Fišereja DZINTARVĒJI
Publicēts: 21.11.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Dabas parks "Pape"
Dzintarvēji, Pape, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477

GPS KOORDINĀTES
X: 315592, Y: 6226806 / Lat: 56.150646, Lon: 21.031179

APRAKSTS
Vēsturiskais zivju pieņemšanas un pārstrādes punkts Papē. Tas uzbūvēts 1936. gadā. Tajā laikā Papes un Nidas ciema
iedzīvotājiem zvejniecība bija viens no galvenajiem nodarbošanās veidiem. Zivis tika piegādātas ne tikai Rucavas novada robežās,
bet vestas arī uz Bārtu un citiem attālākiem apgabaliem.
Šobrīd ēkā vasaras sezonā darbojas Tūrisma informācijas punkts (TIP) un laivu, katamarāna un velosipēdu noma.
Vasaras sezonā ēkā apskatāma ekspozīcija par Papes un Nidas ciema vēsturi.
Pie “Dzintarvējiem” pieejama kūpinātava, kuru, iepriekš piesakot, ir iespēja izmantot ikvienam, lai nokūpinātu nozvejoto lomu.
Teritorijā, vasaras sezonā darbojas kafejnīca “Amber Wind Beach Cafe”.

Foto: Rucavas TIC arhīvs

VIDES PIEEJAMĪBA

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~ 0,5 h

MAKSA
bezmaksas

ATVĒRTA
VI–VIII
IX-V - apskatāms no ārpuses, blakus izvietoti informatīvie stendi.

LABIEKĀRTOJUMS
Takā iekārtota atpūtas vieta ar lapeni, soliem un ugunskura vietu.

NOKĻŪŠANA
Jādodas pa Liepājas-Klaipēdas autoceļu A11 līdz Papes –Rucavas krustojumam. Tad jānogriežas uz Papi. Tālāk 6 km pa grants
ceļu un 2 km pa asfaltu līdz stāvlaukumam.
Ar satiksmes autobusu no Liepājas AO līdz Rucavai, tad kājām aptuveni 8 km līdz Papes ciemam.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

CITA NODERĪGA INFO
Rucavas tūrisma informācijas centrs Tālr.: +371 29134903, e-pasts: rucava.tic@inbox.lv, FB: www.facebook.com/rucavatic/
Tūrisma informācijas punkts Dzintarvēji. Tālr. +371 26759199 Atvērts 1.06.–31.08. Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads,
LV-3477
Informācija par dabas parku „Pape” un citiem apskates objektiem tajā
Ekskursijas pie savvaļas zirgiem, tauriem Kalnišķos. Tālr. +371 26167333.
Nīcas tūrisma informācijas centrs Tālrl.: +371 29458532, e-pasts: turisms@nica.lv
Informācija par šo un citiem dabas tūrisma galamērķiem pieejama arī mobilajā lietotnē "Dabas Tūrisms". To var lejupielādēt

Google Play

Apple Store App

APSAIMNIEKOTĀJS
Rucavas novada dome, "Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov., LV-3477 Tālr.63467054, +371 25904988 E-pasts:
dome@rucava.lv

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

https://www.daba.gov.lv/lv/fisereja-dzintarveji

