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Par Zemgali dēvē reģionu Latvijas dienviddaļā, kas atrodas 
uz dienvidiem no Rīgas un plešas līdz pat Lietuvas robežai. 
Lielu daļu tās teritorijas aizņem auglīga lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, tādēļ Zemgali mēdz dēvēt par Latvijas 
"Labības klēti". Reģiona teritoriju caurauž ļoti blīvs upju tīkls, 
kas, ietekot lielākajās Latvijas upēs Lielupē un Daugavā, 
tālāk turpina ceļu uz Baltijas jūru.

Zemgales reģionā ir vairāki mazāki novadi un divas Latvijas 
Republikas nozīmes pilsētas – Jelgava un Jēkabpils. 
Reģions prot pārsteigt ar kultūrvēsturiskiem pieminekļiem, 
greznākajām pilīm un muižām, daudzveidīgiem dabas 
parkiem, dažādiem starptautiskiem festivāliem. Zemgalē 
atrodas viens no krāšņākajiem un nozīmīgākajiem Latvijas 
tūrisma objektiem – Rundāles pils.

Tūrisma objekti

Foto: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras arhīvs, Shutterstock.com, 
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Zemgales tūrisma asociācija 

Zemgale 
Tūrisma karte

Dienvidlatvija

1. Vecauces pils.  Ainavu parks ar 
eksotiskiem augiem, nakšņošana, 
ēdināšana.   
| Auce, +371 29195959, www.vecauce.lv 
 •A2

2. LVM Pokaiņu mežs.  Svētvieta 
ar akmeņu krāvumiem, mistiska un 
enerģētiski spēcīga vieta, pastaigu takas, 
telšu vietas.   
| Naudītes pagasts, +371 63729177,  
+371 26392564, www.mammadaba.lv •A2

3. Selekcionāra Pētera Upīša 
Dārzkopības muzejs un ceriņu dārzs.  
Viena no lielākajām ceriņu kolekcijām 
Eiropā, sezonas ogu un augļu pārstrādes 
produkti, degustācija, koncerti dārzā.  
| Dobele, +371 26408655, +37129196201,  
www.darzkopibasinstituts.lv •A2

4. Livonijas ordeņa pilsdrupas Dobelē.  
14. gs. mūra pils, brīvdabas pasākumi, 
skats uz pilsētu no pilskalna, romantiska 
promenāde gar Bērzes upi, eksursijas 
pilsdāmas pavadībā.   
| Dobele, +371 63721309, +371 29436379, 
www.dobelesmuzejs.lv •A2

5. Dobeles novadpētniecības muzejs.  
Pastāvīgā vēstures ekspozīcija, izstādes, 
interaktīvas spēles, radošās darbnīcas, 
ekskursijas pa muzeju un pilsētu 
pilsdāmas pavadībā.   
| Dobele, +371 63721309, +371 29436379, 
www.dobelesmuzejs.lv  •A2

6. Dobeles luterāņu baznīca.  Celta 
1495.gadā, unikāli mākslas pieminekļi, 
altārglezna, valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis.  
| Dobele, +371 26430548, 
www.dobele.lv •A2

7. Dobeles vēsturiskais centrs - 
Tirgus laukums.  Atjaunots sākotnējā 
izskatā, tirgošanās un sabiedrisko 
pasākumu vieta, kafejnīcas, Latvijas lielākā 
aka - strūklakas veidolā.  
| Dobele, +371 63723074, +371 28675118, 
www.dobele.lv •A2

8. Dobeles Amatu māja.  Amatnieku 
prasmju darbnīcas, seno un mūsdienu  
amatu apgūšana, tematiskās 
izstādes,vakarēšana, gadatirgi.  
| Dobele, +371 22049477, 
www.kulturadobele.lv  •A2

9. LVM dabas parks Tērvetē.  Pastaigu 
takas, gaisa taka, koka skulptūras, pasaku 
tēli.  
| Tērvetes pagasts, +371 63726212,  
+371 28309394, www.mammadaba.lv •B2

10. Tērvetes Tarzāna parks. 
Piedzīvojumu parks ar 110 šķēršļiem un 
8 šķēršļu trasēm, kuras paredzētas gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. 
| Tērvetes pagasts, +371 25757744, 
www.tarzans.lv •B2

