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Kreklu krogs

Parks

Pilsētas elpa

Tējas namiņš

IETEICAMIE MARŠRUTI

Pieejams audiogids

Estrāde

Stacijas loks (~3 km)

Centra loks (~5 km)

Upju loks (~6 km)

1  JELGAVAS SV. TRĪSVIENĪBAS BAZNĪCAS 
TORNIS
Akadēmijas iela 1, tel. 63005445, 63005447, www.tornis.jelgava.lv 

Atjaunotajā tornī aizraujoši laiku pavadīs gan pieaugušie, 
gan bērni. Torņa modernās vēstures ekspozīcijas atklāj pirmo 
Latvijas valsts prezidentu dzīvesstāstus, Jelgavas simbolus, 
nozīmīgākos vēstures notikumus un Zemgales tautas 
tērpa rakstus. Pilsētas panorāmu nesteidzīgi baudiet skatu 
laukumā torņa 9. stāvā, kur atrodas arī izstāžu zāle. Īpašas 
sajūtas sniegs torņa restorāns, bet noderīgu informāciju 
iegūsiet tūrisma informācijas centrā.

5  Ā. ALUNĀNA MEMORIĀLAIS MUZEJS
Filozofu iela 3, tel. 63021180,  www.alunans.lv 

Ēkā Filozofu ielā 3 dzīves pēdējos divus gadus 
pavadījis latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns. 
Apmeklētājiem atvērta moderna un interaktīva 
ekspozīcija par teātra tēva dzīvi un radošo darbību.

6  LATVIJAS DZELZCEĻA MUZEJA JELGAVAS EKSPOZĪCIJA
Stacijas iela 3, tel. 63096494, www.railwaymuseum.lv 

Jelgavas dzelzceļa mezgls veidojies 
1868. gadā, kļūstot par vienu no 
pirmajiem un nozīmīgākajiem Latvijā. 
Muzejā apskatāmi ar dzelzceļa vēsturi 
un ikdienas darbu saistīti priekšmeti, 
kas demonstrē dzelzceļa attīstību 
Jelgavā no pirmsākumiem līdz 
mūsdienām.

7  SV. SIMEONA UN SV. ANNAS  
PAREIZTICĪGO KATEDRĀLE
Raiņa iela 5, tel. 63020207

Baznīcai pamati likti 1774. gadā, izmantojot 
arhitekta F. B. Rastrelli projektu. Tā bija pirmā 
pareizticīgo baznīca Zemgalē. No 1890. līdz 
1892. gadam pēc arhitekta N. Čagina projekta 
tika uzbūvēta jauna baznīca. Baznīcai ir koši zili 
kupoli un deviņi zvani, no kuriem lielākais ir 
830 kg smags.

8  JELGAVAS ROMAS KATOĻU BEZVAINĪGĀS 
JAUNAVAS MARIJAS KATEDRĀLE
Katoļu iela 11, tel. 63021550

Katedrāle ir Liepājas arhitekta K. E. Strandmaņa 
pazīstamākais darbs Latvijā. Sarkano ķieģeļu neogotikas 

stila būve celta 1906. gadā. Ievērojamais arhitektūras 
piemineklis smagi cieta Otrā pasaules kara 

laikā 1944. gadā, tās atjaunošanu pabeidza 
1992. gadā, kad oriģinālajā augstumā atjaunoja 
torņa smaili. 

10  SV. JĀŅA LUTERĀŅU BAZNĪCA
Jāņa iela 1, tel. 63023790

Baznīca celta no 1845. līdz 1847. gadam pēc arhitekta 
V. Šulca projekta, bet tornis tika uzbūvēts 1882. gadā. 
No 1862. gada to sauc par Sv. Jāņa baznīcu. Pie baznīcas 
kādreiz bija Literātu kapi, Katoļu kapi, Jāņa kapi, 
Vecticībnieku kapi, kas vēlāk pārveidoti par Alunāna 
parku un Stacijas skvēru. 

12  PASTA SALA 

Daudzfunkcionāla atpūtas, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vieta. Salā atrodas vairāki 
bērnu spēļu laukumi, ziemas mēnešos ir pieejama publiskā slidotava, bet vasarā 
atpūtnieki var veldzēties Pasta salas pludmalē. Salas tālākajā galā atrodas izzinošs 
vides laukums, kas sadalīts vairākās zonās – lauku sēta, mežs, purvs, pļava un lauks, kā 
arī skatu platforma trijos līmeņos. Salas centrā atrodas brīvdabas estrāde amfiteātra 
formā.

