ABAVAS SENLEJAS CEĻOTĀJU DIENAS 27.-28. maijā
Atzīmējot 60 gadus kopš Abavas ielejas kā aizsargājamās teritorijas izveidošanas.

Kandava
27.maijā
11:00 - 16:00 - Kandavā pie autoostas - izzinošas spēles par dabu. Organizē Dabas izglītības
centrs "Slītere"un Dabas aizsardzības pārvalde.
11:00 - 18:00 – SOT kajaku nobrauciens no Akmens tilta līdz Kandavas robežai. Cena 5,00 €/h
(ja ņem uzreiz 7 laivas kolektīvi kopā, tad 1 laivai nobrauciens bez maksas pirmajai stundai).
Piedāvā "Kurzemes laivinieks".

27.-28. maijs -Kandavas novada svētki
http://kandava.lv/notikumu_kalendars/2785/kandavas_novada_svetki_lustiga_dzivosana_2
017

28.maijā
Čužu purvs - http://visitkandava.lv/purvi
5:00 - Saul lēkta sagaidīšana Čužu purvā agrā svētdienas rītā kopā ar Abavas ielejas
attīstības centru. Dzejas lasījumi Čužu purva atpūtas vietā. Dzejoļi savi un citu - atbilstoši
noskaņai. Dalība bez maksas. Aicināts ikviens. Līdzi jāņem tēja siltumam, kājās piemēroti
apavi.
11:00 - SUP maratons no Akmens tilta pret straumi līdz Ozolam. Dalība 6,00 €. Instruktāža
pirms nobrauciena. Piedāvā "Kurzemes laivinieks".
11:00 – 14:00 SOTkajaku nobrauciens no Akmens tilta līdz Kandavas robežai. Cena 5 €/h (ja
ņem uzreiz 7 laivas kolektīvi kopā, tad 1 laivai nobrauciens pirmajai stundai bez maksas)
Piedāvā "Kurzemes laivinieks".

Buses pilskalns http://visitkandava.lv/pilskalni/buses_matkules_kursu_pilskalns
27.-28. maijā
11:00-13:00 -pastaiga savā nodabā pa pilskalnu un apkārtni, iepazīšanās ar 1911. gadā
aizsākto pilskalna Viesu grāmatu Busēs.Bezmaksas.

11:00 -13:00 - Buses pilskalns - ''mazais aplis'' - pastaiga kopā ar Jāni no Busēm gar Imulas
skatu ainavām līdz pilskalnam, pilskalns, Baznīckalniņš, Kauķu kalns un atpakaļ līdz Busēm,
pa ceļam Geokešinga punkts (kam vajag) , iepazīšanās un ierakstīšanās pilskalna Viesu
grāmatā, kas aizsākta 1911. gadā. Dalība pastaigā par simbolisku ziedojumu pilskalna
uzturēšanai.
11:00 – 15:00 - Buses pilskalns - ''lielais aplis -10km~4 h, pastaiga sākumā kā “mazajā aplī”,
tad no Kauķu kalna turpinām pa "Stirnu Buka trasi" līdz Grotēm, tālāk uz Vītiņiem un atpakaļ
uz Romanci pa otru taku, no kurienes atgriešanās Busēs, ~ 4 ., Tikai pēc iepriekšējas
pieteikšanās a tel. 26374996

Plostkrogs

http://visitkandava.lv/viesu_nami/plostkrogs

https://www.facebook.com/plostkrogs/
Ceļotāju dienu ietvaros, piedāvājam apmeklēt:
- aktīvo atpūtas taku “Pasakainais mežs” bez maksas, ja zini paroli - Māras zeme;
- Ivetas Fārenhorstes - Bajeles gleznu izstādi
Piedāvājam iespēju izstaigāt unikālo ‘’Ružu” taku, kas nav labiekārtota, tajā saglabāta
dabiskā vide. Vairākās vietās takai ir ļoti stāvas nogāzes, tādēļ potenciāliem interesentiem
jābūt labā fiziskā formā, japarūpējas par labiem tūristu apaviem un atbilstošu apģērbu.
Iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 29196494
Piedāvājam paēst restorānā “Plostkrogs” , cenām 15% atlaide, ja zini paroli - Plostkroga
virtieņi.
Piedāvājam naktsmājas ceļotājiem no attālākiem Latvijas novadiem;
- Viesnīcām “Plostkrogs”, “Ružas”, “Lielvirbu muiža”, 20% atlaide, atslēgas vārds muižkungs.

Zviedru cepure http://www.zviedrucepure.lv/
Ceļotāju dienas īpašas pusdienas: kartupeļu pankūkas tikai par 3 €/porcija, bet plānās
pankūkas par 1,5€/porcija, cidoniju dzēriens 0,70€. Ģimenes biļetei 1 nobraucienam pa
rodeļu trasi – bez maksas.

Sabile http://www.visit.sabile.lv/
27. maijā
10:00 - 18.00 atvērts Sabiles Vīna kalns. Ieejas maksa 0,70 € pieaugušajiem, 0,40 € bērniem
un pensionāriem.
11:00 ekskursija pa Sabiles pilsētu ar gidu Māri Lāci (mob. tel. 29616605). Tikšanās pie
Sabiles tūrisma informācijas centra (Pilskalna ielā 6). Bez maksas.
13:00 sidra degustācija “Sabiles sidrā”. Rīgas ielā 22, Sabilē (vēlams ar iepriekšēju
pieteikšanos, tel. 61301707). Maksa: 5,00 €/persona. (Ja būs grupa no vismaz 6 personām,
tad būs arī ekskursija Sabiles Sidra darītavā.)

