
1

4

9

11

15

18

23

24

26

31

32

33

36

41

43

50

48

56

46

53

55

60

62

61

63

73

69

66

75

76

78

77

79

82

91

89

100

98

103

111

107

109

110

118

119

122

121

123

125

127

130

129

135

134

137

141

144

143

147

140

148

154

40

3

6

17

21

16

93

112

Kultura i tradycje

Natura

31. Muzeum Pałacu w Rundāle.  Zabytek architektury i sztuki 
barokowej i rokokowej, architekt F.B.Rastrelli, ekspozycja wnętrz, regularny 
park w stylu francuskim. Rundāles pagasts, [56.414616,24.025383], 
+371 63962197, +371 26499151, booking@rundale.net, www.rundale.net 
•C2

32. Pałac w Mežotne.    Styl klasycystyczny, architekci 
G.Quarenghi, J.G.Berlitz, odrestaurowane wnętrza paradne, park 
krajobrazowy, hotel, restauracja, wyjątkowe potrawy z Bauski. Mežotnes 
pagasts, [56.438313,24.052919], +371 63960711, +371 26595108, 
pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv •C2

33. Muzeum Zamku w Bausce.  Ruiny twierdzy Zakonu Krzyżackiego, 
rezydencja książąt Kurlandii, wieża widokowa, ekspozycja, wystawy, 
programy edukacyjne. Bauska, [56.402931,24.173397], +371 63923793, 
+371 63922280, bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv •C2

34. Muzeum w Bausce.  Ekspozycja o historii Bauski w XX w., kolekcja 
lalek i zabawek T. Čudnovskiej, wystawy artystyczne, przedstawienia, 
studio ludowej sztuki użytkowej "Bauska". Bauska, [56.409962,24.184685], 
+371 63960508, +371 63960511, bauskasmuzejs@bauska.lv, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

35. Kościół Św. Ducha w Bausce. Wybudowany pod koniec XVI w., 
zwiedzanie kolekcji sztuki z unikatowymi dziełami sztuki z okresu XVI-XIX 
w., wizerunek najstarszego herbu miasta. Bauska, [56.409596,24.182557], 
+371 26609920, +371 29227564 •C2

36. Ratusz w Bausce.  Najstarszy odnowiony ratusz na 
Łotwie, w XVII w. największy w Księstwie Kurlandii, atrakcja 
"Waż i mierz w Bausce", centrum informacji turystycznej. Bauska, 
[56.410007,24.185457], +371 63923797, +371 27746484, tourinfo@bauska.lv, 
www.tourism.bauska.lv •C2

37. Stare miasto w Bausce. Powstawało w okresie XVI -XIX w., 
zachowując plan ulic i plac ratuszowy, zabytek zabudowy miejskiej o 
znaczeniu państwowym. Bauska, [56.410007,24.185673], +371 63960509, 
+371 63960508, bauskasmuzejs@bauska.lv, www.bauskasvecpilseta.lv •C2

38. Muzeum motoryzacji w Bausce.  Samochody osobowe z lat 
trzydziestych XX w., sprzęt rolniczy z lat 20-ych i 30-ych, specjalistyczny 
sprzęt wielkogabarytowy, wystawa. Codes pagasts, [56.414661,24.181423], 
+371 67025887, bauskainfo@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv •C2

39. Ośrodek rekreacyjny "Miķelis".  Zagroda chłopska z Semigalii, 
największa w krajach bałtyckich kolekcja pojazdów rolniczych, 
wyjątkowe potrawy z Bauski, sauna, plac zabaw. Gailīšu pagasts, 
[56.311390,24.275469], +371 26493940, +371 26443496, info@mikelis.lv, 
www.mikelis.lv •C3

40. Wiatrak Ribbes. Wiatrak typu holenderskiego (1867), noclegi, 
restauracja, plac zabaw. Cerausktes pagasts, [56.360867,24.284049], 
+371 26564580, info@rozmalas.lv, www.rozmalas.lv •C3

41. Muzeum V.Plūdonisa.  Wystawa poświęcona życiu i 
twórczości poety, Zaķīšu pirtiņa (Łaźnia zajączków), figury zająców, 
kolekcja kół, ścieżka przyrodnicza, miejsce na piknik. Ceraukstes 
pagasts, [56.410017,24.293716], +371 29194975, +371 63926131, 
signe.samsone@tvnet.lv, www.bauskasmuzejs.lv •C2

42. Zespół dworkowy w Bruknie. Rezydencja ziemiańska z XIX 
w., stodoła, szopa, obora, centrum duchowe, obozy chrześcijańskie, 
plenery artystyczne, święto muzyki renesansowej, noclegi. Dāviņu 
pagasts, [56.468530,24.442973], +371 29633291, +371 28850225, 
bruknasmuiza@inbox.lv, www.bruknaskopiena.lv  •C2

43. Skansen "Ausekļu dzirnavas".  Święto wysiewu i zbiorów z 
pokazami prac rolniczych i rzemiosł, możliwość uczestnictwa. Bārbeles 
pagasts, [56.440678,24.581223], +371 29197412, +371 26396878, 
martins.medins@inbox.lv, www.ausekludzirnavas.lv •C2

44. Kościół katolicki i cmentarz w Skaistkalne. Największy ośrodek 
wiary katolickiej w Semigalii, kolekcja pomników sztuki, historyczne 
wnętrze, grobowce arystokracji i duchowieństwa. Skaistkalnes 
pagasts, [56.379514,24.645116], +371 63933154, +371 26346250, 
pauliniesi@inbox.lv, laimaindrike@inbox.lv, www.skaistkalne.lv  •C3

45. Iecava i pałacowy park krajobrazowy.  Kościół luterański, 
armaty, muzeum "Arhīvs", Dievdārziņš (Boski ogród), ogrody w Iecavie. 
 Iecavas novads, [56.596075,24.192267], +371 26639727, +371 29419247, 
www.iecava.lv  •C2

46. Obserwatorium astrofizyczne w Baldone.  12. największy 
teleskop na świecie, planety układu słonecznego w zbliżeniu, 
gwiazdy, wycieczki w towarzystwie przewodnika. Baldones pagasts, 
[56.77336,24.40411], +371 29266797, +371 28763738, vija.eglite@inbox.lv, 
ilgmars@latnet.lv, www.baldonesobservatorija.lu.lv  •C1

47. Muzeum historii okręgu Ķekava.  Wystawy dotyczące historii i 
kultury okręgu. Ķekavas pagasts, [56.828845,24.238655], +371 67969227, 
aija.grinvalde@kekava.lv, www.parkulturu.lv •C1

48. Muzeum Dźwiny.  Ekspozycja historii Dźwiny, zagroda na wolnym 
powietrzu, park o powierzchni 9,1 ha, Dźwina, wycieczka statkiem. Salaspils 
lauku teritorija, [56.849389,24.229616], +371 67266367, +371 67216398, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv •C1

49. Pałac Depkina w Ramavie. Zabytek historyczny o 
znaczeniu państwowym, Garlieb Merkel, stara szosa do Bauski, 
dawna brama do posiadłości, nowoczesny pensjonat. Ķekavas 
pagasts, [56.888976,24.158008], +371 67916202, +371 26133833, 
info@ramavasmuiza.lv, www.ramavasmuiza.lv  •C1

50. Kościół ewangelicko-luterański w Katlakalns.  Zabytek 
architektury o znaczeniu państwowym, ogród z 80 różnymi gatunkami 
sadzonek, dach kopułowy. Ķekavas pagasts, [56.899311,24.172249], 
+371 27059937, katlakalns@gmail.com, www.katlakalns.lv  •C1

51. Muzeum A.Upītisa. Dom letni pisarza z utworzonym przez 
niego ogrodem i ulubionymi drzewami pisarza. Skrīveru novads, 
[56.630756,25.102386], +371 65197221, +371 29496725 •D2

52. Muzeum Historii i Sztuki "Kalna Ziedi" w Aizkraukle.  
Grodzisko, ekspozycja, wystawy, gry i zabawy, krzyże w kole, ule pszczele. 
 Aizkraukle, [56.598816,25.269629], +371 65123351, +371 28305405, 
aizkrauklesmuzejs@inbox.lv •D2

53. Ruiny zamku w Koknese.   Czasy średniowieczne, działa z czasów 
szwedzkich, bicie monet, ekspozycja historyczna. Kokneses pagasts, 
[56.637833,25.417213], +371 65161296, +371 29275412, turisms@koknese.lv, 
www.koknese.lv •E2

