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@ e-mail, strona internetowa

Godziny otwarcia – miesiąc, dzień tygodnia, godziny

wycieczki z przewodnikiem dostępne w podanych 
językach: De – niemiecki, es – hiszpański, Fi – fiński, 
Fr – francuski, en – angielski, LV – łotewski, ru – rosyjski, 
se – szwedzki

współrzędne GPs

wskazówki dotyczące dojazdu, odległość

wskazówki dotyczące transportu publicznego, czas 
podróży

najważniejsze wydarzenia

miejsca wyróżnione certyfikatem jakości „Q-Latvia”

Łotwa. to zielony kraj z piaszczystymi, nadmorskimi 
plażami, rozległymi lasami i dziewiczą przyrodą. Kraj 
o starych tradycjach historycznych i kulturowych, 
bogatej architekturze, pełen zachwycających 
zabytków. Kraj wiejskiej sielanki, nowoczesnych miast 
i nienachalnych, acz gościnnych ludzi i bezpiecznego 
otoczenia.
Perła krajów bałtyckich – Łotwa to jedno z państw 
członkowskich unii europejskiej znajdujące się na 
północy europy na wybrzeżu morza Bałtyckiego. 
już od dawien dawna Łotwa znajdowała się 
na skrzyżowaniu dróg pomiędzy zachodem 
i wschodem oraz Południem i Północą. Dlatego też 
Łotwa to kraj wielokulturowy, w którym zlały się 
tradycje wszystkich tych ziem, tworząc wyjątkową 
mieszankę niespotykaną nigdzie indziej na świecie. 
uważna obserwacja i nieśpieszny odpoczynek 
pozwoli spostrzec rzeczy, które sprawią, że serce 
zabije szybciej z podekscytowania.
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PaŁac runDāLe

najpiękniejsza z pereł architektury na Łotwie, Pałac 
w rundāle, zaprasza do nieśpiesznego zwiedzania 
osiemnastowiecznych wnętrz, zachłyśnięcia 
się odurzającymi zapachami różanego ogrodu, 
zatrzymania wzroku przy fontannie mieniącej 
się wszystkimi kolorami tęczy i doświadczenia 
beztroskiej codzienności dworu Księstwa Kurlandii.

Pałac ernsta johanna von Biro, faworyta rosyjskiej 
cesarzowej anny iwanowny został zaprojektowany 
przez legendarnego architekta rosyjskiego dworu 
Francesca rastrelliego i jest jednym z najbardziej 
niezwykłych zabytków sztuki baroku i rokoka Łotwy. 
możesz podziwiać jego wspaniały wygląd, luksusowe 
wnętrza oraz barokowy ogród różany z największą 
kolekcją róż na Łotwie. odbywają się tu również 
wysokiej klasy koncerty oraz wydarzenia kulturalne. 
możesz z łatwością spędzić tu cały dzień, zwiedzając 
pokoje, wystawy i poznając historię pałacu i parku. 
zaledwie 15 km dalej znajduje się zamek Bowski 
wraz ze średniowiecznymi ruinami i wystawami 
zabytkowych ubrań. w pobliżu znajduje się również 
pałac w mežotne, najwspanialszy zabytek architektury 
klasycyzmu Łotwy. 

muzeum PaŁacowe runDāLe

Pilsrundāle, rundāles pagasts, rundāles novads, 
LV–3921
+371 63962274, +371 63962197

@ rundale@rundale.net, www.rundale.net

maj–październik, pn.–nd. 10.00–18.00,
listopad–kwiecień, pn.–sob. 10.00–17.00
LV, ru, en, De, Fr

56.414616, 24.025383

z rygi 67 km drogą a7 do Bauska; potem 12 km drogą 
P103 do Pilsrundāle.
autobus „rīgas sao–Bauskas ao” 
(1 h 10 min–1 h 30 min) i 
autobus „Bauskas ao–Pilsrundāle” (15 min). 
rozkłady jazdy autobusów: www.autoosta.lv
Festiwal muzyki ludowej Bauska (lipiec), 
Festiwal hilfort mežotne (maj), 
Festiwal muzyki dawnej (lipiec)
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centrum inFormacji turystycznej w ryDze

rātslaukums 6, rīga, LV–1050

+371 67037900

@ info@rigatic.lv, www.liveriga.com

maj–wrzesień, pn.–nd. 9.00–19.00
październik–kwiecień, pn.–sob. 10.00–18.00
LV, ru, en, De, se, no, Fr, it, es

