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Fotografia: z archiwum Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki, V.Descenko,
SIA "Rigas nami", V.Kleins, D.Stamberga, I.Vikmanis, E.Plinta, I.Sturmanis, L.Balodis,
M.Kudrjavcevs, RPAS "Rigas Centraltirgus", I.Putans, Biedriba "Rigas Spikeri", SIA "BC Grupa",
SIA "Ramkalni Serviss", G.Dukste, V.Vitola, IK "Vienkoci", I.Kublins (LiveRiga), G.Ragelis, R.Hofmanis.
Bezpłatnie
www.latvia.travel, www.latvia.travel/mobile, www.vimeo.com/channels/latviatravel
www.liveriga.com

© Łotewska Państwowa Agencja Rozwoju Turystki, 2015
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Usługi telefonii komórkowej: LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300,
Bite: +371 25851601
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6

Całodobowe służby informacyjne
1188, 1189 – wszelkiego rodzaju informacje o Łotwie (usługa płatna)

4

Numery alarmowe (bezpłatne)
112 – straż pożarna, 110 – policja, 113 – pogotowie ratunkowe, 114 – wyciek gazu,
1888 – pomoc samochodowa
3

Międzynarodowy numer kierunkowy: +371

1

Przydatne numery telefonów

2

Twój oficjalny przewodnik po Łotwie. W bezpłatnej mobilnej aplikacji
Latvia.travel na smartfony obsługujące system iPhone i Android
można znaleźć: zabytki, noclegi, wydarzenia, restauracje i kawiarnie
oraz centra informacji turystycznej. Mobilna aplikacja pozwala w
krótkim czasie pozwala zorientować się w otoczeniu, a zamieszczona
w aplikacji mapa nie tylko ułatwia wyszukiwanie, ale również
wyznacza najprostszą drogę do wybranego miejsca ze wskazaniem
odległości w kilometrach (podróżując pieszo lub samochodem).

12

Bezpłatna aplikacja "Latvia.Travel" na smartfona
13

Rozkoszuj się nieśpiesznym wypoczynkiem na Łotwie!
Informacje o możliwościach dojazdu oraz informacje kontaktowe
centrów informacji turystycznej pomogą ci lepiej zaplanować
wycieczkę poza Rygę, a tym samym lepiej poznać Łotwę.
Czy zdążyłeś już zwiedzić Rygę? Czy chcesz wybrać się na
jednodniową wycieczkę nieopodal stolicy? Mapa zawiera
najpopularniejsze obiekty turystyczne w Rydze i najbardziej
interesujące miejsca w promieniu 70 km od Rygi. Do większości z
tych miejsc można dotrzeć za pomocą transportu publicznego, tj.
autobusem lub pociągiem. Do Jurmały można wygodnie dotrzeć
również rowerem, korzystając ze specjalnie stworzonej trasy
rowerowej.
Ryga i jej okolice

Mapa turystyczna
Ryga

Ryga

i jej okolice

przestrzeganiem specyfiki materiałów budowlanych. Do
wykończenia podłóg zastosowano drewno ze starych
belek stropowych, a na podłogach ułożono płytki, których
wzór w pełni zgadza się z próbkami oryginalnych płytek.
Stała kolekcja muzealna przedstawia zachodnioeuropejskie
obrazy i porcelanę z okresu od XVI do XIX w.
www.rigasbirza.lv