14:30 – 16:00 vīna degustācija saimniecībā “Drubazas” pie Sabiles (vēlams ar iepriekšēju
pieteikšanos: mob. tel. 28370702). Maksa par degustāciju: 4,00 €/persona. Iespēja braukt pa
trošu ceļu pāri Abavai: maksa 0,50 € par braucienu.

28. maijā
10:00 – 16:00 - atvērts Sabiles Vīna kalns. Ieejas maksa 0,70 € pieaugušajiem, 0,40 €
bērniem un pensionāriem.
10:00 – 12:00 - Koka rotaļlietu muzeja apskate – vadītājs Andris Millers (mob. tel.
26542227). Adrese: Kuldīgas iela 1, Sabile. Ieejas maksa 1,00 €
12:00 - Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā apmeklētājus gaidīs muzeja vadītājs Ojārs
Feldbergs (mob. tel. 29133374). Ieejas maksa: 2,50 € pieaugušajiem, 1,50 € skolēniem,
studentiem, pensionāriem.
15:00 - 17.00 - dzērienu degustācija ģimenes vīna darītavas “ABAVAS” saimniecībā netālu
no Sabiles (vēlams ar iepriekšēju pieteikšanos, tel. 29125518). Maksa par degustāciju: 5,00
€/persona.

Abavas rumba http://www.abavasrumba.lv/
27. – 28. maijs
11:00 – 18:00 - izklaides upē virs rumbas mazajās laivās “Rupucis” un vienvietīgajos sērfa
kajakos. Bez maksas. Piedāvā “Jūras laivas”.
11:00 – starts laivošanas maršrutam kanoe un kajakos no Velnakmens līdz Abavas rumbai
Piedāvā “Jūras laivas” ; iepriekšēja rezervācija tel. 29464901; 29466501; informācija un
izmaksas: http://www.juraslaivas.lv/abavas-senlejas-celotaju-dienas-laivas-27-28-maijs/
11:00 – starts laivošanas maršrutam kanoe un kajakos no Abavas rumbas līdz Rendas
“Avotiem” (18 km; 25,00 Eur) Piedāvā “Jūras laivas” ; iepriekšēja rezervācija 29464901;
29466501; informācija un izmaksas: http://www.juraslaivas.lv/abavas-senlejas-celotajudienas-laivas-27-28-maijs/
27. maijā 13:00-14:00 – stunda pie ugunskura kopā ar Ceļotāju dienu organizatoriem Latvijas Zaļās kustības, Abavas ielejas ttīstības centra un tūrisma uzņēmuma “Jūras laivas”
pārstāvjiem. Rendas saimnieces piedāvās ugunskura zupu – 2,00 €/porcija.
11:00 – 18:00 Amatnieku un gardumu ražotāju tirdziņš.
IEEJAS MAKSA TERITORIJĀ (līdz diennaktij) pieaugušai personai 1,00 €;
bērnam līdz 6 gadu vecumam - bez maksas; bērnam no 6 līdz 18 gadu vecumam,
pensionāram, invalīdam vai grūtniecei- 0,80 €
Pēc ieejas maksas samaksāšanas ar automašīnu drīkst braukt arī tālāk teritorijā - līdz
ūdenskritumam vai nākamajam stāvlaukumam.

Māras kambari – http://www.talsitourism.lv/lv/kurp-doties/pie-dabas/dabasobjekti/maras-kambari/

Apskates objekts, bezmaksas

Renda http://renda.lv/apskates-objekti/
27.-28.maijā

- Rendā viss cieši vienuviet - gan Abava un Īvandītes ūdenskritums, gan vīna

dārzs un Abavas pagrabiņš, gan baznīca...

Īvandes upītes ūdenskritums
Apskates objekts, bez maksas.

Mārtiņa Vagnera vīna dārzs un vīnotava https://www.vinicurlandia.lv/
Autentiski Kurzemes hercogistes vīni. Tiek piedāvāts nodegustēt vīnu un ķirbju sēklas, tāpat
iespējams apskatīt vīnogu un ķirbju dārzu. Iepriekš pieteikties pa telefonu 29101649 pie
vīndārznieka un vīndara Valda.

Abavas pagrabiņš http://www.visit.kuldiga.lv/en/where-to-eat/abavas-pagrabins-en
12:00-20:00 Pusdienas vai vakariņas pie tilta pār Abavu ar skatu uz upi. Mazs, jauks krodziņš,
kas atrodas vēsturiskā ēkā ar patīkamu interjeru.

Laivu noma http://www.juraslaivas.lv/
27.05. 10:00 Starts divu dienu maršrutam kanoe laivās no Rendas “Avotiem” līdz Abavas
ietekai Ventā. Piedāvā “Jūras laivas”, iepriekšēja rezervācija 29464901; 29466501;
informācija un izmaksas: http://www.juraslaivas.lv/abavas-senlejas-celotaju-dienas-laivas27-28-maijs/

Pirms doties mājup vai tālāk uz Kuldīgu, Rendas estrādē var padejot un
padziedāt ☺
Ceļotāju dienu organizatori:
Latvijas Zaļā kustība, Abavas ielejas attīstības centrs, tūrisma uzņēmumu grupa “Jūras laivas”