56.947140, 24.107105

Parkingi w rydze: www.rigassatiksme.lv, 
www.europark.lv
rozkłady jazdy autobusów, trolejbusów i tramwajów: 
www.rigassatiksme.lv, 
rozkłady jazdy autobusów międzymiastowych: 
www.autoosta.lv
rozkłady jazdy pociągów: www.pv.lv/en
Festiwal operowy w rydze (czerwiec), 
rīga Festiwal (sierpień), 
Festiwal świateł  „staro rīga” (listopad), 
targ Bożonarodzienowy (grudzień)

rysKa starówKa 

sercem rygi jest jej starówka. Każdy krok po 
wybrukowanych uliczkach odsłania jakąś kartę 
osiemsetletniej historii miasta. jest ona wystarczająco 
mała, aby można było się w niej poczuć jak w 
domu, a jednocześnie dość duża, aby nie przestać 
zachwycać się skrywanymi w niej świadectwami 
historii i światowym dziedzictwem unesco. zwiedzaj 
powoli!

stare miasto w rydze jest historycznym 
i geograficznym centrum stolicy Łotwy, położonym 
nad prawym brzegiem rzeki Dźwiny. znajduje się tu 
dość niewielki system fortyfikacji, który powstawał 
w okresie Xiii–XViii w., wraz z wyjątkowymi 
średniowiecznymi budynkami mieszkalnymi 
i sakralnymi, które przetrwały dwie wojny światowe. 
Brukowane uliczki starówki podkreślają jej antyczny 
charakter. nie można również przeoczyć budynków 
w stylu art nouveau – ryga jest uważana za 
europejską stolicę tego stylu w architekturze. 
na lewym brzegu rzeki Dźwiny usytuowana jest 
Pārdaugava – dzielnica, w której podziwiać można 
wyjątkową architekturę drewnianą z XiX w. Łotewskie 
muzeum etnograficzne znajduje się na obrzeżach 
miasta. jest to jedno z najstarszych muzeów w 
europie, znane z zabytków drewnianej architektury 
ludowej.
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BazyLiKa w aGŁonie

w Łatgalii znajdziesz nie tylko setki malowniczych 
jezior, ale również świątynie najrozmaitszych 
wyznań, pośród których jest również jedno z 
najbardziej znanych miejsc kultu na świecie – 
Bazylika wniebowzięcia najświętszej maryi Panny w 
agłonie, która rokrocznie gromadzi tysiące wiernych. 
wyjątkowa aura panująca w świątyni oraz jej bogate 
wnętrza pozwalają choć na chwilę zapomnieć o 
troskach i pośpiechu dnia codziennego i zmuszają do 
zastanowienia się nad tym, co w życiu najważniejsze.

już w XVii w. Dominikanie stworzyli tu klasztor 
i zbudowali pierwszy drewniany kościół w agłonie. 
Gdy wybudowany w 1699 r. kościół spłonął, na jego 
miejsce wybudowano kamienny klasztor i obecny 
kościół. ich budowa trwała od 1768 do 1788 r. 
Świątynia posiada bogatą kolekcję obrazów, rzeźb 
i innych dzieł sztuki. Ponadto podczas uroczystości 
religijnych odsłaniane jest słynne arcydzieło, 
„cudowny obraz matki Boskiej agłońskiej”, który 
podobno ma moc uzdrawiającą. w 1993 roku agłonę 
odwiedził papież jan Paweł ii.

typowe dla mieszkańców agłony dążenie do spokoju 
i harmonii można poczuć, spacerując w okolicach 
miejscowości rzeżyca i Parku narodowego „raźno”, 
oglądając znajdujące się tam ceramiczne dzieła 
sztuki. odpocząć od trosk dnia codziennego można 
również nad jednym z wielu okolicznych jezior lub 
próbując miejscowych potraw, przygotowywanych 
przez gościnnych agłończyków.

centrum inFormacji turystycznej w aGŁonie

somersētas iela 34, aglona, aglonas novads, LV–5304

+371 65322100, +371 29118597

@ turisms@aglona.lv, www.aglona.travel

czerwiec–sierpień, pn. 9.00–17.00 • wt.–śr. 9.00–19.00 
• czw.–pt. 9.00–19.00 • sob. 10.00–16.00
wrzesień–maj, pn.–pt. 08:30–17.00
LV, ru