18 najpopularniejszych obiektów
turystycznych w Rydze
1. Plac Ratuszowy. Naprzeciw mostu Kamiennego
(Akmens tilts) znajduje się jeden z najważniejszych placów
ryskiej starówki – plac Ratuszowy. W czasach średniowiecza
w tym miejscu znajdował się plac targowy. W czasie
II wojny światowej (1939-1945) plac został całkowicie
zniszczony, a obecnie można na nim zobaczyć całkowicie
zrekonstruowany ratusz (Rada Miasta Rygi), Dom Bractwa
Czarnogłowych i Dom Szwabego, figura Rolanda i
wzniesiony w 1970 r. budynek Muzeum Okupacji. W domu
Szwabego (Rātslaukums 6) znajduje się Ryskie Centrum
Informacji Turystycznej. www.vecriga.info
2. Dom Bractwa Czarnogłowych. Początek Domu
Czarnogłowych (Rātslaukums 7) stanowił Dom Nowy
wybudowany w latach 30. XIV wieku na potrzeby
radnych miejskich i handlarzy. Od XV wieku budynek
wykorzystywało Bractwo Czarnogłowych, którego
patronem był Św. Maurycy. Nazwę "Dom Bractwa
Czarnogłowych" wprowadzono dopiero 1678 r., ale dopiero
w 1713 r. "czarnogłowi" zostali pełnoprawnymi właścicielami
budynku. Do Bractwa mogli dołączyć wyłącznie nieżonaci
handlarze. W budynku znajdowała się jedna z najbogatszych
kolekcji wyrobów ze srebra. Budynek został zniszczony
w 1941 r. Dom został całkowicie odbudowany w 1999 r.
www.melngalvjunams.lv
3. Kościół św. Piotra. Kościół św. Piotra (Skārņu iela
19) to najwyższy i najbardziej okazały kościół na ryskiej
starówce, który został wybudowany z czerwonej cegły.
Budowa kościoła rozpoczęła się w XIII w., a przez okres
swojego istnienia odcisnęło na nim swoje piętno wiele
okresów architektonicznych. W wieży kościoła znajduje się
winda, którą można wjechać na dwie platformy widokowe,
z których rozpościera się fantastyczny panoramiczny widok
na dachy starówki. www.vecriga.info
4. Opera Narodowa. Chlubą łotewskiego życia
muzycznego i kulturalnego jest Opera Narodowa, która
znajduje się na brzegu kanału miejskiego. Budynek został
wzniesiony w 1863 r. jako Teatr Niemiecki, a w 1995 r.
zakończyła się jego pełna renowacja. Opera posiada
wspaniałą akustykę, a na jej scenie występują światowej
sławy muzycy, odbywają się przedstawienia baletowe
i koncerty muzyki popularnej. Z zewnątrz budynek
przypomina Teatr Bolszoj w Moskwie, a jego wnętrz jest
bardzo luksusowe i wyrafinowane. www.opera.lv
5. Pomnik Wolności. Jednym z centralnych obiektów
turystycznych w Rydze oraz symbolem niepodległości
Łotwy jest Pomnik Wolności, który znajduje się na głównej
ulicy Rygi – ulicy Wolności (Brīvības) i już z daleka można
zobaczyć górujące nad parkami trzy gwiazdy zdobiące
pomnik. Na północ od Pomnika Wolności nad kanałem
miejskim znajduje się jedno z ryskich wzgórz "piaskowych"
– Wzgórze Bastionowe, które wpisuje się w zielony pas
parków okalających starówkę. www.vecriga.info
6. Plac Liwski. Plac Liwski jest stosunkowo nowy, bo
stworzony dopiero w połowie XX w. po II wojnie światowej.
Zachował się tu ciekawy osiemnastowieczny kompleks
budynków mieszkalnych oraz wzniesione w XIX w. budynki
Wielkiej Gildii (stowarzyszenie handlarzy) i Małej Gildii
(stowarzyszenie rzemieślników) z bogatymi i okazałymi
wnętrzami. Latem na placu Liwskim działają kawiarnie,
wieczorami odbywają się koncerty na żywo, a wokół placu
znajdują się restauracje, co sprawia, że nigdy nie brakuje tu
ludzi. www.vecriga.info
7. Plac Katedralny. W samym sercu starówki znajduje
się największy plac – plac Katedralny, wokół którego
zadomowiły się najlepsze uliczne kawiarnie i bary. Dzisiejszy
wygląd plac otrzymał w latach trzydziestych XX w., kiedy
to częściowo zburzona została średniowieczna zabudowa.
Na skraju placu widoczna jest Katedra w Rydze (Doma
laukums 1). Została ona wzniesiona w 1211 r. jako katedra
biskupa Alberta, ale z biegiem lata była wielokrotnie
przebudowywana. Dzisiaj architektura katedry łączy w
sobie cechy późnego stylu romańskiego, wczesnego
gotyku i baroku. Katedra w Rydze to największa świątynia
na Łotwie, która wewnątrz skrywa wiele skarbów sztuki.
www.vecriga.info, www.doms.lv
8. Muzeum Sztuki "Rīgas Birža". Budynek muzeum
został wzniesiony w latach od 1852 do 1855 poprzez
odtworzenie formy palazzo weneckiego renesansu,
która jest ucieleśnieniem bogactwa i obfitości, i jest
on państwowym zabytkiem architektonicznym.
Rekonstrukcja budynku została przeprowadzona z wiernym
odwzorowaniem początkowego wyglądu budynku i
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9. Trzej Bracia. Trzej Bracia (Mazā Pils 19) to ciekawy
kompleks trzech domów mieszkalnych, z których każdy
został wzniesiony w swoim stuleciu, a najstarszy z nich w XV
w. Jeden z domów mieści Łotewskie Muzeum Architektury.
www.archmuseum.lv
10. Baszta Prochowa. Baszta Prochowa (Smilšu 20)
to jedna z baszt fortyfikacji Rygi, która początkowo była
nazywana Basztą Piaskową, a jej budowa datowana jest
na 1330 r. Baszta była wielokrotnie przebudowywana, a
dzisiejszą nazwę otrzymała w XVII w., kiedy to w baszcie
zaczęto magazynować proch strzelniczy. W 1919 r. w baszcie
umieszczono Muzeum Wojny. www.karamuzejs.lv
11. Sobór Narodzenia Pańskiego w Rydze. W centrum
Rygi przy Esplanadzie wznosi się majestatyczny budynek –
Sobór Narodzenia Pańskiego w Rydze, który jest największą
świątynią prawosławną w Rydze. Budynek, który w czasach
radzieckich służył jako planetarium i restauracja, został
odnowiony i na nowo stał się świątynią, w której regularnie
odbywają się msze prawosławne. Sobór Narodzenia
Pańskiego w Rydze to symbol architektury i stabilności,
który odwiedzają nie tylko najważniejsi goście Łotwy, ale
również każdy, kto potrzebuje wyciszenia i bezpieczeństwa.
www.pravoslavie.lv
12. Secesja. Jedna trzecia centrum Rygi została
wybudowana w tym pięknym stylu architektonicznym,
sprawiając, że Ryga jest jednym z najważniejszych centrów
europejskiej secesji. Najlepsze przykłady secesji znajdują się
na ulicy Elizabetes i Alberta. Część budynków zaprojektował
Michaił Eisenstein, syn słynnego, rosyjskiego reżysera
Siergieja Eisensteina. www.jugendstils.riga.lv
13. Rynek Główny. Rynek Główny to jeden z największych
i najstarszych rynków w Europie, na który składa się pięć
pawilonów spożywczych znajdujących się w ogromnych
hangarach dla sterowców. Wokół hangarów i pomiędzy
nimi sprzedaje się wszystko, począwszy od kwiatów, a na
ubraniach skończywszy. Rynek zawsze tętni życiem i jest
to doskonałe miejsce, aby spróbować i kupić miejscowe
produkty. www.centraltirgus.lv
14. Kwartał Spīķeri. Kiedyś znajdowały się tu magazyny,
a teraz centrum sztuki współczesnej z odnowioną
przestrzenią architektoniczną. Kwartał znajduje się
pomiędzy Rynkiem głónym a brzegiem Dźwiny. Spīķeri
to dom twórczych organizacji kulturalnych, miejsce, w
którym odbywają się imprezy muzyczne i pokazy kina
współczesnego, znajdują się tu galerie sztuki, biura,
przytulne restauracje i kawiarnie. www.spikeri.lv
15. Bazar Berga. Elegancki Bazar Berga to historyczny
kompleks budynków z uliczkami dla pieszych, który został
stworzony w okresie od 1887 do 1900 r. To jedno z głównym
miejsc w Rydze, w których można pójść do restauracji lub
na zakupy. Zachęcamy do odwiedzenia małych butików
mody, które oferują lokalne i zagraniczne produktu,
zajrzeć do którejś z eleganckich restauracji lub ulubionych
kawiarni albo po prostu odpocząć i pospacerować.
www.bergabazars.lv
16. Kwartał ulicy Kalnciema. W dzielnicy Pārdaugava
znajduje się kwartał odrestaurowanych domów
drewnianych – unikatowa spuścizna drewnianej architektury
XX w. Budynki zapraszają odwiedzających do zapoznania
się z łotewskim i europejskim wzornictwem, natomiast na
podwórzu odbywają się festyny, wystawy sztuki i pracownie
sztuki. www.kalnciemaiela.lv
17. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Łotewskiego.
Można tu powolnym krokiem pospacerować po ogrodzie
i zapoznać się z egzotycznymi roślinami z całego świata,
obejrzeć kolorowe motyle w pawilonie tropikalnym, albo
po prostu cieszyć się przyrodą w samym centrum życia
miejskiego. Coś dla siebie znajdą tutaj zarówno miłośnicy
ogrodnictwa, botaniki, jak i ci, którzy chcą spędzić czas w
pięknym i zadbanym miejscu i jednocześnie dowiedzieć się
czegoś nowego. www.botanika.lu.lv
18. Ogród Zoologiczny w Rydze. Na malowniczym
brzegu jeziora Ķīšezers, w cieniu majestatycznych sosen
parku Mežaparks żyją obok siebie stworzenia prawie z
całego świata. Sprawdź jak swój obiad jedzą flamingi, ile
w ciągu dnia potrafi zjeść hipopotam, dlaczego dziki lubią
brać prysznic, jak długi język ma żyrafa i wiele więcej!
www.rigazoo.lv
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Centra informacji turystycznej
Biuro – Witamy w Rydze! Międzynarodowy Port Lotniczy "Ryga",
sektor przylotów E, +371 29311187 (usługa płatna), wtr@riga-airport.com