11. Tērvetes tauriņi. Tauriņu tropu 
mājā apskatāmi tauriņi no Āzijas, 
Dienvidamerikas un Āfrikas tropu mežiem, 
krāšņi tropu augi un ziedi. 
| Tērvetes pagasts, +371 26622444,  
www.tervetestaurini.lv •B2

12. XII gadsimta Tērvetes koka pils.  
Zemgales senvēsture, rotu, tērpu un 
ieroču kolekcija.   
| Tērvetes pagasts, +371 26950975,  
www.lielkenins.lv •B2

13. Annas Brigaderes muzejs "Sprīdīši".  
Rakstnieces darba un atpūtas vieta, 
ekspozīcija, viesu māja, pirts, kafejnīca.   
| Tērvetes pagasts, +371 26532691,  
www.spridisi.lv  •B2

14. Tērvetes vīni. Ogu un augļu vīnu 
degustācija skaistā Tērvetes upes krastā, 
ar sirsnīgām sarunām par un ap vīna 
darināšanu. 
| Tērvetes pagasts, +371 29454225,  
www.tervetesvini.lv  •B2

15. K.Ulmaņa piemiņas muzejs "Pikšas".  
K. Ulmaņa devums Latvijas vēsturei, 
lauksaimniecības darbarīki, sadzīve, lauku 
sēta XXg.s.30. g.  
| Bērzes pagasts, +371 26670812, 
www.piksas.lv •B2

16. Strausu ferma "Mazzariņi". Āfrikas 
strausu, emu, nandu, alpaku un trušu 
apskate, suvenīri no strausu ādas un 
spalvām.  
| Glūdas pagasts, +371 29134788,  
www.visit.jelgava.lv •B2

33. Bauskas Motormuzejs.  20.gadsimta 
30.gadu vieglie automobiļi, 20.-30.gadu 
lauksaimniecības tehnika, lielgabarīta 
specializētā tehnika, izstāde.   
| Codes pagasts, Daugavpils, 
+371 67025887, www.motormuzejs.lv •C2

34. Bauskas alus darītava.  Iespēja 
grupām iepazīties ar alus ražošanas 
procesu, produkcijas degustācija.   
| Īslīces pagasts, +371 63960013,  
+371 25770575, www.bauskasalus.lv •C2

35. Trušu pilsētiņa.  Vairāk nekā 65 šķirņu 
truši īpaši iekārtotā pilsētiņā.   
| Codes pagasts, +371 29548071,  
www.trusupilsetina.lv •C2

36. Viļa Plūdoņa muzejs.  Ekspozīcija, 
veltīta dzejnieka dzīvei un daiļradei, Zaķīšu 
pirtiņa, zaķu skulptūras, ratu kolekcija, 
dabas taka, piknika vieta.   
| Ceraukstes pagasts, +371 29194975, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

37. Ribbes dzirnavas.  Holandiešu tipa 
vējdzirnavas (1867), naktsmītne, restorāns, 
rotaļu laukums.   
| Ceraukstes pagasts, +371 26564580, 
www.rozmalas.lv •C3

38. Atpūtas komplekss "Miķelis".  
19.gadsimta Zemgales zemnieku sēta, 
Baltijā lielākā lauksaimniecības mašīnu 
kolekcija, kafejnīca, Bauskas īpašie ēdieni, 
pirts, rotaļu laukums.  
| Gailīšu pagasts, +371 26493940,  
+371 26443496, www.mikelis.lv •C3

39. Mazā muiža. Vēsturisko tērpu 
(18.gs.otrā puse – 19.gs.) ekspozīcija, 
tematiskās ekskursijas un pasākumi, 
iespēja pielaikot tērpus. 
| Brunavas pagasts, +371 26534002,  
+371 29108396  •C3

40. Bruknas muižas komplekss.  
19.gadsimta kungu māja, klēts, kūts, 
garīgās dzīves centrs, kristīgās nometnes, 
mākslas plenēri, renesanses mūzikas 
svētki, naktsmītne.   
| Dāviņu pagasts, +371 29633291,  
+371 26411090, www.bruknaskopiena.lv 
 •C2

41. Brīvdabas muzejs "Ausekļu  
dzirnavas".  Sējas un Pļaujas svētki 
ar seno lauku darbu un amatu 
demonstrējumiem, iespēja līdzdarboties.   
| Bārbeles pagasts, +371 29197412,  
+371 26396878, www.ausekludzirnavas.lv 
•C2

