7 Kala suitsutamine
Edijs Dobilis
“Pūpoli”, Kolkas pag.
+371 29163592
8 Suvekohvik
“Smilšu krupīts”
At the Ēvaži parking lot, Kolkas pag.
+371 29297797

1 Miķeļbāka
Miķeļtornis, Tārgales pag.
+371 27884438
2 Pizā
“Viļumi”, Miķeļtornis,
Tārgales pag.
+371 28396323

8

9

3 Zaķu Jūras māja
Miķeļtornis, Tārgales pag.
10
+371 29410163; 65152389
4 Lielirbes dzelzceļa ēka
Lielirbe, Tārgales pag.
+371 27474822; 26759430

Baltic Country Holidays

Setumaa,
Eesti:

www.celotajs.lv
Dundaga piirkonna
turismiinfokeskus

www.visitsetomaa.ee
Kihnu saar,
Eesti:

www.visitkihnu.ee
Suiti piirkond,
Läti:

www.suitunovads.lv

Elavad traditsioonid:
unikaalne ühendab

Kalnciema iela 40, Rīga
Tel.: 67617600
E-post: lauku@celotajs.lv

Dundaga piiskopilinnus, Dundaga
Tel.: 29444395; 63232293
E-post: tic@dundaga.lv

www.visit.dundaga.lv; www.kolka.lv; www.livones.net
Ventspilsi
turismiinfokeskus
Dārzu iela 6, Ventspils
Tel.: 63622263; 29232226
E-post: tourism@ventspils.lv

www.visitventspils.com

Fotod: Ainars Gaidis

6 Suvekohvik-restoran
“Zītari”
“Rūtas”, Kolka, Kolkas pag.
+371 29808111; 20019608

MAJUTUS

Avasta rahvakultuuri
pärandit ka teistes Eesti ja
Läti piirkondades

KAARDI LEGEND

LIIVI RANE

5 Suvekohvik “Divjūriņas”
Kolkasrags, Kolka, Kolkas pag.
+371 28658791

7

11 Pītagi
18 Zītari
25 Pūpoli
“Pītagi”, Košrags, Kolkas pag.
“Rūtas”, Kolka, Kolkas pag.
“Pūpoli”,
“Jaunklāvi”, Sīkrags,
+371 29372728
+371 29808111; 20019608
Dundaga, Dundagas pag.
Kolkas pag.
+371 26554001
+371 29469614
12 Jauntilmači
19 Ziedkalni
26 Krūziņi
Kalēji
“Jauntilmači”,
“Ziedkalni”, Dūmele,
Košrags,
Kolkas
pag.
Dundagas
pag.
Vecmuižas iela 1,
“Kalēji”, Mazirbe, Kolkas pag.
+371
29412974
+371
29417229
Dundaga, Dundagas pag.
+371 29213412; 28829474
+371 29174944
20 Melnsils
13 Pie Andra Pitragā
Jūrmalnieki
“Krogi -2”,
“Melnsils”, Melnsils, Rojas pag. 27 Pasaku namiņš
“Jūrmalnieki”,
Pitrags,
Kolkas
pag.
+371 28605606
Vīdales iela 2,
Mazirbe, Kolkas pag.,
+371 26493087
Dundaga, Dundagas pag.
+371 22334904
+371 22074210
21 Jaunlīdumi
14 Purvziedi
Stūrīši – Branki
Jaunlīdumi,
“Purvziedi”,
Lapmežciems, Dundagas pag. 28 Annes
“Stūrīši–Branki”,
Vaide,
Kolkas
pag.
+371 29467556
“Annes”, Pāce,
Mazirbe, Kolkas pag.
+371 29395624; 63200179
Dundagas pag.
+371 29469165
+371 29452512
22 Tervisliku eluviisi
keskus "Mežlīdumi"
15 Saules mājas
Vecvalgani
“Mežlīdumi”, Dundagas pag. 29 Savējie
Kolkas rags,
“Vecvalgani”,
+371 26543781; 20235866
Kolka, Kolkas pag.
“Savējie”, Pāce,
Mazirbe, Kolkas pag.
+371 28368830; 26322972
Dundagas pag.
+371 26159870; 26328421
23 Dundaga piiskopilinnus
+371 29452512
Pils iela 14,
16 Ūši
Jūras māja
Dundaga, Dundagas pag.
“Mazirbes Dzelmes”
“Ūši”, Kolka, Kolkas pag.
+371 29141121; 63237859
+371
63276507;
29475692
MAJUTUSE LIIK
“Mazirbes Dzelmes”,
Mazirbe, Kolkas pag.
24 Jaunemari
Kämping
Turismitalu
Vītoli
17
+371 20139070
Talsu iela 17,
Külalistemaja
Hotell
“Vītoli”, Kolka, Kolkas pag.
Dundaga, Dundagas pag.
+371 29135764
Puhkemaja
Loss, mõis
+371 29432740

