
vietējā garša
      Otaņķu Dzirnavnieks (Otanki Mill) 

produkcija “gudrie graudi” graudaugu, 
sēklu un kaltētu dārzeņu maisījumi 
nopērkami vietējos pārtikas veikalos.
       @Nicassiers dažādu veidu sieri
       @Otankugardumi konditorejas 
izstrādājumi, maize, +371 29779397 
       @Zvejnieku māja “Oskars” 
Jūrmalciemā kūpinātas zivis
       “almas tantes” sulas un konservējumi, “Konservu cehs”, Rude, Otaņķu 
pagasts un “Veikals”, Jūrmalciems, (    56.299994, 20.996812), +371 63488092
       “Zaļā saule” priežu čiekuru sīrups, +371 26770304 
Stipro dzērienu darītava, degustācijas (Strong pine cone un Mežonīgā datele) 
+371 29112490
       Bioloģiskie labumi no augļkopja Eglona Brūna +371 29427174
      @Mežstrautu siers kūpinātie sieri +371 28825612
       @rūķa labumi sukādes un sīrupi +371 29862748
       @Dūdu gardumi sukādes un sīrupi +371 26078468
       @Bišu dārgumi biškopības produkti +371 26409823
       @Purva dzērvenīte dzērveņu sukādes un sīrupi +371 29918605
       @alejasmaizesceptuve malkas krāsnī cepta maize +371 29383994

  
       ivars Skrieders rotaslietas ar dzintaru +371 29703113
       arnolds aigars rotaslietas ar dzintaru +371 25907497
       audējas agras vaitkusas austi lakati, šalles un galdauti +371 29278692
       @inesesOtankuadijumi adījumi ar latvju rakstiem +371 22077324 
       @vinccvineta apģērbi un aksesuāri +371 26668870 
       @ancii.lv sojas vaska sveces +371 22369899

      izjādes ar zirgiem
Pērkones zirgi, “Atomi”, Grīnvalti
Nīcas pagasts @atomi.lv
+371 26855276
      Laivu noma Kurzemē “Beaver”  
“Jūras”, Bernāti, Nīcas pagasts 
@BeaverCanoeKayakCenter
+371 26116933
      reiņu laivu bāze, laivu nolaišana 
un piekļuves vieta ar SUP dēļiem 
Liepājas ezerā 
Reiņu iela 15, Pērkone, Nīcas pagasts 
+371 29449420

aKtīvā atPūta

vietējie aMatNieKi

tūriSMa iNfOrMācija

      Laivu un SUP dēļu noma, piknika 
liellaivu Bartinera izbraucieni
“Sofijas laivas”, “Upeskrasti” 
Upmaļciems, Otaņķu pagasts
@Sofijaslaivas, +371 29339677
       Makšķerēšanas, atpūtas laivu 
un katamarānu noma, piknika 
vietas pie Bārtas upes 
“Plostnieki”, Otaņķu pagasts 
@Plostnieki, +371 29549944
      Laivu noma “Laivenieki” 
Liepājas ezerā 
Otaņķi, Otaņķu pagasts 
+371 29163669
       jūras velocope 
Jūrmalciems, Nīcas pagasts 
+371 29288879
       jūras kajaku noma  
“Laimes stari”, Klapmju ciems, 
Nīcas pagasts, @Laimesstari 
+371 29265619
      rudes kartingu trase  
Rude, Otaņķu pagasts 
@Rudes trase, +371 28663233

     velosipēdu un laivu noma 
Papes ezerā
Kempings “Mikjāņu sēta”, Pape 
Rucavas pagasts 
@Mikjāņi, +371 26759199
      vada vilkšana 
ar zvejnieku elviju reķēnu  
Vada vilkšana, zveja jūrā un zivju 
kūpināšana, Pape, Rucavas pagasts 
+371 26794410 
      Minigolfs, velonoma 
un laivu noma “Pūķarags” 
Atpūtas kompleks “Pūķarags”, Pape 
Rucavas pagasts @Pukarags, 
+371 28378625 
      Laivu noma 
izbraucieniem Sventājas upē 
Rucava, @Luksnataji, +371 20028776
      Laivu noma 
izbraucieniem Sventājas upē 
“Laipnieki”, Palaipe, Rucavas pagasts 
@Laipnieki, +371 29978119
      Laivu un SUP dēļu noma 
Bārtas upē 
Glempings “Bārtas Krasts”
Dunikas pagasts, +371 28892827
        vada vilkšana un zveja jūrā 
IK “Rucavas Segliņi”, Pape
+371 29521002, +371 29904424

       Papetūre 
Izzinošs laivu brauciens Papes ezerā, 
ekskursija pie savvaļas zirgiem, 
pikniks, “Lakstīgalas”, Nīcas pagasts 
+371 29339677

Nīca
rUcava

ŠEIT LEPNI SKAN TAUTASDZIESMAS.
ŠEIT KOŠS UN BAGĀTS 

TRADICIONĀLAIS MANTOJUMS.

