Ieplāno Liepāju savā vasarā!

Ja Tu šobrīd plāno sava atvaļinājuma galamērķi, tad esi laipni gaidīts Liepājā. Viss, ko
šeit iespējams redzēt, dzirdēt, sajust, sagaršot un sasmaržot, padara pilsētu
neatkārtojamu un ļoti skaistu. Liepāja ir dzīva! Dienā baudi sauli un nesteidzīgu
atpūtu plašajā pludmalē, savukārt vakarā ļaujies īstai vasaras atmosfērai kādā no
kafejnīcām. Kopā ar draugiem un ģimeni dodies aizraujošos piedzīvojumos ar
velosipēdu vai, iepazīstot aktīvās atpūtas iespējas, uz Liepājas ūdeņiem. Atbrauc
ciemos – atpūties, izklaidējies, sporto, baudi mākslu un kultūru! Liepāja iedvesmo!
VASARAS TOP 10 1.
Izbaudīt saulrietu Liepājas pludmalē Liepājas pludmalē,
kas stiepjas 5 km garumā, pašā pilsētas centrā, ikviens atpūtnieks var izbaudīt
baltākās un maigākās smiltis. Te ir vieta tiem, kas vasaru nespēj iedomāties bez
peldēšanās un laiskošanās pludmalē, uz sauļošanās krēsla gulšņājot un lēni malkojot
veldzējošu saldējuma kokteili, ko var iegādāties kādā no turpat esošajām pludmales
kafejnīcām. Omulīgi jutīsies arī mazie atpūtnieki, jo pēc smilšu piļu celšanas kājas var
izlocīt rotaļu laukumiņā. Savukārt romantiski noskaņotie atzīs, ka visskaistākais
saulriets ir tieši Liepājas pludmalē. 2.
Ļauties ballītei pludmalē Līdz ar saulrietu
Liepājas pludmali piepilda īsta rosība. Katrai no pludmales kafejnīcām sava “odziņa” cita piedāvā “chill” atmosfēru, cita trakulīgu ballīti, bet visas - lielisku skatu uz
naksnīgu jūru, atspirdzinošus dzērienus un iespēju piedzīvot neaizmirstamu vakaru un
nakti Liepājas pludmalē. Visas pludmales kafejnīcas atrodas cita citai līdzās, tāpēc nav
jāizvēlas viena konkrēta vieta, ko apmeklēt, bet ir iespējams brīvi pastaigāties
pludmalē, izbaudot katras atpūtas vietas piedāvātās iespējas. Tepat jūras krastā zem

atklātām debesīm notiek vairāki ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē atpazīstami pludmales
mūzikas festivāli. Tieši pludmale un jūra ir tās, kas piešķir vasaras ballītei pavisam citas
nokrāsas. 3.
Saklausīt Liepājas mūzikas ritmu Liepājā ikviens var sajust sev
vispiemērotākos mūzikas ritmus, sākot no muzikālas pēcpusdienas pilsētas Jūrmalas
parkā un dzīvās mūzikas vakariem kādā no krodziņiem, vai gūt nerimstošu enerģiju
kādā no pludmales bāriem arī pēc saulrieta. Te netrūkst dažādu solistu un grupu
koncertu. Liepājā notiek ne tikai Latvijā, bet arī aiz mūsu valsts robežām pazīstami un
jauniešu iecienīti festivāli “Shine Cafe”, “Fontaine Festival” un “Summer Sound”. Tieši
tāpat Liepājas mūzikas kvalitātes un inteliģences apliecinājums ir izsmalcinātie
kamermūzikas koncerti ar Liepājas Simfoniskā orķestra piedalīšanos. Plašāk par
pasākumiem: šeit. Ja pilsētas centrā uz bruģakmeņa ievērosi nošu zīmes, seko tām un
izstaigā maršrutu “Liepāja - kā pa notīm”, iepazīstot Liepājas ievērojamākos tūrisma
apskates objektus. Maršruta karti ar apskates vietām vari saņemt tūrisma informācijas
birojā. Nošu ceļš tevi noteikti atvedīs arī līdz Latvijas mūziķu Slavas alejai, kurā
apskatāmas 57 plāksnes ar mūziķu plaukstu atlējumiem bronzā. Kūrmājas prospektā
uzstādīti vairāki apskates objekti par godu Liepājas himnai “Pilsētā, kurā piedzimst
vējš”. Dziesma bronzā ir sastingusi un tomēr skan. Katram, kurš pa Kūrmājas
prospektu ies uz jūru, pēdās nolūkosies ieinteresēta vārna; laivinieks –tas, kurš arī
zārcinieks; telefonists, kurš stabā sēž. Ceļš gar himnas tēliem noslēgsies cilvēku mežā.
Bronzā lietie pilsētas himnas tēli ir kā pamudinājums ieklausīties Liepājas skaņās.
“Liepāja - kā pa notīm” maršrutu karte: šeit. 4.
Izjust vasaras kafejnīcu
atmosfēru un nobaudīt “Dzintara Liepāju” Iekārtojies kādā no omulīgajām
vasaras kafejnīcām, izbaudi gardu dzērienu un Liepājas vasaru! Liepājas kokteilis
“Dzintara Liepāja” - kā medus un liepziedu smarža saulrietā. Kā veldzējoša jūra, kas
izskalo spožus dzintara graudus... “Amber City” ir īsts gardēžu dzēriens, ko var baudīt
visos labākajos Liepājas restorānos, bāros un kafejnīcās. 5.
Izbraukt ar kuģīti vai
laivu Liepājas ūdeņos Iepatikās doma par kuģīti? Dodies izbraucienā ar kuģīti “Četri
vēji” pa Liepājas ostas akvatoriju un atklātā jūrā. Varbūt vēlies doties kārtīgā zvejas
braucienā? Ar kuģa kapteini var vienoties arī par to! Nesteidzīga atpūta jautrā
kompānijā, romantiska divvientulība vai ģimenisks izbrauciens ar laivām pa Liepājas
ezeru, kanālu vai Bārtas un Ālandes upi atklās pilsētu no cita skatu punkta. Laivot
gribētāji var iznomāt komfortablus kajakus, airu laivas vai Latvijā ražotas kanoe laivas.
Starp citu, Liepājas ezers ir ļoti iecienīts makšķernieku vidū. Varbūt ir vērts paķert līdzi
arī makšķeri? Aktīvās atpūtas iespējas: šeit. 6.
Izmēģināt elektrovelosipēdu
Velomīļi Liepājā novērtēs daudzos veloceliņus, kas savieno teju vai visu pilsētu. Šādi ir
ērti apskatīt gan Liepājas tūrisma objektus, gan ļauties sportiskām aktivitātēm svaigā
gaisā. Vērts iepazīt arī speciāli izstrādātos velomaršrutus, piemēram, jaunākais no tiem
–putnu vērotājiem, kas veidots sadarbībā ar ornitologu. Velomīļi iecienījuši arī Liepājas
ezerā esošos putnu vērošanas torņus, no kuriem paveras ainava gan uz ezeru, gan
pilsētu. Pilnu veloceliņu un velomaršrutu karti iespējams saņemt Liepājas reģiona
tūrisma informācijas birojā bez maksas. Informācijai: Jūrmalas parkā pie skeitparka
atrodas brīvpieejas veloremonta statīvs ar velopumpi un instrumentiem velosipēda
labošanai. Ja tev nav sava velosipēda, tad to izīrēt varēsi kādā no velo
nomām, piemēram, šeit. Tiem, kas dievina plīvojošu vēju matos, bet nemīl mīšanos ar
velosipēdu bez fiziskas piepūles, noteikti ir jāizmēģina Blue Shock Bike

