
4. Kazas piena un gaļas izstrādājumi 
“Caprine”

3. “Green Hive” medus citās garšās

2. “Ainas maize”

1. Smitsērķšku produktu Z/S 
“Cukuriņi”

8. Talsu novada 
garšu Tūre
Grupu piedāvājums ar iepriekšēju pieteikšanos

  MaršruTs
Maršruts: Talsi–Miegūzei–Roceži–Iģene–Vandzene–Piesaule–Ārlava–
Valdemārpils–Valdgale–Talsi
Attālums:  77 km     
Ceļa segums: grants, asfalts
Ilgums: 1 diena

  aPsKaTes oBJeKTi
1. Smitsērķšku produktu Z/S “Cukuriņi” degustācija un iegāde, “Cukuriņi”, 

Miegūze, Laidzes pagasts, 29108006
2. “Ainas maize” mājas ceptas, dažādu veidu maizes degustācija, “Rugāji”, Laidzes 

pagasts, 29434181
3. “Green Hive” medus citās garšās, sulas un sīrupi, Roceži, Laidzes pagasts, 

20365187, greenhive.lv
4. Kazas piena un gaļas izstrādājumi “Caprine”. “Bērzi”, Vandzenes pagasts, 

63225204, 29136187
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7. Lauku sēta “Bandenieki”

9. Mārtiņa koku fabrika

8. Ziemciešu audzētava “Puķu lauki”

6. SIA “Lubeco” sukāžu, sulu un sīrupu 
degustācija un iegāde

5. Lielogu dzērveņu audzētava “Piesaule” - dzērveņu marmelādes degustācija 
un sulas iegāde septembrī un oktobrī, “Sārāji”, Ārlavas pagasts, 26211064, 
26440154

6. SIA “Lubeco” sukāžu, sulu un sīrupu degustācija un iegāde. Centra aleja 20, 
Lubezere, Ārlavas pagasts, 27738809, latvijaszemenes.lv

7. Lauku sēta “Bandenieki” - sveču liešana, medus produkti, ekstrēmi izbraucieni 
ar džipu, gulēšana uz bitēm, “Bandenieki”, Valdgales pagasts, 29129832, 
bitesbandeniekos.mozello.lv

  Ko vĒl aPsKaTĪT
8. Ziemciešu audzētava “Puķu lauki” - daiļdārzs, stādaudzētava, “Palejas”, Miegūze, 

Laidzes pagasts, 29711870, 29530272, pukulauki.lv
9. Mārtiņa koku fabrika - koka suvenīru iegāde un idividuāli pasūtījumi, “Cerības”, 

Vandzenes pagasts 28354475, 28679505, mkf.lv
10. Ugunsdzēsības materiālu kolekcija un Viļa Veldres piemiņas istaba, 

“Rezidence”, Vandzene, 63225473
11. Iģenes evaņģēliski luteriskā baznīca - viena no senākajām koka baznīcām 

Latvijā, Iģene, Vandzenes pagasts, 26435630, 28741842
12. Ārlavas evaņģēliski luteriskā baznīca, Ārlavas pagasts, 29145305
13. Ārlavas bānītis un koka auto Sirmais Žiperis un Ašais Žiperis amatnieka sētā 

“Kauliņi”. “Kauliņi”, Ārlavas pagasts, 29430282, meistarsigurds.lv
14. Valdgales dzirnavas - kultūras piemineklis pārveidots par dzīvojamo māju, kurā 

saimnieko itālis Džuzepe 
15. Valdgale. Valdgales pagasts, šosejas P125 malā, 26678889, 26378583, 

windmilltower.eu

  Kur PaĒsT
— Ķīvīškrogs. “Tautasnams”, Laidzes pagasts, 63291212, kiviskrogs.lv

  Kur PaliKT
— Viesu nams „Uguņciema dzirnavas”  -14, Uguņciema dzirnavas, Vandzenes 

pagasts, 29496347 
— Lauku māja “Ēmužas”  -45, “Ēmužas”, Vandzenes pagasts, 29294318, 

ezerasonate.lv,  
— Viesnīca “Vandzenes rezidence”  -29, Rezidence, Vandzenes pagasts, 

29496347 
— Brīvdienu māja „Audas”  -11, “Audas”, Vandzenes pagasts, 29285404, audas.

viss.lv,   
— Brīvdienu mājā “Mēnesnīcās”  -10, “Mēnesnīcas”, Uguņciems, Vandzenes 

pagasts, 29285116,  
— Telšu laukums “Kauliņi”. “Kauliņi”, Ārlavas pagasts, 29430282, meistarsigurds.lv
— Lauku māja “Kalnmalas”  -5,  Ārlavas pagasts, 26416010, kalnmalas-av.lv 
— Brīvdienu māja „Ezerkrasti”  -10, “Ezerkrasti”, Ārlavas pagasts, 29133442
— Kempings “Ezermala”, Blaumaņa iela 14, Valdemārpils, ezermala.lv, 23889009
— Telšu laukums Sasmakas ezera pludmalē. Sasmakas ezers, Valdemārpils, 

57.367275 22.606945, 63254762, 25426323, valdemarpils.lv

Noskenē QR kodu
un atver maršrutu
Google maps aplikācijā


