
Vietinis skonis
      otaņķu Dzirnavnieks (Otanki Mill) 
produkcija „Gudrie Graudi“ grūdinių augalų, 
sėklų ir džiovintų daržovių mišiniai, kurių galima 
nusipirkti vietinėse maisto produktų parduotuvėse         
       @nicassiers įvairių rūšių sūriai
       @otankugardumi konditeriniai gaminiai, 
duona +371 29779397 
       @Zvejnieku sodyba „oskars“ 
Jūrmalcieme rūkyta žuvis
      “Almas tantes” sultys ir konservuoti produktai, “Konservu cehs”, Rude, 
Otaņķu pagasts ir “Veikals”, Jūrmalciems, (    56.299994,20.996812), +371 63488092
      “Zaļā saule” pušų kankorėžių sirupas, +371 26770304 
Stipriųjų gėrimų gamykla, degustacijos (Strong pine cone ir Mežonīgā datele)  
+371 29112490
      sodo gėrybės  iš sodininko Eglono Brūno +371 29427174
      @Mežstrautu siers rūkyti sūriai +371 28825612
       @Rūķa labumi cukatos ir sirupai +371 29862748
       @Dūdu gardumi cukatos ir sirupai +371 26078468
       @Bišu dārgumi bičių produktai +371 26409823
       @Purva dzērvenīte spanguolių cukatos ir sirupai +371 29918605
       @Alejasmaizesceptuve tradicinėje krosnyje kepta duona +371 29383994

  
      ivars skrieders papuošalai iš gintaro +371 29703113
       Arnolds Aigars papuošalai iš gintaro +371 25907497
       Audėjos Agros Valtkusos austos skaros, šalikai ir staltiesės +371 29278692
       @inesesotankuadijumi audiniai su latviškais raštais +371 22077324 
       @VinccVineta rūbai ir aksesuarai +371 26668870 
       @ancii.lv sojų vaško žvakės +371 22369899

      Jodinėjimas žirgais 
Pērkones zirgi, “Atomi”, Grīnvalti
Nīcas pagasts @atomi.lv
+371 26855276
      Baidarių nuoma kuržemėje „Beaver“
“Jūras”, Bernāti, Nīcas pagasts 
@BeaverCanoeKayakCenter
+371 26116933
      Reinių vandens transporto bazė, 
baidarių įleidimas ir atvykimo punktas 
plaukiantiems irklentėmis Liepojos ežere 
Reiņu iela 15, Pērkone, Nīcas pagasts 
+371 29449420
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      Baidarių ir irklenčių nuoma, 
plaukimas iškylų laivu Bartinera 
“Sofijas laivas”, “Upeskrasti” 
Upmaļciems, Otaņķu pagasts
@Sofijaslaivas, +371 29339677
       Mėgėjiška žūklė, pramoginių 
laivų ir katamaranų nuoma, iškylų 
aikštelės prie Bartos upės 
“Plostnieki”, Otaņķu pagasts 
@Plostnieki, +371 29549944
      Valčių nuoma „Laivenieki“ 
plaukimui Liepojos ežere
Otaņķi, Otaņķu pagasts 
+371 29163669
       Jūrinė veložūklė 
Jūrmalciems, Nīcas pagasts 
+371 29288879
       Jūrinių baidarių nuoma   
“Laimes stari”, Klapmju ciems, 
Nīcas pagasts, @Laimesstari 
+371 29265619
      Rudės kartingų trasa   
Rude, Otaņķu pagasts 
@Rudes trase, +371 28663233

     Dviračių ir valčių nuoma 
Papės ežere
Kempingas “Mikjāņu sēta”, Pape, 
Rucavas pagasts 
@Mikjāņi, +371 26759199
      tinklo traukimas su žveju
elviju Rekenu  
Tinklo traukimas, žvejyba jūroje 
ir žuvies rūkymas, Pape, Rucavas 
pagasts +371 26794410 
      Minigolfas, dviračių nuoma 
ir valčių nuoma „Pūķarags“ 
Poilsinis kompleksas “Pūķarags”, 
Pape, Rucavas pagasts
@Pukarags, +371 28378625 
      Baidarių nuoma plaukimui 
Šventosios upe 
Rucava, @Luksnataji, +371 20028776
      Baidarių nuoma 
plaukimui Šventosios upe 
“Laipnieki”, Palaipe, Rucavas pagasts 
@Laipnieki, +371 29978119
      Valčių ir irklenčių nuoma 
Bartos upe
Glempingas “Bārtas Krasts”
Dunikas pagasts, +371 28892827
        tinklo traukimas 
ir žvejyba jūroje  
IK “Rucavas Segliņi”, Pape
+371 29521002, +371 29904424

       Papetūre 
Pažintinis plaukimas Papės ežere, 
ekskursija pas laukinius žirgus, iškyla, 
“Lakstīgalas”, Nīcas pagasts 
+371 29339677

nīcA
RucAVA

Čia išdidžiai skamba 
tautinės dainos.

