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Riian 18 parasta matkailukohdetta
10. Riian Kristuksen syntymän katedraali. Riian 
keskuksessa, Esplanadin puistossa sijaitsee majesteettinen 
rakennus - Riian Kristuksen syntymän katedraali, joka on 
suurin ortodoksinen kirkko Riiassa. Neuvostoliiton aikana 
sitä käytettiin planetaariona ja ravintolana. Rakennus 
uudistettiin ja jälleen siitä tuli sakraali rakennus, jossa 
säännöllisesti järjestetään ortodoksisia jumalanpalveluksia. 
www.pravoslavie.lv

11. Jugendarkkitehtuuri. Kolmannes Riian 
keskustan rakennuksista edustaa tätä viehättävää 
arkkitehtuurisuuntausta, mikä tekee Riiasta yhden Euroopan 
tärkeimmistä jugendkeskuksista. Parhaat näytteet Riian 
jugendarkkitehtuurista löytyvät Elizabetes iela ja Alberta iela 
–katujen varrelta. Jugendtyylin harrastajien on vierailtava 
Riian jugendtyylin museossa. Se on tehty arkkitehti 
Konstantīns Pēkšēnsin asuntoon hänen suunnittelemaansa 
rakennukseen osoitteessa Alberta iela 12. Koko asunto 
alkaen portaikosta ja päättyen olohuoneen astiastoon on 
täydellinen jugendtyylin esimerkki. www.jugendstils.riga.lv

12. Kauppatori. Riian kauppatori on yksi Euroopan 
suurimmista ja vanhimmista kauppatoreista. Sen 
erikoisuutena ovat viisi zeppeliinihallia, joiden sisällä ja välissä 
myydään kaikkea mahdollista saippuasta vaatteisiin. Torilla 
on aina elämää. Siellä on erinomainen tilaisuus tutustua 
lähemmin paikallisiin asukkaisiin sekä ostaa ja nauttia 
paikallisia elintarvikkeita. www.centraltirgus.lv

13. Spīķerin kortteli. Aikoinaan siinä sijaitsivat varastot, 
nykyään puolestaan nykykulttuurin keskus uudistetulla 
arkkitehtonisella ympäristöllä. Kortteli sijaitsee Kauppatorin 
ja Daugava-joen rannan välillä. Spīķeriin ovat sijoittuneet 
luovan kulttuurin organisaatiot, nykymusiikki- ja 
elokuvatapahtumat, taidegalleriat, toimistot, kodikkaat 
ravintolat ja kahvilat. www.spikeri.lv

14. Basaari Berga Bazārs. Tyylikäs Berga Bazārs on 
historiallinen rakennuskompleksi kävelykaduilla rakennettiin 
vuosina 1887–1900. Se on yksi merkityksellisimmistä 
ravintola- ja ostospaikoista Riiassa. Suosittelemme käymään 
pienissä putiikkeissa, joissa tarjotaan sekä paikallisia tuotteita 
sekä tuontitavaroita. Käykää myös erinomaisissa ravintoloissa 
tai suosituissa kahviloissa tai vain yksinkertaisesti lepämään 
ja kävelemään. www.bergabazars.lv

15. Kalnciems-kadun kortteli. Pārdaugavassa 
sijaitsee kunnostettu puurakennuksien kortteli, joka on 
ainutlaatuinen 1900-luvun puuarkkitehtuurin perintö. 
Rakennukset kutsuvat vierailijoitaan nauttimaan 
latvialaisesta ja eurooppalaisesta designista, sisäpihoilla 
puolestaan pidetään markkinoita, taidenäyttelyitä sekä 
luovan työn pajoja. www.kalnciemaiela.lv

16. Latvian yliopiston kasvitieteellinen puutarha. 
Täällä voi kävellä hitaasti puutarhassa sekä tutustua 
eksoottisiin kasvilajeihin koko maailmasta, nähdä Trooppisen 
talon värikkäät perhoset sekä yksinkertaisesti nauttia 
luonnosta kaupunkielämän keskellä. Sekä puutarhan että 
kasvitieteen harrastajat löytävät täältä jotain kiinnostavaa, 
samoin he, jotka haluavat viettää aikaa kauniissa ja 
hoidetussa ympäristössä ja samalla oppia jotain uutta. 
www.botanika.lu.lv

17. Riian Eläintarha. Maisemallisen Ķīšezers-järven 
rannalla sekä Mežaparksin suurten mäntyjen varjoissa asuu 
eläviä olentoja lähes koko maailmasta. Ottakaa selvää, miten 
flamingot lounastavat, paljonko virtahevot syövät päivässä, 
miksi villisiat pitävät suihkusta, kuinka pitkä on kirahvin kieli 
ja paljon muuta! www.rigazoo.lv

18. Riian moottorimuseo. Noin puolen tunnin matkan 
päässä Riian keskustasta voi tutustua Baltian suurimpaan ja 
monipuolisimpaan vanhojen autojen kokoelmaan, johon 
kuuluu mm. Kremlin limusiineja, legendaarisia urheiluautoja 
ja nykypäivän autojen esi-isiä. Yli 100 erilaista autoa, 
interaktiiviset näytöt sekä virtuaaliset ja videoesitykset 
antavat mahdollisuuden oppia monia mielenkiintoisia 
seikkoja autojen rakenteesta ja historiasta. Museo tarjoaa 
ajanvietettä useaksi tunniksi hauskassa ja jännittävässä 
ilmapiirissä. www.motormuzejs.lv

