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Tervetės kraštą

„Tervetės piliakalnio griuvėsiuose kartą skaldyti akmenys hercogo piliai perstatyti. Vyrai skaldę mūrą, kol ten
kažkas spindintis sužibėjo. Kasę ir iškasę ryškų auksinį kardą.“ Taip prasideda sakmė.
Tervetė – viena iš pagrindinių žiemgalių genčių gyvenviečių iki įvedant krikščionybę, turtingas dvaras,
apsuptas derlingų dirvų ir vertingų miško želdinių, šiandien – pavyzdingo žemės ūkio zona, pasižyminti puikiu
kraštovaizdžiu ir kultūriniu istoriniu potencialu. Perkeltine reikšme rasti šį „auksinį kardą“ – mūsų, XXI a. kultūros
žmonių, priedermė. Tai atlikti reikia ne tam, kad kardą paverstume smulkiaisiais pinigais ar naudotume kaip
įrankį savo šaknims atkirsti, tačiau pagauti spindesį, suvokti jo kelionės ir įvertinti tautos istorinės atminties galią,
kurios pilnas šis simbolinis daiktas.
Ojaras Sparytis /Ojārs Spārītis/
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EKSKURSIJA PER ISTORIJĄ
Tervetė žinoma visoje Latvijoje kaip stiprus žiemgalių centras, ilgiausiai kovojęs
už savo politinę ir ekonominę nepriklausomybę, net iki XIII a. pabaigos. Tervetės
piliakalnis ir šiame regione įsikūrę žiemgaliai – svarbus kultūrinis istorinis
paminklas latvių tautai, nes jis yra tarsi latvių tautos ištvermingo, tvirto ir
atkaklaus charakterio ir valios stiprybės liudytojas.

Tērvete, GPS 56.482545, 23.383890

1. Tervetės piliakalnis

www.lielkenins.lv

Stūkso Tervetės upelio krante ant 19 m aukščio kalvos, kur
dirbtinai suformuotos pilies ir priešpilio aikštelės. Aplink
jį buvo 9,5 ha ploto senamiestis. Piliakalnis – vienas iš
didingiausių senųjų baltų žemėse – taip apie Tervetę
pasakoja Henriko Latvio ir Eiliuotoji Livonijos kronika,
kurioje minimi garsūs XIII šimtmečio valdovai – Viestardas ir
Nameisis. Čia aršiai kovojusios žiemgalių ir Livonijos ordino
kariuomenės. 1286 m. žiemgaliai sudegino Tervetės pilį
ir paliko savo žemes. Kasinėjimų metu piliakalnyje rasta
maždaug 4000 radinių.
Tērvete, GPS 56.481439, 23.376058
2002 m., sujungus Tervetės, Augštkalnės ir
Bukaičių valsčius, suformuotas Tervetės kraštas.
Jo ribos driekiasi net iki Lietuvos, vis dėlto
kraštas – vienas iš gražiausių Latvijoje, kuriame
šiuo metu gyvena 3 820 gyventojų, bendras
plotas siekia 22,4 tūkstančio hektarų. Krašto
lygumas puošia Tervetės, Švėtės, Aucės ir kitų
upių įkloniai ir kalvos, gyvenvietės – Kroniaucė,
Tervetė, Zelmeniai, Augštkalnė, Bukaičiai.

2. XII a. Medinė Tervetės pilis
Keturiuose pilies aukštuose eksponuojama didžiausia
Baltijos šalyse IX–XIII a. žiemgalių materialinės kultūros
ekspozicija: buitiniai rakandai, papuošalai, drabužiai,
ginkluotė, maketai, piešiniai ir nuotraukos. Čia yra ir
vaškinė žiemgalių valdovo figūra bei didžiausia kardų
paroda Latvijoje. Pilies rekonstrukcija grindžiama Tervetės
piliakalnio archeologinių tyrinėjimų rezultatais.
Kasmet antrąjį rugpjūčio savaitgalį švenčiama žiemgalių
šventė.
Atidaryta nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.