Čia margas ir turtingas 
tradicinis paveldas.

Lt

Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts
Dunikas pagastsRucavas pagasts,

      nycos turizmo 
informacijos centras
”Pienotava” 
Nīca, Nīcas pagasts 
+371 29458532 

» nica@dienvidkurzeme.travel
» IG  @nicas_turisms
» FB @nicasturisms

       Rucavos turizmo 
informacijos centras
“Centra dzirnavas”
Rucava, Rucavas pagasts 
+371 29134903 

»  rucava@dienvidkurzeme.travel
» IG  @Rucava.Pape_Travel
» FB @rucavatic

             Papės turizmo 
informacijos punktas
(01.06 - 31.08)
“Dzintarvēji”, Pape 
Rucavas pagasts

» pape@dienvidkurzeme.travel
» www.dienvidkurzeme.travel
» IG  @dienvidkurzeme.travel
» FB @DienvidkurzemeTravel 

            

DIENVIDKURZEMES apSKRItIS



     Mini zoologijos sodas “Atomi” 
“Namejs”, Grīnvalti, Nīcas pagasts 
+371 25560040
      Jodinėjimas žirgais “Pērkones Zirgi”  
“Atomi”, Grīnvalti, Nīcas pagasts 
+371 26855276, +371 20122922
      sendaikčių sodyba “Galdnieki” 
“Galdnieki”, Pērkone, Nīcas pagasts       
   +371 26998159
      Gamtinis parkas “Bernāti” 
Bernāti, Nīcas pagasts, gamtiniai takai, 
įrengtos iškylų aikštelės ir poilsiavietės. 
Rekomenduojame vizitą parke pradėti 
čia:    56.378887, 20.986221
      Pažintinis takas, apžvalgos platforma, 
iš kurios atsiveria vaizdas į jūrą - Bernāti, 
Nīcas pagasts,    56.366113, 20.976805
      Rogų šeimos asmeninės kolekcijos
Sovietinių laikų transporto priemonės ir 
priešgaisrinei apsaugai skirta ekspozicija. 
“Upmalas”, Lauciņciems, Nīcas pagasts     
   +371 29358190, +371 26176908
      nycos kraštotyros centras 
ir sendaikčių krautuvė
“Pienotava”, Nīca, Nīcas pagasts 
+371 26461735
      uotankių sendaikčių krautuvė 
ir daržinė su senoviniais pakinktais
Rude mokyklos teritorija, Rude 
Otaņķu pagasts, +371 26958901
      Prenclavų malūnas 
“Prenclavi”, Rude, Otaņķu pagasts        
    +371 26051129
      Audėjos Agros Vaitkusos dirbtuvės
“Splītes”, Rumbasgals, Otaņķu pagasts     
    +371 29278692
      Pūsėnų kalnas 
Kaires ciems, Nīcas pagasts, aukščiausia 
kopa Baltijos jūros pakrantėje Latvijoje  
    56.328978, 20.992472

LAnkytini oBJektAi
      tinklų sandėlis 
“Piestātne”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts     
   +371 26114601
      Jūrmalciemo molas
“Piestātne”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts
      ekspozicija „Pajūrio gyventojų praeitis“ 
Jūrmalciems, Nīcas pagasts           
   +371 26461735
      Gamtos parkas “Pape”  
www.pdf-pape.lv, laukinių žolėdžių 
ganyklos, Brušvīti, Nīcas pagasts 
+371 26167333, +371 29224331         
    56.192490, 21.083311
      Papės kaimo istorija, 
ekspozicija ir tiP vasaros sezonu
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts
      Papės švyturys 
Pape, Rucavas pagasts 
automobilių stovėjimo aikštelė   
    56.154130,21.025197
      Papės ornitologinė stotis 
Pape, Rucavas pagasts 
(veikia nuo rugpjūčio vidurio iki spalio) 
+371 29236300
      Papės Ķoņu ciemas 
Pape, Rucavas pagasts, galimos 
ekskursijos su gidu, +371 26759199
      Muziejus po atvirumi 
dangumi „Vītolnieki“  
Pape, Rucavas pagasts, +371 29262283
      nidos žvirgždo paplūdimys 
Nida, Rucavas pagasts 
    56.096176, 21.053431
      Rucavos pradinė mokykla
ir rododendrų lysvės  
Rucava, Rucavas pagasts  