Kolka neemel aga saavad kokku kaks merd,
linnud ja inimesed. Siin kuuleb omapärast, liivi
keelest mõjutatud läti murret, kumerad vallseljakud vahelduvad siin vesiste soovikutega,
siin kõrgub Šlītere tuletorn ja lehvivad liivlaste
rohe-valge-sinised lipud, punetavad pohlad,
siin võib kohata rändlinde ja siniseid lehmi.
Vanimaid jälgi liivlastest saab näha erinevates
liivlaste keskustes. Liivi pärand elab edasi ka
kohanimedes, käsitöös, rahvarõivais, siinse rahva maailmanägemuses ja eluviisis. Liivi keel ja
kultuuriväärtused kuuluvad Läti rahvakultuuri
pärandi hulka ja liivi pärimuskultuur on arvatud ka 2009. aastal koostatud Läti kultuurikaanonisse.

10 Kõrts “Melnsils”
“Melnsils”, Melnsils, Rojas pag.
6
+371 28605606

2 Suverestoran “Pizā”
“Viļumi”, Miķeļtornis, Tārgales pag.
+371 28396323
11 Suitsukala “Jūrmalnieki”
Mazirbe, Kolkas pag.
+371 22334904
3 Kohvik “Krūziņi”
Vecmuižas iela 1, Dundaga
+371 29174944
4 Bistroo “Vecā pirts”
Talsu iela 8, Dundaga
+371 63242331

5 Jaunklāvi

Liivi rannaks nimetatakse tänapäeval külade
ahelikku, mis kulgeb mööda Läänemere ja Riia
lahe kallast Ovīšist kuni Ģipkani.
Liivlasi (liivi k līvlizt) loetakse ühes lätlastega
Läti põlisrahvaks, kelle esivanemad elasid
tänase Läti territooriumil juba rohkem kui
viis tuhat aastat tagasi, asustades laiu alasid
Kuramaal ja Põhja-Lätis. Kõige kauem on liivi
asustus püsinud Läänemere rannikul Kuramaa
põhjaosas.
Liivi rannas võib veel tänapäevalgi kohata liivi
kalureid, tunda suitsukala lõhna ja maitsta liivi
traditsioonilisi roogasid. Siin saab näha kalurikülasid nende võluvas tagasihoidlikkuses, vanade piirdeadade ehituskunsti mitmekesisust,

1 Suverestoran "Miķeļbāka”
Miķeļtornis, Tārgales pag.
+371 27884438

9 “Jūras sapņi”
Vīdales iela 2, Dundaga
+371 22074210
(Eelmise tellimusega)

See trükis väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas
seda infot võidakse kasutada.

SÖÖGIKOHAD

Reisi marsruut

1

Söögikohad

1

Majutus

1

Vaatamisväärsused

Fotod: Ainars Gaidis

LĪVÕD RĀNDA KUTSŪB!
LIIVI RAND KUTSUB!
TURISMIKAART

Ainus liivi küla, mis Nõukogude ajal edasi
arenes, kuna siia rajati kalurikolhoosi keskus.
1980. aastatel oskas siin liivi keelt veel 13 liivlast. Tänapäeval tegeletakse siin kalandusega,
tegutseb Liivlaste ühingu Kolka osakond ja
liivlaste ansambel Laula.
Kolka evangeelne luterlik kirik on ehitatud aastal
1886. g ja Kristuse Sündimise Kolka õigeusu kirik
19. sajandi keskel. Aastal 1997. toodi siia varem
Grīņi reservaadis asunud kirik, praegune Kolka
Meretähe Jumalaema Rooma-katoliku kirik.

19 Šlītere loodusrada

Šlītere, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 28385025

Kohe Šlītere tuletorni kõrvalt algav 1,2 kilomeetri
pikkune ringikujuline rada viib alla Slītere Sinimägedest (Zilie kalni) ehk Balti jääpaisjärve kunagisest kaldajärsakust ning läbib seejärel metsad ja soo, mis asuvad järsaku kõrval tasandikul.

