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Aktywny wypoczynek na Łotwie to najlepszy 
sposób na poznanie przyrody, kultury i historii 
tego pięknego kraju. Odwiedźcie dowolny park 
rozrywki, pracownię rzemieślniczą lub muzeum 
i poczujcie radość z udziału w różnych rozrywkach, 
grach, przygodach, wystawach interaktywnych, 
projektach grupowych, a także programach 
edukacyjnych przeznaczonych bezpośrednio dla 
dzieci. Skorzystajcie z możliwości własnoręcznego 
wykonania pamiątki z podróży po Łotwie. 
Wystarczy tylko się odważyć, a wasza podróż 
będzie niezapomniana! Cieszcie się wspaniałym 
wypoczynkiem na Łotwie razem z całą rodziną!

Nie trzeba wyjeżdżać daleko, aby cudownie 
spędzić czas. Łotwa nie leży na końcu świata. 
Żeby się tutaj dostać, nie trzeba, jak mówi stare 
łotewskie powiedzenie, „błądzić przez trzy dni 
po lasach”. Piaszczyste plaże Morza Bałtyckiego 
znajdują się na wyciągnięcie ręki, dużo bliżej 
niż Morze Czarne. Aby dotrzeć z Gdańska do 
Jurmały, popularnego nadbałtyckiego miasta, czy 
z Warszawy do Rygi, trzeba pokonać około 700 km. 
Korzystając z transportu publicznego na Łotwie 
bez problemu dotrzecie do wielu ciekawych 
miejsc, a w lokalnych informacjach turystycznych 
otrzymacie dokładne wskazówki potrzebne do 
spędzenia niezapomnianych wakacji. Rozkoszujcie 
się cudownym wypoczynkiem na Łotwie.

1. Odkryj Łotwę

Parki krajobrazowe i ogrody zoologiczne

na spacer po ścieżce przyrodniczej i nacieszyć się świeżym powietrzem, 
ale także aktywnie wypocząć. Latem otwarty jest tor saneczkowy, można 
pojeździć konno lub powędkować na rzece Abavie. Z kolei zimą można 
pozjeżdżać na nartach lub skorzystać z tras biegowych. Początkujący 
mali snowboardziści mogą nauczyć się jeździć w specjalnej szkółce dla 
dzieci, a bardziej doświadczeni cieszyć się jazdą na stokach. Przez cały rok 
na gości czekają kawiarnie i miejsca noclegowe w przytulnych domkach. 
Matkules pagasts, GPS[57.024982,22.591002], +371 26405405, zc@kopideja.lv, 
www.zviedrucepure.lv  

17. Średniowieczny dwór Niedru Lija  Weźcie udział w 
niesamowitych rozgrywkach w średniowiecznym stylu. Spróbujcie swoich 
sił w strzelaniu z łuku lub kuszy, rzucaniu toporem czy dzidą. Możecie także 
sami wytłoczyć monetę. Mieszkańcy miasteczka sprawią, że przeniesiecie się 
do czasów średniowiecza i przeżyjecie niezapomniane chwile. Odgrywane 
sceny z życia w dawnych czasach to nie zwykły teatr – zwiedzający 
także biorą w nich udział. Jaunpils pagasts, GPS[56.732998,23.016014], 
+371 63162262, niedru.lija@inbox.lv, www.niedrulija.viss.lv   

18. Basen i SPA w Centrum Olimpijskim w Lipawie  Cieszcie się 
latem przez cały rok w największym kompleksie basenów i SPA w całej 
Kurlandii! W centrum znajdują się dwa baseny – duży i mały, do tego strefa 
relaksacyjna z biczami wodnymi, jacuzzi i trzema rodzajami sauny. W strefie 
dziecięcych atrakcji zawsze panuje radość i dobre samopoczucie. Liepāja, 
GPS[56.519352,21.017941], +371 63480000, info@loc.lv, baseins@loc.lv, 
www.loc.lv  

19. Centrum wypoczynkowe Silene  Tuż przy granicy z Białorusią 
odkryjecie cudowne miejsce nad brzegiem jeziora Sila, wprost 
stworzone do wypoczynku z całą rodziną. Można tutaj popływać na 
katamaranie, motorach wodnych, pojeździć na Segwayach lub wybrać 
200–metrowy zjazd na linie nad taflą jeziora. Trasa linowa Rysi Szlak czeka 
na wielbicieli skoków na bungee i chodzenia po drzewach. Dajcie się 
skusić na niezapomniane chwile i sielskie widoki. Skrudalienas pagasts, 
GPS[55.722315,26.785043], +371 28692048, silene@antaris.lv, www.silene.lv 

puszystego królika, pobawić się z uroczymi świnkami morskimi lub 
nakarmić rybki pływające w stawach. Daugavpils, GPS[55.875263,26.508808], 
+371 65426789, eco@apollo.lv, latgaleszoo.biology.lv  

31. Park krajobrazowy Skaņākalna  Jeden z najpiękniejszych parków 
krajobrazowych na Łotwie, rozciągający się wzdłuż rzeki Salacy na długości 
3 km, aż do miasta Mazsalacy. Można tam wędrować szlakiem legendarnego 
łotewskiego siłacza Kurbada, na którym znajduje się 50 drewnianych rzeźb 
i który prowadzi aż do skały Skaņaiskalns. Jeśli nie boicie się mrocznych 
sił, możecie zwiedzić Pieczarę Diabła (o długości 14 m) oraz Diabelski 
Kamień. Z jaskini Skābumbaļļa, która znajduje się nad rzeką Salacą, wypływa 
krystalicznie czysty strumień, a nieopodal można zobaczyć zapierające 
dech w piersiach skały Neļķu. Skaņkalnes pagasts, GPS[57.874034,24.994734], 
+371 26429500, turisms@mazsalacasnovads.lv, www.mazsalaca.lv 

32. Kompleks wypoczynkowy Rakši  Na Łotwie znajduje się 
wyjątkowe miejsce, gdzie można nie tylko zobaczyć wielbłądy, lamy, 
alpaki i gwanaka, ale także wybrać się na przejażdżkę na wielbłądzie lub 
pospacerować z lamami. Koniecznie spróbujcie lokalnego przysmaku 
– blinów na wielbłądzim mleku. Jeśli będziecie mieli ochotę, możecie 
przenocować w hotelu, kupić pamiątki oraz skorzystać z wielu możliwości 
aktywnego wypoczynku. Drabešu pagasts, GPS[57.275887,25.193367], 
+371 20009097, info@hotelraksi.lv, www.hotelraksi.lv   

33. Arboretum w Kalsnavie  Jeśli chcecie podziwiać rozkwitające 
rośliny i zobaczyć niecodzienne zjawiska – zapraszamy! Można tu zobaczyć 
tak rzadkie okazy jak tulipanowiec, śniegowiec wirginijski, magnolia 
japońska, a także wędrować szlakiem rododendronów w sosnowym lesie 
i po górze Ceryni. W parku znajduje się również niezwykły, nieustannie 
kwitnący ogród. Szczególnie wiosną odwiedzający spacerują tutaj 
dosłownie upojeni słodkim zapachem i oszołomieni niespotykaną na Łotwie 
intensywnością kolorów. Kalsnavas pagasts, GPS[56.686222,25.955114], 
+371 64826568, s.rukmane@lvm.lv, www.mammadaba.lv 

34. Minizoo Salmiņi  Zabierzcie dzieci i spędźcie radośnie dzień 
w towarzystwie zwierząt! W minizoo mieszkają strusie, bażanty, pawie, 
kury ozdobne (łącznie około 50 rodzajów ptaków), a także inne zwierzęta: 
muflony, owce romanowskie i karłowate, mały kuc szetlandzki i świnki 
peruwianki. Będziecie chcieli je wszystkie pogłaskać! Mores pagasts, 
GPS[57.050076,25.111313], +371 29146176, info@minizoosalmini.lv, 
www.minizoosalmini.lv  

związanych z rowerami i ich produkcją, kolarstwem oraz towarzystwami 
rowerzystów. Rower to jest świat! Saulkrasti, GPS[57.241955,24.400635], 
+371 28883160, info@velomuseum.lv, www.velomuseum.lv  