Tel. 26950975

3. Klosterkalns (Vienuolyno kalnas)
Buvo apgyvendintas nuo 1 tūkst. p. m. e. iki
mūsų eros pradžios, jame gyveno žiemgalių
protėviai, iš pradžių vertęsi gyvulininkyste,
vėliau – žemdirbyste. Aukščiausioje kalno
dalyje, 22 m aukštyje virš Tervetės upelio
lygio, yra pailga aikštelė, kurią saugojusios dvi
paralelinės rąstų sienos. Aikštelės pakraštyje
buvę ugniakurai.

Tērvete, GPS 56.482013, 23.386199

Tervetėje mes širdimi pajuntame garsios latvių rašytojos Annos Brigaderės (Anna
Brigadere) dvasinį pasaulį. Jos vaikystės kraštas – gražūs miško takai, Tervetės
upės vingiai, kalnai ir piliakalniai – įkvėpimo šaltinis, atskleidęs rašytojos
dvasinę stiprybę; tai jos literatūriniai darbai, kuriuos paveldėjome.

8. Muziejus „Sprīdīši“

Tērvete, GPS 56.484884, 23.382141

4. Svētais kalns

Tērvete, GPS 56.479760, 23.382230

Šventojo kalno pavadinimas galėtų
būti siejamas su senųjų žiemgalių
kulto vieta. 1285 m. vokiečių
kryžiuočiai čia pastatė savo medinę
pilį, pajungus Žiemgalą pilis prarado
savo svarbą ir buvo nugriauta. Šiaurės
karo metu piliakalnyje buvo švedų
karaliaus Karolio XII kariuomenė,
todėl jis vadinamas ir Švedų kalnu.

9. Molio skardis

Vaizdinga vieta, kur Tervetės upė, išvinguriavusi platų vingį,
teka šalia galingo šlaito. Pakeliui į skardį, dešinėje tako pusėje
matyti nepaprasta mažytė pelkė, susidariusi kalno papėdėje.
Su nuostabia gamta ir jos paslaptimis supažindina specialiai
įrengti gamtos takai.

Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375
Tērvete, GPS 56.478748, 23.379794

Viena iš seniausių Žiemgalos bažnyčių, pastatyta
1614 m. hercogo Jokūbo laikais, dabar atnaujinta.
Tiek bažnyčia, tiek šalia esantis grafų Palenų
kapo rūsys yra valstybinės reikšmės architektūros
paminklai. Šalia esančiose kapinėse palaidota
daugelis garsių žmonių.

Tērvete, GPS 56.484807, 23.393666

Tērvete, GPS 56.486561, 23.384233

Namas pastatytas 1840 m., paskirtis – vandens malūnas.
1922 m. valstybė padovanojo namą rašytojai Annai
Brigaderei (1861–1933). Jis tapo svarbiausia rašytojos
darbo ir poilsio vieta.

5. Livonijos ordino pilies griuvėsiai

Norėdamas valdyti savo turtus, 1345
m. Livonijos ordinas čia pastatė mūrinę
pilį, kurią netrukus žiemgaliai kartu su
lietuviais nugriovė. Vėliau pilis perstatyta
Kuržemės ir Žiemgalos hercogų reikmėms.
Šiaurės karo metu (1701 m.) švedų
kariuomenė pilį sugriovė. Šiuo metu pilies
griuvėsiai konservuojami.

6. Tervetės – Kalnamuižos
evangelikų liuteronų bažnyčia

www.rctervete.lv
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SVEČIUOSE PAS RAŠYTOJĄ

Čia galima susipažinti su rašytojos gyvenimu ir kūryba,
pamatyti gyvenamuosius kambarius ir knygų kolekciją.
Muziejaus pastate dabar yra ir kavinė, šalia – svečių namai
ir pirtis.
Atidarytas nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d.,
nedirba pirmadieniais ir antradieniais.

