iespēja pieteikt arī 
ēdināšanu. 
| Kalni, Nīgrandes pagasts, Saldus novads, 
+371 26361275  •B4

72. Jaunauces pils. Piedāvā ekskursijas pa 
pili un muižas parku, iespēju aplūkot vienīgo 
klasicisma stila kupola gleznojumu Latvijā. 
| Jaunauce, Saldus novads. +371 26014296, 
jaunaucespils.lv  •C4

14. Rožu dārzs "Rozītes". Rožu kolekcijas 
dārzs, kas iepazīstina ar rožu šķirnēm no 
dažādām Eiropas valstīm. Iespēja aplūkot 
dārzu un stādaudzētavu, konsultēties par 
rožu audzēšanu, kā arī iegādāties rožu 
stādus. 
| "Rozītes", Sēmes pagasts, Tukuma novads, 
+371 26469604, dailasrozes.lv  •C2

15. Šokolādes muzejs Pure Chocolate.
Muzejā uzzināms viss par šokolādes vēsturi, 
ieguvi, apstrādi un lietošanu, kā arī par Pure 
Chocolate produkciju, ko var nopirkt muzeja 
veikaliņā. 
| Pūre - 9, Pūre, Tukuma novads,  
+371 22100042, purechocolate.lv •C2

16. Dabas parks "Abavas senleja". 
Teritorija ar izcilu ainavisko vērtību – ieleju, 
pļavu un nogāžu mozaīkveida ainavām. 
Kandavas vecpilsēta – savdabīga pakalnu 
pilsēta, kurā atrodas vecākais mūra tilts 
Latvijā. 
| Kandava, +371 28356520, kandava.lv •C2

17. Sabiles Vīna kalns. Ginesa rekordu 
grāmatā ierakstīts kā vistālāk uz ziemeļiem 
esošais vīna dārzs. Iespēja iestādīt savu 
vīnogulāju. Pie Sabiles atrodas arī vīna 
darītavas. Pieejamas ekskursijas. 
| Kalna iela, Sabile, Talsu novads,  
+371 27841827, visit.sabile.lv •C2

18. Pedvāles mākslas parks. Ainavisks 
vides mākslas objektu parks ar garām 
pastaigu takām. Firkspedvāles muižā 
darbojas starptautiska mākslinieku 
rezidence. 
| Pedvāle, Talsu novads, +371 29133374, 
pedvale.lv •C2

19. Rideļu dzirnavas. Dzirnavu muzejā var 
vairāk uzzināt par graudsaimniecību, kā un 
ar kādām ierīcēm no graudiem ir ražoti milti. 
Kompleksā ir arī krodziņš un neliels viesu 
nams. 
| Rideļu dzirnavas, Engures novads,  
+371 26536532, rideludzirnavas.lv •C2

20. Pastariņa muzejs. Iepazīsti 
Ziemeļkurzemes lauku sētas dzīvesveidu 
19. gadsimta beigās un 20. gadsimta pirmajā 
pusē. Muzejs īpaši interesants būs ģimenei 
ar bērniem. 
| "Bisnieki", Tukuma novads,  
+371 28651091, tukumamuzejs.lv •C2

21. Lielzeltiņu observatorija. Piemērotākā 
vieta Latvijā, kur sākt zvaigžņu ceļojumu! Šeit 
var sajust debesjuma varenību un apzināties, 
ka cilvēce tikai tāds niecīgs puteklītis vien ir.  
| "Lielzeltiņi", Talsu novads, +371 29209002, 
deepskyseeing.site •C2

22. Dabas parks "Engures ezers". Apskati 
savvaļā mītošos zirgus un govis, kā arī 
Orhideju taku. Lagūnas tipa ezera krastā 
atrodas arī vairāki putnu vērošanas torņi. 
| Bērzciems, Engures novads,  
+371 29474420, eedp.lv •C2

23. Nurmuiža. Pils telpas uzskatāmas par 
vienu no efektīgākajiem neoklasicisma 
interjeru paraugiem Latvijas pilīs. Pieejami 
gida pakalpojumi un restorāns. 
| Nurmuiža, Talsu novads, +371 28785676, 
nurmuizaspils.com •C2

24. Gleznu maršruts "Māksla uzzied 
Talsos". Gleznu reprodukcijas pilsētvidē, 
kas ļauj salīdzināt kādreizējo ainavu ar 
mūsdienām. Piecas no reprodukcijām ir 
atdzīvinātas ar animāciju. 
| Liela iela 19/21, Talsi, +371 26469057,  
visittalsi.com •C2

25. Talsu Radošā sēta. Amatnieku un 
mākslinieku darbnīcas. Iepriekš piesakoties, 
var apskatīt kompleksu Ķēniņmeitas 
pavadībā vai izveidot savu suvenīru no ādas 
vai tekstilmateriāliem. 
| Lielā iela 19/21, Talsi, +371 27842064,  
tautasnams.lv •C2