46. Garncarnia Ciparnīca  Kiedy przyjedziecie do miasta Talsi, 
koniecznie odwiedźcie garncarnię! Zapoznacie się z historią powstania 
i tradycjami ceramiki, zobaczycie na własne oczy proces wytwarzania 
naczyń ceramicznych, będziecie mogli sami popracować z gliną oraz 
odwiedzić galerię letnią. Czekamy zarówno na dorosłych, jak i na małych 
gości. Miło nam będzie przyjąć zarówno doświadczone w garncarstwie 
osoby, jak i początkujących. Będziecie mogli również kupić pamiątkowe 
naczynia ceramiczne albo biżuterię. Talsi, GPS[57.244700,22.593960], 
+371 22429527, ciparnica–lv@inbox.lv, www.ciparnica.blogspot.com   

47. Łotewskie Muzeum Mleka  To prawdziwe muzeum prawdziwego 
mleka, w którym będziecie mogli sobie przypomnieć albo dowiedzieć się, 
czym jest mleko, skąd się bierze i w jaki sposób trafia na nasze stoły. Podczas 
wycieczki „Droga Mleczna” można obejrzeć film o produkcji mleka, a potem 
przystąpić do działania i własnoręcznie wydoić krowę. Na tym przygoda się 
nie kończy – z mleka otrzymacie śmietankę i ubijecie masło. Taka zabawa na 
pewno każdemu się spodoba! Rudbāržu pagasts, GPS[56.690285,21.890665], 
+371 63331233, piens@pienamuiza.lv, www.pienamuzejs.lv   

48. Garncarnia Virzas  Czy glina jest tak samo podatna w rękach 
każdego człowieka? Odpowiedź na to pytanie otrzymacie tylko wtedy, 
gdy weźmiecie ją w swoje ręce. Możecie popracować zarówno na kole 
garncarskim, jak i z formami do odlewów z gipsu albo po prostu stworzyć 
coś ciekawego. Kiedy gliniane naczynia zostaną wypalone, trzeba będzie 
je ozdobić. Spróbujcie, a na pewno przyniesie to dużo radości wam 
i waszej rodzinie! Virgas pagasts, GPS[56.441854,21.447136], +371 26534381, 
martinscukurs@inbox.lv, www.virzas–keramika.lv   

49. Dom rzemieślniczy w Lipawie  Zobaczcie jak w rękach 
miejscowych rzemieślników powstają prawdziwe arcydzieła! Możecie 
popatrzeć na pracę tkaczy oraz obserwować proces szycia pięknych strojów 
ludowych i dowiedzieć się, jak powstają tekstylna mozaika z bursztynu, 
wyroby skórzane i plecione z drutu oraz ręcznie robione malowane lalki. 
Odwiedźcie również wystawy prac miejscowych rękodzielników. A teraz 
najważniejsze – koniecznie zwróćcie uwagę na najdłuższy na świecie 
naszyjnik z bursztynu! Liepāja, GPS[56.507336,21.017248], +371 26541424, 
iraa@inbox.lv, www.liepaja.travel

50. Centrum nauki dla dzieci Z(in)oo  Zadawajcie pytania i szukajcie 
odpowiedzi, wykorzystajcie możliwość poznania czegoś nowego! Na 
wystawach interaktywnych będziecie mogli zapoznać się z nowoczesnymi 
technologiami i przetestować prawa fizyki. Oprócz tego możecie 
nauczyć się matematyki podczas skakania, przemieszczać obiekty mocą 
umysłu, zobaczyć dźwięk, stworzyć przekładnię mechaniczną, sterować 
robotami, dowiedzieć się więcej o zjawisku tarcia podczas jazdy gokartem, 
obserwować pioruny, zapoznać się z zasadami działania katapulty itd. Cēsis, 
GPS[57.314934,25.289476], +371 25400228, info@zinoo.lv, www.zinoo.lv 

Rozrywka i aktywny wypoczynek

1. Park Wodny w Windawie  Prawdziwy raj do odpoczynku 
z dziećmi! Wspaniałą zabawę zapewnią baseny ze sztucznymi falami 
o wysokości 1,6 m oraz inne atrakcje wodne, baseny dla dzieci i zjeżdżalnie. 
Z kolei dorośli docenią przyjemne masaże biczami wodnymi i kaskadą 
wodną oraz relaksujący wpływ kompleksu spa, licznych łaźni czy 
jaskini solnej. Ventspils, GPS[57.393612,21.570948], +371 63623974, 
baseins@ocventspils.lv, www.udensparks.lv 

2. Park wodny na plaży w Windawie  Spędźcie letni dzień w jednym 
z ulubionych miejsc wypoczynkowych w Ventspils! W trzech basenach 
z ciepłą wodą można się kąpać i pluskać do woli. Dwie wieże do skoków 
i różne zjeżdżalnie dostarczą wielu wspaniałych chwil całej rodzinie. 
W brodziku maluchy mogą nacieszyć się specjalnie przeznaczonymi dla 
nich atrakcjami. Odpocznij w jacuzzi i wygrzej się w saunie, aż poczujesz 
przyjemne zmęczenie i dobry nastrój! Ventspils, GPS[57.390457,21.534405], 
+371 26429684, info@ocventspils.lv, www.pludmalesakvaparks.lv 

3. Park rozrywki i stok narciarski na górze Lemberga hūte  
Pozwólcie sobie na przygodę i wypoczynek przez cały rok! Latem 
sprawdzicie tam swoją odwagę i zwinność na trasach linowych i trasie 
BMX. Oprócz tego można także zjeżdżać z góry na rolkach, pojeździć 
samochodami elektrycznymi lub gokartami rowerowymi. Zimą góra 
cieszy narciarzy i snowboardzistów, dla których wybudowano oddzielny 
park snowboardowy i długodystansową trasę narciarską. Chwile radości 
gwarantuje zarówno trasa do snowtubingu, jak i dziecięca trasa do 
jazdy na sankach. Ventspils, GPS[57.374084,21.546892], +371 28611333, 
info@ocventspils.lv, www.piedzivojumuparks.lv  

4. Dziecięcy park zabaw w Windawie  Spędźcie radośnie czas 
w parku zabaw! Na dzieci w każdym wieku czeka ponad 40 atrakcji, 
które zapewnią wspaniałą zabawę wszystkim – zarówno maluchom, 
jak i nastolatkom. Można tutaj poobracać 1,5–metrowy globus, 
skosztować smakołyków dziecięcej kawiarni Pepija lub obejrzeć cieszącą 
oko kompozycję kwiatową „Kacza rodzina”. Latem w parku działają 
także trampoliny i wypożyczalnia dziecięcych gokartów na pedały. 
Ventspils, GPS[57.390137,21.547321], +371 63622263, tourism@ventspils.lv, 
www.visitventspils.com 

5. Park linowy Ozolkalns  Jeśli chcecie niesamowicie spędzić czas 
na łonie natury, latem znajdziecie tutaj park przygód z torami przeszkód 
i ścieżką łuczniczą. Możecie też wypożyczyć tratwę lub łódkę i przenocować 
w domku kempingowym lub w swoim namiocie. Zimą otwartych jest 
kilka tras do jazdy na nartach i deskach snowboardowych, które także 
można wypożyczyć. Początkujący mogą skorzystać z rad instruktorów. Po 
zabawie czujcie się zaproszeni do kawiarni, w której także znajdziecie kącik 
dziecięcy. Drabešu pagasts, GPS[57.298534,25.225382], +371 26400200, 
info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv 