Tel. 26532691

Tērvete, GPS 56.460071, 23.392254

7. Tervetės sanatorija

Latvijos
Raudonojo
kryžiaus
valstybinė sanatorija 40-taisiais
metais buvo viena iš moderniausių
gydymo įstaigų Europoje. Dabar
pastate veikia reabilitacijos centras
„Tērvete“,
teikiantis
gydymo
paslaugas, nakvynę, nuomojantis
patalpas renginiams.
Tel. 63726175

10. Knygų muziejus „Ķipi“

www.spridisi.lv

Senoji Žiemgalos kaimo sodyba, rašytojos pusbrolio, knygų
leidėjo Janio Rapos (Jānis Rapa, 1885–1941) gimtieji namai.
Kasmet papildoma muziejaus biblioteka, senųjų vadovėlių ir
rankdarbių kolekcijos. Palapinių vietos, galimybė gaminti
valgį šimtamečiame pastate, kuriame yra atvira krosnis su
kaminu.
Atidarytas nuo balandžio 15 d. iki lapkričio 15 d. Tel. 29351141
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12. Senųjų pušų parkas

EKSKURSIJA PO GAMTĄ

„Pažvelkite aplinkui į visas puses į šią gražią vietą, kur jūs esate ir kuri
vadinama Tervete. Dažnai mes į vieną ir tą patį žiūrime šimtą, tūkstantį kartų,
kol tai pamatome pirmą kartą. Kai jūs įsižiūrėsite ir pamatysite stulbinantį
Tervetės gamtos puošnumą ir reljefo įvairovę Žiemgalos plačių lygumų fone, jūs
pasakysite: taip, Tervetė – Dievo pasirinktas kraštas.“

Elga Drulė /Elga Drulle/

11. Tervetės gamtos parkas
Tervetės gamtos parkas – vienas iš labiausiai
turistų pamėgtų ir šeimai draugiškiausių
vietų Latvijoje, jį prižiūri AB „Latvijas valsts
meži“. Labiausiai pamėgtos parko vietos,
kurias apžiūrėti reikia mažiausiai trijų
valandų: Pasakų miškas, Atrakcijų aikštė ir
Nykštukų miškas. Čia galima apžiūrėti ne tik
medines skulptūras – rašytojos A. Brigaderės
pjesių herojus, bet ir sutikti „gyvus“ pasakų
personažus. Tankus kelelių ir takų tinklas
leidžia patogiai pasiekti lankytinus objektus.

www.mammadaba.lv
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Gamtos parke, Tervetės upelio dešiniajame krante, auga
seniausios ir aukščiausios pušys Latvijoje. Miško želdiniai
užima apie 30 ha dydžio teritoriją, čia daugelis pušų
auga jau apie 300 metų, o jų aukštis viršija 40 metrų. Čia
AB „Latvijas valsts meži“ įrengė pasivaikščiojimų takus,
kur netrikdomai galima mėgautis žavinguoju Tervetės
kraštovaizdžiu.
Tērvete, GPS 56.488094, 23.387634

14. Jodinėjimas žirgais ir važiavimas kinkini

Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226
Parke kursuoja Pasakų siaurukas, o virš stotingų pušų
viršūnių stūkso didelis medinis apžvalgos bokštas.
Skaniai pavalgyti galima trijose parke esančiose
kavinėse. Tervetės gamtos parkas taip pat –
moksleivių gamtos pažinimo centras, kviečiantis
vaikus pažinti miško gyvenimą.
Į kvapą gniaužiantį žygį kviečia leistis „Laimingos
žemės Oro takai“, pagaminti iš virvių ir medžio
konstrukcijų ir yra dešimties ir aštuonių metrų
aukštyje virš žemės.
Atidaryta ištisus metus 		