56.135856, 27.000398

z rygi 170 km autostradą a6 do Līvāni; potem 36 km 
trasą do Preiļi; następnie drogą P62 do agłony.
autobusem „rīgas sao–aglona” (4 h 10 min) lub 
„rīgas sao–Dagadas ao” (3 h 50 min).
rozkłady jazdy autobusów: www.autoosta.lv
uroczystość wniebowzięcia maryi Panny (sierpień)
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jurmaŁa – naDmorsKi Kurort

jurmała to nie tylko najpopularniejszy nadmorski 
kurort na Łotwie, ale również największy we 
wszystkich krajach bałtyckich. Dzięki swoim białym, 
piaszczystym plażom, zdrowemu powietrzu lasów 
sosnowych, sPa i uzdrowiskom jurmała pomoże 
przywrócić siły i cieszyć się pełnią życia. odwiedź 
jurmałę – jeden z najwspanialszych celów podróży 
w europie, miasto z certyfikatem „european 
Destinations of excellence”!

Kurort znajduje się 23 km od stolicy Łotwy – rygi. 
Biały piasek pokrywa liczącą prawie 26 km plażę, 
która została nagrodzona odznaczeniem „Błękitnej 
Flagi”, świadczącym o jakości, bezpieczeństwie 
i wygodzie (również dla osób niepełnosprawnych). 
uzdrowiska, ośrodki rehabilitacyjne oraz centrum sPa 
oferują przez cały rok szeroką gamę zabiegów sPa 
oraz produkty bogate w wody mineralne i torf. miasto 
może się pochwalić wyjątkową XiX- i XX-wieczną oraz 
secesyjną architekturą, a także naturalnymi zasobami 
Parku narodowego Ķemeri. jurmała jest doskonałym 
miejscem wypoczynku dla całej rodziny – tu znajdują 
się liczne atrakcje, place zabaw dla dzieci oraz 
największy park wodny w europie Północnej.

centrum inFormacji turystycznej w jurmaLe

Lienes iela 5, majori, jūrmala, LV–2015

+371 67147900

@ info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv

styczeń–grudzień, pn. 9.00–18.00 • wt.–pt. 9.00–17.00 
• sob. 10.00–17.00 • nd. 10.00–15.00
LV, ru, en, De

56.971153, 23.799639

trasa z rygi 23 km autostradą a10 do jurmały. 
zezwolenie na wjazd pojazdów mechanicznych do 
jurmały: www.tourism.jurmala.lv
Pociąg „rīga–tukums”, „rīga–sloka”, „rīga–Dubulti” lub
„rīga–Ķemeri” (25 min–60 min). Przystanki w jurmałe:
Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, majori, Dubulti,
jaundubulti, Pumpuri, melluži, asari, Vaivari, sloka,
Kūdra, Ķemeri. rozkład jazdy pociągów: www.pv.lv/en
w sezonie letnim (maj–wrzesień) możesz dostać się 
motorówką „new way” z rygi do jurmały (majori) 
rozkład jazdy motorówki: www.pie–kapteina.lv
otwarcie sezonu Letniego uzdrowiska jurmała (maj),
Festiwal na ulicy jomas (lipiec),
noc nietoperzy w Parku narodowym Kemeri (lipiec),
międzynarodowy Letni Festiwal muzyczny (sierpień)
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ParK naroDowy Gauja – 
LīGatne

malownicza dolina rzeki Gauja już od kilkuset lat 
przyciąga turystów z całego świata. można tu nie 
tylko poczuć urok pierwotnej przyrody, ale również 
powrócić do tajemniczych czasów średniowiecza 
lub skorzystać z rozmaitych możliwości aktywnego 
wypoczynku przez cały rok. odwiedź Līgatne – jeden 
z najwspanialszych celów podróży w europie, miasto 
z certyfikatem „european Destinations of excellence”!

w Parku narodowym znajduje się ponad 500 
pomników historycznych i kulturowych – forty, 
zamki z kamienia, kościoły, dwory, studnie i wiatraki, a 
także inne zabytki archeologiczne i architektoniczne. 
Główne cele turystów stanowią sigulda i Kieś (cēsis), 
jednak Park oferuje nam o wiele więcej. 
Prawdziwy miłośnik przyrody nie może pominąć 
szlaków turystycznych, gdzie będzie mógł 
zaobserwować ogromną różnorodność gatunków 
dzikich zwierząt i 333 jaskinie z piaskowca, 
znajdujące się nieopodal; fani sztuki militarnej mają 
okazję zdobycia niezapomnianych doświadczeń, 
zwiedzając tajny podziemny bunkier w Līgatne, który 
został zbudowany na wypadek wojny nuklearnej, 
a osobom interesującym się historią z pewnością 
spodoba się wycieczka do fabryki papieru w Līgatne, 
a także rzeźby wykonane antyczną metodą dłubanki, 
znajdujące się w parku Vienkoču.