- turistikohde Riian vanhakaupungissa

1. Raatitori   Kivisiltaa vastapäätä on vielä yksi tärkeä 
Vanhankaupungin aukio – Raatitori. Keskiaikana täällä toimi 
kauppatori. Toisen maailmansodan aikana tori tuhoutui 
täydellisesti, mutta nyt sen varrella kohoavat täysin 
entistetty Raatihuone (Riian kaupungintalo), Mustapäiden 
talo ja Schwaben talo ja Rolandin patsas. Mustapäiden talo 
oli alunperin ns. Uusi talo, joka rakennettiin 1330-luvulla 
raatiherrojen ja kauppiaiden kokous- ja juhlapaikaksi. 
1400-luvulta lähtien siinä majaili Mustapäiden veljeskunta, 
johon hyväksyttiin jäseniksi vain naimattomia kauppiaita. 
Nykyään Mustapäiden talon komea julkisivu ja upeat sisätilat 
toimivat Riian vanhakaupungin käyntikorttina, jota turistit 
ihastelevat. www.vecriga.info, www.melngalvjunams.lv

2. Pietarinkirkko   Riian vanhakaupungin korkeimman 
ja mahtavimman kirkon rakentaminen aloitettiin 
1200-luvulla. Vuosisatojen kuluessa sitä on muutettu ja 
laajennettu useaan kertaan. Kirkon torniin pääsee hissillä. 
Ylhäällä on kaksi näköalatasannetta, joista avautuu 
henkeäsalpaava näköala yli Vanhankaupungin kattojen. 
www.peterbaznica.riga.lv

3. Liiviläisten aukio   Liiviläisten aukio on verrattain 
nuori – se perustettiin vasta toisen maailmansodan 
jälkeen 1900-luvun puolivälissä. Aukion varrella on säilynyt 
mielenkiintoinen 1700-luvun asuintalokompleksi sekä 
1800-luvulla rakennetut Suuren Killan (kauppiaskillan) ja 
Pienen Killan (käsityöläiskillan) talot runsaine ja komeine 
interiööreineen. Kesäisin Liiviläisten aukiolla toimii 
katukahviloita, iltaisin järjestetään musiikkiesityksiä. Alueella 
on runsaasti ravintoloita ja klubeja, ja väkeä riittää täällä aina. 
www.vecriga.info

4. Tuomiokirkkotori   Vanhankaupungin sydämessä 
sijaitsee Tuomiokirkkotori, jonka reunustalle on ryhmittynyt 
katukahviloita ja baareja. Nykyisen ilmeensä tori sai 
1930-luvulla, jolloin osa keskiaikaisista rakennuksista 
purettiin. Torin varrella kohoaa Tuomiokirkko. Kirkon 
rakennutti piispa Albert vuonna 1211, ja se on aikojen 
kuluessa kokenut monia muodonmuutoksia. Kirkon 
nykyisessä arkkitehtuurissa yhdistyvät myöhäisromantiikan, 
varhaisgotiikan ja barokin vaikutteet. Tuomiokirkko on 
Latvian suurin kirkkorakennus, ja sen tiloissa on runsaasti 
taiteellisesti arvokasta esineistöä. Aukion toisella laidalla 
on Rīgas Birža -niminen taidemuseo, jonka ylellinen 
ulkoasu noudattaa renessanssiajan venetsialaisen palazzon 
muotoa. Museon pysyvässä näyttelyssä on nähtävissä 
Länsi-Euroopan maalauksia ja posliini 1500–1800-luvuilta. 
www.vecriga.info, www.doms.lv, www.rigasbirza.lv

5. Kolme veljestä   Kolme veljestä on viehättävä 
kolmen asuintalon kokonaisuus, jonka taloista kukin on 
rakennettu eri vuosisadalla, vanhin 1400-luvulla. Yhteen 
rakennuksista on asettunut Latvian arkkitehtuurimuseo. 
www.archmuseum.lv

6. Ruutitorni   Ruutitorni on yksi Riian 
linnoitustorneista. Se rakennettiin vuonna 1330 ja tunnettiin 
aluksi nimellä Hiekkatorni. Torni on kokenut monia 
muutoksia ja saanut nykyisen nimensä 1600-luvulla, jolloin 
tornissa alettiin säilyttää ruutia. Vuonna 1919 sinne sijoitettiin 
Sotamuseo. www.karamuzejs.lv

7. Kansallisooppera. Latvian musiikki- ja 
kulttuurielämän ylpeys on Kaupunginkanavan varrella 
sijaitseva Kansallisooppera. Talo rakennettiin 1863 
saksalaiseksi teatteriksi. Talon akustiikka on erinomainen. 
Täällä esiintyy maailmanluokan muusikoita, järjestetään 
balettiesityksiä ja popmusiikin konsertteja. Interiööri on 
erittäin kaunis ja hienostunut. www.opera.lv

8. Vapaudenpatsas. Yksi Riian tärkeimmistä 
matkailukohteista ja itsenäisen Latvian symboleista on 
Vapaudenpatsas, joka sijaitsee pääkadun – Vapaudenkadun 
– päässä ja jonka huipulla olevat kolme tähteä näkyvät kauas 
puistojen yli. www.vecriga.info