26. Dabas atpūtas parks "Laumas". 
Atpūtas parks ar plašu piedāvājumu. Bišu un 
putnu dzīves noslēpumu izzināšana, iespēja 
uzspēlēt disku golfu un izbaudīt laiku pie 
dabas ar ģimeni vai draugiem. 
| "Laumas", Talsu novads, +371 29477731, 
laumas.lv •C1

27. Dundagas pils. Lielākā un vecākā 
viduslaiku pils Ziemeļkurzemē - 13. gs. 
Piedāvājumā ekskursijas, izstādes, telpas 
svinībām, semināriem un naktsmītnes. 
| Pils iela 14, Dundaga, +371 29444395, 
dundagaspils.lv •B1

Tūrisma objekti

neatliekamās palīdzības 
tālrunis Eiropas savienībā

Google Play / App Store:
Latvia.Travel

Baznīcas iela 5, Kuldīga
+371 29334403, 
visitkurzeme@gmail.com, www.kurzeme.lv

Kurzemes tūrisma asociācija

Kurzeme
LVKurzeme 

Tūrisma karte

Rietumlatvija

Foto: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras arhīvs, Shutterstock.com, 
Dreamstime.com, Kurzemes tūrisma asociācijas arhīva foto.
Bezmaksas izdevums.

© Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2020
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76 56 Talsi

111 72 83 Saldus

184 63 115 119 Rīga
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58 96 58 52 155 91 Kuldīga

166 45 85 105 23 201 137 Jūrmala

Burāšana Kurzemē

Attālumi starp pilsētām (km)

1 Tūrisma objekts

Tūrisma informācijas centrs

Eurovelo 13

Galvenais ceļš

Reģionālie ceļi

Pārējie ceļi

Dzelzceļš

Melnais segums

Grants segums

Zemesceļš

Nacionālais parks, rezervāts

Nacionālo parku, rezervātu 
robežas

Valsts robeža

Kuldīga 45  46  47  www.visitkuldiga.com

Liepāja 55  56   57   58   59   60   61   62  www.liepaja.travel

EDEN - izcilākie Eiropas tūrisma galamēķi

Velomaršruti

Kurzemes tūrisma 
asociācija iesaka

 jāpiesakās iepriekš •A1 kvadrants

 552
Valguma velo takas 
14-22 km

 553
Apkārt Engures ezeram 
65 km

 573 Jaunpils lielais loks 35 km

 574 Tukuma piļu loks 29 km

 554 Talsu pauguraine 25 km

 555 Abavas senleja 36 km

 562 Suiti 56 km

 563 Ventas ieleja 39 km

 564 Riežupe 39 km

 565 Strausus lūkoties 47 km

 569
Auces un Saldus novada 
pierobeža - muižas un 
pilis 56 km

 572
Gar lavandu laukiem 
71 km

 571
Pāvilostas jūras loks 
79 km

 585 Grobiņas Velobānis 20 km

 556 Baron Bōgans 36 km

 557
Kolkas aplis "No Dižjūrs 
lidz Mazjūrai" 50 km

 558
Pa lībiešu ciemiem un 
Mazbānīša dabas taka 
27 km

 559
Apkārt Usmas ezeram 
48 km

 560
Apkārt Būšnieku ezeram 
20 km

 561 Ventas upe 95 km

 568
Apkārt Papes ezeram 
32 km

 

580
581
582
583
584

Priekules apkārtne 
19-58 km

 Liepāja: Karosta 12 km

www.velokurzeme.lv

 
Eurovelo 
10

"Apkārt Baltijas jūrai" 
490 km

 
Eurovelo 
13

"Dzelzs priekškars" 
390 km

Maršruti

Garo distanču pārgājienu maršruti

Jūrtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta 
E9 daļa gar Baltijas jūru, kas ved gar Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas piekrasti.

Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta 
E11 daļa Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas skaistākajiem mežiem un nacionālajiem parkiem.

www.baltictrails.eu

Laivošanas maršruti

Laivu maršruti, ūdenstūrisma kartes, pasākumi un noderīgi padomi.

www.upesoga.lv

Autobraucēju maršruti

Dabas takas Kurzemē:

 

Industriālais mantojums Kurzemē

Industriālā mantojuma tūrisms ir lieliska iespēja iepazīties ar senām 
industriālajām ēkām, tehniku un tās izmantošanai nepieciešamajām 
iemaņām. Industriālā mantojuma tūrisms ļauj mums iepazīt dzirnavas, 
izbijušus dzelzceļus, rūpnīcas, bākas un ūdenstorņus.

