
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Abava aicina!AUTOBRAUCĒJIEMVELOBRAUCĒJIEM
SKAISTĀKĀS SKATU VIETAS

Tālāk aprakstītās skatu vietas atrodasAbavas senlejas dabas parka teritorijā.Abavas senlejas posms no Kandavas līdz Sabilei noainaviskā un reljefa viedokļa ir izteiksmīgākais upesielejas posms Kurzemes vēsturiskajā novadā. Abavasielejas dziļums sasniedz 30–40 m, platums – līdz 300un vairāk metriem. Teritorija izceļas ne tikai ar lielu sugu(>800 augu sugu) un biotopu daudzveidību, dabaspieminekļiem – avotiem, ūdenskritumiem, iežuatsegumiem, dižakmeņiem, bet arī ar daudzajiemkultūrvēstures pieminekļiem – pilskalniem, baznīcām,senkapiem, kulta vietām, kultūrainavu, kā arīmazpilsētām – Kandavu un Sabili, kuru centri irpilsētbūvniecības pieminekļi. Sabiles Vīna kalns unPedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir Latvijas mērogāpopulāri tūrisma objekti. Lai „uzturētu” ielejas ainavu,Drubazās un citur „saimnieko” dzīvei savvaļā pielāgotiemājlopi. Tūristiem izveidotas dabas takas un maršruti.

Tas ietver 14 skaistākās Abavas senlejas skatu vietas.Skaistākie skati atklājas galvenokārt no Abavas senlejaskrastiem un to nogāzēm. Katrs pats var izvēlēties tālākuzskaitītās vietas, savirknējot tās sev ērtā unpieņemamā secībā. Kā pārvietošanās līdzekli varizmantot automašīnu vai divriteni. Ar pēdējo gan jābraucuzmanīgi, jo Kandavas – Sabiles ceļš ir šaurs unlīkumots. Skaistāko skatu vietu apmeklējumu varapvienot arī ar ūdenstūrisma un autotūrisma maršrutiem(sk. citus Lauku ceļotāja izstrādātos maršrutus).Maršruta veikšanai nav nepieciešama īpašasagatavošanās vai inventārs. Jāņem vērā, ka Abavassenleja katrā gadalaikā būs atšķirīga. To vērts apmeklētgan tad, kad zied ievas vai pienenes, gan vasarā, ganarī rudens zelta lapu laikā. Un tikpat labi to var darīt arīskaistā ziemas dienā. Katrā no šiem laikiem būs citanoskaņa un atšķirīgas fotogrāfijas.
Der zināt! Katrs pats ir atbildīgs par savu un savu bērnudrošību maršruta veikšanas laikā.

Citus aktīvā tūrisma maršrutus meklējiet www.celotajs.lv!

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās naktsmītnes:
3 Mežtiņi, (371) 29418603
7 Plosti, (371) 63123237
4 Imulas, (371) 63123647
3 Mucenieki, (371) 26489596
6 Valdeķu muiža,
(371) 26452948
4 Pils, (371) 63124919
5 Kandava, (371) 26406733

1 Indāni, (371) 29259272
Veikali: Kandavā, Sabilē unRendā.
Tuvākie ēdināšanas
uzņēmumi: Kandavā, Zviedrucepurē, Sabilē un Rendā.
Bankomāti: Kandavā, Sabilē.
DUS: Kandavā, Sabilē, Pūcēs.

Tūrisma informācija:
www.celotajs.lv,
(371) 67617600
www.kandava.lv,
(371) 63181150
www.sabile.lv, (371) 63252344
www.tukums.lv, (371) 63124451
www.renda.lv

Neatliekamās palīdzības dienesta tālrunis: 1 1 2

Daļēji finansēts ar EEZ un Norvēģijas finanšuinstrumentu granta palīdzību no Īslandes,Lihtenšteinas un Norvēģijas

Dabas parka teritorijā drīkst brīvi staigāt, braukt ar velosipēdu, ar auto, vērot putnusun dzīvniekus, braukt ar airu laivām. Telšu celšana un ugunskuru kurināšana iratļauta tikai šim mērķim paredzētās un labiekārtotās vietās. Vērojot migrējošosputnus, jācenšas mazināt dažāda veida traucējumus to atpūtas vai barošanās laikā.