6. Trasa Reiņa  Zaledwie godzina jazdy z Rygi dzieli was od dużego 
ładunku pozytywnych emocji. Możecie tam spędzić czas na grze w golfa, 
siatkówkę czy futsal lub rozkoszować się wspaniałością natury w łódce 
canoe albo podczas przejażdżek rowerowych. Aby wypoczynek był jeszcze 
bardziej pasjonujący, w ofercie znalazły się też letnie deskorolki górskie, 
rolki górskie, narty i tor przeszkód. Zimą działa narciarska trasa zjazdowa 
i trasa snowboardowa, a także certyfikowana przez Międzynarodową 
Federację Narciarską (FIS) trasa do biegów narciarskich. Krimuldas pagasts, 
GPS[57.180202,24.817944], +371 29272255, administracija@reinatrase.lv, 
www.reinatrase.lv  

7. Park linowy Mežakaķis  Jeśli na ziemi jest dla was nudno, 
możecie doznać niezwykłych wrażeń na wysokości 2–17 m, pokonując 
rozmieszczone na drzewach 82 przeszkody. Zostały one rozdzielone 
według stopnia trudności na 6 różnych tras, odpowiednich zarówno dla 
dzieci, jak i dla dorosłych. Zimą z góry możecie przemknąć na nartach albo 
snowboardzie. Dla dzieci także przygotowano specjalne trasy narciarskie. 
Sigulda, GPS[57.143898,24.829102], +371 67976886, info@kakiskalns.lv, 
www.kakiskalns.lv  

8. Park linowy Tarzan  Odwiedźcie największy park linowy pod 
gołym niebem z rozmieszczonymi na drzewach 80 różnymi przeszkodami 
i najdłuższym w krajach bałtyckich torem saneczkowym. Skorzystajcie 
z wyciągu krzesełkowego, który przewiezie was po malowniczej dolinie Gaui, 
albo z katapulty, która wystrzeli was na wysokość 6–piętrowego budynku. 
Dzieci w każdym wieku będą tu przebierać w rozmaitych rozrywkach. Mogą 
wyruszyć statkiem w Trasę Piratów, pouczyć się prowadzić samochód w 
dziecięcej szkole jazdy, pojeździć quadem albo zająć się jeszcze czymś 
innym, równie emocjonującym. Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], 
+371 27001187, tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv 

9. Park rekreacyjny Rāmkalni  Korzystajcie z wielu możliwości 
aktywnego wypoczynku dla całej rodziny! Podczas przejażdżki saneczkami 
poczujecie wiatr we włosach, w Latającym Fotelu poczujecie się jak ptak 
w przestworzach, w kuli zorba sturlacie się z góry, a na Wesołych Gumkach 
poskaczecie do woli! Możecie też wybrać się na wycieczkę rowerem albo 
łódką, a potem delektować się smakiem potraw w restauracji ze wspaniałym 
widokiem na rzekę Gauja. Inčukalna pagasts, GPS[57.123589,24.661217], 
+371 29100280, info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv 

10. Park Wodny Līvu  Cieszcie się tropikalnym latem i ponad 
40 różnymi atrakcjami wodnymi o każdej porze roku w największym 
parku wodnym w Europie Północnej. Latem skorzystacie z otwartego 
tarasu, gdzie można wesoło spędzić czas pod gołym niebem i poopalać 
się. A bar, w którym można zamówić drinki nie wychodząc z wody, 
bistro i liczne łaźnie zapewnią wam wspaniałą rozrywkę przez cały rok. 
Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv, 
www.akvaparks.lv  

11. Park rozrywki Dzintaru  Witajcie w parku idealnym zarówno do 
aktywnego wypoczynku, jak i spokojnych spacerów alejkami wśród drzew. 
To niesamowite miejsce, gdzie przez cały rok można spędzać czas z rodziną 
oraz przyjaciółmi. Młodzież może tutaj uprawiać sport, a starsi cieszyć się 
świeżym powietrzem i zapachem sosnowego lasu. W parku znajdują się 
place zabaw dla dzieci w różnym wieku, ścieżki przeznaczone do spacerów 
i jeżdżenia na wrotkach, skatepark, boiska do streetballu i kawiarenki. 
Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv  

12. Kompleks rozrywkowy Lido  Lido to nie tylko jedna z 
najpopularniejszych sieci restauracji na Łotwie, ale także doskonałe 
miejsce do wspólnego odpoczynku i zabawy z dziećmi. W parku rozrywki, 
połączonym z restauracją, dzieci mogą świetnie bawić się na karuzelach, 
poskakać w gumę czy usiąść za kierownicą w dziecięcej szkole jazdy. 
Specjalny plac latem przeznaczony jest do jazdy na rolkach, a zimą 
zamieniany w lodowisko. Połączcie rodzinny obiad ze świetną rozrywką! 
Rīga, GPS[56.927464,24.159645], +371 67504420, info@krasts.lido.lv, 
info.ac@lido.lv, www.lido.lv 

13. Wyspa przygód Mežakaķis  Przełamywanie swoich fizycznych 
i psychicznych barier podczas wspinaczki po linach i sieciach na wysokości 
kilku metrów to doskonały sposób na spędzenie dnia. Tutaj możecie 
rozkoszować się świeżym powietrzem i aktywnym wypoczynkiem. 
Zapraszamy na wakacje do Mežakaķis! Aby przejść pięć osobnych tras, 
potrzebne są około 2 godziny. Rīga, GPS[57.01408,24.146662], +371 67976886, 
info@kakiskalns.lv, www.kakiskalns.lv

14. Park wypoczynkowy Lācītes  Lācītes oferuje różne formy 
spędzania wolnego czasu, aby wypoczynek z rodziną i przyjaciółmi 
pozostał w pamięci na długo, a goście mieli ochotę wracać co roku. Można 
zatrzymać się w restauracji z tarasem, tuż przy drodze, lub zostać na noc 
w jednym z przytulnych domków. Miłośnicy dobrej zabawy mają do wyboru 
ogromny plac zabaw, niedużą plażę, katamaran, jazdę na rowerze lub konno. 
Rankas pagasts, GPS[57.240398,26.213575], +371 26599997, info@lacites.lv, 
www.lacites.lv  

15. Kompleks wypoczynkowy Avoti  Spędźcie aktywnie czas 
na łonie natury razem z rodziną. Możecie wypróbować trasę BMX, na 
której ćwiczył mistrz olimpijski Māris Štrombergs, przetestować jego 
rower, a w muzeum BMX w sali sław dowiedzieć się ciekawych rzeczy o 
osiągnięciach sportowców. Przejdźcie przyrodniczy labirynt i odkryjcie sześć 
sekretów drzew. Zagrajcie w minigolfa lub poskaczcie na trampolinach 
„Świerszczyki”. Burtnieku pagasts, GPS[57.556549,25.444466], +371 29499342, 
info@avoti.com, www.avoti.com   

16. Kompleks wypoczynkowy Zviedru cepure  Na skraju doliny 
Abavy, słynącej z przepięknych krajobrazów, można nie tylko wybrać się 

2. Łotwa bliżej niż myślisz

3. Tutaj nie będziesz się nudzić

Na Łotwie wiele różnorodnych miejsc 
wypoczynkowo–rozrywkowych dla dzieci można 
znaleźć nie tylko w stolicy, ale także w innych 
regionach: Kurlandii, Łatgalii, Liwonii i Semigalii. 
Parki rozrywki i aktywnego wypoczynku, 
piaszczyste plaże, bajkowe parki krajobrazowe 
z niezwykłą fauną i florą, ogrody zoologiczne 
z miejscowymi i egzotycznymi zwierzętami, 
muzea z interaktywnymi wystawami, pracownie 
rzemieślnicze i manufaktury słodyczy, oferujące 
wycieczki połączone z degustacją smakołyków – we 
wszystkich tych miejscach czekają na was ciekawe 
i różnorodne propozycje spędzenia czasu. Pozostaje 
tylko wybrać kierunek, a nie zabraknie wam 
pomysłów na podróże latem czy zimą. Zachwyci 
was bogactwo możliwości wypoczynku na Łotwie!

