KO REDZĒT?

JELGAVAS SV. TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCAS TORNIS

PILSSALAS SKATU TORNIS UN SAVVAĻAS ZIRGI

Atklāj vienu no populārākajiem tūrisma objek�em Jelgavā, ceļo laikā ar interak�vu
ekspozīciju palīdzību, nobaudi gardu mal�� restorānā un palūkojies pār pilsētu 37 metru
augstumā no s�klotā skatu laukuma!
Akadēmijas iela 1, +371 63005447, +371 25619266 www.visit.jelgava.lv

ĢEDERTA ELIASA JELGAVAS VĒSTURES
UN MĀKSLAS MUZEJS 2

7

Sper soļus pirmajā augstskolā Latvijas teritorijā un iepazīs� Jelgavas vēstures
ekspozīciju, izmantojot virtuālās 3D brilles, aplūko tema�skās izstādes un
latviešu glezniecības vecmeistara Ģederta Eliasa darbu kolekciju, vēro
pilsētas panorāmu no torņa balkona 25 metru augstumā.
Akadēmijas iela 10, Jelgava, +371 63023383, www.jvmm.lv
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ĀDOLFA ALUNĀNA MEMORIĀLAIS MUZEJS
Sajū� 20.gs. sākuma atmosfēru auten�ski iekārtotajās muzeja telpās, kurās reiz
dzīvojis pats latviešu “teātra tēvs” Ādolfs Alunāns, iejū�es ak�eru lomā, atveidojot
lugas uz skatuves, kā arī izstaigā senās Mītavas ielas ar mul�mediālā objekta “Alunāns
un Jelgava” palīdzību. Filozofu iela 3, +371 63021180, www.alunans.lv

JELGAVAS PILS UN KURZEMES HERCOGU KAPENES
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Ciemojies lielākajā baroka pilī Bal�jā –
bijušajā Kurzemes hercogu rezidencē, tagadējā
Latvijas Lauksaimniecības universitātē,
ielūkojies Jelgavas pils muzeja atjaunotajās
telpās un piedalies izklaidējošās programmās!
Iespēja apmeklēt vienu no nedaudzajām valdnieku dinas�ju apbedījumu vietām pasaulē – Kurzemes
hercogu kapenes Jelgavas pilī, kur apskatāmi 30 sarkofāgi un restaurē� apbedīšanas tērpi.
Lielā iela 2, +371 63005617, +371 63962197 (kapenes) , www.jelgavaspils.lv

LATVIJAS DZELZCEĻA VĒSTURES MUZEJA
5 JELGAVAS EKSPOZĪCIJA

Uzzini vairāk par Jelgavas dzelzceļa mezglu – vienu no vecākajiem un
nozīmīgākajiem Latvijā, noska�es izglītojošas ﬁlmas un mul�ilmas, un
iekāp mazbānī� – ekspozīcijā “Mazā metāla sirds”!
Stacijas iela 3, +371 20034850, +371 67239494 www.railwaymuseum.lv
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Uzkāp 20 metru augstajā koka skatu tornī, no kura varēsi vērot Lielupes palienes
pļavas, savvaļas zirgu ganāmpulku un pilsētas panorāmu! Iepriekš piesako�es,
vides gida pavadībā dodies ekskursijā pa salas teritoriju ar apvidus auto. Pie torņa
izveidota laivu piestātne, un tornis ir pieejams arī no upes puses.
Pils sala, +371 20264343 (vides gids)

PASTA SALA UN ŠAMOTA SKULPTŪRU PARKS

Izbaudi atpūtu Pasta salā visos gadalaikos! Vasarā var
atpūs�es pludmalē un peldēt Lielupē, un spēlēt
volejbolu vai izbraukt ap salu ar kuģī�, katamarānu
vai SUP dēli. Visu gadu šeit var baudīt rāmas pastaigas
vai velobraucienus apkārt salai, bet bērni rod prieku
rotaļu laukumos. Publiskajā slidotavā var slidot
mūzikas pavadībā gan ziemā ar slidām, gan vasarā ar
skrituļslidām. Skulptūru parkā var apska�t vairāk nekā
20 lielformāta keramikas (šamota) skulptūras, salas
dienvidu daļā – koka skulptūras. Pasta salā norisinās
arī pilsētas lielākie fes�vāli, vasarā atvērts smilšu skulptūru parks, bet brīvdabas koncertzālē “Mītava” no�ek
dažādi koncer�. Pasta sala

VECPILSĒTAS IELAS KVARTĀLS UN
8 VIDES OBJEKTS “LAIKA RATS 100”

