
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Abava aicina!LAIVOTĀJIEM
NO KANDAVAS
LĪDZ RENDAI

Maršruts visā garumā ietilpst Abavas senlejas dabas parka teritorijā. Abavas senlejasposms no Kandavas līdz Sabilei no ainaviskā un reljefa viedokļa ir izteiksmīgākaisupes ielejas posms Kurzemes vēsturiskajā novadā. Abavas ielejas dziļums sasniedz 30–40 m,platums – līdz 300 un vairāk metriem. Teritorija izceļas ne tikai ar lielu sugu (>800 augu sugu) unbiotopu daudzveidību, dabas pieminekļiem – avotiem, ūdenskritumiem, iežu atsegumiem,dižakmeņiem, bet arī ar daudzajiem kultūrvēstures pieminekļiem – pilskalniem, baznīcām,senkapiem, kulta vietām, kultūrainavu, kā arī mazpilsētām – Kandavu un Sabili, kuru centri irpilsētbūvniecības pieminekļi. Sabiles Vīna kalns un Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs ir Latvijasmērogā populāri tūrisma objekti. Lai „uzturētu” ielejas ainavu, Drubazās un citur „saimnieko” dzīveisavvaļā pielāgotie mājlopi. Tūristiem izveidotas dabas takas un maršruti.

Maršruts, kura veikšanai nav nepieciešama īpaša sagatavotība, ja to īsteno vasarā. Jau pieKandavas Abava ir pietiekami plata, un līdz pat Rendai, izņemot Abavas rumbu, var braukt,neizkāpjot no laivas. Upē ir vairākas izteiktas straujteces, parasti vietās, kur tās gultnē un krastosparādās nelieli dolomītiežu atsegumi (iepretim Velnakmenim, pie Čāpuļu brasla, Amulas un Imulasieteku rajonā, pie Abavas rumbas un aptuveni 1–1,5 km posmā aiz tās). Tiesa, straujteces un krācesvar „pazust” augstākā ūdens līmenī un palos. Posmā starp Veģiem un Rendu upes kritumssamazinās, tā kļūst „mierīgāka” un tikai retā vietā vairs ir novērojams straujāks plūdums. Abavamaršruta posmā no Kandavas līdz Sabilei ir viena no retajām Latvijas upēm, kuras krastos irpieejams tik daudzveidīgs ar tūrismu saistītu pakalpojumu klāsts. Laivu braucienu iesakām apvienotar dabas vērošanas maršrutu  "Augi Abavas upē".
Laiks: Visu gadu. Ieteicamais laiks – maijs – septembris, īpaši vasaras mēneši.
Laivu tips: Kanoe, kajaki. Var braukt arī ar piepūšamām laivām, taču tad jārēķinās ar ilgāku laiku unlielāku fizisko piepūli.
Sākums: Laukakmeņu tilts pāri Abavai Kandavā. Iekāpšana no kreisā krasta augšpus tilta.
Beigu punkts: Rendas tilts, izkāpšana kreisajā krastā.
Garums: 42 km.
Aptuvenais laiks: ~9–10 h. Ja plānots divu dienu brauciens, pirmajā dienā vēlams sasniegt Sabilesapkārtni.
Grūtības pakāpe: Viegls, parasti divu dienu maršruts. Piemērots atpūtas braucieniem ar draugiem,ģimeni.
Upes kritums: Visā posmā – 12,3 m, vidējais – 0,29 m/km. Lielākais kritums ir vairāku kilometruposmā aiz Abavas rumbas.
Maršruta gaita: Kandava  Sabile  Renda
Attālums no Rīgas: 95 km.
Loģistika: Automašīnu var atstāt Kandavas centrā (ir autostāvlaukumi) un atgriezties no Rendas arotru automašīnu (35 km, asfalts), vai arī ar autobusu, pieskaņojot brauciena nobeigumu sabiedriskātransporta kustības grafikam.
Alternatīvas: Maršrutu var turpināt līdz Abavas ietekai Ventā (vēl 30 km). Tas būs skaistsnobrauciens ar straujtecēm, brasliem un skaistiem smilšakmens atsegumiem upes krastos. Te ganvairs nebūs nekādu civilizācijas labumu. Ja ir sportisks gars, braucienu var sākt arī augstāk no Pūrestilta (vēl 10 km).
Der zināt! Palos Abavas rumba un krāce aiz tās ir Abavas bīstamākā vieta!

Citus aktīvā tūrisma maršrutus meklējietwww.celotajs.lv!