42. Skaistkalne un karsta kritenes. 
Katoļu baznīca – otrs lielākais katoļticības 
centrs Latvijā, muzejs "Novadnieki", karsta 
kritenes. 
| Skaistkalnes pagasts, +371 26346250, 
www.vecumnieki.lv  •C2

43. "Jūras".  J.Audzijoņa kokamatnieka 
sēta - Kristus tēls, dzirnavas, baznīca, 
lapene.   
| Vecumnieku pagasts, +371 63976528,  
j.audzijonis@inbox.lv  •C2

44. Atrakciju parks "Labirinti".  Veiklības 
un erudīcijas spēles lieliem un maziem, 
atrakcijas, labirinti, batuti, velokarti, senu 
darbarīku kolekcija, kempings.   
| Iecavas novads, +371 26320336,  
+371 26425247, www.labirinti.lv  •C2

45. Iecava un muižas ainavu parks.  
Luterāņu baznīca, lielgabali, muzejs 
"Arhīvs", Dievdārziņš, Iecavas daiļdārzi.   
| Iecavas novads, +371 26639727,  
+371 29419247, www.iecava.lv  •C2

46. Mini zoo "Dobuļi".  Daudzveidīga 
savvaļas dzīvnieku, mājdzīvnieku, putnu 
kolekcija no dažādām valstīm, katru gadu 
tiek papildināta.   
| Iecavas novads, +371 29177846,  
www.minizoo.lv •C2

47. Ķekavas novadpētniecības muzejs.  
Diplomāts Pēteris Sēja, rakstnieks Alfrēds 
Dziļums, karikatūrists Edgars Ozoliņš, 
izstādes par novada kultūrvēsturi.   
| Ķekavas pagasts, +371 28679514,  
www.parkulturu.lv •C1

48. Daugavas muzejs.  Daugavas 
vēstures ekspozīcija, brīvdabas sēta, parks 
9,1 ha, Daugava, brauciens ar lēngaitas 
kuteri.   
| Salaspils lauku teritorija, +371 67266367, 
+371 67216398,  
www.daugavasmuzejs.lv •C1

49. Atpūtas komplekss 
"Riekstukalns".  Vasarā atrakcijas. Ziemā 
slēpošana, ziemas sporta inventāra noma, 
slēpošanas trases, ragaviņu kalns.   
| Baldones pagasts, +371 28777888, 
www.riekstukalns.lv •C1

50. Astrofizikas observatorija Baldonē.  
12. lielākais teleskops pasaulē, saules 
sistēmas planētas tuvplānā, zvaigznes, 
neparasti fizikas un ķīmijas eksperimenti, 
ekskursijas gida pavadībā.   
| Baldones pagasts, Krāslavas novads,  
+371 29266797, +371 28763738,  
www.baldonesobservatorija.lu.lv •C1

51. Mencendarbes muiža.  Simtgadīgu 
liepu aleja, Baldones muzejs. 
| Mercendarbe, Baldones novads,  
+371 29545201 •C1

52. Skrīveru dendroloģiskais parks. 
Pirmais tik plaša mēroga parks Baltijā, ap 
250 dažādas unikālas un ļoti retas koku un 
krūmu sugas no visas ziemeļu puslodes 
mērenās joslas.  
| Skrīveru novads, +371 25661983,  
www.skriveri.lv •D2

53. Koktēlnieka P. Grauduļa muzejs. 
Koktēlnieka Pētera Grauduļa darbi no 
pirmsākumiem līdz mūsdienām. 
| Jelgavas iela 14, Jaunjelgava,  
+371 22160677  •D2

54. Andreja Upīša muzejs.  Rakstnieka 
vasaras māja ar paša stādīto dārzu 
un mīļākajiem kokiem. Apskatāma 
ekspozīcija, izstāde "Ratos kopā ar Brīviņa 
kungu".   
| Skrīveru novads, +371 29496725, 
www.upisamuzejs.lv •D2

55. "Skrīveru saldumi". Konfekšu 
"Gotiņa" tapšanas vēsture, konfekšu 
ietīšana, marcipāna, īrisa figūriņu 
veidošana, produkcijas degustācija, 
iegāde. 
| Skrīveri, +371 20366668, 
www.skriverusaldumi.lv  •D2