54. Zespół dworkowy w Koknese. Dom zarządcy dworku, pisarz 
R.Blaumanis. Kokneses pagasts, [56.643493,25.427181], +371 65161296, 
turisms@koknese.lv, +371 29275412, www.koknese.lv •E2

55. Kościół ewangelicko-luterański w Koknese. Dzwon 
żeliwny, obrazy A.Dobengersa, pastor E.Gliks. Kokneses pagasts, 
[56.641247,25.433006], +371 65161347, www.koknese.lv  •E2

56. "Likteņdārzs" (Ogród przeznaczenia).  Miejsce upamiętniające 
ofiary reżimu totalitarnego w XX w., wyspa. Kokneses pagasts, 
[56.634895,25.438843], +371 25495544, info@koknesesfonds.lv, 
www.liktendarzs.lv •E2

57. Dom pamięci rzeźbiarza V.Jākobsonsa - muzeum 
"Galdiņi". Rzeźby, rysunki, narzędzia, kolekcja obuwia. Bebru 
pagasts, [56.724525,25.492271], +371 27294969, +371 26339168, 
telniekamuzejs@koknese.lv, www.koknese.lv •E1

58. "Latvju spīķeris".  Sala wystawowa, upominki, usługi turystyczne, 
stała wystawa fotograficzna - Dźwina w okresie sprzed zalania od Pļaviņas 
do Koknese. Klintaines pagasts, [56.600197,25.655243], +371 26161131, 
info@mezmalasvikings.lv, www.mezmalasvikings.lv •E2

59. Kościół ewangelicko-luterański w Krustpils. Wzniesiony 
w XVII w., organy zbudowane w 1935 r. przez Ģ.Dūrējsa. Jēkabpils, 
[56.512890,25.855834], +371 29107876, www.krustpilsbaznica.lv •E2

60. Muzeum Historii Jēkabpils i zamek w Krustpils.  Ekspozycja 
dotycząca zamku w Krustpils, platforma widokowa w wieży bramnej, 
wystawy. Jēkabpils, [56.511276,25.859455], +371 65221042, +371 26597463, 
krustpils1@inbox.lv, www.jekabpilsmuzejs.lv •E2

1. Muzeum bitew bożonarodzeniowych "Mangaļi". Strzelcy 
łotewscy, bitwy bożonarodzeniowe z czasów I wojny światowej, ekspozycje 
zewnętrzne, ścieżka informacyjna o długości 7,2 km, fortyfikacje armii 
niemieckiej. Valgundes pagasts, [56.830136,23.702233], +371 28349259, 
+371 67228147, mangali@karamuzejs.lv, www.karamuzejs.lv •B1

2. Oddział żeńskiego Monasteru Trójcy Świętej i św. Sergiusza w 
Rydze. Prawosławny monaster żeński, cerkiew Jānisa Trepnieksa, cerkiew 
Przemienienia Pańskiego, kaplica, kolekcja ikon. Valgundes pagasts, 
[56.733928,23.695524], +371 63085244, +371 63085215  •B1

3. Pałac w Jełgawie i grobowiec książąt Kurlandii.  Styl barokowy, 
architekt F.B.Rastrelli, Księstwo Kurlandii i Semigalii, grobowiec dynastii 
książąt, sarkofagi. Jelgava, [56.655743,23.733280], +371 63005617, 
muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv, +371 63962197, booking@rundale.net, 
www.rundale.net •B2

4. Wieża kościoła św. Trójcy w Jełgawie.  Interaktywne ekspozycje 
historyczne, plac widokowy, sala wystawowa, restauracja, centrum 
informacji turystycznej. Jelgava, [56.652430,23.728882], +371 63005445, 
+371 63005447, tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv •B2

5. Łotewskie Muzeum Historii Kolejnictwa - Ekspozycja w 
Jełgawie. Jedyny oddział Łotewskiego Muzeum Kolejnictwa poza 
Rygą, węzeł kolejowy w Jełgawie, model kolei, zajezdnia lokomotyw. 
 Jelgava, [56.640754,23.730727], +371 63096494, muzejs@ldz.lv, 
www.railwaymuseum.lv •B2

6. Rzymskokatolicka Katedra Niepokalanej Marii Panny w 
Jełgawie. Architekt K.E.Strandmanis, styl pseudogotycki, bareliefy "Święta 
wieczerza". Jelgava, [56.649300,23.727388], +371 63021550  •B2

7. Sobór Świętych Symeona i Anny w Jełgawie. Architekt N.Čagins, 
koniec XIX w., pierwszy autor projektu F.B.Rastrelli, kolekcja ikon, dziewięć 
dzwonów. Jelgava, [56.649017,23.729657], +371 63020207 •B2

8. Katedra luterańska Św. Anny w Jełgawie. Najstarszy budowla w 
Jełgawie, największe organy w Semigalii, obraz J. Rozentālsa, dąb Marcina 
Lutra. Jelgava, [56.650838,23.716091], +371 63025515  •B2

9. Muzeum Historii i Sztuki im. Ģ.Eliassa w Jełgawie.  Acadeima 
Petrina, pierwsza szkoła wyższa na Łotwie, ekspozycje historyczne, obrazy 
Ģedertsa Eliassa, wystawy. Jelgava, [56.649905,23.728819], +371 63023383, 
muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv •B2

10. Muzeum Pamięci Ā.Alunānsa. Ojciec teatru łotewskiego, 
interaktywna ekspozycja, scena. Jelgava, [56.644302,23.710352], 
+371 63021180, muzejs@muzejs.jelgava.lv, www.jvmm.lv •B2

11. Wyspa Pocztowa.  Miejsce na wypoczynek, spacery i imprezy 
kulturalne z estradą, lodowiskiem, placami gier, platformą widokową, 
plażą. Jelgava, [56.6527052,23.7335418] •B2

12. Ekspozycja sportów motorowych w Ozolnieki. Kolekcja 
zabytkowych motocykli, A.Zamockis, stroje motocyklistów, trofea z 
zawodów, kolekcja starodawnych przedmiotów. Ozolnieku pagasts, 
[56.693953,23.763427], +371 26751108, +371 63022602  •B2

13. Muzeum Pamięci J.Čakste "Auči". Dom rodzinny pierwszego 
prezydenta Łotwy, ekspozycja o rodzie Čakste. Salgales pagasts, 
[56.594320,23.955428], +371 26392154, ineta.freimane@jelgavasnovads.lv 
 •B2

14. Dom Pamięci E.Virzy i E.Stērstes "Billītes". Dom pisarza, poety 
Edvartsa Virzy, ekspozycja. Salgales pagasts, [56.5751978,24.1091827], 
+371 29299790, billites@inbox.lv  •C2

15. Muzeum Pamięci K.Ulmanisa "Pikšas".  Prezydent państwa, 
ekspozycja historyczna, kolekcja sprzętu rolniczego, wystawa, zagroda 
wiejska, pomnik. Bērzes pagasts, [56.659549,23.482979], +371 29364230, 
piksas@piksas.lv, www.piksas.lv •B2

16. Muzeum historii okręgu Dobele.  Stała ekspozycja historyczna, 
wystawy, gry interaktywne, damy z pałacu, pracownie artystyczne, 
wycieczki po mieście. Dobele, [56.625098,23.276559], +371 63721309, 
muzejs@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

17. Ruiny zamku krzyżackiego w Dobele.  Wieża widokowa, 
grodziszcze Semigalów, imprezy na wolnym powietrzu, rzeka Bērze, 
wycieczki w towarzystwie dam zamkowych. Dobele, [56.621419,23.271088], 
+371 63721309, +371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

18. Dom Rzemiosła w Dobele.  Pracownie umiejętności 
rzemieślniczych, nauka starodawnych i współczesnych rzemiosł, 
wystawy tematyczne, kolacja, jarmarki. Dobele, [56.623350,23.283421], 
+371 22049477, kulturasnams@dobele.lv, www.kulturadobele.lv  •A2

19. Kościół luterański w Dobele. Wybudowany w 1495 r., unikatowy 
zabytek sztuki, ołtarz, zabytek architektury klasy państwowej. Dobele, 
[56.623573,23.281575], +371 26430548 •A2

20. Centrum historyczne w Dobele - plac Targowy.   
Zrekonstruowany oryginalny układ, miejsce handlu i miejscowych 
wydarzeń, kawiarnie, fontanny. Dobele, [56.623269,23.281744], 
+371 63723074, +371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