Iepazīs� senatnīgāko Jelgavas apbūves daļu – baudi
19.gadsimta koka ēku un bruģēto ielu noskaņu Vecpilsētas ielas kvartālā. 17.gadsimtā šeit atradušies Dobeles
vār� iekļūšanai pilsētā. Turpat blakus apska� tēlnieka
Kārļa Īles veidoto “Laika ratu” par godu Latvijas
simtgadei, uzzinot
faktus par spilgtākajiem no�kumiem
Jelgavas vēsturē.
Lielā iela 38,
Vecpilsētas,
J. Asara un
Dobeles ielas.
Uzzini atjaunotās
Vecpilsētas 14
mājas stāstu,
+371 63005407
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KARAMEĻU DARBNĪCA

10

LANGERVALDES MEŽS

Ielūkojies krāsainākajā un saldākajā
vietā Jelgavā – atvērtā �pa
karameļu darbnīcā un atklāj
saldumu ražošanas noslēpumus, piedalo�es karameļu
gatavošanā un degustēšanā!
Rūpniecības iela 1a, +371 29851426,
www.karameludarbnica.lv

Dodies uz Langervaldes mežu – labiekārtotu
meža teritoriju ar pastaigu takām. Mežu var
izstaigāt vairākos lokos – īsākā taka ir 800
metrus, bet garākā taka 3 kilometrus gara.
Takas papildina koka laipas un �l�ņi, pie
ieejas izvietotas meža dzīvnieku skulptūras.
Galvenā ieeja no Rubeņu ceļa

KUR PAĒST?

AUDIOGIDS PAR JELGAVAS
NOZĪMĪGĀKAJIEM OBJEKTIEM

 Ieej www.visit.jelgava.lv
 Spied “Audiogids”
 Klausies 3 minūšu garus stāstus par kādu
no 25 objek�em.

IZBRAUCIENI AR KUĢĪŠIEM
11 PA DRIKSU UN LIELUPI

Vasaras sezonā Lielupes un Driksas upēs dodies
izbraucienos ar kuģīšiem, kas var uzņemt no 7 līdz
40 pasažieriem. Izbraukumu maršru� ilgst no 30
minūtēm līdz vienai stundai, atklājot skaistākās
Jelgavas vietas no ūdens puses. Kuģīšu piestātnes
atrodas J. Čakstes bulvāra promenādē pie Mītavas
�lta. Vairāk informācijas mājaslapas sadaļā “Atpūta
uz ūdens” - www.visit.jelgava.lv.

BĒRNU ATPŪTAS UN ROTAĻU
13 PILSĒTIŅA UZVARAS PARKĀ

BRĪVDABAS
12 KONCERTZĀLE "MĪTAVA"

Piedalies koncertos un pasākumos jaunatklātajā
brīvdabas koncertzālē "Mītava", kas būvēta
amﬁteātra formā ar skatuvi, parteru un tribīnēm.
Pasta sala

Mazie parka apmeklētāji varēs atpūs�es bērnu
atpūtas un rotaļu pilsē�ņā, kur var iepazīt un izzināt
Latvijas dabas vēr�bas, jo laukumi būvē� izmantojot vietējo ozolu un dabiskus materiālus.
Uzvaras parks

KOKA LAIPAS SVĒTES PALIENES PĻAVĀS
14 Uzzini par dabas vēr�bām Svētes palienes pļavās un izstaigā koka

laipu taku �klu aptuveni 1,6 kilometru garumā.
Koka laipas pieejamas arī palu laikā, tās izbūvētas 1,5 m
augstumā un laipu platums ir 1,8 m. Gājēju drošībai koka laipas
aprīkotas ar margām, kurās iemontēts speciāls siets.
Teritorija starp Sniega ielu, Vītolu ceļu,
Būriņu ceļu un Miezītes ceļu

ELEKTROMOPĒDU
NOMA
15
“MIGO CITY”

Esi ak�vs un dodies
iepazīt Jelgavas
skaistākās vietas
neparastā veidā – ar krāsainiem elektromopēdiem vai skrejriteņiem. Jaunums – bērnu
elektroautomobiļi un BBQ laiva.
Pasta sala 3A, +371 26623961

LAIVOŠANA
JELGAVĀ

Dodies neaizmirstamos laivu braucienos ar kanoe laivām
pa Lielupi, Driksu un citām apkārtnes upēm. Īpaši
aizraujoši ir naksnīgie laivu braucieni, baudot elpu
aizraujošus skatus uz izgaismoto pilsētu. Piedāvā
laivu noma Ozolaivas.lv,
+371 23202900, www.ozolaivas.lv