Lv

Nīcas pagasts, Otaņķu pagasts
Dunikas pagastsRucavas pagasts,

      Nīcas tūrisma 
informācijas centrs
”Pienotava” 
Nīca, Nīcas pagasts 
+371 29458532 

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

       rucavas tūrisma 
informācijas centrs 
“Centra dzirnavas”
Rucava, Rucavas pagasts 
+371 29134903 

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

             Papes tūrisma 
informācijas punkts 
(01.06 - 31.08)
“Dzintarvēji”, Pape 
Rucavas pagasts

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

            

DIENVIDKURZEMES NOVADS



     Mini Zoo “atomi” 
“Namejs”, Grīnvalti, Nīcas pagasts 
+371 25560040
      Zirgu izjādes “Pērkones Zirgi”  
“Atomi”, Grīnvalti, Nīcas pagasts 
+371 26855276, +371 20122922
      Seno lietu sēta “galdnieki” 
“Galdnieki”, Pērkone, Nīcas pagasts       
   +371 26998159
      Dabas parks “Bernāti” 
Bernāti, Nīcas pagasts, dabas takas 
iekārtotas piknika un atpūtas vietas. 
Ieteicamā sākumvieta parkā:    
    56.378887, 20.986221
      Pastaigu laipa, skatu platforma uz jūru 
Bernāti, Nīcas pagasts    
    56.366113, 20.976805
      rogu ģimenes privātkolekcijas  
Padomju laika transportlīdzekļi un 
ugunsdzēsībai veltīta ekspozīcija.
“Upmalas”, Lauciņciems, Nīcas pagasts     
   +371 29358190, +371 26176908
      Nīcas novadpētniecības centrs 
un senlietu krātuve
“Pienotava”, Nīca, Nīcas pagasts 
+371 26461735
      Otaņķu senlietu krātuve 
un seno zirglietu šķūnis
Rudes skolas sēta, Rude, 
Otaņķu pagasts, +371 26958901
      Prenclavu dzirnavas 
“Prenclavi”, Rude, Otaņķu pagasts        
    +371 26051129
      audējas agras vaitkusas darbnīca 
“Splītes”, Rumbasgals, Otaņķu pagasts   
    +371 29278692
      Pūsēnu kalns 
Kaires ciems, Nīcas pagasts, augstākā 
Baltijas jūras piekrastes kāpa Latvijā  
    56.328978, 20.992472

aPSKateS OBjeKti
      tīklu māja 
“Piestātne”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts     
   +371 26114601
      jūrmalciema mols
“Piestātne”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts
      ekspozīcija “jūrmalnieku senatne” 
Jūrmalciems, Nīcas pagasts           
   +371 26461735
      Dabas parks “Pape” 
www.pdf-pape.lv, savvaļas zālēdāju 
ganības, Brušvīti, Nīcas pagasts 
+371 26167333, +371 29224331         
    56.192490, 21.083311
      Papes ciema vēstures ekspozīcija 
un tiP vasarā 
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts
      Papes bāka 
Pape, Rucavas pagasts, stāvvieta   
    56.154130,21.025197
      Papes ornitoloģiskā stacija 
Pape, Rucavas pagasts, (darbojas no 
augusta vidus līdz oktobrim) 
+371 29236300
      Papes Ķoņu ciems 
Pape, Rucavas pagasts, pieejama ekskusija 
arī gida pavadībā, +371 26759199
      Brīvdabas muzejs “vītolnieki”  
Pape, Rucavas pagasts, +371 29262283
      Nidas oļainā pludmale 
Nida, Rucavas pagasts 
    56.096176, 21.053431
      rucavas pamatskola un 
rododendru stādījumi 
Rucava, Rucavas pagasts  

      rucavas senlietu ekspozīcija un tic 
“Centra dzirnavas”, Rucava,
Rucavas pagasts, +371 29134903

- Apmeklējumu pieteikt iepriekš zvanot

      rucavas evaņģēliski luteriskā 
baznīca
Rucava, Rucavas pagasts, atvērts 
(01.06 - 31.08), Pk 11.00 – 16.00, 
S 11.00 – 18.00, Sv. 10.00 – 18.00
      tradīciju nams “Zvanītāji”  
“Zvanītāji”, Rucava, Rucavas pagasts         
   +371 26814051 
      Sajūtu labirints “Saules taka” 
“Zvirbuļi”, Bajāriņu ciems, Rucavas pagasts 
+371 26830634
      rucavas Muižas kalns un 
Sventājas upes ielejas pastaigu taka 
Rucavas muiža, Rucavas pagasts 
    56.157948, 21.222861
      Pastaigu taka “Sajūtu birzs”  
Atpūtas vieta un baskāju taka 70m 
garumā, Sikšņi, Dunikas pagasts  
    56.263810, 21.246460

      Senlietu krātuve “Lauksargi”  
Sikšņi, Dunikas pagasts, +371 29896681
      Dunikas purva laipu taka 
Dunikas pagasts
    56.280956, 21.382829 (uzreiz nokļūst 
purvā),    56.240102, 21.403041 (pastaiga 
sākas cauri Luknes skābaržu audzei)
      Bārtas baznīcas drupas  
Dunikas pagasts    
   56.328697, 21.309563
      Dūkupju ūdenskritums 
Augstākais morēnas tipa ūdenskritums 
Latvijā,    56.36144, 21.22711

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

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

   auto elektrouzlāde
“Pienotava” 
Nīca, Nīcas pagasts   
    56.34611557209921,   
    21.065458169837722
Rucavas tirgus laukums 
Rucava, Rucavas pagasts   
   56.160176214873644,  
   21.161392704079447

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

PaēSt
      vasaras kafejnīca “Siena šķūnis” 
Pērkone, Nīcas pagasts 
@verbelnieki, +371 29138565 
      Maizes ceptuve “alejas”  
kafejnīca “Sapņu Alejas”, Rucava 
@alejasmaizesceptuve, +371 29383994
      tradīciju nams “Zvanītāji”
“Zvanītāji”, Rucava, iepriekš 
piesakoties, piedāvājums grupām 
baudīt tradicionālos ēdienus un 
kultūras programmu, +371 26814051
      vasaras kafejnīca “Papes vēji” 
“Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts
@Papesvēji, +371 27155562
       “amber Wind beach cafe”
“Bākas”, Pape, Rucavas pagasts
@paperadise, +371 26 853119

NODerīgi