21. Bunkier partyzantów narodowych w Īle. Miejsce walk i pamięci 
partyzantów. Zebrenes pagasts, [56.578750,22.924990], +371 26136682, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

22. Pałac w Lielauce. Eklektyzm, park z egzotycznymi roślinami, 
jezioro, noclegi. Lielauces pagasts, [56.519840,22.895729], +371 26370377, 
lielaucespp@zemgale.lv, www.auce.lv  •A2

23. Pałac w Vecauce.  Centrum kulturalno-turystyczne, park 
krajobrazowy z egzotycznymi roślinami, noclegi, gastronomia. 
 Auce, [56.469700,22.890314], +371 63745302, +371 29195959, 
vecaucespils@gmail.com, www.vecauce.lv  •A2

24. Pałacyk w Zaļenieki (Zielony).  Architekt S. Jensen, późny barok, 
książę Kurlandii E.J. Biron, technikum w Zaļenieki, park pałacowy, ścieżka 
przyrodnicza. Zaļenieku pagasts, [56.530771,23.508259], +371 63074250, 
+371 22043531, zaleniekuavsk@inbox.lv, www.zav.lv  •B2

25. Kolekcja starodawnych zegarów i odbiorników radiowych 
"Abrakašos". Przedmioty i narzędzia codziennego użytku, opowieść o 
starodawnych przedmiotach. Penkules pagasts, [56.492325,23.241960], 
+371 26455492  •A2

26. Drewniany zamek z XII w. w Tērvetes.  Starodawna 
historia Semgalii, kolekcja biżuterii, strojów i broni. Tērvetes 
pagasts, [56.481430,23.376153], +371 29896804, lielkenins@inbox.lv, 
www.lielkenins.lv •B2

27. Muzeum Anny Brigadere "Sprīdīši".   Miejsce pracy i odpoczynku 
pisarki, ekspozycja, dom gościnny, sauna, kawiarnia. Tērvetes pagasts, 
[56.483327,23.376927], +371 26532691, spridisi@spridisi.lv, www.spridisi.lv 
 •B2

28. Muzeum skrybów "Ķipi". Dawna zagroda wiejska, kolekcja książek, 
ekspozycja, imprezy literackie. Tērvetes pagasts, [56.459886,23.391559], 
+371 29351141, tervetetic@inbox.lv •B2

29. Zamek w Mežmuiža. Zabytek architektury o znaczeniu 
państwowym. wybudowany w XIX w., park. Augstkalnes pagasts, 
[56.404577,23.335436], +371 26473531, augstkalnes.vsk@zemgale.lv, 
www.mezmuiza.lv  •B3

30. Dwór w Blakenfelde.   Budowla z XVIII-XIX w., park w stylu 
angielskim, muzeum dzwonów, degustacja produktów z bzu, noclegi. 
 Vilces pagasts, [56.344608,23.547672], +371 27810348, bmuiza@inbox.lv, 
www.blankenfeldesmuiza.lv  •B3

61. Oddział zewnętrzny Muzeum Historii Jēkabpils 
"Zagroda Zelów".  Zagroda średnio zamożnego chłopa z 
plemienia Zelów, możliwość wypróbowania swoich zdolności 
w rzemiosłach wiejskich. Jēkabpils, [56.496232,25.873638], 
+371 65232501, +371 26597463, seluseta@inbox.lv •E2

62. Plac Staromiejski w Jēkabpils.   Zegar miejski i portfel na 
pieniądze, studnia i waga, symbol miasta - ryś, fontanna. Jēkabpils, 
[56.497544,25.866505], +371 65233822, +371 20451706, tic@jekabpils.lv, 
laukums.jekabpils.lv •E2

63. Prawosławna cerkiew Św. Ducha w Jēkabpils, monaster męski. 
  Dwa kościoły w obrębie jednego klasztoru, w kościele ikona Cudownej 
Maryi Panny z Jakobstadt. Jēkabpils, [56.500122,25.861151], +371 65231486, 
+371 29554391, svetagaraklosteris@inbox.lv, www.klosteris.lv •E2

64. Galeria sztuki "MANS'S". Współczesne malarstwo łotewskie, 
wystawy, upominki. Jēkabpils, [56.498653,25.865540], +371 29470597, 
+371 65231953, manss@apollo.lv, www.manss.lv •E2

65. Zespół dworkowy w Marinzeji. Styl klasycystyczny, park 
krajobrazowy. Atašienes pagasts, [56.559086,26.379622], +371 26731672 
 •F2

66. Centrum Rzemiosła Zelów "RŪME". Pracownie rzemiosła, 
pokazy umiejętności rzemieślników - ceramika, tekstylia, snycerstwo, 
pracownie twórcze. Zasas pagasts, [56.288925,25.983353], +371 26557249, 
+371 22335439, rume@jekabpilsnovads.lv, www.jekabpilsnovads.lv  •E3

67. Muzeum poety Rainisa w Tadenavie. Miejsce rodzinne Rainisa, 
starodawne narzędzia i przedmioty w muzeum. Dunavas pagasts, 
[56.170036,26.149521], +371 28685188, www.jekabpilsnovads.lv  •F3

68. Zespół dworkowy w Asare. Neoklasycyzm, zabudowa dworkowa 
i park. Asares pagasts, [56.118218,25.885268], +371 29490656, 
turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

69. Pałac w Gārsene i ścieżka przyrodnicza.  Wystawy, szlaki 
turystyczne, ponad 40 unikalnych obiektów przyrodniczych, zabytki 
architektury i kultury. Gārsenes pagasts, [56.099815,25.814438], 
+371 29490656, +371 26367150, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv  •E3

70. Muzeum historii okręgu Aknīste.  Etnografia, świadectwa 
z czasów deportacji, archeologia. Aknīste, [56.160664,25.748520], 
+371 26436978, olga.vabel@gmail.com, www.akniste.lv  •E3

71. Kościół ewangelicko-luterański w Nerecie.  Najstarszy kościół 
w Selonii, witraże z XIX w., tablice nagrobkowe z końca XVI w. Neretas 
pagasts, [56.209770,25.301514], +371 65176295, +371 29266802  •D3

72. Muzeum J.Jaunsudrabiņša "Riekstiņi".  Ekspozycja, wystawa 
memorialna. Neretas pagasts, [56.190235,25.378675], +371 65176467, 
muzejs.riekstini@inbox.lv, www.neretasnovads.lv  •E3

73. Muzeum "Sēlija" w Viesīte.  Dziedzictwo przemysłowe o 
znaczeniu państwowym, ekspozycja "Kolejką wąskotorową po Selonii", 
"Seloński dom", Centrum Rzemiosł w Viesīte. Viesīte, [56.347729,25.556431], 
+371 29116334, +371 65245549, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, 
www.muzejsselija.lv  •E3

74. Kościół ewangelicko-luterański i ścieżka Abecadło Stendera w 
Sunākste. Kurhan Starego Stendera obok kościoła i ścieżka, która literka 
po literce zapoznaje z podręcznikiem Starego Stendera - Abecadłem 
rysunkowym. Viesītes pagasts, [56.4338,25.5220], +371 26785207 •D2

98. Piekarnia chleba "Lāči".   Wycieczki, kawiarnia, przyjęcia 
dla dzieci, bankiety, imprezy, niedźwiedź, wypoczynek rodzinny. 
 Babītes pagasts, [56.897030,23.729095], +371 67933228, +371 29256676, 
izklaide@laci.lv, www.laci.lv  •B1

99. Browar w Tērvete.   Degustacja z ciekawymi przekąskami, 
wycieczka po wielobranżowym przedsiębiorstwie rolniczym. Tērvetes 
pagasts, [56.5169584,23.335583], +371 63768642, +371 29615337, 
agita@tervete.lv, www.tervete.lv  •B2

100. Ogród winny w Tērvete. Ponad 50 szczepów winorośli, wycieczki, 
degustacja, zakup sadzonek. Tērvetes pagasts, [56.51580,23.34705], 
+371 28609399, info@vinogudarzs.lv, www.vinogudarzs.lv  •B2

101. Piekarnia chleba w Tērvete. Wycieczka, degustacja, proces 
wypieku chleba. Tērvetes pagasts, [56.447987,23.389050], +371 29967553, 
kurpnieks_J@inbox.lv  •B2

102. Piekarnia chleba "Svētes maize". Chleb biologiczny, wyroby 
cukiernicze, proces wypieku chleba, wycieczki. Svētes pagasts, 
[56.581547,23.666763], +371 20001818, www.svetesmaize.lv  •B2