9. Latvian kansallinen historiamuseo. Yksi 
vaikuttavimmista historismityyllisiä rakennuksia Riian 
puistokadun piirissä. Täältä löytyvät pysyvät näyttelyt, jotka 
heijastavat ammattilaistaiteen kehitystä Baltiassa ja Latviassa 
1700-luvulta nykypäiviin, sekä paljastavat Venäjän taiteen 
merkittävimmät tapahtumat 1700-luvulta lähtien aina 
1900-luvun alkupuolelle. www.lnmm.lv

Merkinnät (kartalla)

Toimisto - Tervetuloa Riikaan! "Riian" Kansainvälinen lentokenttä, 
saapumisterminaali E, +371 29311187 (maksulliset tiedustelut), 
wtr@riga-airport.com

Linja-autoasemalla.  Prāgas iela 1, 
GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv

Liivin aukiolla.  Kaļķu iela 16, 
GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Raatihuoneentorilla.  Rātslaukums 6, 
GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, info@rigatic.lv

- "Q-Latvia" -laatujärjestelmän sertifikaatin haltija

Matkailutoimistot

Turistipoliisi

Turistipoliisi toimii koko Riian kaupungin alueella, mutta partioi pääsääntöisesti Vanhassa Riiassa. 
Käytöön on otettu infopuhelin ulkomaalaisille +371 67181818 (englanniksi).

Riga City Card

Ilmaiset palvelut sekä suuret alennukset Riian vieraille. Tämän omistaja voi hyödyntää linja-
autokierroksia kaupungissa, julkista liikennettä, käydä museoissa halvemmalla tai ilmaiseksi sekä 
saada alennuksia ravintoloissa, hotelleissa jne. Info: www.rigacard.lv

Riian julkinen liikenne

Raitiovaunut, johdinautot sekä linja-autot

Julkinen liikenne kulkee klo 5:30 - 23:30. Tietoja aikatauluista, lippujen hinnoista sekä niiden 
hankkimisesta löytyy kotisivulta www.rigassatiksme.lv. Vaikka lipun voi ostaa raitiovaunun, 
johdinauton tai linja-auton kuljettajalta, lippu, joka kutsutaan e-lipuksi, kannattaa ostaa etukäteen.

•	 Miten e-lippua käytetään: www.rigassatiksme.lv
•	 Aikataulut: saraksti.rigassatiksme.lv
•	 Infopuhelin: +371 80001919 (maksuton)
•	 E-mail: info@rigassatiksme.lv

E-lippua voi käyttää kaikissa "Rīgas satiksme" -raitiovaunuissa, johdinautoissa sekä linja-autoissa.

Juna

Riiassa voi kulkea junallakin. Riian lähistön juna-aikataulut ja reittikartta löytyy www.pv.lv/en

Riian päärautatieasema
•	 Adressi: Stacijas laukums 2
•	 Info ja junien aikataulut: www.pv.lv/en
•	 Mobiilisovellus	(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens	
•	 Infopuhelin: +371 67231181 (maksuton)
•	 Sisämaan junalippukassan aukioloajat: 4:30–23:40

© Latvian valtion investointi- ja kehittämistoimisto, 2016

Ilmainen mobiiliapplikaatio

Ilmainen mobiilisovellus iPhone- ja Android-laitteille 

Virallinen matkaoppaasi Latviaan. Latvia.travel-mobiilisovelluksesta voit 
hakea nähtävyydet, yöpymispaikat, tapahtumat, ravintolat ja kahvilat, 
matkailutoimistot ja Latvian kartan. Mobiilisovellus mahdollistaa 
helpon ja nopean ympäristössä suunnistamisen. Sovelluksessa 
oleva kartta paitsi helpottaa etsintää, myös näyttää lyhyimmän reitin 
matkustustavasta riippuen (kävellen tai autolla).

Kansainvälinen kaukopuheluiden maakoodi: +371

Hätänumerot (maksuton): 112 – palokunta, 110 – poliisi, 113 – ambulanssi/sairaankuljetus, 
114 – kaasuvuoto, 1888 – autoapu

Ympärivuorokautinen palvelu/info: 1188, 1189 – infopalvelut, tietoja koko Latviasta

Suomen suurlähetystö Riiassa: +371 67686600

Matkapuhelinoperaattorit Latviassa: LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300, 
Bite: +371 25851601

Hyödylliset puhelinnumerot

RiiKa Ja SEn YMPäRiSTö

Oletteko jo ehtineet vierailla Riiassa? Haluaisitteko lähteä 
yhden päivän matkalle Riian ulkopuolelle? Tähän karttaan 
on sisällytetty suosituimmat Riian matkailukohteet sekä 
kinnostavimmat nähtävyydet 70 km:n säteellä ympäri 
Riikaa, jotka ovat suurimmalta osin tavoitettavissa julkisella 
liikenteellä - linja-autolla tai junalla. Jurmalaan on helppoa 
mennä polkupyörälläkin, erikoisvalmistettuja pyöräteitä 
pitkin.

Tiedot liikkumisen vaihtoehdoista sekä matkailukeskuksien 
tiedot auttavat teitä suunnittelemaan kiertueet Riian 
ulkopuolelle, sekä tutustumaan Latviaan paremmin.