16  PIEMINEKLIS JELGAVAS ATBRĪVOTĀJIEM “LĀČPLĒSIS” 
Stacijas skvērs

Piemineklis veltīts Jelgavas atbrīvotājiem no Bermonta karaspēka 1919. gada 
21. novembrī. Pirmais piemineklis šeit tika uzstādīts 1932. gadā, ko veidoja 
tēlnieks Kārlis Jansons. Padomju varas laikā 20. gs. 50. gados piemineklis tika 
demontēts. Pašlaik redzamais piemineklis uzstādīts 1992. gadā, kad tēlnieks 
Andrejs Jansons atjaunoja sava tēva veidoto pieminekli. 

14  PIEMIŅAS ZĪME DZIEDĀTĀJAI NORAI BUMBIEREI 
Skvērs aiz Jelgavas kultūras nama

2012. gadā skvērā aiz Jelgavas kultūras nama uzstādīta piemiņas 
zīme leģendārajai latviešu dziedātājai, jelgavniecei Norai Bumbierei 
(1947–1994). Skulptūrā tēlnieks Kārlis Īle apvienojis divas N. Bumbieres 
dziesmas – “Dziesma par pēdējo lapu” un “Mēmā dziesma”. Tumsā skulptūra 
ir izgaismota – tās pamatnē deg sarkana gaisma, radot asociācijas ar 

kvēlojošu ogli.

11  JĀŅA ČAKSTES BULVĀRA PROMENĀDE  
UN MĪTAVAS TILTS 

Gājēju promenāde J. Čakstes bulvārī izveidota divos līmeņos – paralēli ielai un gar 
pašu upes malu. Promenādes augšējā daļā atrodas divi skatu laukumi, kas veido 
3 m augstu ūdenskritumu. Savukārt 152 m garais tilts ir Latvijā garākais gājēju un 
velosipēdistu tilts, tas savieno pilsētas centru ar Pasta salu. Tehniskā risinājuma dēļ tilts 
uzskatāms par unikālu visā Baltijā – tas izliekts trijās dimensijās burta S veidā un iekārts 
28 vantīs, ko tur divi piloni.

9  SV. ANNAS LUTERĀŅU BAZNĪCA 
Lielā iela 22a, tel. 29123969

Sv. Annas baznīca ir vecākā saglabājusies Jelgavas 
ēka – renesanses laika piemineklis, latviešu luterāņu 
draudzes baznīca. Koka baznīca tapa jau 1573. gadā, 
bet tagadējā mūra ēka uzcelta laikā no 1638. līdz 
1641. gadam. Pie Sv. Annas baznīcas aug dižkoks – 
1883. gadā par godu Mārtiņam Luteram stādīts ozols. 
Baznīca ir arī garīgās un klasiskās mūzikas koncertu 
norises vieta.

4  Ģ. ELIASA JELGAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
Akadēmijas iela 10, tel. 63023383, www.jvmm.lv

Skaistā klasicisma stila ēka, kas pazīstama ar tās 
vēsturisko nosaukumu Academia Petrina, celta 
1775. gadā pēc arhitekta S. Jensena projekta. 
Mūsdienās ēkā atrodas Jelgavas Vēstures un 
mākslas muzejs, šeit apskatāma latviešu 
glezniecības vecmeistara 
Ģederta Eliasa darbu kolekcija. 
Muzejs piedāvā arī interaktīvas 
nodarbības dažāda vecuma 
apmeklētājiem.

2  JELGAVAS PILS   3  KURZEMES HERCOGU KAPENES
Lielā iela 2, Pils muzeja tel. 63005617, www.jelgavaspils.lv 
Kapenes (no maija līdz oktobrim), tel. 63962197, 26499151, www.rundale.net 

Kādreizējā Kurzemes un Zemgales hercoga rezidence, tagad Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes galvenā ēka, ir lielākā baroka celtne Baltijā, kas 
uzcelta 1738. gadā pēc itāļu arhitekta F. B. Rastrelli projekta. Vairāk par pils vēsturi 
un būvniecību uzzināsiet muzeja ekspozīcijā, bet īpašu vēstures pieskārienu 
sajutīsiet Kurzemes hercogu kapenēs, kur sarkofāgos atdusas divu hercogu 
dinastiju 30 ģimenes locekļi.
 