TŪRISMA PAKALPOJUMI

Ūdenstūristu apmetnes, atpūtas vietas: Abava irviena no dažām Latvijas ūdenstūristu upēm, kuraskrastos ir pieejams salīdzinoši plašs tūrisma mītņu,ūdenstūristu apmetņu/telšu vietu (piemēram, iepretimČužu purvam, Plostos, Lejaslangsēdē, Drubazās, pieAbavas rumbas, Vecupēs, Avotos) klāsts. Taču pirmsdošanās vairāku dienu braucienā ieteicams sazinātiesun saskaņot savu ierašanos ar šo objektuapsaimniekotājiem.
Veikali: Kandavā, Sabilē un Rendā.
Tuvākie ēdināšanas uzņēmumi: Kandavā, Zviedrucepurē, Sabilē un Rendā.
Laivu noma: www.campo.lv, 29404049;www.seakayak.lv, 29464901
Tūrisma informācija:www.celotajs.lv, 67617600www.kandava.lv, 63181150

3 Mežtiņi, 29418603
7 Plosti, 63123237
4 Imulas, 63123647
3 Mucenieki, 26489596

Tuvākās naktsmītnes:

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.

Abava – upe ar iespaidīgāko un skaistāko
Kurzemes upes senleju. Tiesa, no upes līmeņa
raugoties, to ir grūti uztvert un apjaust. Un tomēr -
Abava bija un paliek Kurzemes ūdenstūrisma
klasika.

6 Valdeķu muiža, 26452948
4 Pils, 63124919
5 Kandava, 26406733
1 Indāni, 29259272

www.sabile.lv, 63252344www.renda.lv

Sabiles ainava ar bijušo sinagogu

Abavas rumba
Rītausma Abavā

Abavas senleja

Abava maršruta beigu daļā

Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 11 2



INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
1 Kandava – Abavas senlejas „vārti” – skaistamazpilsēta Abavas krastu nogāzēs. Apskates objekti:
Kuršu pilskalns, Bruņinieku pilskalns ar pilsdrupām un
Pulvertorni , luterāņu baznīca, vecākais Laukakmeņu
tilts, Novada muzejs ar unikālu seifu , vecpilsēta ar
Tirgus laukumu, Lielo ielu un citiem objektiem –pilsētbūvniecības piemineklis.
2 Zvejnieku tilts – nepabeigts dzelzsbetona tilts pāriAbavai ar straujteci.
3 Abavas Velnakmens – izsenis viens nopopulārākajiem „Kurzemes Šveices” tūrisma objektiem arskaistu skatu uz senleju. Braucot pa upi ir jāzina, kur kāptkrastā.
4 Plosti – pirmā lielākā labiekārtotā ūdenstūristuapmetne un citi pakalpojumi.
5 Amulas un Imulas ietekas un Abavas posms starp tāmar izteiktu straujteci un nelieliem dolomīta atsegumiemupes gultnē un krastā. Pie Amulas ietekas kempings„Lejas Langsēde”.
6 „Zviedru cepure” – no upes līkumiem būs manāmarodeļu trase (ziemā – kalnu slēpošanas trase), pie kurasatrodas Zviedru cepure – senkapi vai sena kulta vieta.
7 Drubazu botānikas taka – viena no interesantākajāmnovada dabas un izziņas takām ar dzīvei savvaļāpielāgotiem mājlopiem, gidu, trulīti pāri Abavai un citupiedāvājumu. Telšu vieta.
8 Sabile – Latvijas „Vīna galvaspilsēta” ar Vīna kalnu,
Sabiles pilskalnu, luterāņu baznīcu, bijušo Sinagogu(labi redzama no upes), Amatnieku centru, Pedvāles
Brīvdabas mākslas muzeju, vēsturisko centru –pilsētbūvniecības pieminekli un citiem objektiem. Sabilēvairākas peldvietas.
9 Abavas rumba – krāčveidīgs vairākpakāpjuūdenskritums. Aiz tā labajā pusē atrodas Čigānu sala, betaiz ūdenskrituma seko straujtece – Lašu brasls. Aiz tāatrodas neparasti liels upes paplašinājums (Platene).Pamēģiniet sataustīt upes gultni ar airi! Pie Abavasrumbas – telšu un atpūtas vieta.
A Kaķu rumba – mazūdens periodā izteikta krāce arzemūdens dolomīta atsegumiem, aptuveni 2 km lejpusiepriekšējā objekta. Otru Abavas rumbu gan šeitnegaidiet! Abavas kreisajā krastā aiz salas  dažusmetrus augsts smilšakmens–dolomīta atsegums. Atpūtasvieta „Kaķu rumba”.
B Avoti – „Jūras laivu” bāze Abavas kreisajā krastā.Labiekārtota ūdenstūristu apmetne.
C Renda – kādreizējais hercoga Jēkaba manufaktūrucentrs. Apskatāmi Īvandes ūdenskritumi, luterāņu
baznīca, Velna laiva, Lielrendas muižas ansamblis unciti.

"Lauku ceļotājs"Kalnciema iela 40, Rīga, LV1046, LatvijaT: +371 67617600, F: +371 67830041lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv www.ce l ota j s . l v
Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis)
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Laukakmeņu tilts Kandavā

Kempings "Lejas Langsēde"

Rodeļu trase "Zviedru cepurē"

Avoti  "Jūras laivu" bāze Abavaskreisajā krastā

Abavas Velnakmens

Laivotāji pie Abavas rumbas

Skats uz Sabili no Vīna kalnaSavvaļas mājlopi Drubazu botānikas takā




