
7. Augustā, Sestdienā. 

 Uz Alsungu pie Suitiem un skaisto Kuldīgu… 

7:00 izbraucam no Limbažu kultūras nama. (Rīgas iela 9, Limbaži) 

Pieturam, degvielas uzpildes stacijā -kafijas pauzei. 

 Ierašanās Alsungā. Ekskursija ar vietējo gidu. 
Alsunga – suitu pilsēta, kas lepojas ar krāšņiem 
etnogrāfiskajiem tērpiem, skaņam dziesmām un 
dzīvām tradīcijām. Ekskursijas laikā paviesosimies 
arī Alsungas ordeņa pilī, baznīcā un muzejā, kā arī 
pabūsim suitiem vēsturiski nozīmīgās vietās.  

Alsungas ordeņa pils - tajā apskatāmas 
dažādas muzeja ekspozīcijas un senākais 
oriģinālais interjers Kurzemē. Senā ordeņa 
pils, kuras vecākā daļa ir celta 1372. gadā ar 
2,3 m bieziem mūriem, kā arī ar 
aizsargtorņiem un pārējām būvēm, no 1573. 
līdz 1728.gadam piederēja fon Šverinu 
dzimtai. 

Alsungas novada muzejs - apskatāma 
suitu dzīvojamā istaba un virtuve, etnogrāfiskā ansambļa “Suitu sievas” veidošanās vēsture un 
šodiena u.c 

Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīca - gadu simtiem ir bijusi galvenā suitu kopienas 
svētvieta, tās garīguma un identitātes balsts.  

Pēc bagātīgās ekskursijas dosimies baudīt suitu 
folkloras grupas priekšnesumus un skanīgās 
dziesmas. 13.00 Lai pilnvērtīgi iepazītu šo vietu 
ir jādodas uz Spēlmaņu krogu, kur vietējo 
saimnieču vadībā mācīsimies cept sklandraušus. 
Un noslēgumā ieturēsim kārtīgas uz sātīgas 
pusdienas - pašcepta maizīte, ķiļķens ar žāvētām 
ribiņām u.c. suitu ēdieni.  

 

 

 Ak, jaukās Suitu sievas un Alsunga, 
paldies par viesmīlību  dosimies uz Skaisto  uz 
Kuldīgu , kuru dēvē par "Ziemeļvalstu Venēciju" 
un ne velti, jo tā ir iekļauta UNESCO nacionālajā 
sarakstā, tās plūstošo ūdeņu un vēsturiskās 
arhitektūras pārpilnības dēļ.  



Tiksimies ar vietējo Gidu, iepazīsim pilsētu  
ekskursija Kuldīgā - Kurzemes hercogistes ziedu 
laiku valdnieka Hercoga Jēkaba dzimtajā pilsētā! 
Ekskursijā iepazīsim interesantās un vēsturiski 
nozīmīgās vietas, Pilsētas dārzu un rekonstruēto 
Rātslaukumu. Kuldīgas Pilsētas dārzs – atjaunota 
ūdenskrātuve ar strūklaku, izveidoti gājēju celiņi, 
izbūvēta lapene, parkā atrodas burvīgas skulptūras, 
skatu laukumi, tiltiņi, rekonstruēti parka stādījumi, 
labiekārtota teritorija ar soliņiem, informācijas 

stendiem un norādēm.  

Kuldīgas lepnums ir Ventas rumba - platākais 
ūdenskritums Eiropā (249 metri)  

Brauciens, ar Panorāmas   elektroautobusu 
RumbaBus. 

 

Esam ieelpojuši Kuldīgas gaisu, ievilkām dziļi 
elpu .Izelpojām .Pasmaidījām, Sajūtām Ventas rumbas ūdens stihijas varenību. Nesteidzīgi var 
paslinkot Kuldīgā! Ņemt piemēru no daudzajiem 
pilsētas kaķiem, viņi zina, kā izbaudīt laiskuma 
mirkli.  
Tā…. 

 

 Cena: 35 €    
 
 
 

 
Cenā iekļauts:  

• tūristu klases autobusa nomas un degvielas izmaksas; 

• pavadošā gida pakalpojumi;   

• Folkloras grupas priekšnesumus; 

 
Cenā nav iekļauts: 

• ieejas maksas apskates objektos, ēdināšanas izdevumi. 
     
PAPILDUS IZMAKSAS: 

• Alsungas ordeņa pils un Alsungas novada muzejs ~ 2.00€ ; skolēniem , pensionāriem  

1,00 € 

• Alsungas Sv. Miķeļa katoļu baznīca - ziedojumi;  

• Meistarklase un pusdienas Spēlmaņu krogā ~ 11.00 €; 

• Brauciens ar Panorāmas elektroautobusu RumbaBus 5,00 € 

 

                              Lai jauks ceļojums! 

http://www.kuldiga.lv/?art_id=2508