17  MĪLESTĪBAS ALEJA 
Dobeles šoseja starp Pūra un Kūliņu ceļu  

Divu draugu – Kurzemes un Zemgales hercoga pa-
domnieku Teča un Švandera pastaigu vieta, bērzu 
aleja, kas vēlāk savienoja abu kapavietas. Leģenda 
vēsta, ka abi vīri bija iemīlējušies 
vienā meitenē, taču draudzības 
vārdā viņi atteikušies no jūtām 
un palikuši vecpuišos, bet mei-
tene apprecējusi citu. Tradīcija 
stādīt alejā bērzus kopš 18. gs. 
saglabājusies līdz mūsdienām, 
bet vieta ieguvusi nosaukumu “Mīlestības aleja”.

15  PIEMINEKLIS LR PIRMAJAM PREZIDENTAM J. ČAKSTEM
Lielā iela 1a

2003. gada 14. novembrī pie Sv. Trīsvienības baznīcas 
torņa atklāts piemineklis pirmajam Latvijas Valsts pre-

zidentam Jānim Čakstem, autore Arta Dumpe.

18     LIELUPES PALIENES PĻAVAS  
UN SKATU TORNIS
Pils sala, tel. 20264343 (vides gids)

Uz Pils salas aiz Jelgavas pils plešas Lielupes palienes pļavas 
– aizsargājama dabas teritorija, kas īpaša ne tikai ar pļavās 

sastopamām augu un putnu sugām, bet arī ar salas 
lielākajiem iemītniekiem – vairāk nekā 60 savvaļas 
zirgiem. Vislabāk salas vērtības var iepazīt kopā 
ar zinošu speciālistu vai vides gidu. Uz salas 
atrodas atpūtas vieta un 20 metru augsts 
skatu tornis, no kura vērot zirgus, palienu 
pļavas un divu upju ainavu.

JELGAVAS CENTRSKULTŪRVĒSTURISKIE OBJEKTI

13  SKULPTŪRA – STRŪKLAKA  
“JELGAVAS STUDENTS”
J. Čakstes bulvāris, pie Mītavas tilta 

Pie Mītavas tilta atrodas tēlnieka Kārļa Īles veidotā bronzas skulptūra – 
strūklaka “Jelgavas students”. Pats mākslinieks  “Jelgavas studentam” 
devis vārdu Jēkabs Ceriņš un stāsta, ka studenta dzimšanas diena ir 
26. jūlijā un viņš mācās 3. kursā.

PILSĒTAS AUDIOGIDS

Izvēlies apskates vietas  Lejupielādē audiofailus tālrunī www.visit.jelgava.lv  
Noklausies bez maksas jebkurā secībā.

1   Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornis 
2   Jelgavas pils 
3   Kurzemes hercogu kapenes 
4   Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
5   Ā. Alunāna memoriālais muzejs 
6   Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja Jelgavas ekspozīcija 
7   Sv. Simeona un Sv. Annas pareizticīgo katedrāle 
8   Jelgavas Romas katoļu Bezvainīgās Jaunavas Marijas katedrāle 
9   Sv. Annas luterāņu baznīca
10   Sv. Jāņa luterāņu baznīca 
11   Jāņa Čakstes bulvāra promenāde un Mītavas tilts 
12   Pasta sala 
13   Skulptūra – strūklaka “Jelgavas students” 
14   Piemiņas zīme dziedātājai Norai Bumbierei 
15   Piemineklis LR pirmajam prezidentam J. Čakstem 
16   Piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem “Lāčplēsis”
17   Mīlestības aleja 
18   Lielupes palienes pļavas un skatu tornis
19   Zemgales prospekta nami  
20   Hercoga Jēkaba laukums 
21   Raiņa parks, Raiņa piemineklis
22   Piemiņas akmens “Dziesmu vainags”, Uzvaras parks
23   Ezera vārti 
24   Vecpilsētas ielas kvartāls, Dobeles vārti
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19  Zemgales prospekta nami –  
19. gadsimtā izveidota iela uz kuras 
saglabājušās dažas pirmskara ēkas.  

  Zemgales prospekts
20  Hercoga Jēkaba laukums – saukts 

par Tirgus un Centrālo laukumu, 
jelgavniekiem nozīmīga tirgošanās un 
tikšanās vieta visos gadsimtos.  
   Hercoga Jēkaba laukums

21  Raiņa parks – atpūtas vieta, bērnu 
rotaļu laukums, atrodas K. Zemdegas 
1957. gadā veidotais krūšutēls 
latviešu tautas dzejniekam Rainim. 