RESTORĀNI
 Restorāns “Panorāmas ska�”, Akadēmijas iela 1,
+371 27702202
 Restorāns un bistrobārs “Parks”, Kr.Barona iela 3,
+371 63024188 www.restoransparks.lv
 Restorāns “Pilsētas elpa”, Pasta sala 1,
+371 26633703, 29320268
 Restorāns “Chocolate & Pepper”, Kr.Barona iela 6,
+371 63010220
 Bārs-restorāns “Putnu dārzs”, Lielā iela 6,
+371 63026633, www.hoteljelgava.lv
KAFEJNĪCAS, KRODZIŅI
 Krodziņš “Istaba”, J. Čakstes bulvāris 7,
+371 63025909, 29507108
 Bistro un konditoreja “Silva”, Driksas iela 7/9,
+371 63084899, 29266586, www.bistrosilva.lv
 Krogs “Kreklu krogs”, Lielā iela 19a,
+371 26633433
 Pusdienu restorāns “O�o”, Lielā iela 17,
+371 26661151, www.ottojelgava.lv
 Bārs “Melno cepurīšu balerija”, Raiņa iela 28,
+371 27787776, www.mcbalerija.com
 Kafejnīca “Pie mednieka”, Vecpilsētas iela 19,
+371 63028528
 Kafejnīca “Central Cafe Jelgava”, Lielā iela 3,
+371 20144454
 Kafejnīca - picērija “Comedor”, Akadēmijas iela 4,
+371 20319837, 25294745
 Kafejnīca “Tavs mirklis”, Pasta iela 45,
+371 22775533, 22772211, http://tavsmirklis.mozello.lv/

ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMI
 Ātrās ēdināšanas restorāns “McDonald’s”,
Brīvības bulvāris 1, +371 63020166, 26468158,
www.mcdonalds.lv
 Ātrās ēdināšanas restorāns “Hesburger”,
Katoļu iela 10b, +371 25911221; Loka maģistrāle 2a,
+371 26480302, www.hesburger.lv
PICĒRIJAS
 “Picu darbnīca”, Rīgas iela 1, +371 20003993
 “Čili Pica”, Katoļu iela 7 un Rīgas iela 11,
+371 63045555, www.cili.lv
TĒJNĪCAS
 Tējas namiņš “Silva”, Pilssalas iela 2a,
+371 22119119, 29266586
 Konditorejas studija “Tarte”, Mātera iela 26,
+371 20136090
 Kaﬁjas un brokastu bārs “Academia”,
Akadēmijas iela 4a, +37120553880, 28951491
 Konditoreja “Mr. Ze�rs”, Lielā iela 15,
+371 25180404
 Beķereja “Prospekts Z9”, Zemgales prospekts 9,
+371 27814539
 Kūku bode “Putni”, Mātera iela 40,
+371 29172237

JELGAVA
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Ieteicamie maršru�

Stacijas loks (~3 km)
Centra loks (~5 km)
Upju loks (~7 km)

Pilsētas
audiogids

A�ālums no Jelgavas
Sv. Trīsvienības baznīcas torņa
Jelgavas Sv. Trīsvienības
baznīcas tornis
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
mākslas muzejs
Ā.Alunāna memoriālais muzejs
Jelgavas pils un
Kurzemes hercogu kapenes
Latvijas Dzelzceļa vēstures
muzeja Jelgavas ekspozīcija
Pilssalas skatu tornis
Pasta sala
Vecpilsētas ielas 14 māja un
Vides objekts “Laika rats 100”
Karameļu darbnīca
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400 m

5 min

1700 m

22 min

500 m

6 min

1400 m

18 min

1700 m
650 m

20 min
8 min

1700 m

22 min

1400 m

18 min

Langervaldes mežs

3000 m

36 min

Kuģīšu piestātne

200 m

1 min

Brīvdabas koncertzāle "Mītava"
Bērnu atpūtas un rotaļu
pilsē�ņa Uzvaras parkā
Koka laipas Svētes palienes
pļavās
Elektromopēdu noma "MIGO city"

700 m

9 min

1300 m

16 min

3400 m

42 min

550 m

7 min

KUR NAKŠŅOT?

 Viesnīca “Jelgava” (80 vietas),
Lielā iela 6, +371 63026193, 63023349,
www.hoteljelgava.lv
 Viesnīca “Zemgale” (78 vietas),
Skautu iela 2, +371 63007707, www.skzemgale.lv

 Tūrisma informācija
 Maršru� un bukle�
 Gida pakalpojumi
 Telpu noma

 Viesu nams “Kārklu muiža” (16 vietas),
Kārklu iela 67, +371 26222266
 Hostelis “Central Hostel Jelgava” (20 vietas),
Krišjāņa Barona iela 40A – 214. kab.,
+371 20004108, www.hosteljelgava.lv

JELGAVAS REĢIONĀLAIS
TŪRISMA CENTRS
www.visit.jelgava.lv
+371 63005447, 25619266
Akadēmijas iela 1, Jelgava