4. Odpoczynek na łonie natury

Gęste lasy, piaszczyste wydmy, zielone łąki 
i powietrze pełne cudownych zapachów – to 
wszystko jest charakterystyczne dla łotewskiej 
natury, więc trudno sobie wyobrazić przyjemniejsze 
miejsce do odpoczynku. Spacery leśnymi szlakami, 
wyprawy rowerowe czy wycieczki nad morze całą 
rodziną nie tylko wzmacniają więzi międzyludzkie, 
lecz również pozytywnie wpływają na stan 
zdrowia – wasze serca na pewno zabiją mocniej 
po zdrowym wysiłku. Są również gospodarstwa 
hodowlane i ogrody zoologiczne, których 
odwiedzenie na pewno przyniesie dużo radości 
dzieciom. Wystarczy więc wziąć koszyk piknikowy 
albo odwiedzić jedno z wiejskich gospodarstw 
i skosztować lokalnych potraw na świeżym 
powietrzu – wtedy wszystko smakuje jeszcze lepiej!

5. Odpoczynek nad wodą

Słoneczny dzień z lekkim, świeżym wiaterkiem, 
orzeźwiające krople wody, własnoręcznie 
zbudowane zamki z pisaku, gra w piłkę i okrzyki 
zachwyconych dzieci – trzeba naprawdę niewiele, 
aby wspaniale spędzić czas nad morzem, rzeką czy 
jeziorem, których na Łotwie nie brakuje. Kilka plaż 
uhonorowanych certyfikatem Błękitna Flaga oferuje 
bezpieczny odpoczynek w świetnych warunkach 
dla całej rodziny. Na wspaniałych białych plażach 
na wybrzeżu Morza Bałtyckiego oraz Zatoki Ryskiej 
można nie tylko leniwie się opalać, ale i uprawiać 
sport. Zarówno na dzieci, jak i na dorosłych czekają 
tam różne ciekawe atrakcje. Z kolei wiele domów 
gościnnych położonych jest z daleka od miast, nad 
rzekami lub jeziorami, gdzie można popływać łódką, 
złowić coś na obiad, poobserwować harcujące 
w wodzie ptactwo albo po prostu odpocząć. 
Bez pośpiechu cieszcie się odpoczynkiem nad 
łotewskimi wodami!

GPS [, ] Współrzędne GPS

+371 6 xxxxxxx Numer telefonu stacjonarnego

+371 2 xxxxxxx Numer telefonu komórkowego

 Wymagana wcześniejsza rezerwacja 

Oznaczenia 

Teatry, muzea, pracownie

Gastronomia

Dokąd wybrać się z całą rodziną, żeby odpocząć? 

20. Ryski ogród zoologiczny w Mežaparks  Ryskie zoo to ulubione 
miejsce zarówno dorosłych, jak i dzieci. Tutaj dowiecie się, czym żywią się 
flamingi, ile w ciągu jednego dnia potrafią zjeść hipopotamy, dlaczego 
dziki lubią prysznic, jak długi język ma żyrafa i wielu innych ciekawostek. 
Na brzegu jeziora Ķīšezers znajduje się niewielka plaża i wypożyczalnia 
łódek, abyście mogli zrelaksować się w upalne dni, pływając po jeziorze. 
W przyległym parku znajdziecie ścieżki spacerowe, trasy przeznaczone do 
jazdy na łyżworolkach i na rowerze, a także plac zabaw dla dzieci. Dzień 
spędzony tutaj minie wam niezauważenie! Rīga, GPS[57.007870,24.143400], 
+371 67518409, info@rigazoo.lv, www.rigazoo.lv, +371 67012553, 
rigasmezi@riga.lv, www.rigasmezi.lv  

21. Zoo Cīruļi w Kalvene  Czeka was wspaniały odpoczynek 
w otoczeniu ciekawych i egzotycznych zwierząt! W zoo występuje 
największe na świecie stado kiangów w niewoli, niedźwiedzie brunatne, 
rosomaki, wilki, rysie i dziki. Najbardziej spostrzegawczy mogą wypatrzeć 
tutaj również rzekotki drzewne. Wielu może po raz pierwszy zobaczyć 
niebieskie łotewskie krowy i inne zwierzęta domowe. Na przechadzkę po 
ścieżkach zoo i odpoczynek w wyznaczonych miejscach piknikowych 
będziecie potrzebowali więcej niż tylko godzinę. Pobyt w zoo dostarczy 
niezapomnianych wrażeń i pozwoli oderwać się od codziennego pośpiechu. 
Kalvenes pagasts, GPS[56.579781,21.707819], +371 29386963, info@rigazoo.lv, 
www.rigazoo.lv 

22. Królicze miasteczko  Na Łotwie możecie zwiedzić pewne osobliwe 
miasteczko, w którym są domki oraz ulice z lampami, lecz nie mieszkają 
tam ludzie. To miasteczko zamieszkuje 700 królików ponad 65 gatunków. 
W jednej z dzielnic tego miasteczka znajduje się „schronisko młodzieżowe”, 
w którym najmniejsze króliczki przebywają do czwartego miesiąca życia. 
Tak więc mają one swój oddzielny budynek, a miasteczko wciąż się rozrasta. 
Zapraszamy w odwiedziny! Codes pagasts, GPS[56.465832,24.162197], 
+371 29548071, trusupilsetina@inbox.lv, www.trusupilsetina.lv   

23. Park rekreacyjny Dębowy Biotop  Dąbrowa jest piękna sama 
w sobie, a gdy można wygodnie usiąść i dowiedzieć się czegoś nowego 
o lesie lub pograć w przeróżne gry zręcznościowe, spędzany tam czas 
upłynie miło i niezauważenie. Zagrajcie w leśnego golfa drewnianymi 
kijami lub zbijcie kręgle przy pomocy drewnianych kul. Tutaj wszystko 
zrobione jest z drewna, nawet tablica wyników! Cisza panująca w parku 
przerywana jest jedynie śpiewem ptaków. Przyjedźcie i zobaczcie sami! 
Kabiles pagasts, GPS[56.91601,22.41589], +371 26364473, jana@kuldiga.lv, 
mezavecis56@inbox.lv   

24. Park przyrodniczy Lauma  Jeśli chcecie dowiedzieć się nowych, 
ciekawych rzeczy o roślinach i zwierzętach, wybierzcie się na przechadzkę 
po Pszczelej Ścieżce, Ścieżce Roślinnej, Sportowej lub Leśnej. Gdy już 
zaspokoicie swoją ciekawość, spróbujcie innych rodzajów aktywnego 
wypoczynku – zagrajcie w minigolfa, zarzućcie wędki, wypożyczcie rowery 
i pozwiedzajcie okolicę, zróbcie swoją własną świecę z wosku pszczelego lub 
po prostu delektujcie się miodem. W parkowych stawach można nacieszyć 
oczy aż dwunastoma odmianami lilii wodnych. Tutaj zarówno dzieci, jak 
i dorośli znajdą coś dla siebie! Īves pagasts, GPS[57.380417,22.536049], 
+371 26403240, info@laumas.lv, www.laumas.lv 

25. Ogród małych zwierząt domowych Apsīši  W wiejskich 
częściach Łotwy występują nie tylko duże, ale również drobne i niesłychanie 
urocze zwierzęta domowe. Przyjedźcie i zobaczcie, jak zachowują się 
w swoich norkach puszyste króliki, jak kury prezentują swoje kolorowe, 
wzorzyste upierzenie, lub poobserwujcie kaczki, gęsi, indyki, bażanty, pawie 
i gołębie. W zagrodzie brykają dwa kucyki, a owce w swoich miękkich, 
puszystych futerkach przechadzają się tam i z powrotem. Są przyjacielskie 
i bardzo ciekawskie. Kūļciema pagasts, GPS[57.258484,23.031206], 
+371 63254404, apsisi@inbox.lv, www.apsisi.viss.lv   