 Raiņa parks
22  Piemiņas akmens “Dziesmu 

vainags” – piemiņas zīme par godu 
IV Vispārējiem latviešu dziesmu un 
mūzikas svētkiem, kas 1895. gadā 
notika Jelgavā, veidots 2008. gadā, 
autors Ģirts Burvis.  Uzvaras parks

23  Ezera vārti –  vieni no četriem 
pilsētas aizsardzības sistēmas vārtiem, 
ko 17. gadsimtā izveidoja pilsētas 
aizsargmūrī.    Uzvaras iela 12

24  Vecpilsētas ielas kvartāls – 
vecākā pilsētas apbūves daļa, 
koka arhitektūra, Dobeles vārti. 

 Vecpilsētas, J. Asara un Dobeles iela
25  Vides objekts  “Laika rats 100” – 

tēlnieka Kārļa Īles veidots skulpturāls 
vides objekts, veltīts Latvijas Valsts 
simtgadei.    Lielā iela 38

26  Valdekas pils – 19. gadsimtā celta 
pils neogotikas stilā. Ekskursijas 
grupām iepriekš piesakoties.  

  Rīgas iela 22, tel. 63026660
27  Ugunsdzēsības ekspozīcija – 

ugunsdzēsēju darba eksponāti 
agrākos laikos un mūsdienās, 
automašīna Ford Vairogs.  Dobeles 
iela 16, tel. 63037550

28  Slimnīcas “Ģintermuiža” 
ekspozīcija – psihiatriskās slimnīcas 
vēsture, pacientu veidotie darbi, 
ārstniecības piederumi un metodes.  

 Filozofu iela 69, tel. 29678838,  
www.gintermuiza.lv 

29  Jelgavas Vissvētākās Dievmātes 
aizmigšanas pareizticīgo baznīca – 
dievnams iesvētīts 1889. gadā, celts 
pēc arhitekta V. A. Lunska projekta.  

 Dzirnavu iela 1, tel. 63021006
30   “Karameļu darbnīca” – karameļu 

gatavošanas paraugdemonstrējumi, 
iespēja izgatavot savu karameli.  

 Rūpniecības iela 1a, tel. 29851426,  
www.karameludarbnica.lv  

31  Langervaldes mežs – labiekārtots 
mežs ar taciņām pastaigām, 
skriešanai vai velobraukšanai. Koka 
un metāla dzīvnieki, dekoratīvas 
laipas un tiltiņi.  Galvenās ieejas no 
Rubeņu ceļa un Jaunā ceļa

JELGAVA

32  Svētbirzs – piemiņas vieta padomju 
genocīdā cietušajiem jelgavniekiem. 

 Kalnciema un Vecā ceļa krustojums

33  Piemineklis Ā. Alunānam – 
latviešu teātra tēva atdusas vieta 
un piemineklis, veidots 1913. gadā. 

 Ādolfa Alunāna parks
44 Jelgavas kultūras nams – 

pilsētas kultūras dzīves centrs, 
teātru, koncertu, kino un izstāžu 
norises vieta.  K. Barona iela 6, 
tel. 63023461, www.kultura.jelgava.lv 

45  Kultūras nams “Rota” – mūsdienīgs 
kultūras nams pašdarbībai, dažādiem 
pasākumiem un teātra izrādēm.  

 Garozas iela 15, tel. 63000844
46  Jelgavas Studentu teātris – lugu 

iestudējumi, improvizācijas izrādes. 
Ekskursijas, iepriekš piesakoties. 

 Čakstes bulvāris 5a, tel. 26544502, 
www.jst.lv 

47  Mūzikas klubs “Jelgavas krekli” – 
mūzikas klubs latviešu mūzikas 
cienītājiem, studentiem.  

 Lielā iela 19a, tel. 26633433,  
www.jelgavas.krekli.lv 

48  Mūzikas klubs “Tonuss” – 
klubs deju mūzikas baudītājiem.  

 Uzvaras iela 12, tel. 29900999, 
www.tonuss.lv 

49  Alternatīvās mūzikas bārs  
“Melno Cepurīšu Balerija“ – 
alternatīva mūzika, pasākumi 
neformālā gaisotnē.   

  Raiņa iela 28,  tel. 27787776,  
www.mcbalerija.com

34  Zemgales Olimpiskais centrs – 
daudzfunkcionāls sporta komplekss 
ar stadionu, sporta halli, trenažieru 
zāli, kā arī  kafejnīca un atpūtas 
komplekss ar saunu.  Kronvalda iela 
24, tel. 63020792, www.zoc.lv.