MATKAILUKARTTA

RIIKA JA SEN YMPäRISTö

Riika

1 Matkailukohde Pyörätie

Matkailuneuvonta Ostoskeskus

Panoraamanäköala Tori

Riian jugendtyylin helmiä Elokuvateatteri

Patsas/Museo Kuntatalo

 Kirkko Sairaala/Terveyskeskus

Linja-autoasema Posti

 Rautatieasema Poliisi

Lentokenttä Yleinen WC

Lentokentän linja-auto #22 Yksisuuntainen liikenne

Satama Huoltoasema

Venelaituri Pysäköintialue

Jokiristeilyjä Taksi
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Vilna

Tallinna
17. neuovostoajan salainen bunkkeri Līgatnessa. Līgatnen 
kuntoutumiskeskukuksessa 9 m syvyydessä maan alla sijaitsee salainen 
bunkkeri - neuvostoaikana ydinsodan sattuessa Latvian hallintoa odotti hyvin 
varustettu bunkkeri. Täällä on mahdollista viettää aikaa vaikka koko päivä. 
Tämä keskus on sisälletty "Lonely Planet"-matkaoppaan vuosikirjaan "Best in 
Travel 2011". Līgatnes pagasts, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, 
hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Junalla Rīga - Līgatne 
(www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) ja bussilla 
Augšlīgatne - Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1

18. Līgatnen luontopolut. Jokaisen aidon ihailijan on se nähtävä. 
Pituudeltaan 5 km luonnonpoluilla näkee Latvialle tunnusomaiset 
luonnonmaisemat, joihin on tehty ulkoilmaeläintarha luonnollisissa 
olosuhteissa; siellä on erilaisia Latvialle tunnusomaisia villejä 
eläimiä ja lintuja. Līgatnessa ja sen ympäristössä sijaitsee isoin 
hiekkakivikallioiden ja keinotekoisten luolien keskittymä Latviassa. 
 Līgatnes pagasts, GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, 
www.gnp.lv Junalla Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Līgatne 
(www.autoosta.lv) ja bussilla Augšlīgatne - Gaujasmala (www.visitligatne.lv) 
 •C1

19. Vienkočin puisto.   Puisto tehtiin omalaatuiseksi puukäsityöläisten 
museoksi - koskemattomilla luontopoluilla näkyy veistoksia sekä muita 
taideteoksia, jotka on tehty vanhalla tekniikalla, yhdestä puupalasta. Rohkeille 
on mahdollisuus ajaa lammella Vienkoči-veneellä. Iltaisin puistossa tarjotaan 
kiertueita soihtujen valossa. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], 
+371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Junalla Rīga - Līgatne 
(www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1

20. Ogren kaupungin historiallinen keskus. Brivibas katu Ogressa 
on kuuluisa sen 1920- ja 1930-lukujen arkkitehtuurin takia. "Kaupungin 
sydämeksi" kutsutusta aukiosta, joka viime vuosina on maisemoitu, tuli 
paikallisten asukkaiden ja kaupungin vierailijoiden kokoontumispaikka. 
Lähellä olevassa Ogren historia- ja taidemuseossa on nähtävissä näyttelyjä, 
jotka kertovat niistä aikoista, kun Ogre oli ollut kuuluisa kylpylä- ja 
lepopaikka Latviassa. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv 
 Junalla Rīga - Ogre (www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Ogres AO 
(www.autoosta.lv) •C2

21. Bauskan linna. Ainoa arkkitehtoninen monumentti Latviassa, 
joka kuvaa manierismin ajan arkkitehtuuria ja koristetaiteen ilmaisua 
Kurzemen ruhtinaskunnassa. Täällä on nähtävillä useampia linnan 
historiaan ja vanhojen aikojen vaatetukseen liittyvät näyttelyitä, sekä 
on mahdollista kiivetä keskustorniin ja ihastella Bauskan maisemia. 
 Bauska, GPS[56.402931,24.173397], +371 63923793, +371 63922280, 
bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv  
Busilla Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3

22. Rundālen linna. Rundālen linna - Kuurinmaan helmi - on Kuurinmaan 
herttuan, Venäjän keisarinnan Anna Ivanovnan suosikin, Ernst Johann 
Bironin kesäresidenssi. Palatsin suunnitteli Venäjän hoviarkkitehti Francesco 
Bartholomeo Rastrelli, ja se rakennettiin hänen johdollaan 1736-1740. Linnan 
interiööri on pääosin rokokoota. Entistettyjen sisätilojen lisäksi palatsissa 
voi tutustua linnan ja Bironin suvun vaiheita esitteleviin ym. näyttelyihin. 
Myös entistetty barokkipuisto on avoinna vierailijoille. Rundāles pagasts, 
GPS[56.414616,24.025383], +371 63962197, booking@rundale.net, 
www.rundale.net Busilla Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) ja bussilla 
Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3

23. Mežotnen linna.  Latvian klassisismin hienoin helmi on rakennettu 
1800-luvulla Venäjän keisarinna Katariina II:n käskystä. Tutustu sen hienoon 
kupolisaliin ja harmoniseen maisemapuistoon, hemmottele itseäsi aterialla 
linnan ravintolassa tai nauti levosta hotellin huoneessa! Mežotnes pagasts, 
GPS[56.440964,24.060904], +371 63960711, pils@mezotnespils.lv, 
www.mezotnespils.lv Busilla Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) ja 
bussilla Bauskas AO - Mežotne (www.autoosta.lv) •B3