26. Mini zoo Dobuļi  Mini zoo w wiejskim zajeździe z otwartymi 
ramionami przyjmie wszystkich, którzy chcą poobserwować i pogłaskać 
różne małe zwierzątka: karłowate świnki, króliki, kózki, owieczki i kucyki. 
Można tam również pooglądać różnorodne ptactwo: kury, indyki, gęsi, 
kaczki, przepiórki, gołębie, bażanty i pawie. Podczas przechadzek nad 
stawem można obserwować egzotyczne wodne ptaki. Rozkoszujcie się 
wiejską ciszą i pozwólcie sobie i dzieciom czerpać radość z cudownego 
wypoczynku. Iecavas pagasts, GPS[56.682800,24.252361], +371 29177846, 
info@minizoo.lv, www.minizoo.lv   

27. Ścieżki przyrodnicze w Līgatne  Koniecznie powinien 
przespacerować się nimi każdy prawdziwy wielbiciel przyrody! Na ścieżkach 
o długości 5 km można zobaczyć charakterystyczne dla Łotwy malownicze 
pejzaże. W ogrodzie zoologicznym pod gołym niebem w naturalnych 
warunkach zamieszkują różne typowe dla łotewskiej fauny dzikie zwierzęta 
i ptaki. W Līgatne i jego okolicach występuje największe na Łotwie skupisko 
skał piaskowych i sztucznych jaskiń. Kto z was spróbuje je zliczyć? Līgatne, 
GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, ldtac@gnp.lv, 
www.gnp.lv  

28. Park Vienkoči  Drewno to cudowny materiał, z którego można 
wykonać zadziwiające rzeczy. Spacerując po parku Vienkoči zobaczycie nie 
tylko przeróżne rzeźby zwierząt i postaci z bajek, ale też miniaturowe domki, 
a nawet całe posiadłości. Wieczorami zapraszamy na wyjątkowe spacery 
przy blasku lampionów zrobionych z drewna. Dla dzieci stworzono plac 
zabaw z przeróżnymi atrakcjami, oczywiście drewnianymi. Līgatnes pagasts, 
GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv  

29. Park przyrodniczy Tērvete  To niesamowite miejsce, gdzie 
można spędzić cały dzień w rodzinnym gronie – znajdują się tam ścieżki 
idealne do spacerów i place zabaw dla dzieci. Można zobaczyć tam 
również postaci z bajek i ponad sto drewnianych rzeźb przedstawiających 
zwierzęta i owady. Po parku można przejechać się Bajkowym Pociągiem, 
pojeździć na rowerze lub uprawiać jazdę konną. Ścieżki prowadzą przez 
bory sosnowe, których drzewa liczą ponad 300 lat. W parku znajdują 
się również miejsca idealne na odpoczynek czy piknik oraz kawiarnie. 
Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639], +371 63726212, tervete@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv  

30. Zoo w Łatgalii  Nie tylko stolica, ale także Łatgalia ma swój ogród 
zoologiczny, gdzie w bajecznej dżungli pełzają pytony plamiste, w stawie 
pływają przepiękne karpie koi, a na brzegu wygrzewają się kajmany, gdzie 
wesołe makaki i workoloty karłowate huśtają się na lianach, gdzie piszczy, 
pełza i lata całe mnóstwo tropikalnych zwierząt. Dzieci mogą pogłaskać 

35. Nadmorskie muzeum pod chmurką  Jak rybacy w Kurlandii 
wyławiają z Bałtyku tak obfity połów? Na obszarze o powierzchni 4 ha 
możecie poznać tradycje rybołówstwa w Kurlandii: zobaczyć rybackie łodzie 
z XVIII wieku, domostwa, wiatraki, wędzarnie, szopy na sieci, narzędzia pracy 
i wiele przedmiotów codziennego użytku. Na terenie muzeum kursuje 
parowóz wąskotorowy „Mazbānītis”, którego lokomotywa powstała w 1916 
roku w Niemczech. Ventspils, GPS[57.385414,21.536249], +371 63624467, 
brivdaba@ventspils.gov.lv, www.ventspilsmuzejs.lv 

36. Dom pracy twórczej z planetarium i obserwatorium  
Dotknij gwiazd! W windawskim domu pracy twórczej znajduje się cyfrowe 
planetarium, najnowocześniejsze na całym obszarze nadbałtyckim 
i największe na Łotwie. Planetarium oferuje wyjątkowe pokazy gwiazd oraz 
astronomicznych filmów 360°. W obserwatorium przy pomocy wysokiej 
jakości teleskopu można oglądać Słońce, gwiazdy i planety. Ventspils, 
GPS[57.395660,21.563084], +371 63622805, jaunrades.nams@ventspils.gov.lv, 
www.jaunradesnams.lv   

37. Ryskie Muzeum Motoryzacji  Nie można przejść obojętnie obok 
największego w krajach nadbałtyckich muzeum zabytkowych samochodów, 
w którym zobaczyć można wyjątkową kolekcję samochodów kremlowskich, 
wyprodukowane na Łotwie samochody i motocykle, różnego rodzaju 
jednoślady oraz przedwojenne samochody marek Ford, BMW, Chevrolet, 
Mercedes i innych. Dzieci mogą spędzić czas w symulatorze jazdy lub wziąć 
udział w wyścigu modeli samochodowych. Wizyta w muzeum to świetna 
okazja, aby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z zabytkowymi samochodami! 
Rīga, GPS[56.970222,24.228245], +371 67097170, +371 67025888, 
info@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv 

38. Centrum rzemieślnictwa, wypoczynku i nauki Mazā kāpa 
  Chcecie własnoręcznie wykonać wyjątkową pamiątkę dla siebie lub 
swoich przyjaciół? Zapraszamy do pracowni artystycznej, gdzie ze skóry 
wytwarzane są oryginalne torebki, okładki książek, paski oraz wiele 
innych przedmiotów. Samodzielnie wykonany brelok z monogramem, 
spersonalizowana okładka czy bransoletka będzie nie tylko niezwykłą 
pamiątką, ale także będzie przypominać o czasie spędzonym w twórczej 
i przyjemnej atmosferze. Kokneses pagasts, GPS[56.654751,25.428041], 
+371 65161699, kaapa@apollo.lv, www.ada.viss.lv  

39. Wieża kościoła Świętej Trójcy w Jełgawie  W odbudowanej 
wieży mieszczą się ekspozycje historyczne poświęcone prezydentom 
Łotwy. Dzięki informacjom na dotykowym ekranie można dowiedzieć się 
wielu nowych rzeczy o mieście, a także wybrać się na wirtualny spacer po 
zniszczonej świątyni. Ci, którym nie straszne misterne rękodzieło mogą 
spędzić czas na przygotowaniu ludowych strojów regionu Semigalii lub na 
wykonywaniu rozmaitych ozdób. Po zwiedzaniu warto wybrać się z rodziną 
do francuskiej restauracji na pyszny obiad. A tych, którzy dotrą na szczyt 
wieży, zachwyci panorama miasta. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], 
+371 63005445, tornis@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv  

40. Filia Ryskiego Muzeum Motoryzacji  Nie można przejść 
obojętnie obok takiej kolekcji zabytkowych samochodów. Zobaczcie, jakimi 
samochodami jeździli mieszkańcy miasta w latach 30. XX wieku oraz w 
okresie powojennym. Swojską atmosferę tworzą tutaj traktory, prawdziwa 
młocarnia oraz inne narzędzia gospodarskie z lat 20. i 30., a także ciężarówki 
i samochody terenowe, których używano w kołchozach. Zróbcie sobie 
pamiątkowe zdjęcie na tle zabytkowego pojazdu i zachowajcie swoje 
wspomnienia na dłużej. Bauska, GPS[56.414661, 24.181423], +371 67097170, 
bauskainfo@motormuzejs.lv, www.motormuzejs.lv