35  Lielupes promenāde – iecienīta 
atpūtas vieta, pludmale, bērnu rotaļu 
laukums.

36  Atpūtas un sporta komplekss 
“Zemgale” – boulings, tenisa korti, 
skeitparks, basketbola, pludmales 
volejbola, minifutbola laukumi, 
hokeja halle, publiskā slidošana, 
kērlings, kafejnīca.  Rīgas iela 11, 
tel. 63007700, 63007220,  
www.skzemgale.lv 

37  A-Z boulings – boulinga zāle, 
apmācības, kafejnīca.  

 Uzvaras iela 12, tel. 29900888, 
www.azboulings.lv

38 Tehnisko sporta veidu centrs 
“Rullītis” – kartinga trase, peintbols, 
veikparks.  Aku ceļš 1, tel. 28285633 
(kartingu noma), 28496369 (peintbols), 
www.rullitis.lv 

39  Tenisa klubs “Jelgava“ – tenisa korti, 
spēles ziemā un vasarā, mini teniss 
bērniem, kafejnīca.  Lietuvas  
šoseja 68a, tel. 26261919, www.tkj.lv

40  “Jelgavas Jahtklubs” – 
ūdensvelosipēdu un laivu 
noma, izbraukumi ar jahtām. 

 Pilssalas iela 4, tel. 20205215, 
29242520, www.jjk.lv 

41  Ūdens velosipēdu un laivu 
noma Pasta salā –  Pasta sala 3, 
tel. 25432323

42  Izbraukumi ar kuģīti pa Driksu 
un Lielupi –   piestātne J. Čakstes 
bulvāra promenādē pie Mītavas tilta, 
informācija pa tel. 63005447,  
www.visit.jelgava.lv

43  “Fitland” – veselības centrs un 
fitnesa klubs, SPA procedūras, skvošs. 

 Dobeles šoseja 7, tel. 63023070, 
www.fitland.lv 

 Lidojumi ar gaisa baloniem – 
iespējams vērot Jelgavas un 
apkārtnes ainavas no gaisa balona. 

 Tel. 22098098

Izdevējs: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde  
“Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”,  
2018 

Kartogrāfija:  
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta” 

Druka: 
SIA “Veiters korporācija”

Informācija par tūrisma iespējām Jelgavā, 
Jelgavas novadā un Ozolnieku novadā

 Informatīvie materiāli – bukleti, brošūras, kartes

 Ekskursijas un gida pakalpojumi pa Jelgavu un apkārtni 

 Konsultācijas par tūrisma un atpūtas iespējām

	 Informācija par naktsmītnēm un ēdināšanu

 Aktuālie pasākumi un notikumi Jelgavā un Zemgalē

 Suvenīri

  Akadēmijas iela 1, tel. 63005447,  
 tic@tornis.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv 

  JelgavaTIC

 @VisitJelgava

  VisitJelgava

 VisitJelgava

80  Sv. Trīsvienības baznīcas tornis – 
 Akadēmijas iela 1, tel. 63005445,  

www.tornis.jelgava.lv 
81  Ģederta Eliasa Jelgavas 

Vēstures un mākslas muzejs – 
 Akadēmijas iela 10, tel. 63023383, 

www.jvmm.lv 
82  Sajūtu studija “Aspazija” –  

 Raiņa iela 16, tel. 28310830 
83  Eko veikals “Daba” –  

 Raiņa iela 17, tel. 63084395, 
www.dabadaba.lv 

84  “Daiļrade” –  Akadēmijas iela 4, 
tel. 63082728

85  “Kanclera NAMS” – 
 Katoļu iela 7;  

Pasta iela 51/7, tel. 63029610,  
www.kanclers.lv 

86  “Pārtikas amatnieku sēta” – 
 Lielā iela 5/7, tel. 27097555,  

www.partikasamatnieki.lv
87  Dāvanu veikals “Kiwi” –    Lielā 

iela 7 (ieeja no Katoļu ielas),  
tel. 29446109

50 Bērnu izpriecu centrs “Bossiks” – 
atrakcijas dažāda vecuma bērniem, 
bērnu ballītes.  Pulkveža Brieža 
iela 4, tel. 63022438, 63022437,  
www.bossiks.lv 