24. Jelgavan linna. Kurzemen herttuan, E.J. Bieronin, pääasuinpaikka 
rakennettiin vuonna 1738 Venäjän hoviarkkitehtin F.B. Rastrellin 
suunnitelman mukaan, sekä myös itse arkkitehdin johdolla. Nykyään 
linnassa sijaitsee Latvian Maatalousyliopisto. Linnan holvauksissa on 
mahdollista nähdä Kurzemen herttuoiden, Kettlerien ja Bieronien, dynastian 
aikaisia hautoja. Jelgava, GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, 
muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv Junalla Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) tai 
bussilla Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2

25. Jelgavan Pyhän Kolminaisuuden kirkkotorni. Ensimmäinen 
luterilaisseurakunnalle rakennettu kirkko Euroopassa. Torniin on mahdollisuus 
kulkea virtuaalisesti tuhoutuneen kirkon läpi, kokeilla Zemgalen kansanpuvun 
tekemistä, sekä nauttia maukas ateria ja katsoa Jelgavan maisemia 
50 m korkeudelta. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Junalla Rīga - Jelgava 
(www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2

26. Tērveten luonnonpuisto. Tämä on loistava paikka koko päivän 
viettämiseksi perheen kanssa - tänne on tehty kävelypolut ja lasten 
leikkipuistot, täällä näkyy satuhahmoja sekä yli 100 eläinten ja itikoiden 
puuveistosta. Puiston alueella on mahdollista ajaa SatuJunallalla, lähteä ajelulle 
polkupyörillä tai ratsastaa hevosilla. Mukavat polut vievät yli 300 vuotta vanhan 
mäntymetsän lävitse. Puistoon on tehty useampia lepo- ja eväsretkipaikkoja, 
kahvilatkin ovat avoinna. Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639], 
+371 63726212, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv  
Junalla Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Jelgavas AO 
(www.autoosta.lv) ja bussilla Jelgavas AO - Tērvete (www.autoosta.lv) •A3

27. Dobelen linnanrauniot. 1111-luku. Dobelen linna oli yksi muinais-
zemgalelaisten keskuksia. Zemgalelaisten puulinnan sijalle 1300-luvulla. 
Liivin Ritarikunnan rakentama muurattu linna on säilynyt joen ympäröimänä 
romanttisena linnanrauniona. Uudistetulta linnan näköalatasanteelta 
avautuu ihana maisema kaupunkiin. Dobele, GPS[56.622894,23.273024], 
+371 63723074, turisms@dobele.lv, www.dobele.lv  
Busilla Rīgas SAO - Dobeles AO (www.autoosta.lv) •A3

28. Tukumsin historiallinen keskus. Kaupungissa on säilynyt pienehkö 
historiallinen keskus, jossa sijaitsee Pyhän Kolminaisuuden kirkko, jossa voi 
nähdä 1800-luvun alttaritaulun ja lasimaalauksia, sekä nähdä kaupungin 
kirkon tornista. Lähellä olevassa Tukumsin historiallisessa museossa viehättävät 
oppaat keskiaikaisessa vaatetuksessa kertovat alueen historiasta, keskiajan 
tarinoista sekä neuvostoajan taruista. Tukums, GPS[56.966766,23.152529], 
+371 63124451, tic@tukums.lv, www.visittukums.lv Junalla Rīga - Tukums 
(www.ldz.lv) tai bussilla Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Riian alueen matkailukohteet

1. "Līvu akvaparks" vesipuisto. Vesipuistossa on yli 40 erilaista 
rentoutumismahdollisuutta: Suuri aalto–allas, aromipirtit ja saunat, 
porealtaat, 20 hidasta ja nopeaa laskua veneellä tai ilman, kolmanneksi suurin 
maailmassa ja ainoa Euroopassa Tornado – laite, yhdeksän allasta (myös 
ulkona talviaikana kylmä/kuuma vesi), lasten merirosvoalus vesikanuunoilla 
ja isolla vesiputouksella, puoli kilometriä pitkä virtaava joki, bistro ja vesibaari. 
 Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv, 
www.akvaparks.lv Junalla Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2

2. Jomas-katu ja Hornin puisto. Jurmalan pääkävelykadun. Kadulta 
löytyy lukuisia ravintoloita ja hotelleja. Iltaisin kahviloissa soi musiikki. 
Vuonna 1870 puistoon rakennettiin ensimmäinen Majorin hotelli. Hotellin 
vieressä oli ulkoilmakonserttipaikka, jossa järjestettiin sinfoniakonsertteja. 
Nykyään täällä sijaitsee Majorin kulttuurikeskus ja puistossa soi taas musiikki. 
 Jūrmala, GPS[56.972588,23.799175], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.visitjurmala.lv Junalla Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

3. Dzintarin konserttitalo. Rakennus on yksi Jurmalan arkkitehtoonisista 
muistomerkeistä ja se on suosittu konserttien ja iltamien pitopaikka. Jūrmala, 
GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, www.dzk.lv 
 Junalla Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

4. Jurmalan ranta. Uimaranta Valkoinen hietikko, kaupungin 26,8 km 
pituisella rannalla, on hyvä paikka rentoutua ja viettää aikaa lastensa kanssa. 
Rannassa on lasten leikkikentät, penkit, rantajalkapallo-sekä-lentopallokenttä, 
pienet kahvilat sekä mukavat tiet pyörätuoleilla ja kärryillä kulkemiseen. 
 Jūrmala, +371 67147900, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv  
Junalla Rīga - Bulduri / Dzintari / Majori / Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / 
Melluži / Asari / Vaivari (www.ldz.lv) •B2