elektrovelosipēds. Tas ir ar akumulatoru un elektromotoru aprīkots divritenis, ļauj
pārvietoties ātrāk un bez fiziskas piepūles. 7.
Noķert vēju, kaitojot un veikojot
Liepāja ir pilsēta, kurā piedzimst vējš - par to dzied arī liepājnieki savas pilsētas himnā.
Savukārt jūras vējš un viļņi Liepājai ļauj būt par sērfotāju un kaitbordistu paradīzi.
Liepājas centrālajā pludmalē ir speciāla zona, kur netraucēti ļauties šiem
vaļaspriekiem. Arī Karostā ir piemērota vieta ūdens sporta nodarbēm ar iespēju uz
vietas izīrēt aprīkojumu –sākot no ūdensslēpēm un pūšļiem, līdz pat ūdens
motocikliem. Turpat netālu esošajā Beberliņu ūdenstilpē spēkus var izmēģināt kabeļu
veikbordā. Aktīvās atpūtas iespējas: šeit. 8.
Iegādāties vasaras labumus
Pētertirgū Vēlaties nobaudīt pašmāju zemenes? Pagaršot mazsālītu gurķīti?
Iegādāties svaigus dārzeņus? Palutināt sevi ar kurzemnieku gaumē kūpinātām zivīm?
Pašā pilsētas centrā esi laipni gaidīts Pētertirgū. Vai zināji, ka Liepājas Pētertirgus ir
atzīts par vienu no skaistākajiem tirgus paviljoniem Eiropā? 9.
Satikties Rožu
laukumā No 1. jūnija līdz 31. augustam katru dienu plkst. 14:00 gids ar Liepājas
karodziņu rokās gaidīs tevi Rožu laukumā, lai 2 stundu garumā dotos aizraujošā
pastaigā pa Liepājas centru. Ekskursijas laikā iepazīsi visas interesantākās Liepājas
apskates vietas, izbaudīsi brīnišķīgu skatu uz pilsētu no katedrāles torņa, un
noslēgumā saņemsi atspirdzinošu pārsteigumu. 10.
Izjust Karostas skarbo
valdzinājumu Brīnumainā un paradoksālā Karosta reizēir daļa no Liepājas un reizē
–pasaule pati par sevi. Karosta ir lielākā vēsturiskā militārā teritorija Baltijā, un tajā ir
vienīgais tūristiem atvērtais militārais cietums Eiropā. Ikviens zinātājs piekritīs – pat
jūra Karostā ir daudz skarbākā nekā citur. Vētras laikā šeit var izbaudīt kārtīgas ūdens
šļakatas, kas veļas pāri molam. Savukārt mierīgā laikā 1800 metru garais mols kalpo
kā romantiska pastaigu vieta. Turpat netālu savdabīga vieta pastaigām vai vēstures
izzināšanai ir Ziemeļu forti, kas ir daļēji saspridzinātā Liepājas cietokšņa sastāvdaļa. Šī
ir arī fotomirkļu ķērāju iemīļota vieta, un šeit top gan mākslas fotogrāfijas, gan pilnīgi
sirreālas bildes. Foto no Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja personīgā arhīva.
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