103. Browar w Bausce. Wycieczka w grupach, która pozwala 
zapoznać się z procesem warzenia piwa, degustacja wyrobów. Īslīces 
pagasts, [56.397377,24.203781], +371 63960013, +371 25770575, 
ekskursijas@bauskasalus.lv, www.bauskasalus.lv  •C2

104. Gospodarstwo "Vaidelotes".  Możliwość obejrzenia w grupach 
kolekcji ziół i roślin leczniczych, spróbowania herbaty z ziół leczniczych, 
kuchni dawnych Łotyszy. Codes pagasts, [56.425983,24.227386], 
+371 29389993, +371 63921400, vaidelotes@gmail.com  •C2

105. Wycieczka kulinarna "Skosztuj w Bausce". Pięć gospodarstw 
oferuje możliwość zapoznania się z procesami produkcji, degustacji, 
możliwość zakupienia wyrobów. Bauskas novads, +371 29754627, 
raimonda.ribikauska@inbox.lv  •C2

106. "Skrīveru saldumi". Historia powstania cukierków "Krówki", 
zawijanie cukierków, produkcja marcepanu, figurek irysowych, 
degustacja wyrobów, możliwość zakupu. Skrīveri, [56.633175,25.102901], 
+371 65197009, +371 29377817, info@skriverusaldumi.lv, 
www.skriverusaldumi.lv  •D2

107. Domowe lody ze Skrīveri.  Degustacja, wycieczki, kawiarnia. 
 Skrīveri, [56.64891,25.12071], +371 28361561, skriveri@majassaldejums.lv, 
www.majassaldejums.lv  •D2

108. Kawiarnia, piekarnia chleba "Liepkalni".  Degustacja, proces 
wypieku chleba. Klintaines pagasts, [56.600098,25.655357], +371 26449567 
 •E2

109. Browar "BURSH".  Jeden z najmniejszych browarów na 
Łotwie, degustacje, wycieczki, pole namiotowe. Aiviekstes pagasts, 
[56.626141,25.885309], +371 29252115, martins.dagis@inbox.lv, 
www.burshalus.lv  •E2

110. Wytwórnia wina domowego "Dzidris". Degustacja, wycieczki. 
 Aiviekstes pagasts, [56.631184,25.872202], +371 29186953, www.dzidris.lv 
 •E2

111. Wytwórnia kawy "ALĪDA".  Kawa z cykorii, kawa z żołędzi 
dębu, wycieczki, degustacje. Elkšņu pagasts, [56.215118,25.593338], 
+371 26582074, info@kafejaalida.lv, www.kafejaalida.lv  •E3

i kuligi. Iecavas novads, [56.568119,24.136273], +371 26657942, 
zirgidrostalas@inbox.lv, www.drostalas.com  •C2

124. Pojazd elektryczny "Somnium" w parku Pałacu w Rundāle 
i historyczne łódki "Gustame" na stawie pałacowym. Aktywny 
wypoczynek. Rundāles pagasts, [56.413021,24.025445], +371 29169034, 
+371 29177996, emobilis@inbox.lv, gustame.ik@gmail.com, 
www.gustamelaivas.wordpress.com, www.elektromobilis.wordpress.com 
•C2

125. Staw Bangu.  Wędkarstwo z pozwoleniami, karpie, liny, 
płocie, okonie, miejsce wypoczynkowe dla wędkarzy, pozwolenia na 
połowy w sezonie na certy. Ceraukstes pagasts, [56.402449,24.294889], 
+371 29189821 •C2

126. "Krastmalas". Wynajem 100 łodzi typu canoe, transport do miejsca 
wyjazdu, szklaki, noclegi, pole namiotowe, sala bankietowa. Skaistkalnes 
pagasts, [56.385914,24.696760], +371 25992843, dzintrapole@inbox.lv, 
www.campo.laivas.lv  •C3

127. "Makšķernieku paradīze" (Wędkarski raj). Wędkarstwo, noclegi, 
pola namiotowe, boiska sportowe i place zabaw dla dzieci, altana, 
miejsca na piknik, sklep wędkarski. Valles pagasts, [56.504955,24.729538], 
+371 26339599, +371 26333630, burtukalps@inbox.lv, 
www.makskerniekuparadize.lv  •D2

128. Przystań wypoczynkowa "Pērsejas". Wynajem łódek, wypoczynek 
na łonie natury, nordic walking, aktywny wypoczynek. Kokneses 
pagasts, [56.642953,25.409972], +371 29119882, ita.lejina@gmail.com, 
www.persejas.lv  •E2

129. "Mežmalas laivas".  Owiana legendami duża łódź wikingów 
o nazwie "Lāčplēsis" z 24 miejscami, rejsy po Dźwinie, wynajem łodzi. 
 Klintaines pagasts, [56.600197,25.655243], +371 26161131, +371 26649575, 
info@mezmalasvikings.lv, www.mezmalasvikings.lv  •E2

130. Baza wypoczynkowa "Mežezers". Trasy narciarskie, 
wyciągi, wynajem sprzętu, sauna, noclegi. Aiviekstes pagasts, 
[56.660706,25.716796], +371 29345686, +371 29266462, www.mezezers.lv 
•E2

131. Baza wypoczynkowa "Radži". Boiska sportowe, wynajem łodzi i 
rowerów wodnych, nurkowanie, wędkarstwo, pola namiotowe. Jēkabpils, 
[56.478805,25.841957], +371 29471447, radzi@inbox.lv, www.radzi.lv  •E2

Dziedzictwo kulinarne

Aktywny wypoczynek

112. Ośrodek rekreacyjny "Niedras". Camping i pensjonat, jezioro 
Zebrus, korty tenisowe, boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, ścieżki 
spacerowe, sauna. Bikstu pagasts, [56.640960,22.997251], +371 29992299, 
kempingsniedras@inbox.lv, www.kempingsniedras.lv  •A2

113. Jezioro Zebrus i okolice. Malownicze jezioro, sport i wypoczynek 
dla całej rodziny, dawne grodzisko, ścieżki spacerowe, baza łódek i domki 
campingowe, wędkarstwo. Bikstu pagasts, [56.630068,23.014884], 
+371 29252368, www.mammadaba.lv •A2

114. Jezioro Lielauces. Licencjonowane wędkarstwo, łowienie 
raków, wynajem łódek, obserwacja ptaków. Lielauces pagasts, 
[56.531797,22.900535], +371 26556771, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv 
 •A2

115. Zbiornik wodny Tērvete. Wędkarstwo, wynajem łódek, 
kąpielisko, miejsca piknikowe, boiska sportowe, domki campingowe. 
 Tērvetes pagasts, [56.497893,23.412246], +371 26115333, lvm@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv •B2

116. Ośrodek rekreacyjno-sportowy "Zemgale". Jazda na łyżwach, 
kręgle, hokej, tenis, skatepark, hotel, kawiarnia, sala konferencyjna, sauna, 
miejsca na przyczepy campingowe. Jelgava, [56.660892,23.742231], 
+371 63007700, +371 63007220, info@skzemgale.lv, www.skzemgale.lv •B2

117. Jachtklub w Jełgawie. Lielupe, wyspa Zamkowa, wynajem 
rowerów wodnych i łódek, przejażdżki jachtem, regaty. Jelgava, 
[56.657911,23.733264], +371 29242520, jjk-nord@inbox.lv, www.jjk.ucoz.lv 
•B2

118. "Viesu Līči".   Atrakcje dla dzieci na świeżym powietrzu, kawiarnia 
"Zemnieka cienasts" (Chłopska Uczta), noclegi, sauna, wycieczki statkiem 
"Frīda" po rzece Lielupe. Jaunsvirlaukas pagasts, [56.640020,23.777396], 
+371 63058443, +371 29204514, lici@lici.lv, www.lici.lv •B2

119. Ogród squasha "Zanzibāra". Korty do squasha, boisko i sprzęt 
do krykieta, plac zabaw dla dzieci, aktywny wypoczynek, zajęcia jogi, 
camping. Ķekavas pagasts, [56.813141,24.204340], +371 22001295, 
zane@zanzibara.lv, www.zanzibara.lv  •C1

120. Baza narciarska "Mežkalni". Trasy narciarskie, pensjonat, sauna, 
slalom, snowboard, baza rekreacyjna, wynajem sprzętu, snowpark. 
 Baldones pagasts, [56.775482,24.401354], +371 26432275, +371 26419464, 
info@mezkalni.lv, www.mezkalni.lv •C1