38 Kolka / Kūolka

Vaatamiseks on väljas Mazirbe raudteejaama
koopia, sõitu saab teha ehtsa kitsarööpmelise
raudtee rongiga, mille auruvedur on ehitatud
aastal 1916.

20 Pēterezersi loodusrada

Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 63286000

3,5 kilomeetri pikkusel loodusrajal saab tutvuda maastikuga, mille moodustavad vallseljakud
ja nende vahele jäävad nõod ning mis kujunes
mere taandudes kuus tuhat aastat tagasi.

39 Kolka kirikud

(Ventspils TIC)

Liivi rannale lähimas suures linnas tegutseb
Liivlaste ühingu (Līvu savienība) Ventspilsi
osakond ja liivlaste ansambel Rāndalist, läheduses asuvas Tārgales aga liivlaste ansamblid
Kāndla ja Piški kāndla.

21 Mazirbe / Irē

Mazirbe, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

Kuni 20. sajandi keskpaigani oli see kaluriküla
kõige suurem liivlaste keskus Kuramaa rannas,
mis oli tähtis nii kultuuri kui laevanduse seisukohast.

«Zītari», Kolka,
on kokku kogutud trükiväljaandeid, filme,
Kolka liivi keskus Kūolka Kolkas pag. Dundagas nov. Siia
liivi laulude ja keele salvestusi, tarbeesemeid ja
40 (liivi seltsimaja)
+371 29198596; 25902280 kalapüügiriistu.

3 Ovīši / Paţikmō

Oviši,
Tārgales pag.,Ventspils nov.

Liivlased ise ei pidanud Ovīšit liivi külaks. Mõnes selle küla talus on alles vanad ehitised ja
omalaadsed piirdeaiad.

Liivi rahvamaja /
22 Līvõd rovkuodā

«Lībiešu tautas nams»,
Mazirbe, Kolkas pag.
+371 28603233; 29110828;
29463028; 20383578

Rahvamaja on ehitatud 1939. aastal „oma isamaa Läti ja sugulasrahvaste soomlaste, eestlaste ja ungarlaste abiga”, nagu ütleb rahvamaja
mälestustahvel. Augusti esimesel laupäeval
tähistatakse siin liivi päevi.

41 Kolka Ūši talu

“Ūši”, Kolka,
Kolkas pag., Dundagas nov.
+371 29475692

Üks vanimaid Kolka liivi talusid, mida praegu
peavad liivlaste järeltulijad. Pakutakse liivi toite
ning korraldatakse temaatilisi jalutuskäike, kus
tutvustatakse Kolka tööspärandit. Majutus.

Ovīši tuletorn ja
4 muuseum

Oviši,
Tārgales pag.,Ventspils nov.,
+371 26264616

Vanim tegutsev Läti tuletorn (aastast 1814) on
38 meetrit kõrge, selle kõrval asub muuseum.

23 Paatide surnuaed

Mazirbe, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

Paatide surnuaia tekkimise põhjuseks oli Nõukogude võimu kehtestatud kalapüügikeeld.
Selle keelu tõttu kuivas kokku siinne elanikkond ja vanad paadid ei leidnud enam kasutust.

42 Zēņi tiik

Kolka,
Kolkas pag., Dundagas nov.
+371 29323048

Kunstlik veekogu rajati 1960. aastatel, et saada
Kolka kalavabriku tarbeks jääd. Tänaseks on
tiigi ümbrus heakorrastatud.

5 Ovīši looduskaitseala

Tārgales and Ances pag.,
Ventspils nov.
+371 63286000; 28385025

Looduskaitseala on rajatud rannikuäärsete
biotoopide kaitseks, siin on säilinud rannaäärsetele liivlastele küladele iseloomulikud ehitised ja hoonestusstruktuur.

Mazirbe luterlik kirik ja
24 pastoraat

Mazirbe, Dundagas pag.
1868. aastal sisse õnnistatud kirik on aja
+371 20074480; 29463028 jooksul korduvalt kannatada saanud ja uuesti
taastatud. Pastoraadis tegutseb kristliku mõKristliku mõtiskluse keskus:
tiskluse keskus.
+371 26549433

Ēvaži loodusrada ja
43 pankrannik

Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 63286000

Ēvažis asub üks harvadest Riia lahe pankadest,
selle juurde on rajatud 300 meetri pikkune
loodusrada.