www.industrialheritage.travel

Šeit atradīsiet jahtu ostu tīkla karti un katalogu ar detalizētu informāciju par 
visām jahtu ostām Latvijā un Igaunijā.

www.eastbaltic.eu

Baltu ceļš:

Aizpute.  Atmodas iela 16, Aizpute, +371 28617307, turisms@aizpute.lv, visitaizpute.lv •A3

Alsunga.  Skolas iela 11a, Alsunga, +371 26425015, muzejs@alsunga.lv, alsunga.lv •A2

Cīrava. "Atbalsti", Cīrava, Aizputes novads, +371 25435898, turisms@cirava.lv, cirava.lv •A3

Dundaga. Dundagas pils, Pils iela 14, Dundaga, +371 29444395, tic@dundaga.lv,  
visit.dundaga.lv •B1

Engure.  Jūras iela 114, Engure, +371 24400170, tic@tic@enguresnovads.lv,  
enguresnovads.lv •D2

Embūte.  Embūte-1, Embūte, +371 26632134, embutes.tic@inbox.lv, vainode.lv •B3

Grobiņa.  Lielā iela 56b, Grobiņa, +371 22024940, info@grobinasturisms.lv,  
grobinasturisms.lv •A3

Jaunpils.  "Pils", Jaunpils, +371 20204694, turisms@jaunpils.lv, jaunpils.lv •C3

Kandava.  Ūdens iela 2, Kandava, +371 63181150, info@kandava.lv, visitkandava.lv •C2

Kazdanga. Jaunatnes gatve 1, Kazdanga, Aizputes novads, +371 29103813,  
turisms@kazdanga.lv, visitaizpute.lv •B3

Kolka.  "Pastnieki", Kolka, +371 29402093, lsn@kolka.lv, visit.dundaga.lv •C1

Kolkasrags.  Kolka, +371 29149105, kolkacape@inbox.lv, kolkasrags.lv •C1

Kuldīga.  Baznīcas iela 5, Kuldīga, +371 29334403, tourinfo@kuldiga.lv, visitkuldiga.com •B2

Liepāja.  Rožu laukums 5/6, Liepāja, +371 63480808, 29402111, info@liepaja.travel,  
liepaja.travel •A3

Liepāja (Karosta).  Invalīdu iela 4, Liepāja, +371 26369470, info@karostascietums.lv,  
karostascietums.lv •A3

Mērsrags.  Zvejnieku iela 2, Mērsrags, +371 63237704, infocentrs@mersrags.lv,  
mersrags.lv •C2

Nīca.  Bārtas iela 6, Nīca, +371 63489501, 29458532, turisms@nica.lv, nica.lv •A4

Pāvilosta.  Dzintaru iela 2, Pāvilosta, +371 63498229, 29121894, tic@pavilosta.lv,  
pavilosta.lv •A3

Priekule.  Aizputes iela 1a, Priekule, +371 26132442, 63497950,  
turisms@priekulesnovads.lv, priekulesnovads.lv •A4

Roja.  Selgas iela 14E, Roja, +371 28630590, tic@roja.lv, roja.lv •C1

Rucava.  "Centra Dzirnavas", Rucava, +371 29134903, tic@rucava.lv, rucava.lv •A4

Sabile.  Pilskalna iela 6, Sabile, +371 27841827, tic.sabile@talsi.lv, visit.sabile.lv •C2

Saldus.  Striķu iela 3, Saldus, +371 63807443, tic@saldus.lv, turisms.saldus.lv •C3

Skrunda.  Ventas iela 14, Skrunda, +371 26121374, tuac@skrunda.lv, skrunda.lv •B3

Brocēni.  "Bodnīca", Lielcieceres iela 11a, +371 25862670,  
ilze.tomanovica-barone@broceni.lv, broceni.lv •C3

Talsi.  Lielā iela 19/21, Talsi, +371 26469057, tic@talsi.lv, www.visittalsi.com •C2

Tukums.  Talsu iela 5, Tukums, +371 63124451, 28311557, tic@tukums.lv,  
visittukums.lv •C2

Vaiņode.  Brīvības iela 17, Vaiņode, +371 63451572, turisms@vainode.lv, vainode.lv •B4

Valdemārpils.  Raiņa iela 14A, Valdemārpils, +371 63254762, 26481238, 
tic.valdemarpils@talsi.lv, valdemarpils.lv •C1

Ventspils.  Dārzu iela 6, Ventspils, +371 29232226, tourism@ventspils.lv, 
visitventspils.com •A1

Ziemupe/Vērgale.  "Jūras māja", Ziemupe, Pāvilostas novads, +371 29437166, 
daina.vitola@pavilosta.lv, pavilosta.lv •A3

Tūrisma informācijas centri

www.kurzeme.lv

#latviatravel @AtklajLatviju latviatourism
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