41. Muzeum Krajoznawcze i Sztuk Pięknych w Bowsku  
W przestronnych salach muzeum można obejrzeć nie tylko wystawy 
związane z historią i sztuką, lecz również ekspozycję lalek i innych zabawek 
pod tytułem „Czas na zabawę”. Kolekcjonerskie lalki w wykwintnych 
strojach z początku XX wieku, zrobione z różnych materiałów większe 
i mniejsze laleczki, „mieszkające” w małych pokoikach oraz drewniane 
domki z miniaturowym wnętrzem potrafią zachwycić każdego. Bauska, 
GPS[56.409962,24.184685], +371 63960506, bauskasmuzejs@bauska.lv, 
www.bauskasmuzejs.lv  

42. Muzeum Barona Münchhausena  To niezwykłe muzeum jest 
poświęcone charyzmatycznemu baronowi Münchhausenowi, który był 
prawdziwą postacią historyczną. Baron zyskał reputację króla wyobraźni oraz 
niezrównanego łgarza; jego życie było prawie tak samo niesamowite, jak 
jego zdumiewające historie. W rezydencji Dunte baron spędził najbardziej 
szalone lata swojego życia. Polecamy również odwiedzić gabinet figur 
woskowych, przejść się trasą turystyczną nad morze oraz zjeść lekki obiad 
w kawiarni. Liepupes pagasts, GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv 

43. Miniaturowe królestwo i galeria lalek  Ponad 150 wystawionych 
w salach muzeum lalek jest przykładem jedynych w swoim rodzaju 
arcydzieł. Lalki znajdują się w przeróżnych dekoracjach, ponadto, każda 
z nich ma swoją historię powstania. Jest to bardzo przyjemne miejsce, 
w którym można spędzić czas z dziećmi oraz przyjaciółmi. Po wcześniejszym 
zgłoszeniu istnieje możliwość zrobienia sobie zdjęcia na królewskim dworze 
w stroju króla czy księżniczki. Preiļi, GPS[56.291203,26.723213], +371 65321737, 
lenalisa@inbox.lv, www.lellukaralvalsts.lv 

44. Fabryka porcelany w mieście Piebalga  Zapraszamy do 
odwiedzenia jedynej na Łotwie fabryki porcelany. Możecie wziąć udział 
w produkcji upominków i dowiedzieć się jak powstała porcelana oraz 
zapoznać się z historią rozwoju fabryki. Ozdóbcie dla siebie porcelanowy 
kubek i już za półtorej godziny będziecie mogli wziąć go do domu. Kawa 
albo herbata w tak pięknie ozdobionym kubeczku niewątpliwie będzie 
miała niepowtarzalny smak! Inešu pagasts, GPS[57.020370,25.832806], 
+371 28451800, info@porcelanadarbnica.lv, www.porcelanadarbnica.lv   

45. Muzeum Rowerów w Saulkrasti  Gdzie jeszcze można zobaczyć 
jeden z najstarszych bicyklów, rowery drewniane oraz te z oponami 
dętkowymi? Kolekcja licząca ponad 60 eksponatów ciągle się rozrasta. 
W muzeum można obejrzeć również wiele ciekawych przedmiotów 

51. Muzeum czekolady w Pure  Każdy, kto kocha intensywny 
słodko–gorzki smak czekolady, powinien odwiedzić muzeum 
w Pure położonym niedaleko miasta Tukums. Można tam poznać 
tradycyjne metody wytwarzania czekolady, odbyć podróż do komnaty 
trufli, spróbować samemu przygotować słodkie pyszności oraz 
zorganizować rodzinną uroczystość. Cieszcie się chwilą słodyczy. Pūres 
pagasts, GPS[57.035616,22.903361], +371 63180252, +371 22100042, 
muzejs@purechocolate.lv, www.purechocolate.lv

52. Muzeum czekolady Laima   Odkryjcie sekrety powstawania 
czekolady – tego, jak z ziaren kakao otrzymuje się czekoladę oraz inne 
niepowtarzalne słodkości firmy Lajma! Również sami zwiedzający mogą 
na chwilę stać się mistrzami wyrobów czekoladowych i przygotować 
tabliczkę czekolady albo ręcznie wytwarzane, unikalne, czekoladowe 
cukierki. Cała rodzina będzie czuć się doskonale w tym słodkim 
świecie! Rīga, GPS[56.96272,24.13182], +371 66154777, muzejs@laima.lv, 
www.laimasokoladesmuzejs.lv  

53. Kraina słodkości w Saldusie  Każdy, kto zawita do słodkiego 
miasta Saldus, będzie mógł cieszyć się nie tylko słodyczami, ale i przytulną 
atmosferą. Można tam odwiedzić dowolne przedsiębiorstwo produkujące 
słodycze – zobaczyć jak robi się lody i spróbować gotowego produktu 
oraz zapoznać się bliżej z procesem wytwarzania popularnych mlecznych 
cukierków Gotiņa, podobnych do polskich krówek, i wybrać, który ich rodzaj 
jest najlepszy. Ślinka pocieknie też na widok przepysznych tortów i bułeczek. 
Koniecznie zabierzcie ze sobą coś słodkiego na dalszą drogę! Saldus, 
GPS[56.664906,22.487984], +371 63807443, tic@saldus.lv, turisms.saldus.lv   

54. Kraina słodkości w Skriveri  Warto choć na godzinkę odwiedzić 
ten prawdziwy raj słodkości, gdzie można poczuć oszałamiający zapach 
popularnych cukierków Gotina, irysów, marcepana w czekoladzie, a także 
herbatników oraz przeróżnych owoców oblanych czekoladą, jak na przykład 
śliwki, morele i wiśnie. Co więcej można ich także spróbować. Poznajcie 
historię cukierków Gotina i przygotujcie figurki z marcepana albo masy 
irysowej. Koniecznie zaopatrzcie się też w słodycze na drogę. Skrīveru 
pagasts, GPS[56.633175,25.102901], +371 65197009, info@skriverusaldumi.lv, 
www.skriverusaldumi.lv   

55. Lody ze Skriveri  Czyż jest na świecie ktoś, kto ich nie lubi? 
Wyruszcie w podróż do świata lodów, w którym skosztujecie nie tylko 
klasycznych smaków, ale i tych bardziej oryginalnych, jak na przykład lody 
z estragonem, chrzanem czy czekoladowe lody z serem pleśniowym. 
Ciesząc się wyjątkowymi lodami możecie usłyszeć opowieść o procesie 
produkcji oraz historię powstania danego smaku. Każdy odwiedzający 
dostaje na pożegnanie upominek – przepis na lody, które może 
przygotować w domu. Skrīveru pagasts, GPS[56.648900,25.120570], 
+371 28361561, skriveri@majassaldejums.lv, www.majassaldejums.lv   

56. Rujiena – stolica lodów  Witajcie w łotewskiej stolicy lodów, 
gdzie produkowane są one z prawdziwego mleka i śmietany, a jako 
pysznych dodatków używa się owoców z łotewskich sadów. Podczas 
odwiedzin w zakładzie produkcji będziecie mogli nie tylko dowiedzieć się, 
jak przygotowuje się lody, zobaczyć krótki film o procesie produkcji, ale 
i spróbować około 20 różnych rodzajów lodów i wybrać swoje ulubione. 
Rūjiena, GPS[57.895763,25.32692], +371 64263526, rujienasaldejums@apollo.lv, 
www.rujienassaldejums.lv   

57. Muzeum chleba w gospodarstwie wiejskim Donas  Czy wiecie, 
jak wypieka się prawdziwy, wiejski żytni chleb? Jak parzy się i wyrabia ciasto, 
nadaje mu się formę bochenka i jak zaczyna rosnąć w piecu chlebowym 
opalanym drewnem? Tutaj nie tylko zobaczycie to wszystko na własne oczy, 
ale i będziecie mogli wyrobić swój własny chleb i wsadzić go do pieca. 
Kiedy chlebek już się upiecze, będziecie mogli spróbować go na miejscu 
z mlekiem i miodem albo wziąć ze sobą jako pamiątkę dla domowników. 
Blomes pagasts, GPS[57.441673,25.733929], +371 26425426, donas@inbox.lv, 
www.maizesdarbnica.blogspot.com   