121. Ośrodek wypoczynku zimowego "Riekstukalns".  Slalom 
narciarski, snowboard, narciarstwo biegowe, wynajem sprzętu do 
sportów zimowych, trasy narciarskie, góra saneczkowa. Baldones 
pagasts, [56.772593,24.405774], +371 28777888, info@riekstukalns.lv, 
www.riekstukalns.lv •C1

122. Park atrakcji "Labirinti".  Gry sprawdzające zwinność i erudycję 
dla dużych i małych, atrakcje, labirynty, trampoliny, gokarty, kolekcja 
dawnych narzędzi, camping. Iecavas novads, [56.564198,24.167778], 
+371 26320336, +371 26425247, info@kempingslabirinti.lv, www.labirinti.lv 
 •C2

123. "Drostalas". Nauka jazdy konnej, przejażdżki konne w terenie lub na 
specjalnie przygotowanych trasach wiejskich zimą i latem, eskortowanie 

132. Gospodarstwo rolne "Līči". Kolekcja starodawnych przedmiotów, 
opowieść gospodarza, piękny ogród, stado krów. Bikstu pagasts, 
[56.703375,22.962456], +371 26541284 •A2

133. Gospodarstwo pszczelarskie "Lielvaicēni". Wycieczki, możliwość 
zakupu wyrobów pszczelarskich. Vītiņu pagasts, [56.449237,22.974305], 
+371 29161420, lielvaiceni@inbox.lv, www.lielvaiceni.lv  •A2

134. Kolekcja orchidei E.Tone i egzotyczne zwierzęta. Największa 
kolekcja orchidei na Łotwie, porady gospodarza w zakresie hodowli, kuce 
szetlandzkie. Naudītes pagasts, [56.532356,23.228039], +371 26411428, 
egons_tone@inbox.lv, www.orhidejas.lv  •A2

135. Piękne ogrody w Dobele. Kamienny ogród rodziny Štelmahers, 
ogród krajobrazowy rodziny Klūgi, Ogród pięknych i praktycznych 
pomysłów rodziny Beņķi. Dobele, +371 26136682, turisms@dobele.lv •A2

136. "Rūķīšu tēja". Jedna z największych na Łotwie upraw roślin 
leczniczych, ogród spotkań, dla grup - degustacja herbat, sklepik. Krimūnu 
pagasts, [56.59753,23.31584], +371 29263846, www.rukisuteja.lv  •A2

137. Ogród rękawiczek i drewnianych rzeźb "Lejniekos". Różnorodne 
kolekcje kwiatów i ziół, drewniane rzeźby wykonane przez gospodarza, 
kolekcja rękawic gospodyni. Bērzes pagasts, [56.664086,23.414116], 
+371 63754136, +371 22308565  •B2

138. "Keramika LV". Wytwórnia ceramiki, wycieczki, tworzenie 
wyrobów glinianych, sklep z wyrobami. Jelgava, [56.672124,23.764853], 
+371 63022868, keramika.lv@inbox.lv, www.keramika.lv  •B2

139. Gospodarstwo rolne "Zaļenieku kokaudzētava". Zwiedzanie 
dendrarium i szkółki leśnej, sprzedaż sadzonek, doradztwo. Zaļenieku 
pagasts, [56.522443,23.520037], +371 63074444, +371 29410756, 
kokaudzetava@zalenieki.lv, www.zalenieki.lv  •B2

140. Zagroda jeleni "Buku audzētava". Jelenie, sarny, daniele, muflony, 
obserwacja zwierząt, wycieczki, doradztwo w zakresie tworzenia 
zagród dla dzikich zwierząt. Valgundes pagasts, [56.749738,23.721510], 
+371 63027751, info@bukuaudzetava.lv, www.bukuaudzetava.lv  •B1

141. Ferma kózek "Līcīši".  Degustacja wyrobów pochodzących 
z hodowli kóz, proces produkcji, sauna, wędkarstwo, miejsce 
wypoczynkowe. Cenu pagasts, [56.711510,23.818073], +371 26537993, 
licisimeister@gmail.com, www.licisi.lv  •B2

142. Mini ZOO "Lauku sēta". Zwierzęta miniaturowe, przejażdżki 
na kucach, miejsce piknikowe, wycieczki, zajęcia dla dzieci. Cenu 
pagasts, [56.669263,23.841937], +371 27171712, zoolaukuseta@inbox.lv, 
www.zoolaukuseta.lv  •B2

143. Mini ZOO "Dobuļi".   Różnorodna kolekcja dzikich zwierząt, 
zwierząt domowych i ptaków z różnych krajów, kolekcja powiększana 
każdego roku. Iecavas novads, [56.684564,24.255122], +371 29177846, 
info@minizoo.lv, www.minizoo.lv •C2

144. Miasteczko królików.  Ponad 65 gatunków królików na 
specjalnie przygotowanym terenie. Codes pagasts, [56.466074,24.158889], 
+371 29548071, trusupilsetina@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv •C2

145. Ogród "Sējas". Zwiedzanie ogrodu, historia powstania i 
zagospodarowania, kolekcje drzew iglastych, pnączy, bylin, róży i 
innych roślin. Viesturu pagasts, [56.481319,23.953797], +371 29225006, 
ive12@inbox.lv  •B2

146. Ogród rodziny Strūbergi. Zwiedzanie ogrodu, nagradzane 
miejsca w państwowych konkursach ogrodów. Vecumnieku 
pagasts, [56.587850,24.450930], +371 63976948, +371 29446329, 
juris.strubergs@inbox.lv  •C2

147. "Jūras". Zagroda mistrza stolarki J.Audzijonisa - figura Chrystusa, 
młyn, kościół, altana. Vecumnieku pagasts, [56.611931,24.510749], 
+371 63976528, j.audzijonis@inbox.lv  •C2

148. "Sutras". Zwiedzanie pracowni uzyskiwania i obróbki trawertynu 
dla grup, piramida energetyczna, sauna, noclegi. Bārbeles pagasts, 
[56.463354,24.537251], +371 29463477, valdis.sutra@gmail.com, 
www.sutras.lv  •C2

149. Pracownia - muzeum P.Graudulisa. Snycerstwo, obróbka 
kości i bursztynu, świeczniki, talerze drewniane. Jaunjelgava, 
[56.615490,25.082968], +371 65152271, woodarts@inbox.lv •D2

150. Gospodarstwo ekologiczne "Ragāres".  Rośliny dekoracyjne, 
drzewa owocowe, zioła, rośliny lecznicze, wycieczki, opowieść o roślinach, 
degustacja herbat i owoców. Skrīveru novads, [56.625690,25.085907], 
+371 29229588  •D2

151. Gospodarstwo "Janavas". Gospodarstwo zdrowotne, herbaty 
ziołowe, rośliny lecznicze, spacery edukacyjne. Kokneses pagasts, 
[56.636728,25.370348], +371 25994160, anta.kucere@gmail.com  •D2

152. Ośrodek rzemiosła "Mazā Kāpa".  Obróbka skóry, upominki, 
wycieczka z możliwością uczestnictwa, pracownia twórcza, pensjonat, 
sauna. Kokneses pagasts, [56.653870,25.430260], +371 29227936, 
+371 65161699, kaapa2@inbox.lv, www.ada.viss.lv  •E2

153. Park safari "Zemitāni". Trofea na skalę światową, hodowla jeleni, 
jelenie, daniele, muflony, tury, dziki. Iršu pagasts, [56.785785,25.658665], 
+371 20039217, zemitani@gmail.com, www.zemitani.lv  •E1

154. Gospodarstwo rolne "Āmuri".  Ogród rzeźb z mchu, zioła, 
herbaty, kozy, kuce, ptaki, młode bydło, sadzonki ziół i brzóz. Asares 
pagasts, [56.115758,25.889572], +371 29148597, landu@inbox.lv  •E3

Gospodarstwa i pracownie

75. Łąki zalewowe rzeki Lielupe. Rezerwat przyrody, wyspa Zamkowa, 
dzikie konie, chronione gatunki ptaków i roślin, przewodnik przyrody. 
 Jelgava, [56.660525,23.729004], +371 20264343, aquavit@inbox.lv  •B2

76. Muzeum i ogród hodowcy P.Upītisa.  Jedna z największych 
w Europie kolekcji lilaków, degustacja czereśni, koncerty. Dobele, 
[56.610850,23.297050], +371 26408655, muzejs@lvai.lv, www.lvai.lv •A2