centrum inFormacji turystycznej w LīGatne

spriņģu iela 2, Līgatne, Līgatnes novads, LV–4110

+371 64153169, +371 29189707

@ info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

maj–wrzesień, pn.–nd. 09.00–18.00
październik–kwiecień, pn.–nd. 9.00–17.00
LV, ru, en

57.232929, 25.038416

z rygi 65 km autostradą a2 do augšlīgatne, następnie 
6 km drogą V283 do Līgatne.
Pociąg „rīga–Valga”, „rīga–cēsis” lub „rīga–Valmiera” do 
przystanku „Līgatne” (1 h 20 min).
rozkłady jazdy pociągów: www.pv.lv/en
autobus „rīgas sao–cēsu ao” do przystanku „Līgatne” 
(1 h 25 min.). 
rozkłady jazdy autobusów: www.autoosta.lv 
autobus „augšlīgatne–Gaujasmala” lub 
„augšlīgatne–skaļupes” (20–30 min.).
rozkłady jazdy autobusów: www.visitligatne.lv
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KuLDyGa

Kuldygę we wszystkich okresach wychwalali 
i zachwycali się nią nie tylko poeci, ale również 
malarze. urokliwe czerwone dachówki małego miasta 
w Kurlandii i jego spokojna atmosfera zachęcają 
do nieśpiesznych spacerów po cichych uliczkach, 
przejażdżek rowerowych lub oglądania seansów 
filmowych pod chmurką. odwiedź Kuldygę – jeden 
z najwspanialszych celów podróży w europie, miasto 
z certyfikatem „european Destinations of excellence”!

stare budynki Kuldygi, stolicy byłego księstwa 
Kurlandii, w połączeniu z otaczającą naturą tworzą 
niepowtarzalną, harmonijną atmosferę, której nie da 
się doświadczyć w żadnym innym miejscu europy. 
w centrum Kurlandii, którego główny rozwój 
przypadł na przełom XVii i XViii wieku, zachowały się 
małe, drewniane chaty i wąskie uliczki, a fundamenty 
domów na starym mieście tworzą dolinę małej rzeczki 
aleksupite. malowniczy ceglany most w Kurlandii jest 
jednym z najstarszych takich mostów w europie. 
miasteczko jest też znane dzięki najszerszemu 
wodospadowi w europie – Ventas rumba 
(249 m.). wiosną i jesienią można tutaj zaobserwować 
niecodzienne zjawisko: młode ryby próbujące 
pokonać wodospad, wyskakując wysoko w powietrze. 
zapewne to właśnie w Kuldydze zrobicie najlepsze 
zdjęcia z całej wyprawy!

centrum inFormacji turystycznej w KuLDyDze

Baznīcas iela 5, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV–3301

+371 63322259, +371 29334403

@ tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

styczeń–grudzień, pn.–pt. 9.00–17.00 • sob. 10.00–16.00 
• nd. 10.00–15.00
LV, ru, en, De, es

56.968594, 21.971016

z rygi 75 km autostradą a10 do skrzyżowania Kandava; 
następnie 64 km. drogą P130 do Kuldygi.
autobus „rīgas sao–Kuldīgas ao” 
(2 h 30 min–3 h 40 min). 
rozkłady jazdy pociągów: www.autoosta.lv
Dzień i noc kolarstwa w Kuldydze (maj),
Święto Kuldygi – miasta miłości (lipiec)
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muzeum i rezerwat turaiDa – 
siGuLDa

w języku liwskim, czyli języku starych mieszkańców 
terenów Łotwy, turaida oznacza „ogród Boga”. 
oglądając okolicę w tracie lotu balonem lub 
z przeciwnego brzegu rzeki Gauja jesiennym 
popołudniem, można dostrzec, jak zamek turaida 
wznosi się ponad korony drzew niczym potężny 
statek zbudowany z czerwonych cegieł. Pozostaje 
jedynie wejść na górę i spokojnie cieszyć się tym 
nieopisanym pięknem stworzonym przez człowieka 
i naturę.