16

Ryskie Centrum Informacji Turystycznej na dworcu autobusowym. 
Prāgas iela 1, GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv
Ryskie Centrum Informacji Turystycznej na placu Liwskim. 
Kaļķu iela 16, GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Tramwaje, trolejbusy i autobusy
Transport publiczny kursuje w godzinach od 5:30 do 23:30. Z rozkładem jazdy, cenami biletów i
możliwością ich zakupu można zapoznać się na stronie www.rigassatiksme.lv. Chociaż bilet na
przejazd można kupić od kierowcy autobusu, trolejbusu i tramwaju, najkorzystniej jest zakupić bilet,
tzw. "e-talon", w przedsprzedaży.
•
•
•
•

Ryskie Centrum Informacji Turystycznej na placu Ratuszowym. 
Rātslaukums 6, GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, info@rigatic.lv
- posiadacz znaku jakości "Q-Latvia"
17

Policja turystyczna
Policja turystyczna działa na całym terenie Rygi, ale przede wszystkim patroluje stare miasto.
Utworzona została całodobowa infolinia +371 67181818, która udziela niezbędnych informacji w
języku łotewskim, rosyjskim i angielskim.

Ryska miejska karta rabatowa "Riga Card"
18

Darmowe usługi i wyjątkowe zniżki dla gości Rygi. Więcej informacji: www.rigacard.lv

Oznaczenia

Transport miejski w Rydze

Jak korzystać z e-talonu: youtube.com/user/Riigassatiksme
Rozkład jazdy: saraksti.rigassatiksme.lv
Infolinia: +371 80001919 (bezpłatne)
E-mail: info@rigassatiksme.lv
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Obiekt turystyczny

Lotnisko

Centrum informacji turystycznej

Autobus na lotnisko

Dworzec autobusowy

Ścieżka rowerowa

Dworzec kolejowy

Centrum handlowe

Port

Przystań jachtowa

Z e-talonu można korzystać we wszystkich tramwajach, trolejbusach i autobusach spółki "Rīgas
satiksme".