Pasijodinėjimus žirgais Tervetėje siūlo Augenija Rullė, kurios
širdį žirgai pakerėjo jau nuo vaikystės. Visada gyveno netoli
žirgų, tėvai taip pat turėjo žirgų. Laikui bėgant, įgijo žirgų
augintojos ir jų trenerės specialybę.
Augenija siūlo žavius pasijodinėjimus žirgais ir
13. Tervetės dviračių parkas
pasivažinėjimą pakinkytu vežimu po Tervetės kultūrinį
Mažiems ir dideliems dviratininkams – fantastinė galimybė istorinį centrą ir Tervetės gamtos parką.
pajudėti ir susirungti naujojoje dviračių trasoje, įrengtoje
Išankstinė registracija Tel. 26842856
šalia LVM „Dabas parka Tērvete“ didžiosios automobilių
Tērvete, GPS 56.481925, 23.378445

Tel. 28309394

www.izjadestervete.lv
stovėjimo aikštelės. Reikia pasiimti savus dviračius („Dabas 15. UAB „Agrofirma Tērvete“ žirgynas Tel. 26190132
parka Tērvete“ nuomos dviračiai nėra skirti tokiai sportinei Šalia esančiame žirgyne, iš anksto užsiregistravus, lydint
veiklai), judėjimo energiją ir gerą nuotaiką.
gidui galima vykti į ekskursiją ir rengti pasijodinėjimus
moksleivių ir suaugusiųjų grupėms.
Tērvete, GPS 56.505038 23.344223

T. 29944079

Tērvete, GPS 56.486000, 23.367547

www.terveteszirgi.lv

Turizmas žemėlapis
1. Tervetės piliakalnis
2. XII a. Medinė Tervetės pilis
3. Klosterkalns (Vienuolyno kalnas)
4. Svētais kalns (Šventasis kalnas)
5. Livonijos ordino pilies griuvėsiai
6. Kalnamuižos evangelikų liuteronų bažnyčia
7. Tervetės sanatorija
8. Muziejus „Sprīdīši“
9. Molio skardis
10. Knygų muziejus „Ķipi“
11. LVM Tervetės gamtos parkas
12. Senųjų pušų parkas
13. Tervetės dviračių parkas
14. Jodinėjimas žirgais ir važiavimas kinkiniais
15. UAB „Agrofirma Tērvete“ žirgynas
16. „Glamping Tervete“
17. LVM Tervetės tvenkinys
18. Vynuogių sodas
19. Gražusis sodas „Amatnieki“
20. AB „Tērvetes AL” alaus darykla
21. Tervetės kepykla
22. Tervetės vyno darykla
23. Drugelių atogrąžų namai
24. Bijūnų sodas
25. Tulpių sodas „Viestradi“
26. Kaimo sodyba „Ābelītes“
27. Mežmuižos pilis
28. Mežmuižos evangelikų liuteronų bažnyčia
29. „Lidonių“ ir Juodojo gandro parkas
30. Gamtos draustinyje „Ukru gārša”
31. Svečių namai „Laima“
32. Apartamentai „Ores” ir kavinė „El Greko“
33. Apartamentai „Pālena muiža”
34. Kempingas „Kaupēna dzirnavas”
35. Viešbutis, restoranas, alaus darykla „Zoltners“
36. Svečių namai ir kavinė „Pūteļkrogs“
37. Kavinė „Gaisma“ ir kavinė „Mēnestiņš“

Tervetės turizmo informacijos centras
Tel. + 371 28309394

tervetetic@inbox.lv
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22. Tervetės vyno darykla

EKSKURSIJA Į SKONIŲ, SPALVŲ IR GYVŪNŲ PASAULĮ
Tervetės kraštas moka nustebinti ne tik gamtos puošnumu ir senovės alsavimo
prisilietimu, čia gyvena darbštūs žmonės, kasdien kūrę vertybes, kuriomis
didžiuojamės.

20. AB „Tērvetes AL” alaus darykla

Tel. 29615337
Svečiavimosi metu Latvijoje didžiausioje daugiašakėje žemės
ūkio įmonėje jūs galėsite tapti geriausiais Tervetės alaus žinovais,
susipažinti su alaus varymo procesu ir išragauti visų Tervetės alaus
rūšių, taip pat įsigyti specialių įmonės suvenyrų ir alaus.