obchodząc dookoła zamkowe mury obronne, 
zwiedzający muzeum i rezerwat w turaidzie 
mogą poznać Xi–wieczną historię i kulturę 
krajów nadbałtyckich. na wzgórzu Dainu mieści 
się ogród rzeźb, poświęcony łotewskiej kulturze 
ludowej. Kościół w turaidzie to jeden z najstarszych 
drewnianych zabytków sakralnych na Łotwie. na 
terenie muzeum i rezerwatu znajduje się kilka ścieżek 
przyrodniczych, które odkryją przed tobą rzadkie 
okazy roślin, skaliste zbocza piaskowca oraz zamkowe 
fortyfikacje i wieże, które można podziwiać z dotąd 
nowych i niezwykłych stron.
sigulda, jedno z najpiękniejszych łotewskich miast, 
leży nieopodal doliny rzeki Guaji. to miejsce zaskakuje 
zapierającymi dech w piersiach widokami i bogatą 
ofertą letnich, jak również zimowych sportów 
ekstremalnych oraz wspaniałych, muzycznych 
imprez plenerowych – doskonały wypoczynek dla 
całej rodziny.

centrum inFormacji turystycznej w siGuLDzie

ausekļa iela 6, sigulda, siguldas novads, LV–2150

+371 67971335

@ info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

maj–wrzesień, pn.–nd. 9.00–19.00,
październik–kwiecień, pn.–nd. 9.00–18.00
LV, ru, en, De

57.153206, 24.853781

z rygi do siguldy 51 km autostradą a2.

autobusem „rīgas sao–siguldas ao” 
(1 h 10 min–1 h 50 min). 
rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv
Pociągiem „rīga–sigulda”, „rīga–Valga” lub „rīga–cēsis”, 
przystanek końcowy „sigulda” (1 h 15 min). 
rozkład jazdy pociagów: www.pv.lv/en
Festiwal nocy Świętojańskiej (czerwiec), 
Festiwal Kremerata BaLtica (czerwiec–lipiec), 
Festiwal Bluesa i Krajowy Konkurs muzyki Bluesowej 
(lipiec), międzynarodowy Festiwal muzyki operowej 
w siguldzie (lipiec–sierpień).
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KieŚ (cēsis)

Kieś to jedno z najstarszych i bez wątpienia 
najpiękniejszych łotewskich miast. Średniowieczny 
zamek w Kiesi od Xiii w. dzielił swój los z miastem 
w bitwach przeciwko wojskom rosyjskim, polskim 
i szwedzkim, aby teraz swoimi dwoma parkami, 
krętymi, brukowanymi uliczkami i gościnnymi 
mieszkańcami oczarowywać gości miasta, tworząc 
iście romantyczną atmosferę.

Brukowane ulice starego miasta Kiesi zachowały 
swój układ od czasów średniowiecznych. otaczają 
je stare budynki pokryte czerwoną dachówką 
z ogrodzonymi tylnymi podwórzami i odnowionymi 
fasadami. Kompleks zamku cēsis to jeden 
z najbardziej niezwykłych świadków wiekowej 
historii miasta. spokojna atmosfera starego miasta 
zachęca do odpoczynku w jednej z przytulnych 
kawiarni i cieszenia się chwilami relaksu. Każdego 
roku miasto budzi się do życia dzięki odbywającym 
się tam festiwalom oraz imprezom artystycznym 
i kulturowym. zimą miasto zaprasza narciarzy 
i miłośników innych sportów zimowych do spędzania 
czasu w pobliskich centrach aktywnego wypoczynku.
zaledwie 8 km od Kiesi znajduje się jeszcze starszy, 
zamieszkały niegdyś obszar – zamek na jeziorze 
w āraiši. rekonstrukcja osady z epoki brązu składa 
się z ponad 20 domów położonych na małej wyspie 
pośrodku jeziora.

centrum inFormacji turystycznej w Kiesi

Pils laukums 9, cēsis, cēsu novads, LV–4101

+371 64121815, +371 28318318

@ info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

maj–wrzesień, pn.–nd. 10.00–18.00
październik–kwiecień, wt.–sob. 10.00–17.00 
• nd. 10.00–16.00
LV, ru, en, De