56. Skrīveru pārtikas kombināts. Vecākā 
konfekšu "Gotiņa" ražotne Ziemeļeiropā. 
Izzinošas ekskursijas, konfekšu ietīšana, 
produkcijas degustācija un iegāde. 
| Daugavas iela 2, Skrīveri,  
+371 28685600, skriverugotina.lv •D2

57. Pļaviņu HES. Izzini 
hidroelektrostacijas darbību, Pļaviņu HES 
ražotni un vēstures ekspozīciju.  
| Enerģētiķu iela 2, Aizkraukle, 
+371 65110309, www.latvenergo.lv  •D2

58. Aizkraukles Vēstures un mākslas 
muzejs "Kalna Ziedi".  Pilskalns, 
ekspozīcija, izstādes, spēles un rotaļas, 
riņķa krusti, bišu stropi.   
| Aizkraukle, +371 65123351, 
+371 28305405 •D2

59. Bioloģiskā saimniecība "Janavas". 
Zāļu tēju baudīšana, bioloģiskās 
kosmētikas izmēģināšana. Dabas taka 
ar ārstniecībā un skaistumkopšanā 
izmantotajiem augiem. 
| Kokneses pagasts, Kokneses novads, 
+371 25994160, www.janavas.lv •E2

60. Kokneses pilsdrupas.  Viduslaiki, 
zviedru laika lielgabali, naudas kalšana, 
viduslaiku tērpu noma, vēstures 
ekspozīcija.   
| Kokneses pagasts, +371 65161296,  
+371 29275412, www.visitkoknese.lv •E2

61. Kokneses parks un dabas taka. 
Pērses ūdenskrituma atveids un piemiņas 
vieta, Jaunās pils drupas, koka un akmens 
skulptūras, zviedru laika lielgabali, riņķa 
krusti. Takas 6 km garumā. 
| Koknese, +371 29275412,  
www.visitkoknese.lv •E2

62. Likteņdārzs.  Tautas veidots dārzs 
Latvijas simtgadei. Sala, dārzs, skatu 
terase, suvenīri. 
| Kokneses pagasts, +371 25495544,  
www.liktendarzs.lv •E2

63. Vīgantes dabas parks.  Staburaga 
vieta, skulptūra "Daina", piemiņas 
zīme "Dieva auss", dienliliju stādījumi, 
prezidentu ozoliņi, vizināšanās ar kuģi 
"Vīgante".   
| Staburaga pagasts, +371 29391109 •E2

64. "Mežmalas laivas".  Teiksmām apvītā 
vikingu liellaiva "Lāčplēsis" ar 24 vietām, 
brauciens pa Daugavu, laivu noma.   
| Klintaines pagasts, +371 26649575, 
www.mezmalasvikings.lv  •E2

65. Pļaviņu Daugavas promenāde. 
Gandrīz 2 km garš bruģēts, apgaismots 
gājēju celiņš aktīvai vai romantiskai 
pastaigai gar gleznaino Daugavas krastu.  
| Pļaviņas, www.plavinunovads.lv •E2

66. "Odzienas muiža".  Naktsmājas 
senatnīgā gaisotnē, telpas semināriem, 
viesībām, ekskursijas muižas ansamblī.   
| Vietalvas pagasts, +371 20533333,  
www.odzienasmuiza.lv •E1

67. Alus darītava "BURSH".  Viena 
no mazākajām Latvijā, degustācijas, 
ekskursijas, telts vietas.   
| Aiviekstes pagasts, +371 29252115,  
www.burshalus.lv •E2

68. Jēkabpils vēstures muzejs un 
Krustpils pils.  Ekspozīcija par Krustpils 
pili, skatu platforma pils vārtu tornī, 
izstādes.  
| Jēkabpils, +371 65221042,  
+371 26597463, ekabpilsmuzejs.lv •E2

69. Jēkabpils vēstures muzeja 
brīvdabas nodaļa "Sēļu sēta". Vidēji 
turīga 19.gadsimta Sēlijas zemnieka sēta, 
iespēja izmēģināt savas prasmes lauku 
amatnieku darbos.  
| Jēkabpils, +371 65232501 •E2