Tel. 29454225
Namuose pagaminti Latvijos vaisių ir uogų vynai. Iš asortimento
išsiskiria agrastų šviesieji ir raudonieji vynai, taip pat natūraliu
būdu rauginti putojantys vynai.
Siūloma apsilankyti vyno darykloje ir degustuoti vyną, nuoširdžiai
šnekučiuojantis apie vyno gamybą jaukioje kaimo aplinkoje ant
Tervetės upės kranto.		

25. Tulpių sodas „Viestardi”

Tel. 27570755
Erdvieji tulpių želdiniai vadinami mažąja Olandija – kolekcijoje
yra beveik 400 skirtingų tulpių veislių. Pavasarį čia vyksta Tulpių
šventė. Galima įsigyti tulpių svogūnėlių, šaltalankių sulčių ir
neįprastų uogienių, užsakyti ir mėgautis tortais ir konditeriniais
gaminiais.

17. Tervetės tvenkinys

www.mammadaba.lv

Kaina pagal susitarimą. Išankstinė registracija.

www.tervete.lv

Kroņauce, GPS 56.517109, 23.334125

21. „Tērvetes maize“ duonos kepykla

Tel. 29967553

Kepėjas Janis Kurpniekas, turintis 20 metų duonos kepimo patirtį,
tėvo namuose įkūrė nedidelę duonos kepyklą, siekdamas sujungti
tradicijas ir naujausias tendencijas, kurti savo istoriją apie duoną
– sveiką, įkvepiančią, gausią! Pagal paties sukurtus receptus jis
kepa daugiau nei 12 duonos rūšių, įskaitant sveikus skanėstus –
ruginę duoną su vaisiais ir uogomis, kurią galima valgyti vietoje
sviestinių bandelių, taip pat šiais laikais tokią paklausią duoną be
miltų. Siūloma įvairių rūšių juoda ruginė duona su skaldytais rugių
grūdais ir ruginė saldžiarūgštė duona.

Tel. 28609399 Tērvetes pag., GPS 56.447987 23.389050
Jūs nustebsite, kokias kokybiškas, dideles ir skanias vynuoges
galima išauginti Latvijos klimato sąlygomis. Vienas iš didžiausių
vynuogynų Latvijoje – čia auginama daugiau kaip 50 uogų veislių.
Sodo šeimininkas lankytojus konsultuoja vynuogių auginimo
klausimais, siūlo paragauti ir įsigyti vynuogių ir aukštos kokybės
sodinukų, suvokti vyno gaminimo paslaptis ir išlenkti savos
gamybos kokybiško sauso vynuogių vyno arba šampano taurę.

18. Vynuogių sodas

www.vinogudarzs.lv

Kroņauce, GPS
56.5155308 23.345871

Kroņauce,
GPS 56.514090, 23.335670

www.tervetesvini.lv

Zelmeņi, GPS
56.446998, 23.357498

Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403
Tel. 26115333
AB „Latvijas valsts meži“ prižiūrimas tvenkinys gausus žuvų, kurių
rezervai kiekvienais metais papildomi. Meškeriotojų ir poilsiautojų
pamėgta vieta – irklenčių (SUP), valčių ir vandens dviračių nuoma,
kempingo nameliai, sporto aikštės, pavėsinės, laužavietės ir
palapinių vietos. Naujasis paukščių stebėjimo bokštas įrengtas
paukščių ir gamtos stebėtojų patogumui.
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23. Drugelių atogrąžų namai

Tel. 26622444; 29353571
Drugelių atogrąžų namuose galite pamatyti ir sutikti visas
vaivorykštės spalvas, nuostabiausių formų ir dydžių drugelius
iš Azijos, Pietų Amerikos ir Afrikos atogrąžų miškų ir mėgautis
tikruoju atogrąžų klimatu savo nuostabiais atogrąžų augalais ir
gėlėmis. Ten gyvena kai kurie vandens gyventojai.
Atidarytas nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d., darbo laikas 10:00 - 17:00