77. Las Pokaiņi.  Sanktuarium ze stosami kamieni, mistyczne i 
energicznie miejsce, ścieżki spacerowe, pole namiotowe. Naudītes 
pagasts, [56.577896,23.073705], +371 63729177, +371 26392564, 
pokainumezs@lvm.lv, www.mammadaba.lv •A2

78. Źródła w Ķevele.  Woda lecznicza, malowniczy wąwóz, 
król Szwecji Karol XII. Vītiņu pagasts, [56.481923,22.824166], 
+371 63707226, turisms@dome.auce.lv, www.auce.lv •A2

79. Park przyrodniczy w Tērvete.  Ścieżki spacerowe, ścieżka 
powietrzna, drewniane rzeźby, postaci z baśni. Tērvetes pagasts, 
[56.487548,23.372953], +371 63726212, +371 28309394, tervete@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv •B2

80. Smak Ukri. Rezerwat przyrody, dziewicza przyroda, 
ścieżka poznawcza w towarzystwie przewodnika. Ukru pagasts, 
[56.363993,23.165500], +371 26193472, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv 
 •A3

81. Park przyrody "Vilce".  Dwór w Vilce, grodzisko w Vilce, łąka 
Zająców, miejsca wypoczynkowe, sport, ścieżki przyrodnicze, przewodnik 
turystyczny. Vilces pagasts, [56.421276,23.543521], +371 26351169, 
vilcesmuiza@inbox.lv, www.mammadaba.lv •B2

82. Grodzisko Mežotne, Góra Winna. Jedna z największych 
fortyfikacji dawnych Semigalów, platforma widokowa, miejsce na 
piknik, w trzecią niedzielę maja święto grodu Mežotne. Rundāles 
pagasts, [56.440041,24.046044], +371 28343312, +371 26184631, 
ludmila.knoka@rundale.lv, elina.kula_braze@inbox.lv •C2

83. Ścieżka spacerowa parku przyrodniczego "Bauska". Ścieżka 
wzdłuż rzeki Mēmeles od kamienia Piotra I do wyspy Ķirbaksala, gdzie 
swój bieg rozpoczyna Lielupe, zadbane miejsca wypoczynkowe. Bauska, 
[56.407592,24.180177], +371 63923797, +371 27746484, tourinfo@bauska.lv, 
www.tourism.bauska.lv •C2

84. Skaistkalne i lej krasowy. Wycieczki w towarzystwie przewodnika, 
stożkowe pęknięcia w Skaistkalne i okolicy. Skaistkalnes pagasts, 
[56.387945,24.685265], +371 26346250, laimaindrike@inbox.lv, 
www.skaistkalne.lv •D3

85. Źródło siarczane "Ķirzaciņa" w Baldone.  Zasoby lecznicze, 
pawilon, park lilaków, park zdrojowy. Baldone, [56.742135,24.403860] •C1

86. Wał w Pļaviņas. Ścieżka spacerowa o długości 1,93 km wzdłuż 
Dźwiny z malowniczym krajobrazem. Pļaviņas, [56.616559,25.722362], 
+371 22000981, www.plavinunovads.lv •E2

87. Park dendrologiczny w Skrīveri.  Pierwszy park w 
regionie bałtyckim na taką skalę, około 250 różnych unikatowych i 
bardzo rzadkich gatunków drzew i krzewów z półkuli północnej z 
klimatu umiarkowanego. Skrīveru novads, [56.612434,25.037155], 
+371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

88. Kamień Kraukļakmens (Veļu). Stare miejsce kultu, w kamieniu 
wygrawerowane są znaki kruka, obok znajduje się źródełko. Skrīveru 
novads, [56.623775,25.132500], +371 25661983 •D2

89. Park przyrody "Daugavas ieleja". Odcinek doliny Dźwiny z tarasami 
utworzonymi przez rzekę, interesująca florą i fauną, ścieżka spacerowa, 
trasa rowerowa, grodzisko w Aizkraukle. Skrīveru novads, +371 25661983 
•D2

90. Park w Koknese i miejsce pamięci nad wodospadem na rzece 
Pērse. Fontanna, drewniana rzeźba, szwedzkie działa, krzyże celtyckie. 
 Kokneses pagasts, [56.642525,25.412794], +371 65161296, +371 29275412, 
turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

91. Park przyrodniczy w Vīgante. Miejsce Staburags, rzeźba "Daina“, 
znak pamięci "Dieva auss", liliowce, dęby prezydentów, przejażdżka 
statkiem "Vīgante". Staburaga pagasts, [56.569466,25.493630], 
+371 29391109, tip@jaunjelgava.lv •E2

92. Wał przeciwpowodziowy na Dźwinie. Promenada dla pieszych 
wzdłuż Dźwiny. Jēkabpils, [56.498489,25.871515], +371 65233822, 
tic@jekabpils.lv •E2

Bezpłatna aplikacja "Latvia.Travel" na smartfona 
Twój oficjalny przewodnik po Łotwie. W bezpłatnej mobilnej aplikacji 
Latvia.travel na smartfony obsługujące system iPhone i Android 
można znaleźć: zabytki, noclegi, wydarzenia, restauracje i kawiarnie 
oraz centra informacji turystycznej. Mobilna aplikacja pozwala w 
krótkim czasie pozwala zorientować się w otoczeniu, a zamieszczona 
w aplikacji mapa nie tylko ułatwia wyszukiwanie, ale również 
wyznacza najprostszą drogę do wybranego miejsca ze wskazaniem 
odległości w kilometrach (podróżując pieszo lub samochodem).

Numery alarmowe (bezpłatne) 
112 - straż pożarna, 110 - policja, 113 - pogotowie ratunkowe, 
114 - wyciek gazu, 1888 - pomoc samochodowa

93. Park profesora Strūve. Pomiary geodezyjne i astronomiczne prof. 
Vilhelma Strūve służące do obliczenia łuku południka z 1826 r. Jēkabpils, 
[56.501408,25.856313], +371 65233822, tic@jekabpils.lv, www.jekabpils.lv 
•E2

94. Park Zasa. Stworzony za czasów baronów Zasy i Greja, system trzech 
stawów i pięć wysp na rzece Zasa. Zasas pagasts, [56.288925,25.983353], 
+371 25465787, edite.balode@jekabpilsnovads.lv, www.jekabpilsnovads.lv 
 •F3

95. Park przyrodniczy Sauka.  Ormaņkalns, jezioro Sauka, ścieżki 
spacerowe, licencjonowane wędkarstwo, zadbane miejsca wypoczynkowe, 
wynajem łódek i rowerków wodnych, noclegi. Saukas pagasts, 
[56.269389,25.425041], +371 29428226, saukasdabasparks@inbox.lv, 
www.saukasdabasparks.lv  •E3

96. Święte źródło Saltupju. Długie na 100 m podziemne źródło wody 
żelazowej, kultowe kamienne koryto. Aknīste, [56.171161,25.737234], 
+371 29490656, turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

97. Jaskinia Radžupes. Najdłuższa jaskinia w Semigalii (5 m). Aknīste, 
[56.171666,25.771388], +371 29490656, www.akniste.lv •E3

Nazwa Semigalia (łot. Zemgale) stosowana jest do określenia 
południowej części Łotwy, która rozciąga się na południe 
od Rygi do granicy z Litwą. Dużą część tego terytorium 
zajmuje żyzna gleba wykorzystywana w rolnictwie, dlatego 
też Semigalia bywa również nazywana spichlerzem Łotwy. 
Teren regionu przecina gęsta sieć rzek, które po wpłynięciu 
do największych łotewskich rzek tj. Liepupe i Dźwiny, 
kontynuują swoją drogę do Morza Bałtyckiego. W regionie 
Semigalii znajduje się wiele mniejszych okręgów i dwa 
miasta o znaczeniu republikańskim - Jełgawa i Jēkabpils. 
Region może zaskoczyć zabytkami kulturalno-historycznymi, 
przepięknymi zamkami i dworkami, różnorodnymi parkami 
przyrodniczymi oraz rozmaitymi międzynarodowymi festi-
walami. W Semigalli znajduje się jeden z najpiękniejszych i 
najważniejszych łotewskich obiektów turystycznych - Pałac 
w Rundāle. 