Samorząd

Ulica jednokierunkowa

Pociągi

Szpital / Przychodnia zdrowia

Stacja benzynowa

Po Rydze można poruszać się również pociągiem. Z rozkładem i schematem jazdy pociągów
podmiejskich można zapoznać się na stronie www.pv.lv

Policja

Parking

Pomnik / Muzeum

Rynek

Kościół / Synagoga

Poczta

Kino

Toaleta publiczna

Statki wycieczkowe

Wybór budynków secesyjnych

Centralny Dworzec Kolejowy w Rydze
• Adres: Stacijas laukums 2
• Rozkład jazdy pociągów: www.ldz.lv
• Zakup biletów w internecie: ticket.ldz.lv
• Aplikacja mobilna: www.pv.lv/en/mobile_application
• Infolinia: +371 67231181 (bezpłatne)

A

Przyjazd do Międzynarodowego Portu Lotniczego "Ryga"
www.riga-airport.com

C
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Krótkoterminowy
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1. Akwapark Līvu. Największy, kryty, wielofunkcyjny park atrakcji wodnych
w regionie bałtyckim i Europie Wschodniej. W akwaparku znajduje się ponad
40 różnych atrakcji, basenów, saun, kawiarni i barów zarówno wewnątrz, jak i
dodatkowe atrakcje w sezonie letnim na zewnątrz. Szczególnie przyjazny dla
odpoczynku z dziećmi! Jurmała, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636,
info@akvaparks.lv, www.akvaparks.lv Pociąg Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2

20 km

Sektor przylotów

P1

C

Tallinn

Obiekty turystyczne w okolicach Rygi
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P3

Jurmała 20 km

Centrum Rygi 13 km
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Autobus
Międzynarodowe przewozy autobusowe łączą
Łotwę z wieloma europejskimi i rosyjskimi
miastami. Z dworca autobusowego w Rydze
można dotrzeć do innych miast i miejscowości
na Łotwie. Komfort 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 u kierowcy, płacąc gotówka, o
ile są wolne miejsca. 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
• Infolinia: +371 90000009 (usługa płatna)
• Czas pracy 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 (bezpłatne)

5. Muzeum Miasta Jurmały. W zbiorach muzeum znajduje się
wiele eksponatów przedstawiających życie w kurorcie od końca XIX
w. do dziś, największa na Łotwie kolekcja kostiumów kąpielowych,
stare pocztówki z Jurmały i inne ciekawe prace artystyczne. Jurmała,
GPS[56.970936,23.801495], +371 67764746, jurm-muz@apollo.lv,
www.jurmalasmuzejs.lv Pociąg Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2
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6. Park leśny w Dzintari. Park jest przeznaczony dla amatorów zarówno
aktywnego, jak i spokojnego wypoczynku. To doskonałe miejsce do spędzenia
czasu z dziećmi, rodziną i przyjaciółmi lub miejsce, w którym nastolatkowie
mogą uprawiać sporty, a osoby starsze oddychać świeżym powietrzem
przesyconym sosnowym aromatem. W parku znajdują się place zabaw dla
dzieci w różnym wieku, ścieżki do jazdy na rolkach i dla pieszych, skatepark,
boisko do streetballa, kawiarnie, parkingi, toalety oraz 33,5 m wieża widokowa.
Jurmała, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv Pociąg Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

Pociąg
Transport kolejowy to jeden z
najbezpieczniejszych, najpunktualniejszych
i najtańszych sposobów podróży na Łotwie.
Komfort podróży w wagonach jest różny, a na
popularnych trasach o 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 za sprzedaż
biletów. Na Centralnym Dworcu Kolejowym w
Rydze działa centrum informacji.
Przystanki pociągów w Jurmale: Priedaine,
Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, Dubulti,
Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, Vaivari,
Sloka, Kūdra, Ķemeri
Tukums

Centralny Dworzec Kolejowy w Rydze
• Adres: Stacijas laukums 2
• Rozkład jazdy pociągów: travel.ldz.lv
• Zakup biletów w internecie: ticket.ldz.lv
• Aplikacja mobilna:
www.pv.lv/en/mobile_application
• 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.
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7. Była ośrodek pływacki E.Rācene. Wybudowany w latach od
1911 do 1916 r. i należał do E. Rācene. Codziennie przez cały rok ośrodek
oferował różnego rodzaju kąpiele: ciepła kąpiel w wodzie morskiej,
kąpiele kwasowęglowe, tlenowe i z ekstraktem z igliwia. W czasach
Związku Radzieckiego znajdowała się tutaj przychodnia kurortowa
– jeden z najlepszych w Jurmale ośrodków leczniczych. W 2013 r.
budynek został wyremontowany i uzyskał swój oryginalny wygląd.
Jurmała, GPS[56.976997,23.801439], +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv Pociąg Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2
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Valga
Skulte