      Rucavos sendaikčių ekspozicija ir tic 
“Centra dzirnavas”, Rucava
Rucavas pagasts, +371 29134903

- Dėl apsilankymo iš anksto susitarti telefonu

      Rucavos evangelikų liuteronų 
bažnyčia
Rucava, Rucavas pagasts, atidaryta 
(06.01- 08.31), Pn 11:00 – 16:00, 
Š 11:00 – 18:00, S 10:00 – 18:00
      tradicijų namai „Zvanītāji“  
“Zvanītāji”, Rucava, Rucavas pagasts         
   +371 26814051 
      Pojūčių labirintas “saules taka” 
“Zvirbuļi”, Bajāriņu ciems, 
Rucavas pagasts, +371 26830634
      Rucavos dvaro kalnas ir 
Šventosios upės slėnio pėsčiųjų takas  
Rucavas muiža, Rucavas pagasts 
    56.157948, 21.222861
      Pėsčiųjų takas “sajūtu birzs”   
Poilsiavietė ir basakojų takas (70 m), 
Sikšņi, Dunikas pagasts  
    56.263810, 21.246460

      sendaikčių krautuvė “Lauksargi”  
Sikšņi, Dunikas pagasts, +371 29896681
      Dunikos raisto pažintinis takas
Dunikas pagasts
    56.280956, 21.382829 (tiesioginis kelias į 
raistą),    56.240102, 21.403041 (maršrutas 
prasideda ir veda pro Luknės skroblyną)
      Bartos bažnyčios griuvėsiai  
Dunikas pagasts    
   56.328697, 21.309563
      Dūkupjų krioklys  
Aukščiausias moreninio tipo krioklys 
Latvijoje,    56.36144, 21.22711

    Degalines
VIADA ‘‘Piebalgas noliktava’’ 
Nīca, Nīcas pagasts 
    56.34676939282262, 
    21.06020661821857
Latvijas Nafta, “Degvielas stacija” 
Grīnvalti, Nīcas pagasts
    56.46378758592704,   
    21.01246256965035

    Bankomatai
Bārtas iela 11
Nīca, Nīcas pagasts   
    56.34545272550558,   
   21.06416842701966
“Pagastmāja” 
Rucava, Rucavas pagasts   
    56.15983726285886,  
    21.16604769659867

   Automobilių krovimo stotelės  
“Pienotava” 
Nīca, Nīcas pagasts   
    56.34611557209921,   
    21.065458169837722
Rucavas turgaus aikštė 
Rucava, Rucavas pagasts   
   56.160176214873644,  
   21.161392704079447

     kavinė “Pie Pētera”  
“Ceļinieki”, Nīca, Nīcas pagasts 
+371 63469802 
      kavinė “nīcava” 
Nīca, Nīcas pagasts, @Nicava.restorans 
+371 29239111 
      kavinė “Biz Biz” - Skolas iela 6, 
Nīca, Nīcas pagasts, +371 63483267
      kavinė “Paviljons”  
“Mazie Alpi”, Bernāti, Nīcas pagasts 
@BernatuPaviljons, +371 26326035 
      kavinė “Dzintariņš”  
Bernāti, Nīcas pagasts 
@BernatuDzintarins, +371 28262321
      Restoranas “Jūrnieka ligzda” 
“Pērkones jūrmala”, Pērkone, Nīcas 
pagasts, @jurniekaligzda, +371 26596877 

PAVALGyti
      Vasaros kavinė “siena šķūnis” 
Pērkone, Nīcas pagasts 
@verbelnieki, +371 29138565 
      Duonos kepykla “Alejas”  
Café “Sapņu Alejas”, Rucava 
@alejasmaizesceptuve, +371 29383994
      tradicijų namai “Zvanītāji”
“Zvanītāji”, Rucava, iš anksto susi-
tarus, pasiūlymams grupėms para-
gauti tradicinių patiekalų ir užsisakyti 
kultūrinę programą, +371 26814051
      Vasaros kavinės “Papes vēji”  
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts
@Papesvēji, +371 27155562
       “Amber Wind beach cafe”
“Bākas”, Pape, Rucavas pagasts
@paperadise, +371 26 853119
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