8

Foto: Lettlands investerings- och utvecklingsagentur, V.Descenko, SIA "Rigas nami",
D.Stamberga, I.Vikmanis, E.Plinta, I.Sturmanis, RPAS "Rigas Centraltirgus", Biedriba "Rigas Spikeri",
SIA "BC Grupa", SIA "Ramkalni Serviss", V.Vitola, IK "Vienkoci", Anton_Ivanov/Shutterstock.com,
U.Grantins, G.Ragelis, T.Grinbergs, R.Hofmanis.
Gratis!
www.latvia.travel, www.latvia.travel/mobile, www.vimeo.com/channels/latviatravel
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Sveriges ambassad i Riga: +371 67686600
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Tjänster/information dygnet runt: 1188, 1189 - tjänster/information dygnet runt
Nödnummer: 112 - brandkåren, 110 - polisen, 113 - akutvård, 114 - gasläcka,
1888 - hjälp med bilen
Landskod: +371

2

Användbara telefonnummer

1

Din officiella guide till resan i Lettland. Sök med Latvia.travel mobil
Appen: rundtur, boende, upplevelser, restaurang och kafeer,
turisminformation center, Lettlands karta. Appen låter dig att snabbt
orientera dig i omgivningarna och kartan hjälper dig inte bara att hitta
rätt, utan ritar upp den kortaste vägen till din destination samt räknar
ut hur långt du har till slutmålet (om du går till fots eller kör bil).
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För iPhone och Amdroid (gratis)

Latvia.travel mobil App
12

Informationen om transporter och kontaktinformation till
turistinformationen hjälper er planera utflykter utanför Riga
och låter er lära känna Lettland på ett bekvämare sätt.
Denna karta innehåller de populäraste turistmålen i Riga och
de intressantaste sevärdheterna inom 70 kilometers radie
från Riga. De flesta går att nå med antingen buss eller tåg.
Till Jurmala är det också bekvämt att cykla, då det finns en
särskild cykelbana dit.
Redan hunnit se allt i Riga? Vill ni bege er utanför
huvudstaden för en endagsutflykt?
Riga och dess närområde

Turismkarta
Riga

Riga

och dess närområde

9. Lettlands nationella konstmuseum. Omgärdat
av Rigas boulevarder ligger en av de mest iögonfallande
byggnader i historismstil. De permanenta utställningarna
speglar den professionella konstens utveckling i Baltikum
och Lettland från mitten av 1700-talet till nutiden, liksom de
grannaste episoderna i rysk konst från 1700-talet till första
halvan av 1900-talet. www.lnmm.lv