8. Łotewskie Muzeum Etnograficzne. Jeden z najstarszych skansenów w
Europie oferuje wspaniałą możliwość odwiedzenia typowych, starołotewskich
chat wiejskich i zapoznania się z życiem i tradycjami łotewskich przodków.
Na terenie o powierzchni około 88 ha rozmieszczono 118 starodawnych chat
ze wszystkich etnograficznych regionów Łotwy: Vidzeme, Semigalii, Łatgalii i
Kurlandii. W muzeum można obejrzeć różnego rodzaju przedmioty użytkowe
i narzędzia oraz elementy wzornictwa wnętrz. Swoje pracownie mają tu
rzemieślnicy, jak również odbywają się tu coroczne obchody uroczystości
łotewskich świąt. Rīga, GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515,
info@brivdabasmuzejs.lv, www.brivdabasmuzejs.lv Autobus nr 1, przystanek
"Brīvdabas muzejs" (www.rigassatiksme.lv) •B2

Kieś (Cēsis)

Ryga
(Rīga)

Gulbene
Sigulda

Jurmała
Jelgava

Lipawa
(Liepāja)

10

2

Pļaviņas

24

Rzeżyca (Rēzekne)
Zilupe

Krustpils

25

27

Daugavpils

9. Wyspa Dole. Jedno z najpopularniejszych miejsc na romantyczne
spacery, zwłaszcza w wiosenne wieczory, kiedy to można stąd oglądać
niezapomniane zachody słońca. Piękny krajobraz rozpościera się z ruin
posiadłości Dole, którą otacza utworzony w XIX w. park krajobrazowy.
Na odwiedzających czeka również znajdujące się nieopodal Muzeum
Dźwiny, które przedstawia historię tego rejonu. Salaspils novads,
GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv,
www.daugavasmuzejs.lv Pociąg Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) i autobus
Salaspils - Daugavas muzejs (www.galssbuss.lv) •B2

Samochód
• maksymalna dozwolona prędkość jazdy
pojazdu w obszarze zabudowanym –
50 km/h, poza obszarem zabudowanym
– 90 km/h;
• kierowca pojazdu i wszyscy pasażerowie,
których siedzenia są wyposażone w pasy
bezpieczeństwa, muszą je zapiąć;
• dozwolona zawartość alkoholu we krwi
kierowcy pojazdu wynosi 0,5 promila;
• w trakcie dnia pojazd musi mieć włączone
światła do jazdy dziennej lub światła mijania;
• od 1 grudnia do 1 marca wszystkie pojazdy
samochodowe i autobusy, których pełna
masa nie przekracza 3,5 t muszą być
wyposażone w opony przeznaczone do
jazdy w warunkach zimowych. pojazdom
wyposażonym w opony z kolcami
zabrania się jazdy w okresie od 1 maja do 1
października;
• w pojeździe musi znajdować się apteczka,

gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. Dzieci,
które nie ukończyły 10 roku życia, mogą
podróżować samochodem tylko w
specjalnym foteliku dla dzieci.
Centrum Informacji Drogowej
Całodobowa infolinia: +371 65025555

Wilno

3

26

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

Całodobowa pomoc na drodze i informacja
• Łotewskie Towarzystwo Samochodowe
(LAMB): 1888, www.lamb.lv
• Automobile club SOS: +371 67333333,
www.sos.lv
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Infolinia taksówek "TAXI 8880"
• Tel: 8880
• E-mail: 8880@8880.lv

1

Obiekt turystyczny

Odległość (km)

Droga główna

Nawierzchnia asfaltowa

Park Narodowy, rezerwat

Port lotniczy

Centrum informacji turystycznej

Kolej

Droga z oddzielnymi pasami
ruchu

Nawierzchnia żwirowa

Granice parków narodowych i
rezerwatów

Port

Miejsce warte uwagi

Przeprawa promowa

Droga pierwszej klasy

Droga ziemna

Granica państwa

Łotewskie Centrum Informacji Rowerowej
Tel: +371 67507103, info@bicycle.lv
Pilnuj swojego roweru!
• Kupując rower, zawsze proś o paszport
techniczny roweru, w którym wpisany jest
numer ramy roweru!
• Stosuj bezpieczne zapięcie do roweru!

• Nie pozostawiaj roweru w odosobnionym
miejscu na dłuższy czas, staraj się zostawiać
rower w miejscu chronionym. w pobliżu
kamer monitoringu lub w miejscach, w
których przebywa dużo ludzi.
• Jeśli to możliwe, przypnij do statywu na
rowery ramę oraz oba koła.
• Jeśli pozostawiasz rower, zdejmij dodatkowe
wyposażenie – lampę, komputer rowerowy,
pompkę.
• Aby uchronić koła i siodełko rowerowe przed
kradzieżą, zastosuj śruby, a nie połączenia
mimośrodowe.

Statek
W sezonie letnim z centrum Rygi do Jurmały
(Majori) można dostać się rzecznym statkiem
motorowym "New Way". Czas podróży wynosi
około 2,5 godziny. Z Rygi statek odpływa z
przystani znajdującej się pomiędzy mostem
Akmens a figurą Wielkiego Krzysztofa (łot.
Lielais Kristaps).