5. Jurmalan kaupungin museo. Museon kokoelmissa on runsaasti 
näyttelyesineitä, jotka kertovat elämästä kylpylässä 1800-luvulta nykypäiviin. 
Esillä mm. Latvian suurin uimapukukokoelma, vanhoja Jurmalan postikortteja 
ja merkittävien taiteilijoiden töitä. Jūrmala, GPS[56.970936,23.801495], 
+371 67764746, jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv  
Junalla Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

6. Dzintarin metsäpuisto. Puisto tarjoaa sekä aktiiviharrastuksia että 
rauhallista lepoa. Se on hieno paikka, jossa viettää aikaa lastensa, perheensä 
tai ystäviensä kanssa. Se on paikka, jossa nuoriso voi harrastaa urheilua, 
eläkkeläiset voivat nauttia raikkaasta männnyntuoksusta. Puistossa on 
leikkipaikat eri-ikäisille lapsille, radat rullaluisteluun ja kulkutietä jalankulkijoille, 
köysirata, skeittipuisto, katukoripallokentät, kahviloita, parkkipaikkoja, ja 
WC:t. Puisto toimii ympäri vuoden. Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], 
+371 67147900, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv, 
www.tarzans.lv/jurmala Junalla Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

7. Rainiksen ja aspazijan kesähuvila. Koe 1920-luvun romanttinen 
tunnelma Jurmalan hienoa puuarkkitehtuuria edustavassa kohteessa! 
Alkuperäisiin sisustuksiin ja latvialaisen runouden kultakauden teoksiin voi 
nykyään tutustua myös interaktiivisesti. Jūrmala, GPS[56.975963,23.807969], 
+371 67764295, rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv, 
www.memorialiemuzeji.lv  Junalla Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

8. Latvian Etnografinen ulkoilmamuseo. Yksi vanhimmista 
ulkoilmamuseoista Euroopassa tarjoaa mainion mahdollisuuden vierailla 
tyypillisessä muinaislatvialaisessa maanviljelijäkodissa, tutustua heidän 
jokapäiväiseen elämään sekä perinteisiin. Noin 88 hehtaarin laajuiseen 
museoon on sijoitettu 118 vanhaa taloa kaikilta Latvian seuduilta: 
Vidzemen, Zemgalen, Latgalen sekä Kurzemen seuduilta. Museossa on 
nähtävillä sekä erilaisia jokapäiväisiä ja työskentelyyn tarkoitettuja esineitä 
että sisustusesineitä. Täällä käsityöläiset työskentelevät, ja täällä juhlitaan 
perinteisiä latvialaisia juhlia. Rīga, GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515, 
info@info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv  
Bussilla nro. 1, pysäkki "Brīvdabas muzejs" (www.rigassatiksme.lv) •B2

9. Dolen saari. Yksi suosituimpia romanttisia kävelypaikkoja, varsinkin 
keväisenä iltapäivänä, jolloin täällä näkyy unohtumattomia auringonlaskuja. 
Kauniit maisemat avautuvat Dolen maatilakartanon linnanraunioihin, 
joiden ympärillä on 1800-luvulla tehty maisemapuisto. Vierailijoita 
odottaa myös lähellä oleva Daugava-joen museo, joka kertoo alueen 
historiasta. Salaspils novads, GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv Junalla Rīga - Salaspils 
(www.ldz.lv) ja bussilla Salaspils - Daugavas muzejs (www.galssbuss.lv) •B2

10. Salaspilsin muistomerkki. 25 h laajuinen puisto on tehty toisen 
maailmansodan keskitysleirin paikalle, sekä kertoo merkittävästi traagisista 
vaiheista maamme historiassa. Tämä on yksi isoimpia fasismin uhrien 
muistopaikkoja Euroopassa. Salaspils, GPS[56.872992,24.302602], 
+371 67700449, visit.salaspils.lv Busilla nro. 18, pysäkki "Dārziņi 2" 
(www.rigasssatiksme.lv) •B2

11. Salaspilsin kasvitieteellinen puutarha. Täällä on nähtävillä 
Latvialle tunnusomaiset kukat sekä tietenkin kaikenlaisia muita eksoottisia 
kasveja. Puutarha ylpeilee isoimmalla kasvien kokoelmalla Baltiassa sekä 
yhdellä Euroopan isoimmalla arboretumilla. Kasvitieteellinen puutarha 
on kaunis kaikkina vuodenaikoina, mutta varsinkin keväällä ja syksyllä. 
 Salaspils, GPS[56.860947,24.353182], +371 67945460, +371 67945440, 
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Junalla Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) •B2

12. Saulkrastin ranta. Yksi turistien suosituimmista rantakaupungeista. 
Meren rannalla voi kävellä Valkoisia dyynejä pitkin, vierailla mielenkiintoisessa 
Polkupyörämuseossa sekä levätä Saulkrastin rannalla, joka on yli 15 km pitkä. 
 Saulkrasti, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.visitsaulkrasti.lv Junalla Rīga - Saulkrasti (www.ldz.lv) •B1

13. Münchhausenin museo. Epätavallinen museo on tehty aidon 
historiallisen henkilön kunniaksi. Karismaattinen paroni von Münchhausen 
oli vertaansa vailla oleva fantasian ja valheiden kuningas, jonka elämä 
oli yhtä tavatonta kuin hänen ihmeelliset tarinansa. Dunten kartanossa 
paroni vietti myrskyisen elämänsä kauneimmat vuodet. Täällä voi vierailla 
vahamuseossa. Paikkaan on tehty myös erityinen kävelypolku mereen asti, 
sekä kapakka. Liepupes pagasts, GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, 
minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv  
 Busilla Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1