Ventspilsi
rahvusvaheline
6 raadioastronoomia
keskus

Irbene, Ances pag.,
Ventspils nov.
+371 29230818; 26413925

Keskus oli NSV Liidu üks salajasemaid militaarobjekte. Praegu kuulub see Ventspilsi kõrgkooli inseneriteaduste instituudile, kus uuritakse kosmost
maailma suuruselt kaheksanda paraboolantenniga.

25 Mazirbe katkukivi

Mazirbe, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
«Branki», Mazirbe,
Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 29469165

VAATAMISVÄÄRSUSED
Mereäärne
1 vabaõhumuuseum
Ventspilsis

2 Ventspils

Riņķa iela 2, Ventspils
+ 371 63624467
Dārzu iela 6, Ventspils,
+371 63622263

Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov.
Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov.
Luterlik: +371 26057021
Õigeusu: +371 22070152
Katoliku: +371 29644609

Ekskursioonid: 29444395

14. sajandil olevat siin asunud mereröövel
Trommeli kindlus, mille müüride jäänused
olnud nähtavad veel 20. sajandi alguses. 20.
sajandi keskpaigas elasid siin veel mõned liivlased.
Dieviņezersi järv oli varem üks suurimaid Kuramaal, ent 1838. aastal kaevatud kanali abil, mis
praegu kannab nime Melnsilupe, tühjendati järv
merre. Dūmeles asuvas Ziedkalni külalistemajas
pakutakse spaateenuseid ja majutust ning saab
13. sajandil ehitatud Dundaga piiskopilinnus
on üks suurimaid losse Kuramaal. Siin pakutakse majutust, ekskursioone ja saab maitsta
kohalikku porgandi-kartulipirukat (sklandrausis).

47 Kubali muuseumikool

«Kubalu skola»,
Saustere, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 63254335; 26332238

Vanim tänaseni säilinud rõhtpalkidest koolimaja Lätis pärineb aastast 1842. Korrastatud
on koolihoone õu, teerajad, klassituba ja mantelkorsten.

Küla on esimest korda dokumentides mainitud
1582. aastal, siin on säilinud huvitav hoonestus.

Piirkonna
48 ajaloomälestised
Vecmuižas

«Ievlejas»,
Dundaga, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 29473828

Vecmuiža oli üks Dundaga piiskopilinnuse
viieteistümnest karjamõisast. Praegu asub siin
erakollektsioonil põhinev väljapanek erinevatest ajaloomaterjalidest ja esemetest, rohkem
infot -https://dundagasvesture.wordpress.com.

Palvemaja on ehitatud 1902. aastal. Esimese
maailmasõja ajal põlenud hoone taastati 1925.
aastal ja remonditi uuesti 20. sajandi lõpus.

49 Sinine lehm ja muud
loomad

Saules iela 14,
Dundaga, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 26378042

Dundagas asub eksootiliste loomade park, kus
võib kohata alpakasid, laamasid, jaanalinde,
kaamelit, sinist merilehma ja teisi.

50 Pie Pūpola
Dundagas

«Pūpoli»,
Dundaga, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 26554001

51 Pāce villavabrik

«Vilnas fabrika»,
Pāce, Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 26151720; 26431463

Tänaseks loetamatud kirjad kividel jutustavad
suure katku ajast (1710–1711), sõdadest ja
ümbruskonna koguduste vaimulikest.

44 Melnsils / Mustānum

Melnsils, Rojas nov.

Taizeļite pere talus Stūrīšis saab tellida liivi
toite: kalasuppi, mulgiputru, kiluvõileiba, plaadisaia ja muud.

45 Ezermuiža - Dūmele

Ezermuiža – Dūmele,
Dundagas pag.,
Dundagas nov.

«Mazirbes Jūrskola»,
Mazirbe, Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 29237185

Aastail 1894–1914 sai selles koolis hariduse
ligi kaks tuhat õpilast. Nõukogude ajal asus siin
sõjaväe vahipost.

Dundagas pag.,
Dundaga piiskopilinnus/ Dundaga,
Dundagas nov.
46 Dūoņig nīnõ
+371 63237860; 29141121

28 Košrags / Kuoštrõg

Košrags, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

Košrags on liivlaste küladest kõige noorem.
17. sajandil kujunenud küla on oma huvitava
hoonestuse tõttu tervikuna kuulutatud kultuurimälestiseks.