Centra informacji turystycznej

Dobele. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074,
turisms@dobele.lv, www.zemgaletourism.lv, www.dobele.lv •A3
4

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

3

Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, GPS[56.828690,24.238909],
Ķekava.
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2
Spriņģu iela 2, Līgatne, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169,
Līgatne.
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1
Ogre. Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883,
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv •C2

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

• Tel: +371 67147900, +371 29237123
• Strona internetowa: www.pie-kapteina.lv

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

Statki wycieczkowe w Rydze
• "Vecrīga", "Amber Rīga" i "Aurora"
(www.rivercruises.lv)
• "Darling", "Maria", "Rebeka" i "Laima"
(www.kmk.lv)

Tērvete. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.482356,23.376196], +371 63726212,
tervetetic@inbox.lv, www.zemgaletourism.lv •A3
Tukums. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv •A2

15. Park przygód "Tarzāns". Zapierający dech w piersiach widok na
dolinę rzeki Gauja wszystkie atrakcje parku, tj. trasę linową Tarzana, zjazd
letnim torem saneczkowym, przejażdżka diabelskim młynem w Siguldzie itp.,
zamienią w niezapomnianą przygodę. Sigulda, GPS[57.153984,24.834917],
+371 27001187, tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv Pociąg Rīga - Sigulda
(www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

2

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

12. Plaża w Saulkrasti. Saulkrasti to jedno ulubionych przez turystów
miasteczek nadmorskich. Tutaj na nadmorskim brzegu można pospacerować
po Białej Wydmie, odwiedzić interesujące Muzeum Rowerów lub odpocząć
na plaży rozciągającej się na 15 km. Saulkrasti, GPS[57.234894,24.391794],
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.saulkrasti.lv Pociąg Rīga - Saulkrasti
(www.ldz.lv) •B1

14. Park rekreacyjny "Rāmkalni". Szerokie możliwości aktywnego
spędzania wolnego czasu dla całej rodziny – zjazdy letnim torem
saneczkowym i inne rodzaje zabawy. Można tu udać się na przejażdżkę
rowerową lub spływ łódką, a ponadto z tarasu restauracji, która znajduje się
na samym brzegu rzeki Gauja, rozpościera się wspaniały widok. Inčukalna
pagasts, GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, +371 29100280,
info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv Autobus Rīgas SAO - Sēnīte
(www.autoosta.lv) •C1

7

Jurmała. Lienes iela 5, Majori, Jurmała, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv •B2
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16. Zamek w Turaidzie.  Wzniesiona w XIII w. twierdza stanowi jeden
z najbardziej imponujących przykładów tzw. gotyku ceglanego w rejonie
Morza Bałtyckiego. W zespole zamku odbywają cię interesujące wycieczki
oraz można obejrzeć najstarszy kościół drewniany w Vidzeme. W rezerwacie
muzealnym Turaida można pospacerować również po malowniczym ogrodzie
Dainu, czyli parku rzeźb poświęconemu łotewskim pieśniom ludowym
i ludowym bohaterom. Krimuldas novads, GPS[57.183250,24.849485],
+371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, www.turaida-muzejs.lv
Pociąg Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Siguldas AO
(www.autoosta.lv) •C1