58. Chleb od Lāči  W piekarni Lāči wszystko jest autentyczne. W pracę 
wykonywaną własnoręcznie wkłada się tu całą duszę i serce. Całą rodziną 
odwiedźcie to miejsce i poznajcie dawne sposoby wypiekania chleba! 
Wyruszcie na wycieczkę po piekarni albo zostańcie jednym z piekarzy 
i samodzielnie upieczcie swój bochen chleba albo przepyszny precel. 
Babītes pagasts, GPS[56.897030,23.729095], +371 29256676, izklaide@laci.lv, 
www.laci.lv   

59. Muzeum chleba w Agłonie  Poznajcie proces wypiekania chleba 
i skosztujcie przysmaków prosto z pieca! W muzeum odwiedzających 
przyjmuje sama gospodyni w łotewskim stroju ludowym przy dźwiękach 
łotewskich tradycyjnych pieśni. Można tu posłuchać, jak szeleszczą 
kłosy, jak pobrzękują łańcuchy, rozgrzać ręce obracając młyn albo 
trzymając napełniony ziarnem siewnik oraz nauczyć się dawnych 
gier i zabaw związanych ze zbożem i chlebem. Aglonas pagasts, 
GPS[56.133427,27.001476], +371 29287044, maizesmuzejs@inbox.lv, 
www.aglonasmaize.viss.lv   

60. Domek słodkości Dziles  W wiejskiej piekarni serdecznie przywita 
was gospodyni, która potrafi wypiekać różnego rodzaju chleby. Nie tylko 
żytni, słodko–kwaśny chleb, wypiekany według tradycyjnych receptur na 
liściu klonu, ale i chleb z dynią, suszonymi na słońcu pomidorami i wiele 
innych. Przyjedźcie tu wraz z całą rodziną i samodzielnie upieczcie ciasto, 
tort lub pizzę. Malnavas pagasts, GPS[56.770800,27.716600], +371 26538016, 
dziles@dziles.lv, www.dziles.lv   

Ryga

MAPA TuRySTyCZNA

DLA RODZIN 
Z DZIEćMI

Zapraszamy do rodzinnego wypoczynku na Łotwie, fascynującym kraju pełnym 
atrakcji, gdzie odpoczynek na łonie natury zapewni radość i dobry nastrój zarówno 
wam, jak i waszym dzieciom!

Odwiedźcie parki rozrywki i aktywnego wypoczynku, parki krajobrazowe i zoo, 
muzea oraz pracownie produkujące słodycze! Łotwa oferuje najrozmaitsze 
sposoby spędzania czasu dla całej rodziny o każdej porze roku.

Do wielu atrakcji turystycznych z łatwością dojedziecie transportem publicznym, 
a w lokalnych punktach informacji turystycznej otrzymacie wszystkie wskazówki 
niezbędne do zaplanowania idealnego urlopu.

Na Łotwie cała rodzina będzie rozkoszować się spokojnym wypoczynkiem!

Wypoczynek dla całej rodziny

Odkryjcie więcej fantastycznych 
miejsc na Łotwie!

 
Fotografia: Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, SIA „Rāmkalni”, AS „Lido”, 
A.Jasinskis, SIA „Slēpošanas un atpūtas parks Ozolkalns”, SIA „Kalnzaķi”, SIA „Kaķītis”, 
I.Žagata, Liepājas olimpiskais centrs, V.Vītola, Rīgas Motormuzejs, Latvijas valsts 
meži, Bērnu zinātnes centrs „Zinoo”, „Ciparnīca” Tals’ keramik’, „Vēsturiski aktīvs.lv”, 
SIA „Rozīne”, SIA „Lāči”, SIA „Rakši”, V.Deščenko.

Z języka rosyjskiego na język polski przetłumaczyli studenci Katedry do Badań 
nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie: Katarzyna Brzezińska, Dominika Konefał, Katarzyna Olszewska, Maciej 
Tomaka, Alexandra Voronenko, Jacek Zaprzalski.

Egzemplarz bezpłatny
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviatravel

© Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, 2016
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Samochód

Z ryskiego dworca autobusowego, który znajduje się blisko rynku głównego, 
można z łatwością dostać się do innych miast Łotwy. Komfort autobusów różni się 
w zależności od firmy przewozowej i trasy. Na niektórych trasach kursują również 
mikrobusy. Bilety można kupić wcześniej w kasach dworca lub przed odjazdem, 
o ile są jeszcze wolne miejsca. W piątki i soboty autobusy kursujące z Rygi mogą 
być przepełnione. Łotwa ma również dobre połączenia z innymi dużymi miastami 
w Europie, Rosji oraz państwami Wspólnoty Niepodległych Państw.

Ryski międzynarodowy dworzec autobusowy
•	 Adres: Prāgas iela 1
•	 Rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv 
•	 Bilety internetowe: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
•	 Aplikacja	mobilna	(Google	Play	•	App	Store):	Bezrindas
•	 Informacja telefoniczna: +371 90000009 (połączenie płatne)
•	 Godziny otwarcia kas: 6:00–22:00

Ryski transport publiczny
•	 Rozkład jazdy autobusów, trolejbusów i tramwajów: www.rigassatiksme.lv
•	 Plan transportu publicznego: www.rigatransit.lv
•	 Bilety elektroniczne: etalons.rigassatiksme.lv
•	 Informacja telefoniczna: +371 80001919 (bezpłatna)

Autobus na lotnisko: nr 22
•	 Czas przejazdu: ok. 30 min

Rowery

Transport kolejowy to jeden z najbezpieczniejszych, najbardziej punktualnych i 
najtańszych środków transportu na Łotwie. Komfort w wagonach jest różny, a na 
najpopularniejszych trasach w porannych i wieczornych godzinach szczytu pociągi 
mogą być przepełnione. Bilety można kupić wcześniej w kasach dworca, a także w 
pociągu u konduktora (płatność gotówką z dopłatą za każdy bilet).

Ryga
(Rīga)

JelgavaLipawa 
(Liepāja)

Tukums

Skulte

Kieś (Cēsis)
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rzeżyca (Rēzekne)

Zilupe

Valga

Jurmała Sigulda

Centralny Dworzec Kolejowy w Rydze
•	 Adres: Stacijas laukums 2
•	 Rozkład jazdy: travel.ldz.lv, www.pv.lv/en
•	 Aplikacja	mobilna	(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens
•	 Infolinia: +371 67231181 (bezpłatna)
•	 E–mail: uzzinas@ldz.lv
•	 Godziny otwarcia kas biletowych dla połączeń krajowych: 4:30–23:40

TaksówkaPociągAutobus

Ścieżki rowerowe w Rydze
•	 Stare Miasto – Imanta (13 km) – Jurmała
•	 Centrum Rygi – Mežaparks (6,6 km)
•	 Centrum Rygi – Berģi (14 km)

Zarząd Komunikacji Miejskiej Ryskiej Dumy www.rdsd.lv

Europejska sieć szlaków rowerowych EuroVelo www.eurovelo.org

Europejska sieć szlaków rowerowych GreenWays www.vidzeme.com

Jeśli chcesz wypożyczyć rower, kupić przewodnik, dowiedzieć się więcej o wycieczkach 
z przewodnikiem lub zasięgnąć innych informacji skontaktuj się z lokalnym biurem 
informacji turystycznej!

Uważaj na swój rower!
•	 Kupując rower, zawsze domagaj się wydania paszportu rowerowego, w którym jest 

zapisany numer ramy.
•	 używaj sprawdzonego roweru.
•	 Nie zostawiaj roweru bez opieki na dłuższy czas. Staraj się parkować w miejscach 

chronionych, w pobliżu obiektów monitorowanych lub po prostu w miejscach 
publicznych.

•	 O ile pozwalają na to warunki, przypinaj rower do stojaka za ramę oraz koła.
•	 W przypadku pozostawiania roweru na dłuższy czas, zabieraj ze sobą sprzęt 

dodatkowy – latarki, komputer rowerowy, pompkę itp.
•	 Aby uniknąć kradzieży siodełka lub opon, stosuj specjalne śruby.