29 Pitrags / Pitrõg

Pitrags, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

7 Ance soo - ja
metsakaitseala

Tārgales and Ances pag.,
Ventspils nov.
+371 63286000; 28385025

Kaitseala on moodustatud puutumatute metsade, soode ja maaliliste metsajärvede loomuliku keskkonna kaitseks. Ekskursioonid loodusgiidiga, fotojaht (+371 2684 4295).

Vanade tarbeesemete
kogu ja liivi toitude
26 degusteerimine
Stūrīši talus

8 Lūžņa / Lūž

Lūžņa, Tārgales pag.,
Ventspils nov.

1937. aastal oli selles külas 36 talukohta ja kaks
paadisadamat. Nõukogude okupatsiooni tõttu
olid elanikud sunnitud külast lahkuma, praegu
elatakse külas vaid mõnes üksikus majas.

Mazirbe merekooli
27 hoone

Pils iela 14,

9 Miķeļtornis / Pizā

Miķeļtornis, Tārgales pag.,
Ventspils nov.

Külas asub Miķeļbāka tuletorn ja ainus liivi
ranna külades säilinud kõrtsihoone aastast
1857. Siin on ka kämpingud, külalistemaja ja
suverestoranid.

10 Miķeļbāka tuletorn

Miķeļtornis, Tārgales pag.,
Ventspils nov.

Praegune 58 meetri kõrgune 1957. aastal ehitatud tuletorn on Läti kõrgeim. Tuletorni on
võimalik vaadata üksnes väljastpoolt.

11 Lielirbe / Īra

Lielirbe, Tārgales pag.,
Ventspils nov.

Kirjalike allikate teatel asus Irbe jõe suudmes
sadam juba 1387. aastal, 19. ja 20. sajandi vahetuse aegu ehitati siin aga purjelaevu. Teise
maailmasõja järel rajati siia sõjaväebaasid ja küla
suri välja.

30 Baptistide palvemaja

«Druvas», Pitrags,
Kolkas pag., Dundagas nov.
+371 22018468

12 Irbe jõe rippsild

Lielirbe, Tārgales pag.,
Ventspils nov.

2019. aastaks taastatakse Irbe jõest üle viiv
rippsild, mis võimaldab jalgrattureil ja jalakäijail liigelda kunagise kitsarööpmelise raudtee
trassil.

Vanade piirdeaedade
31 kollektsioon Andrise
juures Pitragsis
(Pie Andra Pitragā)

«Krogi 1», Pitrags,
Kolkas pag., Dundagas nov.
+371 26493087

13 Jaunciems / Ūžkilā

Jaunciems, Tārgales pag.,
Ventspils nov.

Väikses külas on praegu elanikud vaid mõnes
üksikus majas.

¯
32 Saunags / Sänag

Saunags,
Kolkas pag.,
Dundagas nov.

14 Sild üle Ķikanupe

Ventspilsi ja Dundaga
piirkonna piir Jaunciemsi
ja Sīkragsi külade vahel

Jalakäijate ja jalgratturite sild üle Ķikanupe jõe
- Slītere rahvuspargi piiri.

33 Vaide / Vaid

Vaide, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

Esmakordselt 1582. aastal mainitud külas elas
1935. aastal 106 inimest, sealhulgas 40 liivlast,
60 lätlast ning mõned eestlased ja sakslased.

52 Ance mõis ja selle
ümbrus

«Ances muiža», Ance,
Ances pag.,
Ventspils nov.
+371 26307029; 26844295

15 Sīkrags / Sīkrõg

Sīkrags, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

Teise maailmasõjani oli Sīkrags hästi arenenud
küla, Nõukogude ajal kuulus see aga piiritsooni
ja allutati sõjaväelisele korrale. Külas on säilinud huvitav hoonestus

34 Sarvekollektsioon
Vaides Purvziedi talus

«Purvziedi», Vaide,
Kolkas pag., Dundagas nov.
+371 63200179; 29395624

Liivlaste järeltulija metsavaht Edgars Hausmanis on metsast leitud sarvedest kokku pannud
kogu, kuhu kuulub üle 600 eksponaadi.