18. Ścieżki przyrodnicze w Līgatne. Obowiązkowe miejsce dla
prawdziwych miłośników przyrody. Na 5 km ścieżkach przyrodniczych
można zobaczyć typowy dla Łotwy krajobraz przyrodniczy, gdzie w
plenerowym ogrodzie zoologicznym zamieszkują różne zwierzęta i ptaki
typowe dla łotewskiej fauny. W Līgatne i jej okolicach znajduje się największe
na Łotwie skupisko skał piaskowych i sztucznych jaskiń. Līgatnes pagasts,
GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv Pociąg
Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) i
autobus Augšlīgatne - Gaujasmala (www.visitligatne.lv) •C1
19. Park Vienkoči. 
Park został stworzony jako unikalne muzeum
rzemiosła drewnianego – na dziewiczych ścieżkach naturalnych można
oglądać rzeźby i inne obiekty sztuki, które zostały stworzone z jednego
kawałka drewna w technice drewna masywnego. Specjalnie dla dzieci
w parku stworzono plac zabaw z różnymi drewnianymi atrakcjami.
Wieczorem park oferuje wycieczki w świetle pochodni. Līgatnes
pagasts, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065, info@vienkoci.lv,
www.vienkoci.lv Pociąg Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO Līgatne (www.autoosta.lv) •C1
20. Historyczne centrum Ogre. Ulica Wolności (Brīvības iela)
zasługuje na uwagę ze względu na swoją architekturę z lat 20.-30. XX
w. Nazywany "Sercem Miasta" odrestaurowany w ostatnich latach
skwer stał się miejscem gromadzącym lokalnych mieszkańców
i gości miasta. W znajdującym się nieopodal Muzeum Historii i
Sztuki w Ogre można obejrzeć ekspozycje opowiadające o czasach,
kiedy Ogre było rozsławionym na całą Łotwę kurortem i miejscem
wypoczynkowym. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883,
info@latvijascentrs.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv
Pociąg Rīga - Ogre (www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Ogres AO
(www.autoosta.lv) •C2
21. Zamek w Bausce. Jedyny zabytek architektoniczny na Łotwie,
który łączy w sobie cechy architektury zamkowej i dekoracyjnej sztuki
użytkowej okresu manieryzmu w Księstwie Kurlandii. Można tu zobaczyć
wiele ekspozycji związanych z historią zamku i starodawnymi strojami, jak
również wejść na główną basztę zamku, aby zobaczyć panoramę Bauski.
Bauska, GPS[56.402931,24.173397], +371 63923793, +371 63922280,
bauska.pils@e-apollo.lv, www.bauskaspils.lv Autobus Rīgas SAO Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3
22. Pałac w Rundāle. Ten pałac Ernesta Jana Birona faworyta cesarzowej
rosyjskiej Anna Iwanowny, który został wzniesiony przez legendarnego
architekta dworu rosyjskiego Francesco Bartolomeo Rastrelli to jeden z
najpiękniejszych pomników sztuki baroku i rokoko. Odwiedzający zachwycają
się imponującą fasadą pałacu, bogatym wnętrzem i fantastycznym,
barokowym ogrodem różanym, w którym można oglądać największą kolekcję
róż na Łotwie. Dość często odbywają się wysokiej rangi koncerty i imprezy
artystyczne. Rundāles pagasts, GPS[56.414616,24.025383], +371 63962197,
booking@rundale.net, www.rundale.net Autobus Rīgas SAO - Bauskas AO
(www.autoosta.lv) i autobus Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3
23. Pałac w Mežotne.  Najbardziej wyrazisty przykład architektury
klasycyzmu na Łotwie. Jego największą chlubą jest Sala Kopułowa. Na mocy
rozporządzenia carycy Katarzyny II na samym początku XIX w. wybudowano
pałac dla ukochanej opiekunki jej wnuków Charlotte'y von Lieven. Pałac otacza
park w stylu angielskim. Mežotnes pagasts, GPS[56.440964,24.060904],
+371 63960711, pils@mezotnespils.lv, www.mezotnespils.lv Autobus
Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) i autobus Bauskas AO - Mežotne
(www.autoosta.lv) •B3
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24. Pałac w Jełgawie. Główna rezydencja księcia Kurlandii E.J. Birona została
wzniesiona w 1738 r. na podstawie projektu architekta dworu rosyjskiego
Francesco Bartolomeo Rastrelli i pod kierownictwem samego architekta.
Obecnie w pałacu znajduje się Łotewski Uniwersytet Rolniczy. W kryptach
pałacu można obejrzeć grobowce książąt Kurlandii Kettlera i Birona. Jelgava,
GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, muzejs@llu.lv, www.llu.lv
Pociąg Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Jelgavas AO
(www.autoosta.lv) •A2
8
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11. Ogród Botaniczny w Salaspils. Można tu zobaczyć charakterystyczne
dla Łotwy kwiaty oraz, oczywiście, różne rośliny egzotyczne. Ogród
szczyci się największą kolekcją roślin w regionie bałtyckim oraz jednym
z największych w Europie dendrariów. Ogród Botaniczny oczarowuje
we wszystkich porach roku, ale jest szczególnie piękny wiosną i jesienią.
Salaspils, GPS[56.860947,24.353182], +371 67945460, +371 67945440,
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Pociąg Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) •B2

13. Muzeum Munchausena. To nietypowe muzeum zostało utworzone
na cześć prawdziwej postaci historycznej. Charyzmatyczny baron von
Munchausen był niezłomnym mistrzem fantazjowania i kłamstwa, a jego
życie było tak samo niezwykłe jak jego cudowne opowiastki. W posiadłości
w Dunte baron spędził najpiękniejsze lata swojego burzliwego życia.
Można tu zwiedzić muzeum wosku, przejść się specjalnie przygotowaną
ścieżką spacerową sięgającą morza lub zajść do zajazdu. Liepupes pagasts,
GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, minhauzens@minhauzens.lv,
www.minhauzens.lv Autobus Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1

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

Rowery
Ścieżki rowerowe w Rydze
• Starówka - Imanta (13 km) - Jurmała
• Centrum Rygi - Mežaparks (6,6 km)
• Centrum Rygi - Berģi (14 km)
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Oznaczenia

Taksówka
Za przejazd taksówką można zapłacić gotówką
lub kartą płatniczą. W niektórych taksówkach
można płacić tylko gotówką. Jeśli planujesz
wyjazd taksówką poza Rygę, zapytaj wcześniej
kierowcę taksówki o przewidywany koszt
przejazdu.

10. Pomnik w Salaspils. Park o powierzchni 25 ha została ustanowiony
w miejscu byłego obozu koncentracyjnego z czasów II wojny światowej
i dobitnie przedstawia tragiczne karty historii naszego kraju. To jedno
z największych miejsc pamięci ofiar faszyzmu w Europie. Salaspils,
GPS[56.873064,24.302652], +371 67700449 Autobus nr 18, przystanek
"Dārziņi 2" (www.rigasssatiksme.lv) •B2
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Wynajem samochodów w
Międzynarodowym Porcie Lotniczym
"Ryga" www.riga-airport.com