Tērvete, GPS 56.484992, 23.368656

26. Kaimo sodyba „Ābelītes“

Tel. 29191619
Ūkyje
auginami
įvairūs
gyvūnai
–
Galovėjų
veislės
galvijai,
Merino
www.tervetestaurini.lv
veislės avys, Mangalicos kiaulės – žmonių vadinamos „labiau
Tel. 27494343 avimis nei kiaulėmis”, ožkos ir įvairūs naminiai paukščiai. Siūloma
24. Bijūnų sodas
Puikioje kolekcijoje yra daugiau nei 250 įvairių spalvų ir formų apžiūrėti gyvūnus, pailsėti gamtoje specialiai turistams įrengtoje
bijūnų. Šeimininkas birželio mėnesį kviečia į Pasakų žydėjimo iškylos vietoje.
laiką, kai galėsite apžiūrėti, užuosti ir sužinoti apie skirtingą
peiliukų bijūnų auginimą, įsigyti sodinukų.
Išankstinė registracija, aukos.

Kepykloje rengiamos ekskursijos, kurių metu galima degustuoti
duonelę, sužinoti viską apie duonos kepimą ir su tuo susijusias
tradicijas. Tai vieta, kur galima savo rankomis pajusti duonos
palaiminimą – dalyvauti kaimo duonos kepimo ritualuose.

Bukaišu pag., GPS 56.433040, 23.180250

www.peonijas.lv

Kroņauce, GPS
56.512205, 23.350599
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EKSKURSIJA Į MEŽMUIŽĄ

SAVITAS LIETUVOS PASIENIS

AUGŠTKALNĖS centre, Švėtės malūno ežero krante stovi garsūs valstybinės
reikšmės architektūros paminklai. Garsus latvių rašytojas Rainis (1865-1929) čia
mėgdavo praleisti vasarą.

BUKAIČIAI – kur tik pažvelgsite, visur aplink – vien lyguma. Čia nėra aukštų
kalnų ir plačių upių, tačiau Bukaičius praturtina istorija ir žmonės. Garsiausi
iš jų – rašytojas Robertas Sėlis (Roberts Sēlis), chemikas Alfredas Ievinis
(Alfreds Ieviņš), statybų rangovas–mecenatas Kristapas Morbergas (Kristaps
Morbergs). Čia galima pamatyti kunigaikščio Lyveno buvusio dvaro parko alėjas
ir tvenkinius, 1901 m. pastatytus Draugijos namus. Valsčiaus vakaruose vešliai
žaliuoja Kuorinių ąžuolas milžinas ir Stebuklingoji pušis.

13

29. „Lidonių“ ir Juodojo gandro parkas

www.mezmuiza.lv

Tel. 29284561
Konstruktorius, lakūnas ir žurnalistas Herbertas Cukuras (Herberts Cukurs) (1900–1965)
po skrydžio į Gambiją 1935 m. dovanų gavo Bukaičių valsčiaus ,,Lidoņus“. Dabar čia
įrengtas Herberto Cukuro atminimo kambarys. Greta „Lidonių“ įkurtas Juodojo gandro
parkas.
Atidaryta nuo gegužės 1 d. iki spalio 31 d., darbo dienomis

Augstkalne, GPS 56.404984, 23.334149

27. Mežmuižos pilis

Tel. 26473531
Mežmuižos pilis pastatyta neogotikiniu stiliumi, visiškai pabaigta
tik 1912 m. Pilį, esančią nuožulniame ežero krante, iš vienos pusės
juosia senasis parkas, iš kitos – barono Ketlerio laikais pastatyta
bažnyčia ir senųjų kapinių didieji medžiai. Nuo 1954 m. pilyje
veikė Augštkalnės vidurinė mokykla. Dvaro parke auga 46 medžių
rūšys, jo plotas yra 12 ha – tai neatskiriama pilies sudedamoji
dalis. Gražiajame malūno ežere kasmet suka lizdus gulbės.