57.313393, 25.272346

z rygi 79 km autostradą a2 do zjazdu na Kieś, 
następnie 10 km drogą P20 do Kiesi.
autobusem „rīgas sao–cēsu ao” 
(1 h 45 min–2 h 40 min). 
rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv
Pociągiem „rīga–cēsis” lub „rīga–Valga”, przystanek 
końcowy „cēsis” (1 h 15 min). 
rozkład jazdy pociagów: www.pv.lv/en
Festiwal Kultury Liwskiej w Kiesi (maj), 
Festiwal sztuki w Kiesi (lipiec–sierpień), 
Pokazy filmów historycznych w zamku cēsis (sierpień)
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LiPawa (LiePāja)

Lipawa to nie tylko rozległe, piaszczyste plaże, na 
których można odpoczywać latem, ale również 
jedyne w swoim rodzaju dziedzictwo kulturowe, 
architektoniczne i wojskowe. obowiązkowym 
punktem zwiedzania jest cudowna drewniana 
zabudowa i budynki w stylu secesyjnym, koniecznie 
trzeba zajrzeć do jednej z galerii sztuki i przejść przez 
okalający miasto dziewiętnastowieczny system 
fortyfikacji, na który składają się twierdze i fortece. 
odwiedź Lipawę – jeden z najwspanialszych celów 
podróży w europie, miasto z certyfikatem „european 
Destinations of excellence”!

Lipawa jest wiekowym, bo liczącym sobie już ponad 
750 lat, miastem portowym na wschodnim wybrzeżu 
morza Bałtyckiego. to miasto muzyki i kultury. 
odwiedź międzynarodowe festiwale i koncerty 
i zabaw się w klubach muzycznych w mieście. zobacz 
najdłuższy bursztynowy naszyjnik i największe 
organy o trakturze mechanicznej na świecie! Lipawa 
to także miasto kontrastów. Przejdź się z pochodnią 
po labiryntach północnych fortów, odkryj niezwykłą 
architekturę portu wojskowego „Karosta” i byłego 
więzienia oraz secesyjne budynki w centrum miasta 
i unikalną drewnianą zabudowę w parku nadmorskim! 
w Lipawie znajdziesz również popularną wśród 
urlopowiczów i surferów plażę z „Błękitną Flagą”, 
wybierzesz się na spacer nadbrzeżną promenadą, 
zatrzymasz się w klimatycznych miejscach i spędzisz 
czas w przytulnych kawiarniach i pubach.

centrum inFormacji turystycznej w LiPawie

rožu laukums 5/6, Liepāja, LV–3401

+371 63480808, +371 29402111

@ info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

kwiecień–wrzesień, pn.–pt. 9.00–19.00 
• sob. 10.00–18.00 • nd. 10.00–15.00
październik–marzec, pn.–pt. 9.00–17.00 
• sob. 10.00–15.00
LV, ru, en, De, Fi, Fr

56.507343, 21.011084

z rygi do Lipawy 215 km autostrada a9.

autobusus „rīgas sao–Liepājas ao” (3 h 30 min).
rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv
Pociąg „rīga–Liepāja” (3 h 10 min).
rozkład jazdy pociągów: www.pv.lv/en
Festiwal muzyczny Piano stars (marzec), Festiwal morza 
(lipiec), międzynarodowy Festiwal muzyczny summer 
sound Liepāja (lipiec), międzynarodowy Festiwal 
organowy w Katedrze trójcy Świętej w Lipawie 
(wrzesień)
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winDawa (VentsPiLs)

windawa to stare, trzynastowieczne miasto 
marynarzy i rybaków, w którym zgodnie obok 
siebie istnieje port i plaża, nad którą powiewa 
„Błękitna Flaga”. mieszkańców miasta charakteryzuje 
ukształtowany przez morski wiatr upór i kwiecista 
dusza. Przyjedź z dziećmi i przyjaciółmi i razem 
udajcie się do łotewskiej stolicy kwiatów i fontann, 
do przyjaznego dla rodzin i rekreacji nadmorskiego 
miasta.

windawa zaprasza cię na wypoczynek na białej, 
piaszczystej plaży oznaczonej „Błękitną Flagą” nad 
morzem Bałtyckim lub w otwartych bądź krytych 
parkach wodnych. Dzieci pokochają dwie tutejsze 
sale zabaw. zimą w Parku Przygód w windawie 
można jeździć na nartach po sztucznie ośnieżonym 
stoku, natomiast latem warto przetestować 
swoją kondycję na różnych trasach linowych. na 
ciekawych świata czeka jedyne cyfrowe planetarium 
i obserwatorium na Łotwie. historia rynku na 
starym mieście ożywa dzięki melodyjnemu 
brzmieniu dzwonów dobiegającemu z dzwonnicy 
zamku zakonu Kawalerów mieczowych, Domowi 
rzemiosł oraz wąskim, brukowanym uliczkom 
ostgals (dzielnicy windawy). niezapomnianym 
przeżyciem jest przejażdżka maszyną parową 
„mazbānītis” z 1916 r., będącą eksponatem skansenu 
nadmorskiego, lub rejs statkiem „hercogs jēkabs” 
wzdłuż portu. windawa jest znana z organizowanej 
tu Parady Krów, dziwacznych rzeźb kwiatowych, 
klombów oraz fontann.