51  Bērnu centrs  “Bambino” –  
piepūšamās atrakcijas, rotaļu istabas, 
bērnu ballītes. 

 Peldu iela 4, tel. 29948109,  
www.bambinoatrakcijas.lv

52  Bērnu izklaides un atrakciju centrs  
“Martas zeme” –  rotaļu istabas, 
atrakcijas, bērnu ballītes.  Dobeles 
šoseja 7, tel. 25345891

53  Aktīvas atpūtas vieta “Bumbu 
virpulis” – galvu reibinoša lēkāšana 
70 000 baltās bumbās lieliem un 
maziem.  Dobeles iela 48 (2.stāvs),  
tel. 29102766

KULTŪRA UN IZKLAIDE

SPORTS UN AKTĪVĀ ATPŪTA

SUVENĪRI

58  Restorāns “La Tour de Marie” – 
 Akadēmijas iela 1, tel. 63081392, 

28837731, www.marijastornis.lv  
59  Restorāns un bistrobārs “Parks” 

–  K. Barona iela 3, tel. 63024188,  
www.restoransparks.lv

60 Bistro “Silva” –  Driksas iela 7/9, 
tel. 63084899, 29266586,  
www.bistrosilva.lv 

61  Tējas namiņš “Silva” – 
 Pilssalas iela 2a, tel. 22119119, 

29266586 
62  Krodziņš “Kreklu krogs” – 

 Lielā iela 19a, tel. 26633433, 
www.kreklukrogs.lv 

63  Bārs – restorāns “Plate” – 
 Lielā iela 6, tel. 63023349,  

www.hoteljelgava.lv  
64  Krodziņš “Istaba” –  J. Čakstes 

bulvāris 7, tel. 63025909, 29507108
65  Kafejnīca – kokteiļbārs 

“Chocolate & Pepper” – 
 K. Barona iela 6, tel. 63010220,  

www.choco-pepper.lv 
66  Pusdienu restorāns “Otto” – 

 Lielā iela 17, tel. 26661151
67  Restorāns “Madara” –  

 Lielā iela 22, tel. 63027012
68  Kafejnīca “Pie mednieka” – 

 Vecpilsētas iela 15, tel. 63028528

69  Kafejnīca “Ceplis” – 
 Lielā iela 49, tel. 63024726

70  Kafejnīca “Saules krogs” –  
 K. Barona iela 6, tel. 29224155

71  Konditorejas studija “Tarte” – 
 Mātera iela 26, tel. 20136090

72  “Picu darbnīca” –  Rīgas iela 1, 
tel. 20003993, www.picudarbnica.lv

73  Itāļu picērija “Rosso Pizza” – 
 Lielā iela 34, tel. 63011777,  

www.rosso-pizza.com
74  Restorāns – picērija “Čili Pica” – 

  Katoļu iela 7, tel. 63025511,  
Rīgas iela 11a, tel. 63045555,  
www.cili.lv 

75  Restorāns “Pilsētas  elpa” –  
 Pasta sala 1, tel. 26633703

76  Kafejnīca “Salmu krogs” – 
 Katoļu iela 18, tel.  63011691

77  Ekspresrestorāns “Ņamma” –  
  Rūpniecības iela 77a, 

tel. 25459777, 29151939,  
www.namma.lv

78  Restorāns “McDonald’s” – 
 Brīvības bulvāris 1, tel. 26468158, 

www.mcdonalds.lv
79 Restorāns “Hesburger” – 

 Katoļu iela 10b, tel. 25911221, 
Loka maģistrāle 2a, tel. 26480302,   
www.hesburger.lv

KAFEJNĪCAS UN RESTORĀNI

CITI APSKATES OBJEKTI

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

TŪRISMA
KARTE

Jelgava

54  Viesnīca “Jelgava” –  Lielā iela 6, 
tel. 63026193, 63023349,  
www.hoteljelgava.lv 

55  Viesnīca “Zemgale” –  
 Rīgas iela 11, tel. 63007707,  

www.skzemgale.lv 

56  Motelis “Akva” –  
 Birzes iela 49, tel. 63023444

57  Hostelis “8. dienesta viesnīca” – 
 Lielā iela 19, tel. 63028534 

NAKTSMĪTNES