Fotografia: z archiwum Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki, R.Hofmanis.
Bezpłatnie
www.latvia.travel

Mapa turystyczna

© Łotewska Państwowa Agencja Rozwoju Turystki, 2015

Informacje praktyczne

zeMgale
południowa Łotwa

Stowarzyszenie Turystyki Semigalii

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, +371 63923797, info@travelzemgale.lv, 
www.travelzemgale.lv 

[xxxxxx,xxxxxx] Współrzędne •D1 Kwadrant
+371 xxxxxxxx Numer telefonu  Wcześniejsza rezerwacja

 Posiadacz znaku jakości "Q-Latvia" Łotewskie dziedzictwo

 Stowarzyszenie Turystyki Semigalii poleca
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Droga główna Droga pierwszej klasy Nawierzchnia żwirowa Park Narodowy, rezerwat Granica państwa Port lotniczy

Droga z oddzielnymi 
pasami ruchu Nawierzchnia asfaltowa Droga ziemna Granice parków 

narodowych i rezerwatów Kolej Port

Jēkabpils. Brīvības iela 140/142, Jēkabpils, LV-5201, [56.4977899,25.8673627], +371 65233822, 
tic@jekabpils.lv, visit.jekabpils.lv •E2

Koknese. Melioratoru iela 1, Koknese, LV-5113, [56.643959,25.446739], +371 65161296, 
+371 29275412, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv •E2

Ķekava. Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, [56.828960,24.238909], +371 67935826, 
turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •C1

Pļaviņas. Daugavas iela 49, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, [56.616559,25.722362], 
+371 22000981, turisma.info.centrs@plavinas.lv, www.plavinunovads.lv •E2

Skrīveri. A.Upīša iela 1, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-1525, [56.645722,25.119558], 
+371 25661983, tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv •D2

Tērvete. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, [56.487947,23.373717], +371 63726212, 
+371 26738535, tervetetic@inbox.lv, www.tervetesnovads.lv •B2

Viesīte. A.Brodeles iela 7, Viesīte, Viesītes novads, LV-5237, [56.343912,25.556465], 
+371 65245549, viesitesmuzejsselija@inbox.lv, www.muzejsselija.lv, www.viesite.lv •E3

 Mała pętla Semigalii
Ryga - Ķekava - Iecava - Bauska - Rundāle - Eleja - Vilce - Tērvete - Auce - Dobele - Jelgava - 
Valgunde - Ryga 

Odkryj zabytkowe miejsca, piękne zamki, parki przyrody Semigalii i zapoznaj się z ofertą 
miejscowych producentów i rzemieślników.

Łączna długość szlaku wynosi ~270 km, czas przejazdu 2-3 dni.
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 Pętla Selonii w Semigalii
Ryga - Doles sala - Baldone - Vecumnieki - Skaistkalne - Valle - Nereta - Viesīte - Aknīste - 
Jēkabpils - Pļaviņas - Koknese - Aizkraukle - Skrīveri - Jaunjelgava - Ķekava - Ryga

Odkryj zabytkowe miejsca, obiekty przyrodnicze znajdujące się na brzegach największej 
łotewskiej rzeki Dźwiny, skosztuj wyrobów miejscowych producentów i zapoznaj się z ofertą 
aktywnego wypoczynku, jak również poznaj różnorodną ofertę Selonii.

Łączna długość szlaku wynosi ~430 km, czas przejazdu 3-4 dni.

43
 

44
 

46
 

48
 

52
 

53
 

56
 

58
 

60
 

61
 

63
 

69
 

70
 

71
 

72
 

73
 

84
 

85
 

87
 

88
 

91
 

95
 

96
 

106
 

107
 

108
 

120
 

122
 

126
 

129
 

130
 

132
 

147
 

148
 

150
 

153
 

154
 

Noclegi Trasy samochodowe

Centrum informacji 
turystycznej

75 Natura 112 Aktywny wypoczynek 1 Noclegi Pętla Selonii w Semigalii

1 Kultura i tradycje 98 Dziedzictwo kulinarne 132 Gospodarstwa i pracownie Mała pętla Semigalii Szlak rowerowe

Oznaczenia

Odległości między miastami (km)

Wyróżnienie EDEN dla Modelowego Ośrodka Turystycznego 
Europy otrzymała miejscowość: Park przyrodniczy w Tērvete
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Dobele i jej okolice
1. "Eglieni". Pensjonat, sauna, karczma, boiska sportowe. Jaunbērzes pagasts, 
[56.7796778,23.3663952], +371 29537991, eglieni@eglieni.lv, www.eglieni.lv •B1

2. "Ozolāres". Dom na wsi, sauna, zwierzęta. Dobeles pagasts, [56.7092708,23.1927147], 
+371 29257804, info@ozolares.lv, www.ozolares.lv •A1

3. "Dzirnaviņas". Pensjonat, kawiarnia, sauna. Bikstu pagasts, [56.6644348,22.9704902], 
+371 26471329, andersons@dtg.lv, www.dzirnavinas.lv •A2

4. "Eglāji". Pensjonat, sauna, sala bankietowa, boiska sportowe. Dobele, 
[56.612920,23.277411], +371 26558790, eriks.zemitis@inbox.lv, www.eglaji.lv •A2

5.  "RaCafe". Pensjonat, kawiarnia, sala bankietowa. Dobele, [56.6235696,23.2777618], 
+371 26350505, racafe@racafe.lv, www.racafe.lv •A2

6.  "Dobele". Hotel, restauracja, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria. Dobele, 
[56.6245176,23.2801232], +371 63721229, info@hoteldobele.lv, www.hoteldobele.lv •A2

7. "Auru Cīruļi".  Dom wypoczynkowy, sauna, staw, wynajem rowerów, degustacja wina. 
 Auru pagasts, [56.561172,23.318224], +371 29299030, pirts@ciruli.lv, www.ciruli.lv •A2

8. "Ores".  Apartamenty. Tērvetes pagasts, [56.480181,23.380216], +371 27006660, 
apartamenti.ores@inbox.lv, www.ores.lv •B2

Jelgava i jej okolice
9.  "Jelgava". Hotel, kawiarnia, sala bankietowa, sale konferencyjne, sauna. Jelgava, 
[56.6534728,23.7290874], +371 63026193, +371 63023349, info@hoteljelgava.lv, 
www.hoteljelgava.lv •B2

10.  "Zemgale". Hotel, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, gastronomia, 
kręgle, lodowiskiem. Jelgava, [56.660892,23.742231], +371 63007707, +371 63007220, 
viesnica@skzemgale.lv, www.skzemgale.lv •B2

11.  "Dianda". Hotel, sala bankietowa, sauna, kawiarnia, atrakcje dla dzieci. Jelgava, 
[56.6469102,23.6916464], +371 63082979, dianda@inbox.lv, www.dianda.lv •B2

12.  "Akva". Motel, kawiarnia, sala bankietowa, sale konferencyjne. Jelgava, 
[56.6445311,23.7538720], +371 63023444, motelisakva@inbox.lv •B2

13.  "Agate Hotel". Hotel, restauracja, sala bankietowa. Ozolnieki, [56.692903,23.786466], 
+371 28684473, 63013527, info@agatehotel.lv, www.agatehotel.lv •B2

14. Ozolnieku sporta centra Hotel. Sala bankietowa, sala sportowa, sauna. Ozolnieku 
novads, [56.6913230,23.7896159], +371 63050516 •B2

15. "Aitiņlauvas". Pensjonat, kawiarnia, sala bankietowa, sale konferencyjne, sauna, basen. 
 Valgundes pagasts, [56.8537489,23.6002674], +371 29160393, aitinlauvas@aitinlauvas.lv, 
www.aitinlauvas.lv •B1

16. "Pūteļkrogs". Pensjonat, kawiarnia, sala bankietowa, sauna. Zaļenieku pagasts, 
[56.4963904,23.4429202], +371 29255010, +371 63011900, puteli50@gmail.com, www.puteli.lv 
•B2

17. "Grantiņi".  Camping, kawiarnia, wynajem rowerów, wynajem rowerów wodnych, 
wędkarstwo. Svētes pagasts, [56.552730,23.651977], +371 28602267, +371 26446422, 
info@grantinicamp.lv, www.grantinicamp.lv •B2

18. "Senlīči".  Pensjonat, atrakcje dla dzieci, kawiarnia, kuter. Jaunsvirlaukas pagasts, 
[56.638948,23.778611], +371 20007065, senlici@inbox.lv, www.lici.lv •B2

19. "Ānes muiža". Dom wypoczynkowy, sauna, sala bankietowa, boiska sportowe, kąpielisko, 
wynajem łódek. Cenu pagasts, [56.640710,23.802680], +371 26483712, info@anesmuiza.lv, 
www.anesmuiza.lv •B2