70. Jēkabpils Vecpilsētas laukums. 
Pilsētas centrālā daļa, pilsētas pulkstenis 
un naudas maks, aka un svari, pilsētas 
simbols - lūsis, strūklaka.  
| Jēkabpils, +371 65233822,  
+371 20451706, laukums.jekabpils.lv •E2

71. Jēkabpils Sv. Gara pareizticīgo 
baznīca, vīriešu klosteris. Divas baznīcas 
klostera sētā, dievnamā - Jakobštates 
Dievmātes Marijas brīnumdarītājas ikona.  
| Jēkabpils +371 65231486,  
+371 29554391, www.klosteris.lv •E2

72. Mākslas galerija "MANS'S". 
Mūsdienu latviešu mākslas glezniecība, 
izstādes, suvenīri.  
| Jēkabpils, +371 29470597,  
+371 65231953, www.manss.lv •E2

73. Podnieku darbnīca - Zaļbirzes. 
Iespēja vērot un izmēģināt pašiem trauku 
darināšanu, aplūkot izstādēm veidotos 
darbus, iegādāties krūzes, bļodas, šķīvjus 
un citus suvenīrus. 
| "Zaļbirzes", Atašienes pagasts, Krustpils 
novads, +371 26559420,  
www.krustpils.lv  •E2

74. Dabas parks "Laukezers". NATURA 
2000 teritorija, atpūtas vietas, labiekārtota 
taka visa veida sportošanai, skatu 
platforma. 
| Kūku  pagasts, +371 28311364,  
www.krustpils.lv •E2

75. Viesītes muzejs "Sēlija". Valsts 
nozīmes industriālais mantojums, 
ekspozīcijas "Ar Mazo Bānīti pa Sēliju", 
"Sēlijas māja", Viesītes Amatniecības 
centrs. 
| Viesīte, +371 29116334,  
www.muzejsselija.lv  •E3

76. Saukas dabas parks. Ormaņkalns, 
Saukas ezers, pastaigu takas, licencēta 
makšķerēšana, labiekārtotas atpūtas 
vietas, laivu un katamarānu noma, 
nakšņošana.  
| Saukas pagasts, +371 29428226,  
www.saukasdabasparks.lv  •E3

77. Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs 
"Riekstiņi". "Baltā grāmata", Mūsmājas, 
ekspozīcija.  
| Neretas pagasts, +371 65176467,  
www.neretasnovads.lv  •E3

78. Gārsenes pils un dabas takas. 
Izstādes, tūrisma takas, vairāk nekā 40 
unikāli dabas objekti, arhitektūras un 
kultūrvēstures pieminekļi.  
| Gārsenes pagasts, +371 29490656,  
+371 26367150, www.akniste.lv  •E3

79. Dzejnieka Raiņa muzejs Tadenavā. 
Raiņa dzimtā vieta, senie darba rīki un 
priekšmeti muzejmājā.  
| Dunavas pagasts, +371 29250484,  
www.aspazijarainis.lv/tadenava  •F3

80. Sēļu amatniecības centrs "RŪME". 
Amatnieku darbnīcas, amatu prasmju 
demonstrējumi - keramika, tekstils, 
kokgriezumi, radošās darbnīcas.  
| Zasas pagasts, +371 26557249,  
+371 26239304, www.rume.lv  •E3

17. Ziemassvētku kauju muzejs 
"Mangaļi".  Latviešu strēlnieki, 
Ziemassvētku kaujas 1. pasaules karā, 
brīvdabas ekspozīcijas, 7,2 km gara 
izzinoša taka, vācu armijas nocietinājumi.   
| Valgundes pagasts, +371 28349259, 
+371 67228147, www.karamuzejs.lv •B1

18. Jelgavas pils un Kurzemes 
hercogu kapenes.  Baroka stils, arhitekts 
F.B.Rastrelli, Kurzemes un Zemgales 
hercogiste, Hercogu dinastiju kapenes un 
sarkofāgi.  
| Jelgava, +371 63005617, 
www.jelgavaspils.lv •B2

19. Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas 
tornis.  Interaktīvas vēstures ekspozīcijas, 
skatu laukums, izstāžu zāle, restorāns, 
tūrisma informācijas centrs.   
| Jelgava, +371 63005445,  
+371 63005447, www.tornis.jelgava.lv •B2

20. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejs.  Academia Petrina, 
arhitekts Severīns Jensens, pirmā 
augstskola Latvijā, vēstures ekspozīcijas, 
Ģederta Eliasa gleznas, izstādes.   
| Jelgava, +371 63023383, jvmm.lv •B2

21. "Viesu Līči".  Atrakcijas bērniem 
brīvā dabā, diskgolfs, estrāde, kafejnīca 
"Zemnieka cienasts", naktsmītnes, pirts, 
izbraucieni ar kuģīti "Frīda" pa Lielupi.   
| Jaunsvirlaukas pagasts, +371 63058443, 
+371 29204514, www.lici.lv •B2

22. Lielupes palienes pļavas.  Dabas 
liegums, Pils sala, savvaļas zirgi, 
aizsargājamas putnu un augu sugas, koka 
skatu tornis 20m, vides gids.   
| Jelgava, +371 20264343  •B2

23. Atpūtas komplekss "Grantiņi". 
Aktīvā atpūta dabā, bērnu laukums, 
piknika vietas, restorāns, viesnīca un 
brīvdienu namiņi.  
| Svētes pagasts, +371 28602267 •B2

24. Vilces muiža. Vēstures ekspozīcija, 
restaurēti vēsturiskie sienu gleznojumi, 
dabas parks, diskgolfa trase. 
| Vilces pagasts, +371 26351169 •B2

25. Laima Ceramics. Atvērtā keramikas 
darbnīca, kurā taisa gan Latvijas māla 
traukus, gan porcelāna un akmensmasas 
traukus. Piedāvā ekskursijas un dažāda 
veida meistarklases. 
| Svitenes pagasts, +371 28338711,  
www.laimaceramics.com  •B2

26. Rundāles pils muzejs.  Baroka 
un rokoko arhitektūras un mākslas 
piemineklis, arhitekts F.B.Rastrelli, interjeru 
ekspozīcijas, franču regulārais parks, rožu 
dārzs.   
| Rundāles pagasts, +371 63962197,  
+371 26499151, www.rundale.net •C2

27. Mežotnes pils.  Klasicisma stils, 
arhitekti Dž.Kvarengi, J.G.Berlics, 
restaurēti parādes interjeri, ainavu parks, 
viesnīca.   
| Mežotnes pagasts, +371 63960711,  
+371 26595108, www.mezotnespils.lv •C2

28. Mazmežotnes muiža.  Eklektisma 
Šveices jeb vasarnīcu stils, spa, dabas 
taka, cukurbiešu ekspozīcija, viesnīca, 
restorāns, koncertzāle, semināru telpas, . 
| Rundāles pagasts, +371 25772269,  
www.mazmezotne.lv •C2

29. Bauskas pils muzejs.  Livonijas 
ordeņa cietokšņa drupas, Kurzemes 
hercogu rezidence, skatu tornis, 
ekspozīcija, izstādes, izglītojošas 
programmas.   
| Bauska, +371 63923793, +371 63922280, 
www.bauskaspils.lv •C2

30. Bauskas muzejs.  Ekspozīcija 
par Bauskas 20.gadsimta vēsturi, 
T.Čudnovskas leļļu un rotaļlietu kolekcija, 
mākslas izstādes, šovi, TLM studija.   
| Bauska, +371 63960508, +371 63960511, 
www.bauskasmuzejs.lv •C2

31. Bauskas rātsnams.  Senākais 
atjaunotais rātsnams Latvijā, 17. gadsimtā 
lielākais Kurzemes hercogistē, "Sver un 
mēri Bauskā", tūrisma informācijas centrs.  
| Bauska, +371 63923797, +371 27746484, 
www.ratsnams.bauska.lv •C2

32. Bauskas vecpilsēta.  Veidojusies  
16.-19.gadsimtā, saglabājot ielu plānojumu 
un rātslaukumu, valsts nozīmes 
pilsētbūvniecības piemineklis.   
| Bauska, +371 63960509, 
+371 63960508, bauskasvecpilseta.lv •C2
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Auto maršruti Aizraujošs ceļojums piļu un muižu parkos

#enjoylatvia latviatravel latviatourism

 jāpiesakās iepriekš Latviskais mantojums

•A1 kvadrants

EDEN - izcilākie Eiropas tūrisma galamēķiVelo maršruti "Iekustini Lielupi" laivošanas maršruti

Rīga

23 Jūrmala

47 57 Jelgava

143 174 180 Jēkabpils

78 64 28 208 Dobele

67 87 62 135 79 Bauska

91 122 128 56 156 79 Aizkraukle

Attālumi starp pilsētām (km)

 401 Bagātā Zemgale 30km

Maršruts bagāts ar apskates vietām, kas ļauj iepazīt Zemgali un tās ļaudis.
No Bauskas līdz Skaistkalnei ceļš līkumo gar Mēmeli. Maršruts vairāk 
piemērots divu dienu izbraucienam.