14. Vapaa-ajan puisto "Rāmkalni". Paljon aktiivisen levon mahdollisuuksia 
koko perheelle - ajelut kelkalla ja muut hauskat seikkailut, mahdollisuus 
lähteä ajelulle polkupyörillä tai veneillä, ja sitä paitsi Gauja-joen rannalla 
olevalta ravintolan terrassilta avautuu ihanat maisemat. Inčukalna pagasts, 
GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, +371 29100280, info@ramkalni.lv, 
www.ramkalni.lv Busilla Rīgas SAO - Sēnīte (www.autoosta.lv) •C1

15. Seikkailupuisto "Tarzāns". Henkeäsalpeava näköala Gaujan 
laaksoon, kaikki puiston laitteet - Tarzanin köysirata, Siguldan 
maailmanpyörä jne. muuttuvat unohtumattomaksi seikkailuksi. Sigulda, 
GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, tarzans@tarzans.lv, 
www.tarzans.lv/sigulda Junalla Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) tai bussilla 
Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

16. Turaidan keskiaikaisen linna.  Lähes 42 hehtaarin laajuisella alueella 
sijaitsevat Turaidan keskiaikaisen linnan (1214-1566) rauniot, kirkonmäki, jolla 
on keskiaikainen hautausmaa ja legendaarinen "Turaidan Ruusun" hauta 
sekä pieni puukirkko (1750). Turaidan kartanon rakennuksiin on pystytetty 
erilaisia näyttelyitä. Tutustumisen arvoisia ovat myös "Kansanlaulupuisto" 
ja "Kansanrunokukkula" - Gaujan liiviläisten muinainen asuinpaikka. Linnan 
tornista avautuu unohtumaton näkymä Gaujan laaksoon. Krimuldas novads, 
GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv Junalla Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) tai bussilla 
Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

Matkailutoimistot

Merkinnät (kartalla)

RIIANLAHTICE

P1

P3

Linja-auto

Keskustorin vieressä sijaitsevalta Riian 
linja-autoasemalta pääsee muihin Latvian 
kaupunkeihin sekä asuinalueille. Linja-autojen 
mukavuustaso saattaa vaihdella, riippuen 
yrityksistä ja reiteistä. Useimmilla reiteillä kulkee 
myös pikkubusseja ja pikavuoroja. Lippuja voi 
ostaa sekä etukäteen linja-autoaseman kassoilta 
että käteisellä bussiin noustessa, jos löytyy 
vapaita paikkoja. Perjantaisin ja lauantaisin 
matkalla poispäin Riiasta linja-autot ovat 
yleensä tapotäysiä. Matkailukeskus toimii myös 
linja-autoasemalla.

Riian linja-autoasemalta
•	 Adressi: Prāgas iela 1
•	 Linja-autojen aikataulut: www.autoosta.lv 
•	 Lippujen osto internetistä: www.bezrindas.lv, 

www.buseurope.eu 
•	 Ilmainen mobiiliapplikaatio 
(Google	Play	•	App	Store):	Bezrindas

•	 Infopuhelin: +371 90000009 
(maksulliset tiedustelut)

•	 Lippukassan aukioloajat: 6:00-22:00

Lentokentän linja-auto #22
•	 Matkan kesto: 30 min (noin)
•	 Linja-autojen aikataulut: www.rigassatiksme.lv
•	 Infopuhelin: +371 80001919 (maksuton)

Juna

Rautatieliikenne on yksi turvallisimpia, 
tasmällisimpiä ja edullisimpia liikkumistapoja 
Latviassa. Junien mukavuustaso vaihtelee, 
suosituimmilla reiteillä tiettyyn aikaan aamuisin 
ja iltaisin matkalla poispäin Riiasta junat ovat 
yleensä tapotäysiä. Lippuja voi ostaa sekä 
etukäteen rautatieasemien lippukassoilta että 
konduktööriltä junassa, erillisellä lisämaksulla 
yksi lippu. Junissa voi kuljettaa polkupyöriä, 
mutta jos sen ympärysmitta ylittää 2 metriä, 
on sille ostettava matkatavaralippu. Riian 
päärautatieasemalta löytyy infokeskus.

Riian päärautatieasema
•	 Adressi: Stacijas laukums 2
•	 Info ja junien aikataulut: www.pv.lv/en
•	 Ilmainen mobiiliapplikaatio 
(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens

•	 Infopuhelin: +371 67231181 (maksuton)
•	 E-mail: uzzinas@ldz.lv
•	 Sisämaan junalippukassan aukioloajat: 

4:30–23:40

Auto

•	 Ajoneuvojen suurin sallittu nopeus 
asuinalueilla on 50 km/h, asuinalueiden 
ulkopuolella 90 km/h.

•	 Ajoneuvon kuljettajalla sekä kaikilla 
matkustajilla on oltava turvavyöt kiinni, jos 
heidän paikkansa on varustettu turvavöillä.

•	 Alle 10-vuotiaat lapset saavat matkustaa 
ainoastaan erityisillä lastenistuimilla.

•	 Alkoholin enimmäismäära ajoneuvon 
kuljettajan veressä on 0,2 promillea.

•	 Ajoneuvojen päivävalot tai ajovalot on oltava 
päällä ympäri vuorokauden.