Za przejazd taksówką można zapłacić zarówno gotówką, jak i kartą kredytową. 
Niektórzy kierowcy przyjmują płatność wyłącznie gotówką. Jeśli chcecie dojechać poza 
granicę Łotwy, ustalcie najpierw wysokość opłaty z kierowcą.

Międzynarodowy Port Lotniczy „Ryga”
Oficjalne firmy taksówkarskie „Baltic Taxi” i „Rīgas Taksometru parks” (Red Cab) zawiozą 
Cię do centrum miasta w około 15 minut, a cena przejazdu wynosi od 12,00 do 
15,00 EuR.

Statek, jacht

W sezonie letnim między Rygą i Jurmałą (przystań w Majori) kursuje codziennie rzeczny 
statek motorowy New Way, który wypływa z Rygi z przystani na rzece Dźwinie między 
mostem kamiennym i mostem wiszącym. Czas podróży wynosi około 2,5 godziny.
•	 Tel: +371 67147900, +371 29237123
•	 Strona internetowa: www.pie–kapteina.lv

Rejsy statkiem po Rydze
•	 „Vecrīga”, „Amber Rīga” i „Aurora” (www.rivercruises.lv)
•	 „Darling”, „Maria”, „Rebeka” i „Laima” (www.rigabycanal.lv)

Jacht
Jeśli preferujesz podróż jachtem, na Łotwie możesz skorzystać z usług ponad 20 
przystani jachtowych: www.seaclub.lv

Oznaczenia

Odległości między miastami (km)

Centra informacji turystycznej

1. Aglona www.aglona.lv

2. Aizpute www.visitaizpute.lv

3. Aloja www.staicele.lv

4. Alūksne www.aluksne.lv

5. Ape www.ape.lv

6. Auce www.auce.lv

7. Balvi www.balvi.lv

8. Bauska   www.tourism.bauska.lv

9. Burtnieki www.burtniekunovads.lv

10. Carnikava   
 www.tourism.carnikava.lv

11. Cesvaine www.cesvaine.lv

12. Kieś   www.tourism.cesis.lv

13. Dagda www.visitdagda.com

14. Daugavpils www.visitdaugavpils.lv

15. Dobele www.dobele.lv

16. Dundaga www.dundaga.lv

17. Durbe www.durbe.lv

18. Ērgļi www.ergli.lv

19. Park Narodowy Gauja, Jaskinia 
Gūtmanisa www.gnp.lv

20. Park Narodowy Gauja, Ścieżki 
przyrodnicze w Līgatne www.gnp.lv

21. Gaujiena www.gaujiena.lv

22. Gulbene   www.visitgulbene.lv

23. Ieriķi      
www.tourism.amatasnovads.lv

24. Ikšķile www.ikskile.lv/turisms

25. Jaunjelgava www.jaunjelgava.lv

26. Jēkabpils www.jekabpils.lv

27. Jelgava   www.visit.jelgava.lv

28. Jurmała www.tourism.jurmala.lv

29. Jūrmalciems 
 www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

30. Kandava www.visitkandava.lv

31. Koknese www.koknese.lv

32. Kolkasrags www.kolkasrags.lv

33. Krāslava www.visitkraslava.com

34. Kuldīga   www.visit.kuldiga.lv

35. Ķekava   www.kekava.lv

36. Lipawa   www.liepaja.travel

37. Līgatne   www.visitligatne.lv

38. Limbaži   www.visitlimbazi.lv

39. Līvāni www.livani.lv

40. Ludza, Cibla www.visitludza.lv

41. Madona www.visitmadona.lv

42. Mazsalaca www.mazsalaca.lv

43. Naujene www.naujene.lv

44. Nīca www.nica.lv

45. Ogre www.visitogre.lv

46. Pārgauja www.pargaujasnovads.lv

47. Pāvilosta www.pavilosta.lv

48. Pļaviņas www.plavinunovads.lv

49. Preiļi www.preili.lv

50. Priekule www.priekulesnovads.lv

51. Rauna www.rauna.lv

52. Rzeżyca, Viļāni www.rezekne.lv

53. Ryga  www.liveriga.com

54. Roja www.roja.lv

55. Rucava www.rucava.lv

56. Rūjiena www.rujiena.lv

57. Sabile www.sabile.lv

58. Salacgrīva tourism.salacgriva.lv

59. Salaspils   www.salaspils.lv

60. Saldus   www.saldus.lv

61. Saulkrasti   www.visitsaulkrasti.lv

62. Sigulda   www.tourism.sigulda.lv

63. Skrunda www.skrundasnovads.lv

64. Smiltene www.smiltene.lv

65. Strenči www.strencunovads.lv

66. Talsi    www.talsitourism.lv

67. Tērvete www.mammadaba.lv

68. Tukums www.visittukums.lv

69. Valdemārpils www.valdemarpils.lv

70. Valka www.valka.lv

71. Valmiera   visit.valmiera.lv

72. Varakļāni www.varaklani.lv

73. Windawa www.visitventspils.com

74. Viesīte www.viesite.lv

75. Zaņa www.zana.lv

Regionalne stowarzyszenia turystyczne

Kurzeme  www.kurzeme.lv

Łatgalia  www.visitlatgale.com

Vidzeme  www.vidzeme.com

Zemgale  www.travelzemgale.lv

EDEN

Przydatne numery telefonów

Klipy wideo o turystyce na Łotwie

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Aplikacja mobilna Latvia.travel

Bezpłatna aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android. 
Szybki i łatwy dostęp do informacji o zabytkach, noclegach, 
lokalach gastronomicznych, punktach informacji 
turystycznej i nadchodzących wydarzeniach. Aplikacja 
ułatwia szybkie orientowanie się w terenie, a zawarta w niej 
mapa nie tylko ułatwia wyszukiwanie miejsc, ale także 
wyznacza najkrótszą trasę do wybranego punktu i pokazuje 
odległość (dla tras pieszych i samochodowych).

Wyróżnienie EDEN dla Modelowego Ośrodka 
Turystycznego Europy otrzymały miejscowości

10
 

11 Jurmała 27
 

28 Līgatne 29 Tērvete

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/eden
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Numery alarmowe (bezpłatne)

służba ratunkowa 1
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Obowiązujący w unii 
Europejskiej ujednolicony 
telefon alarmowy na policję, 
straż pożarną i pogotowie 
ratunkowe.
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Wszelkiego rodzaju informacje 
o Łotwie (usługa płatna)

•	 Maksymalna dopuszczalna prędkość w terenie zabudowanym – 50 km/h, poza 
terenem zabudowanym – 90 km/h.

•	 Kierowca oraz wszyscy pasażerowie zajmujący miejsca wyposażone w pasy 
bezpieczeństwa powinni być zapięci w czasie jazdy.

•	 Dzieci do lat 10 mogą podróżować tylko w foteliku.
•	 Dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy – 0,2 promila.
•	 Pojazd przez całą dobę musi mieć włączone światła do jazdy dziennej lub światła 

drogowe.
•	 Od 1 grudnia do 1 marca wszystkie samochody osobowe i autobusy, których masa 

całkowita nie przekracza 3,5 t, powinny mieć opony zmienione na zimowe; zabrania 
się używania opon kolcowanych w okresie od 1 maja do 1 września.

•	 Przepustka dla samochodu osobowego na wjazd do Jurmały na: 
www.tourism.jurmala.lv

•	 Obywatele państw nienależących do unii Europejskiej przy wjeździe na Łotwę muszą 
mieć przy sobie Zieloną Kartę.

Centrum Informacji Drogowej 
Całodobowa infolinia: +371 65025555

Parkingi w Rydze www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Wynajem samochodów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Ryga” 
www.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv, www.sixt.lv

Całodobowa pomoc na drodze i informacja
Łotewski Klub Motoryzacyjny LAMB: +371 1888, www.lamb.lv