3. Sala koncertowa Dzintari. Jeden z drewnianych zabytków
architektonicznych Jurmały z początku XX w. Dobudowana w 1960
r. w kierunku ogrodu letnia sala koncertowa to najpopularniejsze na
całej Łotwie miejsce koncertów i imprez, w którym już od prawie 70
lat każdego lata odbywają się koncerty cenionych artystów. Jurmała,
GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, www.dzk.lv
Pociąg Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2
4. Plaża w Jurmale. Plaża w Jurmale rozciąga się na długość 26 km i
pokrywa ją biały piasek kwarcowy. W Bulduri, Dzintari, Majori i Jaunķemeri,
gdzie powiewa Błękitna Flaga, tj. odznaczenie europejskiej Fundacji na
rzecz Edukacji Ekologicznej przyznawane za czystość, bezpieczeństwo,
dobre zagospodarowanie i przyjemną atmosferę na plaży. Grupy
młodych osób udają się na przejażdżki wynajętymi rowerami wodnymi. W
plażowych kawiarniach panuje radość i zabawa. Jurmała, +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv Pociąg Rīga - Lielupe / Bulduri /
Dzintari / Majori / Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / Melluži / Asari / Vaivari
(www.ldz.lv) •B2
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2. Ulica Jomas i ogród koncertowy Horna. Jedna z głównych i
najstarszych ulic w Jurmale. Znajdują się tutaj restauracje z letnimi tarasami,
hotelami i kawiarniami z muzyką na żywo. W 1870 r. Horn wybudował
w tymi miejscu pierwszy hotel w Majori i ogród koncertowy, którym
koncertowały największe sławy muzyki symfonicznej. Obecnie znajduje
się tutaj Dom Kultury w Majori, a w ogrodzie znowu rozbrzmiewa muzyka.
Jurmała, GPS[56.972588,23.799175], +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv Pociąg Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

17. Tajny bunkier radziecki w Līgatne. W ośrodku rehabilitacyjnym
w Līgatne dziewięć metrów pod ziemią znajduje się tajny bunkier. Bunkier
został stworzony na wypadek wojny nuklearnej w czasach ZSRR i był
przeznaczony dla elit łotewskiej władzy komunistycznej. Można tutaj
spędzić cały dzień. Ośrodek został włączony do rocznego poradnika "Best
in Travel 2011" wydawanego przez przewodnik "Lonely Planet". Līgatnes
pagasts, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, +371 26467747,
hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Pociąg Rīga - Līgatne
(www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) i autobus
Augšlīgatne - Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1
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25. Wieża kościoła św. Trójcy w Jełgawie. Pierwszy kościół w Europie
wybudowany dla parafii luterańskiej. W wieży znajduje się ekspozycja
historyczna o łotewskich prezydentach, można tam również udać się na
wirtualny spacer po zniszczonym kościele, spróbować stworzyć strój ludowy
z Semigalii, skosztować smacznego posiłku i obejrzeć panoramę Jełgawy
z wysokości 50 m. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445,
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Pociąg Rīga - Jelgava (www.ldz.lv)
lub autobus Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2
26. Park przyrodniczy w Tērvete. To wspaniałe miejsce, w którym można
spędzić cały dzień razem z rodziną. Znajdują się tutaj ścieżki spacerowe
i place zabaw dla dzieci, można tu również obejrzeć bohaterów bajek,
ponad sto rzeźb zwierząt i owadów. Na terenie parku można pojeździć
Bajkowym Pociągiem, udać się na przejażdżkę rowerową lub konną.
Wygodne ścieżki prowadzą przez ponad trzystuletni las sosnowy. W parku
przewidziano kilka miejsc rekreacyjnych i piknikowych, a na jego terenie
działają również kawiarnie. Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639],
+371 63726212, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv Pociąg Rīga - Jelgava
(www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO - Jelgavas AO i autobus Jelgavas AO Tērvete (www.autoosta.lv) •A3
27. Ruiny zamku w Dobele. W XII w. zamek w Dobele był jednym
z centrów semigalów. Wzniesiony w XIV w. na miejscu drewnianego
zamku semigalów murowany zamek Zakonu Kawalerów Mieczowych
zachował się w postaci romantycznych ruin w zakolu rzeki. Z platformy
widokowej odnowionej baszty rozpościera się wspaniały widok na miasto.
Dobele, GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, turisms@dobele.lv,
www.dobele.lv Autobus Rīgas SAO - Dobeles AO (www.autoosta.lv) •A3
28. Historyczne centrum w Tukums. W mieście zachowało się niewielkie
centrum historyczne, w którym znajduje się kościół pod wezwaniem św.
Trójcy (Sv. Trīsvienības baznīca), w którym można obejrzeć XIX w. obraz
ołtarzowy i witraże, jak również obejrzeć panoramę miasta z wieży kościelnej.
Natomiast w znajdującym się nieopodal Muzeum Historii Tukums interesujący
przewodnicy odziani w średniowieczne stroje opowiedzą o historii okolicy,
począwszy od średniowiecznych opowieści po historie z czasów radzieckich.
Tukums, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv,
www.visittukums.lv Pociąg Rīga - Tukums (www.ldz.lv) lub autobus Rīgas SAO
- Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Uwagi \ Oznaczenia
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GPS[ , ]

Współrzędne
Numer telefonu
+371 6 xxxxxxx
stacjonarnego
Numer telefonu
+371 2 xxxxxxx
komórkowego
•B1
Kwadrant
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Łotewskie dziedzictwo
AO Krajowy Dworzec Autobusowy
SAO

Międzynarodowy Dworzec
Autobusowy

Wyróżnienie EDEN dla Modelowego Ośrodka
Turystycznego Europy otrzymały miejscowości
Jurmała
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Līgatne 17 19
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Tērvete 26

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/eden

Klipy wideo o turystyce na Łotwie
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www.vimeo.com/channels/latviatravel
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