53 Rinda kirik ja pastoraat

«Rindas evanģēliski
luteriskā baznīca», Rinda,
Ances pag., Ventspils nov.
+ 371 26310795

16 Kalastuskohad rannal
(läti k Valgums)

Liivi ranna külade vastas
asuv liivane rannavöönd

Külade vastas asunud liivasel rannavööndil, mis
jäi luitevallide ja vee vahele, hoiti paate ja kuivatati
võrke. Iga küla juurde kuulus mitu sellist rannalõiku ja 1920.–1930. aastatel oli neil oluline tähendus liivi keele säilitamisel.

Kolka neem /
35 Kolkasrags /
Kūolka nanā

Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 29149105

17 Slītere rahvuspark

Dundagas and Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 63286000; 28385025

See on üks vanimaid (aastast 1923) kaitsealuseid piirkondi Lätis, mida looduse mitmekesisuselt võib pidada üheks rikkamaks kogu
Põhja-Euroopas.

36 Kolka neeme majakad

Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov.

Šlītere tuletorn (Šlītõr
18 bōjk) ja loodushariduse
keskus

«Šlīteres bāka», Šlītere,
Dundagas pag.,
Dundagas nov.
+371 28385025

Šlītere tuletorn (1849) on vanuselt teine navigatsiooniehitis Lätis, tuletornis tegutseb loodushariduse keskus Slītere.

Kolka mändide
37 loodusrada ja
linnuvaatlustorn

Kolka, Kolkas pag.,
Dundagas nov.
+371 63286000

Pitragsi külas on peremees Andrise juures
võimalik vaadata 27 näidisest koosnevat omaaegsete liivi ranna piirdeaedade kollektsiooni.
Lisaks saab talus suitsutada ja degusteerida
kala ning pakutakse majutust.
Küla mainiti esmakordselt juba 1310. aastal.
1935. aastal oskasid siin liivi keelt kõik 49 liivlast, ent vaid 11 neist kasutasid seda keelt peres
suheldes. Praegu on aastaringselt asustatud
umbes kuus talu.

Kolka neeme ehk Kolka nina (sks Domesnes)
on esmakordselt mainitud aastal 1040 Mervalla
ruunikivil Rootsis. Laevadele on see üks ohtlikemaid kohti Läänemerel, ühtaegu aga hea koht
linnuvaatluseks.
Praegune tuletorn hakkas tegutsema aastal
1884. See asub veealuse madaliku lõpus kunstlikult rajatud saarel umbes kuue kilomeetri kaugusel kaldast. Sõitu Kolka majaka juurde korraldab kaluripaadiga A. Laukšteins (29394504).

54 Ģipka

55 Roja merekalapüügi
muuseum

Korraldatakse väljasõite nõukogude sõjaväe
autoga Irbene raadioastronoomia keskusesse,
külalistele pakutakse lisaks majutusele ka lõkkel keedetud suppi ja magustoiduks Dundaga
kreemi.
19. sajandi lõpust tegutsev vabrik on ainus
Lätis, kus tehakse läbi kogu villa töötlemise
protsess algusest lõpuni. Dundagas asub ka
õmblustöökoda, kus valmistatakse villatekke
ja -patju.
Ance mõis on ehitatud 18. sajandi keskel, praegu tegutsevad seal käsitöölised ja küpsetakse kohalikke
kartuli-porgandi pirukaid (sklandrausis). SIA Daba
Laba pakub võimalust tegeleda vibulaskmisega,
korraldab safarisõite ja matku ning laenutab paate.
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Kirik on ehitatud aastal 1835 ja selle uhkuseks
on 1854. aastal Carl Bittneri valmistatud orel.
Pastoraat on renoveerimisel. Paadilaenutus.

18. sajandil oli siin karjamõisa keskus ja siin
tegeleti laevaehitusega. Siin asub luteri kirik
Ģipka, Rojas nov.
(1860) ja kunagise merekooli hoone (tegutses
1869–1894).
Muuseum tutvustab piirkonna ajalugu, räägib
Selgas iela 33,
purjelaevade aegadest, Nõukogude aja kuulsast
Roja, Rojas nov.
Banga kalurikolhoosist ning kalakonservide
+371 63269594; 29432899 valmistamisest. Hotellis Roja pakutakse meelelahutusprogrammi „Eine kaluritalus”, milles
Hotel "Roja": 29477602
tutvustatakse kalurite igapäevaelu

Fotod: Ainars Gaidis
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1,2 kilomeetri pikkust rada ääristavad mitmesaja-aastased osaliselt liivaga kattunud
männid.