Piknika vietas Vīna kalnā, Sabilē

Kandavas pilsdrupas, Pulvertornis

Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs

Kandavas vecpilsēta

Skatu platforma Greiļu kalna piekājē



SKATU VIETAS
1 Kuršu pilskalns. Arī Senču pilskalns, Baznīckalns un Velnagulta. Pirmo reizi minēts 1230. gadā kā viens no senās kuršu zemesVanemas centriem. Ar šo objektu var sākt Abavas senlejas skaistākoskatu apzināšanu. Līdz pilskalna plakumam ved kāpnes, un no tāredzami senlejas „vārti” un upes ielejas kreisā krasta nogāze, kuraspiekājē izvietojusies Jaunkandava.
2 Kandavas vecpilsēta.Lielo ielu ir vērts izstaigāt visā garumā, jouz tās atrodas daudz ievērības cienīgu objektu, kā arī no tās paverasplašāki skati uz pilsētu un Abavas senleju. Īpaša noskaņa valda ielasgalā, kur ir 40.–60. māju numuri.
3 Kandavas pilsdrupas, Pulvertornis. Ordeņa pili Bruņinieku
pilskalnā cēla 1253. gadā, un tā bija Kandavas, Talsu un Sabilesnovadu fogtu rezidence. Līdz mūsdienām saglabājušās tikai pilsaizsargmūru paliekas. Pilskalna nogāzē pa labi atrodas akas namiņatornis ar 2 m biezām sienām, kur hercoga Jēkaba laikā glabājašaujampulveri. Skvērā pie pilskalna atrodas 2010. gadā tapušaisLivonijas ordeņa pils makets. No pilskalna paveras skaists skats uzAbavas senleju un iepretim esošo Jaunkandavu.
4 Zīļu iela un Ozolāju estrāde. Pa kluso Zīļu ielu var aizstaigāt līdzOzolāju estrādei, kas veidota stāvas senlejas gravas nogāzēs. Ganielas, gan estrādes apkārtnē (īpaši – bezlapu periodā) atklāsies neviens vien interesants un līdz šim nezināms skatu punkts ar plašuskatu perspektīvu uz Abavas senleju.
5 Stāvlaukums iepretim Čāpuļu pilskalnam . Pašu pilskalnunezinātājam gan dabā grūti atpazīt, taču stāvlaukumam garāmnepabrauksiet. Te paveras viens no skaistākajiem Abavas senlejasskatiem >5 km garumā. Arī tālākais ceļš līdz Sabilei ir uzskatāms parainavisku ceļu.
6 Greiļu kalns. Abavas senlejas dabas parka augstākā vieta, kuraiiepretim – upes ielejas pretējo krastu izrobo dziļās Imulas un Amulasgravas. Piekājē neliels auto stāvlaukums, augstāk – kāpnes un skatuplatforma. Te var apjaust senlejas varenību.
7 Drubazu botānikas taka. Izveidota Abavas senlejas labāpamatkrasta nogāzē, kur apskatāmas dažādu tipu pļavas, kadiķunora, avoksnājs u.c. Daļu no krasta nogāzēm visa gada garumānogana dzīvei savvaļā pielāgotie mājlopi. Pa ~200 pakāpieniem varuzkāpt senlejas krastā, kur paveras vienreizējs skats uz Abavasieleju. Taka apskatāma gida pavadībā (gida tālr: +371 26473783).
8 Vīna kalns. Kurzemes hercogistes laikā pret dienvidiem vērstajāAbavas senlejas nogāzē atradās vīna dārzi. Tajos ražotais skābenaisvīns bija pazīstams aiz hercogistes robežām. Arī mūsdienu Sabilesģērbonī ir vīnogu ķekars! Vīnogulājus atsāka audzēt 1938. gadā pēcP. Gailīša ierosmes. 20. gs. 70.80. gados stādījumi panīka, bet 90.gadu sākumā tos atjaunoja. Kopš 1999. gadā katru gadu jūlija otrajāpusē Sabilē notiek Vīna svētki. Vērts uzkāpt Vīna kalna (patiesībā –Abavas senlejas krasta) virsotnē, kur redzams vienreizējs skats uzSabili un tai pretim esošo Pedvāli. Ierīkota neliela atpūtas vieta.