31  29  27  28  26 www.tourism.bauska.lv

 403 Daugavas ielejas velo maršruts 40km

Izcils maršruts Daugavas ielejas dabas parka, Skrīveru, Aizkraukles un 
Kokneses iepazīšanai. Visas pilsētas savienotas ar dzelzceļa līniju. Posmā 
no Skrīveriem līdz Aizkrauklei var baudīt Daugavas ielejas ainavu.

55  56  57  58  59  60  62 visitkoknese.lv

 Zemgales mazais loks

Dodoties pa šo maršrutu, būs iespēja apskatīt gan seno zemgaļu 
pilskalnus un 12.gs. zemgaļu koka pili, gan greznās pilis un muižas, kas 
glabā mūsu daudzveidīgo kultūrvēsturi. Ar bērniem un jauniešiem varēsiet 
izpriecāties atrakciju laukumos, apskatīt dažādas piemājas saimniecības ar 
eksotiskiem dzīvniekiem. Izgaršot un nodegustēt vietējo ražotāju labumus, 
kā arī apskatīt amatnieku piedāvājumu!

47  46  35  33  29  26  25  24  9  

1  2  3  18  19  17  

www.travelzemgale.lv

 Vidusdaugavas – Sēlijas loks

Klusajās Vidusdaugavas un Sēlijas mazpilsētās, kuras ieskauj ainaviski 
pakalni un līdzenumi, laiks rit lēnāk. Šeit atklāsiet Latvijā ievērojamu 
personību – Raiņa, J.Jaunsudrabiņa, A.Grīna, P.Stradiņa dzimtas dzīves 
gājumu. Iepazīsiet sēļu kultūras mantojumu, izmēģināsiet dažādas amatu 
prasmes, izgaršosiet vietējo ražotāju produkciju un izbaudīsies aktīvās 
atpūtas piedāvājumu dabas objektos.

48  49  50  43  41  42  77  76  75  

68  64  62  60  58  56  55  52  

www.travelzemgale.lv

Iespēja doties dabā, lai iepazītu kultūrvēsturisko mantojumu – pilis, muižas 
un to parkus – visos četros gadalaikos. Maršrutā atradīsiet angļu ainavu 
parkus, romantisma stila parkus, baroka un renesanses stila dārzus. 

Mūsdienās parkos ir saglabājušies dižkoki, unikālas koku sugas un ainavas, 
kā arī retu un neparastu augu un dzīvnieku dzīvotnes. Parki ikvienu 
apmeklētāju aicina apstāties ikdienas steigā, plašāk atvērt acis, saredzēt 
un ieklausīties.

1  4  18  24  26  27  28  29  40  

45  52  61  66  78
www.zemgale.lv

LVM dabas parks Tērtvetē

Viens no Latvijas populārākajiem un ģimenēm draudzīgākajiem tūrisma 
galamērķiem.

9  10  12 www.mammadaba.lv

Dienvidzemgales latviskā eko spa šūpulis

Harmonizējoši pirts rituāli ar latvisko dzīvesziņu Vecumnieku novadā.

www.lielzemenes.lv 
www.everti.lv

Iespēja izvēlēties kādu no 5 laivošanas maršrutiem pa Lielupi no Bauskas 
līdz tās ietekai jūrā. Maršruta teritorijā izveidotas 18 pieturvietas ar pontonu 
laipām un informācijas stendiem Lielupes krastos.

www.tourism.bauska.lv

1 Tūrisma objekts Zemgales mazais loks Greenways – Zaļie Ceļi Ceļš ar atdalītām kustības joslām Reģionālie ceļi Grants segums Nacionālais parks, rezervāts

Tūrisma informācijas centrs Vidusdaugavas – Sēlijas loks Galvenais ceļš Melnais segums Pārējie ceļi Valsts robeža