centrum inFormacji turystycznej w winDawie

Dārzu iela 6, Ventspils, LV–3601

+371 63622263

@ tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com

styczeń–grudzień, pn.–pt. 8.00–19.00 
• sob. 9.00–19.00 • nd. 10:00-16:00
LV, ru, en, De, Lt

57.395870, 21.567535

z rygi 189 km autostradą a10 do windawy. 

autobusem „rīgas sao–Ventspils ao” (3–4 h). 
rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv 
turniej rycerski „Lilium Vindaviensis” na zamku zakonu 
Kawalerów mieczowych w windawie (czerwiec),
międzynarodowy zjazd cyklistów regionu morza 
Bałtyckiego „Kurlandzki zjazd rowerowy” (lipiec),
Festiwal Latawców (lipiec), międzynarodowy Bałtycki 
Festiwal Kwiatów „Dywany kwiatowe” i Festiwal miejski 
w windawie (sierpień)
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Do największych portów łotewskich kursują promy z innych portów 
na morzu Bałtyckim.

Ryga
Lipawa

windawa

Sztokholm
www.tallinksilja.com 

Nynashamn 
www.stenaline.com 

travemunde 
www.stenaline.com 

• Port w rydze (www.rop.lv)
• Port w Lipawie (www.liepaja–ses.lv)
• Port w windawie (www.portofventspils.lv)

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

• Lokalizacja: europa Północno–
wschodnia, na wschodnim 
wybrzeżu morza Bałtyckiego

• Powierzchnia: 64 589 km²
• Kraje sąsiadujące: estonia, rosja, 

Białoruś, Litwa
• Liczba mieszkańców: 1 969 000 

mieszkańców
• ustrój polityczny: republika 

parlamentarna
• członek unii europejskiej, należy do strefy schengen
• język urzędowy: łotewski
• Grupy etniczne: 61,4% Łotysze, 26% rosjanie, 3,4% Białorusini, 2,3% 

ukraińcy, 1,3% Polacy, 5,6% inni
• stolica: ryga
• największe miasta: ryga, Dyneburg, windawa, jurmała, jełgawa, 

Lipawa, rzeżyca
• czas lokalny: Gmt+2, od końca kwietnia do końca października 

obowiązuje czas letni Gmt+3
• waluta: euro
• Domena internetowa: .lv

na Łotwę szczególnie łatwo dostać się za pomocą transportu 
lotniczego. Port lotniczy w rydze to najszybciej rozwijające się 
lotnisko w europie, które oferuje bezpośrednie połączenia z ponad 
80 miastami na świecie. Główne trasy i przybliżony czas lotu:

Poniżej 1 godziny 1–2 godziny Ponad 2 godziny

helsinki, mińsk, 
sankt Petersburg, 
sztokholm, tallin, 
tampere, wilno, 
warszawa

Berlin, Kopenhaga, 
Dusseldorf, 
Frankfurt, hamburg, 
Kijów, moskwa, 
oslo, Praga, wiedeń

amsterdam, Barcelona, 
Bruksela, Dublin, 
Genewa, stambuł, 
Londyn, manchester, 
mediolan, monachium, 
Paryż, rzym, taszkient, 
tel awiw

odległość z lotniska w rydze do centrum miasta wynosi 13 km, 
a popularny kurort jurmała znajduje się w odległości 20 km.

Międzynarodowy Port Lotniczy „Ryga”
• adres: Lidosta „rīga” 10/1, mārupes novads
• infolinia: +371 29311817
• Przechowalnia bagażu: +371 67207236, 

arrival.service@riga–airport.com
• strona internetowa: www.riga–airport.com

międzynarodowe przewozy autobusowe łączą Łotwę z wieloma 
europejskimi i rosyjskimi miastami. Dworzec autobusowy znajduje 
się obok centralnego targu w rydze. stamtąd można dotrzeć do 
innych miast i miejscowości na Łotwie. standard autobusów jest 
różny i zależy od przewoźnika i trasy. na wielu trasach kursują 
mikrobusy i autobusy ekspresowe. Bilety można nabyć wcześniej 
w kasach dworcowych lub, o ile są wolne miejsca, u kierowcy, płacąc 
gotówką. w piątki i soboty pociągi mogą być przepełnione. na 
dworcu autobusowym działa centrum informacji.