9 Sabiles pilskalns. 25 m augsto pilskalnu no divām pusēmnorobežo gravas. 11.17. gs. to apdzīvoja pārkuršotie lībieši, kasnodarbojās ar amatniecību. No pilskalna virsotnes paveras plašsskats uz tuvāko apkārtni. Lai arī uzeja nav labiekārtota (mitrā laikā –uzmanīgi), vērts uzkāpt arī šajā objektā.
A Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs. Abavas senlejas kreisāpamatkrasta nogāzē bijušo Firkspedvāles un Briņķpedvāles muižuēku apkārtnē pēc tēlnieka O. Feldberga ierosmes 1992. gadāizveidots brīvdabas mākslas muzejs  parks. Te var iepazītlaikmetīgās mākslas darbus, kā arī piedalīties mākslas simpozijos,radošajās darbnīcas un citos pasākumos. Pedvāles apkārtnē irdaudzi skatu punkti, no kuriem labi redzams pretējais senlejas krastsar Sabili un Vīna kalnu.
B Zviedru cepure. Sens pilskalns Abavas kreisā senkrasta nogāzē.Pēc sena nostāsta, zviedru karavīri ar savām cepurēm to sabērušivirs sava ģenerāļa kapa. Virs pilskalna izveidotas slēpošanas unrodeļu trases, kā arī atklājas varens skats. Arī ceļš no Sabiles līdzšejienei ir uzskatāms par ainavisku ceļu.
C Buses (Matkules) pilskalns. Viens no senās kuršu zemesVanemas centriem. Tas ir ap 200 m garš un 30 m plats izteikts reljefaveidojums ar labi izteiktām terasēm. Arheoloģiskās izpētes atradumiliecina, ka pilskalnu kā apmetnes vietu izmantoja pirms ~3000gadiem un arī laikā no 10.14. gs. Pilskalna apkārtnē paverasiespaidīgi Imulas ielejas skati. Viens no tiem ir pa ceļam uz pilskalnu.Tie, kas dosies pārgājienā gar Imulas krastiem, iespējams, piedzīvoslīdz šim neredzētus skatus!
D P 1 21 ceļš. Ceļš, kas no Vānes caur Pūcēm ved uz Kandavas –Sabiles ceļu (P 130), iepretim Kalnmuižai „laižas” dziļajā Abavassenlejā. Arī te var baudīt labus skatus.
E Abavas Velnakmens. Kaut arī akmens izmēri nav neko lieli(augstums 2,1 m, apkārtmērs 15 m), tas jau kopš 20. gs. sākuma irkļuvis par populāru tūrisma objektu. No Abavas Velnakmens paveraslielisks skats uz Abavas ieleju.

"Lauku ceļotājs"Kalnciema iela 40, Rīga, LV1046, LatvijaT: +371 67617600, F: +371 67830041lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv www. ce l o ta j s . l v
Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis),Latvijas Dabas Fonds(Baiba Strazdiņa)
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Sabiles pilskalns

Drubazu botānikas takaSkats uz Abavas senleju

Kuršu pilskans

Abavas Velnakmens

Skats no Kuršu pilskalna

Drubazu botānikas taka

Tūristi kāpj Sabiles Vīna kalnāPrivātā leļļu kolekcija Sabilē

Laivotājs AbavāSkats uz Zviedru cepuri