Bukaiši, GPS 56.400295, 23.251898
Patys seniausi liudijimai apie žmonių veiklą Bukaičiai
valsčiaus teritorijoje siekia II a.p.m.e, kai plačiųjų miškų
apsuptoje ąžuolų giraitėje suformuota šventvietė su
akmenimis ir aukuru. Ąžuolų šakose buvusios žymės, kad
pats Perkūnas nusileidęs žemėn ir išklausęs aukų maldas.

28. Mežmuižos evangelikų liuteronų bažnyčia
Mežmuižos bažnyčia pašventinta 1648 m. Pirmojo Mežmuižos
pastoriaus sūnus Georgs Mancelis (1593–1654) buvo garsus
religinės literatūros rašytojas, pirmojo
latvių žodyno autorius.

Bukaišu pag., GPS 56.364141, 23.165602

30. Gamtos draustinyje
„Ukru gārša”

Gamtos draustinyje „Ukru gārša“ įrengtas
miško ir gamtos pažintinis takas, kuriuo
einant galima stebėti saugomų augalų
ir paukščių įvairovę, susidaryti vaizdą
apie mišką ir gamtos pažinimą. Ypač
rekomenduojama ir naudinga ekskursija
moksleiviams, kurią veda eigulys Agris
Ģērmanis. 		
Tel. 26193472

Koriņi ąžuolas
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@glampingtervete

NAKVYNĖS

35. Viešbutis, restoranas, alaus darykla – Zoltners
Alus darītava

www.zoltners.lv

www.spridisi.lv
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Tērvetes pag.,
GPS 56.493920, 23.343896

16. Glamping Tervete

glampingtervete@gmail.com

www.mammadaba.lv
Tērvete, GPS 56.483379, 23.376375

8. Svečių namai „Sprīdīši“

T. 26532691

Restoranas

www.viesunamiem.lv/laima

Tel. 27331109

Tērvetes pagasts, GPS 56.497601, 23.306069

Viešbutis

Tel. 27331108

GARDUS VALGIS
Tērvete, GPS 56.487677, 23.373226

Tērvete, GPS 56.494932, 23.407403

17. Poilsio bazė prie Tervetės tvenkinio

Tērvete, GPS 56.483540, 23.376354

T. 26115333

Tērvete, GPS 56.477283, 23.387303
31. Svečių namai „Laima“ 		
T. 29495041

www.ores.lv

www.spridisi.lv

Kroņauce, GPS 56.51979, 23.337404

19. Svečių namai „Amatnieki“

T.29276982

www.kaupenadzirnavas.lv

11. Mammadaba			
Tērvete, GPS 56.488820, 23.384153

T. 27570755
T. 29640062 8. Sprīdīši			
Tērvete, GPS 56.493816, 23.369266
Tērvete, GPS 56.48000, 23.38082

Tērvete, GPS 56.480109, 23.380746

32. Apartamentai „Ores” 		

T. 27006660

www.palenaapartamenti.lv

T. 27570755

Zaļenieku pagasts, GPS 56.491453, 23.419955

34. Kempingas „Kaupēna dzirnavas”

T.26551259

www.rctervete.lv

Tērvete, GPS 56.481554, 23.389951

33. Apartamentai „Pālena muiža”

7. Reabilitacijos centras „Tērvete“

T. 29640062 11. Bodīte

Zaļenieku p., GPS 56.49628, 23.44292

Tērvete, GPS 56.484807, 23.393666
T. 29297084

11. Lutauša galds
www.puteli.lv

T. 63726175

36. Pūteļkrogs

T. 25919150 32. Kristynės picerija-kepykla

Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001
Kroņauce, GPS 56.518326, 23.329001
T. 27729988 37. Gaisma
T. 22330449
T. 29255010 37. Mēnestiņš

Iki pasimatymo Tervetės krašte!

Tervetės turizmo informacijos centras
T. +371 28309394
el. paštas: tervetetic@inbox.lv
GPS 56.487677, 23.373226
www.tervetesnovads.lv
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