Międzynarodowy Dworzec autobusowy w Rydze
• adres: Prāgas iela 1
• rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv
• zakup biletów w internecie: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
• infolinia: +371 90000009 (usługa płatna)
• Godziny otwarcia kas biletowych: 6.00–22.00

autobus na lotnisko: nr 22
• czas przejazdu: 30 min (przybliżony czas)
• rozkład jazdy, bilety: www.rigassatiksme.lv
• infolinia: +371 80001919 (usługa bezpłatna)

• ruch prawostronny;
• maksymalna dozwolona prędkość w obszarze zabudowanym: 

50 km/h, poza obszarem zabudowanym: 90 km/h, w niektórych 
innych obszarach 100 km/h;

• Przez cały rok w trakcie dnia pojazd musi mieć włączone światła do 
jazdy dziennej;

• Dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy pojazdu wynosi 
0,5 promila;

• Kierowca i pasażerowie muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa 
a dzieci muszą podróżować w fotelikach samochodowych;

• od 1 grudnia do 1 marca wszystkie pojazdy samochodowe 
i autobusy, których pełna masa nie przekracza 3,5 t muszą być 
wyposażone w opony zimowe. Pojazdom wyposażonym w opony 
z kolcami zabrania się jazdy w okresie od 1 maja do 1 października;

• zezwolenie na wjazd pojazdu do jurmały: www.tourism.jurmala.lv;
• obywatele krajów spoza ue przyjeżdżający na Łotwę samochodem 

muszą mieć zieloną kartę.

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

transport kolejowy to jeden z najpunktualniejszych i najtańszych 
sposobów podróży na Łotwie. Komfort podróży w wagonach jest 
różny, a na popularnych trasach w niektórych godzinach porannych 
i wieczornych pociągi mogą być przepełnione. Bilety można nabyć 
zarówno w przedsprzedaży w kasach biletowych lub w pociągu 
u konduktorów za gotówkę po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej. na 
centralnym Dworcu Kolejowym w rydze działa centrum informacji.

Centralny Dworzec Kolejowy w Rydze
• adres: stacijas laukums 2
• rozkład jazdy pociągów: travel.ldz.lv, www.pv.lv/en
• Aplikacja mobilna (Google Play • App Store): Pasažieru vilciens
• infolinia: +371 67231181 (bezpłatne)
• e–mail: uzzinas@ldz.lv
• czas pracy kas biletowych: 4:30–23:40

w pociągach można przewozić rowery! 
jeśli obwód rowerów przekracza dwa metry, należy zakupić bilet 
bagażowy.

FaKty o Łowtie

transPort Lotniczy

Prom

autoBus PociąG

samochóD



Międzynarodowy numer 
kierunkowy

+  3  7  1

Numery alarmowe (bezpłatne)

służba ratunkowa 1  1  2 obowiązujący 
w unii europejskiej 
ujednolicony 
telefon alarmowy 
na policję, straż 
pożarną i pogotowie 
ratunkowe.

policja 1  1  0

straż pożarna 1  1  2

pogotowie 
ratunkowe

1  1  3

wyciek gazu 1  1  4

pomoc 
samochodowa

1  8  8  8

Całodobowe 
służby 
informacyjne

1  1  8  8  
1  1  8  9

wszelkiego 
rodzaju informacje 
o Łotwie 
(usługa płatna)

PrzyDatne numery teLeFonów

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).

© Łotewska agencja inwestycji i rozwoju, 2016
Fotografia: Łotewska agencja inwestycji i rozwoju, r.hofmanis, 
s.Kuzmickis. 
z języka angielskiego przetłumaczyły studentki Katedry do 
Badań nad Przekładem i Komunikacją międzykulturową  
uniwersytetu jagiellońskiego w Krakowie: jessica Barber, 
aneta chmura, urszula Feret, justyna Konopelska, 
Katarzyna Krupa, anna Kurpiel, alicja majczak, 
aleksandra miszta, monika nowak i Katarzyna sokołowska.
egzemplarz bezpłatny
www.latvia.travel