•	 Alkaen 1. joulukuuta, päättyen 1. maaliskuuta, 
kaikkien autojen ja linja-autojen, joiden massa 
ei ylitä 3,5 t on on käytettävä talviolosuhteisiin 
tarkoitettuja renkaita. Ajo nastarenkailla 
on kielletty aikavälillä 1. toukokuuta - 1. 
lokakuuta.

•	 Yksityisautojen pääsymaksu Jurmalan 
kylpyläalueelle: www.visitjurmala.lv

Tieliikenneturvallisuuslaitos (CSDD)
•	 Puh: +371 67025777
•	 E-mail: office@csdd.gov.lv
•	 Internetosoite: www.csdd.lv

Pysäkointialueet Riiassa 
www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

auton vuokraus "Riian" kansainvälisellä 
lentokentällä 
www.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv, 
www.sixt.lv

24/7 autoapu sekä tiedustelut
Latvian Automoto yhdistys (LAMB): 
Puh: +371 1888, www.lamb.lv

Retkeilyalus

Risteilyalus Jūrmalaan
Kesäkauden aikana Riian keskustasta kulkee 
risteilyalus "New Way" joka päivä Jurmalan 
(Majori). Matkan kesto on noin 2,5 tuntia. 
Riiasta risteilyalus lähtee Riian linnaa vastapäätä 
sijaitsevalta laiturilta. 
www.pie-kapteina.lv

Risteilyalukset Riiassa
•	 "Vecrīga", "Amber Rīga" ja "Aurora" 

www.rivercruises.lv
•	 "Darling", "Maria", "Rebeka" ja "Laima" 

www.rigabycanal.lv

Polkupyörä

Pyörätiet
•	 Riian vanhakaupunki - Imanta (13 km) - 

Jurmala
•	 Riian keskustassa - Mežaparks (6,6 km)
•	 Riian keskustassa - Berģi (14 km)
www.liveriga.com

Tietoja polkupyörävuokraamoista, 
reiteistä ja ekskursioista saa paikallisista 
matkailuneuvontapisteistä.

Suojele polkupyörääsi!
•	 Käytä turvallista lukkoa!
•	 älä jätä polkupyörääsi syrjäiseen paikkaan, 

yritä laittaa se suojattuun paikkaan / 
videovalvonnan lähelle tai paikkoihin, joissa 
on paljon ihmisiä! 

•	 Lukitse mahdollisuuksien mukaan runko ja 
molemmat renkaat!

•	 Ota lisävarusteet mukaan - lamppu, pumppu 
sekä mittari!

Taksi

Taksipalveluista voi maksaa sekä käteisellä että 
kortilla. Joissain takseissa voi maksaa ainoastaan 
käteisellä.

Hintatietojen on oltava näkyvissä taksin 
ulkopuolella, auton ovessa. Riiassa 
kaupunki määrittää henkilöautotaksien 
maksimihinnat. Lisätietoja on saatavissa 
Riian kaupunginhallituksen liikenneosastolta: 
www.rdsd.lv, +371 80003600 (maksuton).

Jos olet aikeissa lähteä taksilla Riian 
ulkopuolelle, taksinkuljettajalta kannattaa kysyä 
jo etukäteen arviota matkan hinnasta!

Riian lentokentältä
Viralliset taksiyhtiöt "Baltic Taxi" ja "Rīgas 
Taksometru parks" (Red Cab) vievät teidät 
kaupungin keskustaan noin 15 minuutissa ja se 
maksaa EUR 12,00 - 15,00.

Rīga
(Riika)

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Riian keskusta 13 km Jūrmala 20 km

Lyhytaikaista

Riian kansainväliselle lentokentälle saapuvat lennot

Merkinnät

GPS[ , ] Koordinaatit AO
Paikallinen linja-
autoasema

+371 6 xxxxxxx Lankapuhelinnumero •B1 Kvadrantti

+371 2 xxxxxxx Matkapuhelinnumero Latvialainen perintö

SAO
Kansainvälinen linja-
autoasema

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Matkailuvideoita Latviasta

Bauska  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, GPS[56.409946,24.185371], +371 63923797, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •B3

Dobele. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A3

Jelgava  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005447, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Jūrmala. Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv •B2

Ķekava  Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, GPS[56.828690,24.238909], 
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2

Līgatne  Spriņģu iela 2, Līgatne, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1

Ogre. Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.visitogre.lv •C2

Salaspils  Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, 
visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •B2

Saulkrasti  Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •B1

Sigulda  Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150, GPS[57.154875,24.853517], +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1

Tērvete. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.487677,23.373226], +371 63726212, 
tervetetic@inbox.lv, www.mammadaba.lv •A3

Tukums. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv •A2

EDEn:in palkinnon saaneet määräpaikat

Jūrmala 1 7 Līgatne 17 19 Tērvete 26

Info: http://ec.europa.eu/eden

Juna-asemat Jūrmalassa
Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, 
Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Matkustaja-alueet 
A/B

Saapuvien 
lentojen alueet

www.riga-airport.com

1 Matkailukohde Matka kilometreissä Päätie Asvaltti päällyste Kansallispuisto, luonnonsuojelualue Lentokenttä Hotelli

Matkailuneuvonta Rautatie Moottoritie Karkeapintainen 
päällyste

Kansallispuistojen
ja reservaattien rajat Satama Vierastalo

'Kannattaa nähdä' paikka Huippu 1. luokan tie Soratie Maan raja Sinisen lipun uimaranta Telttailu