Bauska i jej okolice
20. "Brencis".  Motel, restauracja, sala bankietowa, sauna. Iecavas novads, 
[56.644132,24.229134], +371 63928033, motelisbrencis@inbox.lv, www. motelbrencis.lv •C2

21. "Nameji". Pensjonat, camping. Codes pagasts, [56.410349,24.168073], +371 29882122, 
nameji@inbox.lv, www.nameji.lv •C2

22. "Bērzkalni".  Pensjonat, kawiarnia, sala bankietowa. Īslīces pagasts, 
[56.397573,24.193062], +371 63926888, +371 26672449, hotel@berzkalni.lv, www.berzkalni.lv 
•C3

23. "Baltā māja". Pensjonat, kawiarnia. Rundāles pagasts, [56.416066,24.030212], 
+371 29121374, +371 63962140, baltamaja@inbox.lv, www.hotelbaltamaja.lv •C3

24. "Vecozolnieki".  Pensjonat, camping. Ceraukstes pagasts, [56.368652,24.278148], 
+371 63900819, +371 29475829, vecozolnieki@hello.lv, www.vecozolnieki.lv •C3

25. "Mazmežotne".  Hotel, sala bankietowa, sauna. Rundāles pagasts, [56.430315,24.049108], 
+371 25772269, info@mazmezotne.lv, www.mazmezotne.lv •C2

26. "Arāji".  Camping. Mežotnes pagasts, [56.416432,24.122018], +371 29475007, 
arajikempings@inbox.lv •C2

27. "Krāces".  Dom wypoczynkowy, sauna. Gailīšu pagasts, [56.3081292,24.2793249], 
+371 29251516, janis@motelis.lv, www.viesunamins.lv •C3

28. "Vīnkalni".  Pensjonat. Rundāles novads, [56.417378,24.028981], +371 25622730, 
vinkalni@mail.com, www.hotelrundale.lv •C2

Aizkraukle i jej okolice 
29. "Klidziņa".  Hotel, sale konferencyjne, restauracja, kawiarnia, taras. Skrīveru novads, 
+371 29409917, www.klidzina.lv •D2

30. "Kalnavoti". Miejsce rekreacyjne, wynajem rowerów, wędkarstwo, sauna, bilard. Kokneses 
novads, [56.621654,25.463191], +371 26554204, kalnavoti@gmail.com, www.kalnavoti.lv •E2

31. "Orinoko". Miejsce rekreacyjne, sala bankietowa, sale konferencyjne, sauna, jacuzzi, 
kuter. Kokneses novads, [56.614886,25.483104], +371 26637918, hotelorinoko@gmail.com, 
www.orinoko.lv •E2

32.  "Daugavas Radzes". Camping, wynajem rowerów, wędkarstwo, sauna. Kokneses novads, 
[56.608002,25.498980], +371 29284622, +371 26524446, radzes3@inbox.lv •E2

33. "Līči".  Dom wypoczynkowy, sauna. Kokneses novads, [56.654999,25.408459], 
+371 29610596, +371 26422346, ruta_n@inbox.lv, www.lici.viss.lv •E2

34. "Piešupīte". Dom wypoczynkowy, aktywny wypoczynek, wędkarstwo, sauna, piękny 
ogród. Staburaga pagasts, [56.572708,25.527795], +371 29490300, piesupite@inbox.lv •E2

35. "Pilkalnes Muiža".  Dom na wsi, wędkarstwo, sauna, zbieranie owoców leśnych, 
zbieranie grzybów. Neretas novads, [56.188027,25.241918], +371 65129784, +371 29341352, 
www.pilkalne.viss.lv •D3

36. "Odzienas muiža".  Pensjonat, dwór, sala bankietowa, sale konferencyjne, wycieczki. 
 Vietalvas pagasts, +371 20533333, www.odzienasmuiza.lv •E1

Jēkabpils i jej okolice
37. "Citrus".  Wodny ośrodek relaksacyjny, hotel, sale konferencyjne, SPA, sala sportowa. 
 Jēkabpils, [56.502468,25.877287], +371 65221737, +371 26825940, citrusspa@inbox.lv, 
www.citrusspa.lv •E2

38. "Luiize". Hotel, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, gastronomia. Jēkabpils, 
[56.499401,25.863234], +371 65233433, +371 27705777, krogs182@inbox.lv, www.luiize.lv •E2

39. "Daugavkrasti". Hotel, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, sauna, bilard. 
 Jēkabpils, [56.496780,25.893307], +371 65231232, info@daugavkrasti.lv, www.daugavkrasti.lv 
•E2

40. "Ceļinieks".  Motel, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, sala kominkowa, 
sauna. Jēkabpils, [56.496194,25.903301], +371 65221708, www.celinieks.viss.lv •E2

41. "Ūdensdzirnas". Pensjonat, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, sauna, 
gastronomia. Salas novads, [56.413805,25.775724], +371 26139719, udensdzirnas@inbox.lv, 
www.udensdzirnas.lv •E2

42. "Ķieģeļmājas". Dom na wsi, pomieszczenia na seminaria, sauna, wędkarstwoi. Krustpils 
novads, [56.552387,26.407013], +371 29199159 •F2

43. "Bincāni". Dom na wsi, aktywny wypoczynek, wędkarstwo, sauna, sala kominkowa, 
wynajem rowerów wodnych, wynajem łódek. Saukas pagasts, [56.270809,25.423737], 
+371 29428226, www.saukasdabasparks.lv •E3

44. "Krogs pie Viktora". Pensjonat, gastronomia, sauna. Saukas pagasts, [56.2772,25.4037], 
+371 29453166, www.assi.lv •E3

45. "Pērlīte". Camping, bungalow, sala bankietowa, boiska sportowe, plaża, sauna, 
gastronomia. Viesītes pagasts, [56.3530,25.6812], +371 29145923, www.perlite.lv •E3

46. "Susēja". Dom wypoczynkowy, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, 
gastronomia, atrakcje dla dzieci. Aknīstes pagasts, [56.150205,25.789878], +371 22000725, 
susejasmaja@inbox.lv •E3

47. "Sila Strauti". Dom wypoczynkowy, sala bankietowa, sauna, wynajem rowerów, zwierzęta. 
 Asares pagasts, [56.109428,25.944835], +371 29115491, valentina@silini.lv •E3

48. "Liepas". Pensjonat, sala bankietowa, pomieszczenia na seminaria, gastronomia, taras, 
atrakcje dla dzieci, gastronomia, zwierzęta, wędkarstwo. Aknīste, [56.154696,25.765165], 
+371 25610752, viesunamsliepas@inbox.lv •E3

Centra informacji turystycznej

Aknīste. Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV-5208, [56.161988,25.740660], +371 29490656, 
turisms@akniste.lv, www.akniste.lv •E3

Auce. Raiņa iela 14, Auce, Auces novads, LV-3708, [56.463078,22.894455], +371 28829208, 
+371 63707226, turisms@dome.auce.lv, www.auce.lv •A2

Bauska.  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, [56.409946,24.185371], +371 63923797, 
+371 27746484, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •C2

Dobele. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, [56.623226,23.282663], +371 63723074, 
+371 26136682, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A2

Jaunjelgava. "Vīgante", Staburags, Jaunjelgavas novads, LV-5128, [56.569466,25.493630], 
+371 29391109, tip@jaunjelgava.lv, www.jaunjelgava.lv •D2

Jelgava.  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, [56.652430,23.728882], +371 63005447, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Stowarzyszenie Turystyki Semigalii poleca

Szlaki rowerowewww.travelzemgale.lv

Doskonałym sposobem na zapoznanie się z różnorodnymi krajobrazami, dziedzictwem 
kulturalno-historycznym i uzyskanie pozytywnych emocji jest wyjazd na wycieczkę 
rowerową po którymś ze oznakowanych szlaków rowerowych, które zaskoczą każdego.

 401 Zamki w okolicy Bauski (30 km) •C2

 402 Bogata Zemgale (80 km) •C3

 403 Dolina Dźwiny (50 km) •D2

 404 Miasteczka Selonii (95 km) •E3

 405 Okolica Auce (30 km) •A2

 406 Wokół jeziora Zabrus (20 km) •A2

 407 Dworki i krajobraz Semigalii (80 km) •B2

 408 Zobacz Ozolnieki i okolicę! (27 km) •B2