Top 18 turistmål i Riga
1. Rātslaukums (Rådhustorget) Mittemot
Akmens tilts (Stenbron) finns ett till betydelsefullt torg
- Rådhustorget. Under första världskriget (1914-1917)
förstördes torget helt, men nu finns här flera fullständigt
renoverade byggnader - Rigas rådhus, Melngalvju nams
(Svarthuvudenas hus), Švābes hus, Rolandstatyn samt
Ockupationsmuseet, byggt 1970. Svarthuvudenas hus
byggdes på 1330-talet och kallades då för "Det Nya Huset".
Byggnaden var ursprungligen avsedd som mötes- och
festplats åt stadens råd- och köpmän. På 1400-talet
började byggnaden användas av Svarthuvudenas
sammanslutning, där endast ogifta köpmän kunde bli
medlemmar. I våra dagar har Svarthuvudenas hus med
den färggranna fasaden och flotta salarna blivit Gamla
stans visitkort som aldrig upphör att förtjusa turister.
www.vecriga.info, www.melngalvjunams.lv
2. St Peters kyrka Den högsta och mest
imponerande kyrkan i Gamla stan började byggas på
1200-talet och har under århundradenas gång fått vara med
om flera ombyggnadsperioder. I kyrktornet finns en hiss
med vilken man kan ta sig upp till två utsiktsplattformer, från
vilka man har en fantastisk utsikt över gamla stans hustak.
www.peterbaznica.riga.lv
3. Līvu laukums (Livutorget) Livutorget är relativt
nytt. Det tillkom först under 1900-talets mitt, efter andra
världskriget. Här har intressanta bostadshus från 1700-talet
bevarats, liksom under 1800-talet uppförda Lielā Ģilde (Stora
Gilleshuset som uppfördes av köpmannagillet) och Mazā
Ģilde (Lilla Gilleshuset som uppfördes av hantverkargillet).
Gilleshusen är rikt och vackert inredda. Under sommaren
finns flera utekaféer på Livutorget och under kvällarna är
det inte ovanligt med konserter. Runtomkring torget finns
restauranger och nattklubbar, så folk saknas aldrig här.
www.vecriga.info
4. Doma laukums (Domtorget) I gamla stans
själva hjärta ligger också dess största torg - domtorget,
runt vilket stadens bästa utekaféer och barer återfinns.
Dagens utseende fick det under 1930-talet, när en del av
den medeltida bebyggelsen revs. På torgets ena sida syns
Domkyrkan. Den byggdes som biskop Alberts katedral år
1211, och har byggts om flera gånger under årens lopp.
Idag är dess arkitektur en förening av senromantisk stil, tidig
gotisk stil och barockstil. Domkyrkan är den största sakrala
byggnaden i Lettland, vars innandömen hyser en mängd
konstverk. På motsatt sida av torget stoltserar konstmuseet
"Riga Börs" vars flotta byggnad har karaktären av en
venetiansk renässanspalats. Permanent exposition erbjuder
västerländska målningar och porslin från 16:e-19:e talet.
www.vecriga.info, www.doms.lv, www.rigasbirza.lv
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7. Nationaloperan. Nationaloperan är Lettlands
musik- och kulturlivs stolthet. Byggnaden ligger invid
stadskanalen och huset är uppfört 1863, då som tysk
teater. 1995 avslutades fasadrenoveringen. Operan har en
fantastisk akustik och här framträder musiker av världsklass.
Nationaloperan är även hem för balettföreställningar och
popkonserter. Från utsidan är huset likt Moskvas Stora teater.
Interiören är väldigt vacker och förfinad. www.opera.lv
8. Frihetsmonumentet. Frihetsmonumentet är ett av de
centrala turismobjekten i Riga och symbolen för Lettlands
självständighet. Det ligger på Rigas huvudgata - Brīvības iela
- och de tre stjärnorna som pryder monumentet kan ses från
långt håll. www.vecriga.info

11. Jugendstil. En tredjedel av husen i Rigas centrum är
byggda i denna attraktiva arkitektoniska stil, vilket gör att
Riga är ett av Europas största jugendstilcentrum. De bästa
exemplen på jugendstilbyggnader finns på Elizabetes och
Alberta gator. www.jugendstils.riga.lv
12. Centraltorget. Centraltorget är en av de största och
äldsta marknaderna i Europa med fem paviljonger, inhysta i
gigantiska zepelinarhangar. I hangarerna säljs matvaror, och
runt och mellan hangarerna säljs allt från blommor till kläder.
Torget är alltid livligt och det är en utmärkt plats att lära
känna lokalbefolkningen och njuta av inhemska produkter.
www.centraltirgus.lv
13. Spikeri-kvarteret. En gång i tiden låg här lagerlokaler,
men nu har området renoverats och gjorts om till ett
samtida kulturcentrum. Kvarteret ligger mellan Centraltirgus
(Centralmarknaden) och floden Daugava. Spikeri är hem
åt skapande kulturorganisationer, samtida musik- och
filmevenemang, konstgallerier, kontor samt hemtrevliga
restauranger och caféer. www.spikeri.lv
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14. Bergs bazārs. Det eleganta torget är en historisk
byggnad sammansatt med små gågator, som bildades
under perioden från 1887 till 1900 år. Det har en av de största
restaurang- och shoppinggator i Riga. Vi rekommenderar
att besöka små modebutiker som erbjuder lokala och
importerade varor. Besök en av de finaste restauranger eller
välkända caféer, kom för att koppla av och ta en promenad.
www.bergabazars.lv
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5. Tre bröder Tre bröder (Mazā pils iela 19) är en
attraktiv grupp av tre bostadshus, alla uppförda under
olika århundraden. Det äldsta byggdes under 1400-talet.
I ett av husen ligger Lettlands arkitekturmuseum inhyst.
www.archmuseum.lv
6. Pulvertornet Pulvertornet är ett av Rigas
fortifikationstorn, som från början hette Smilsu tornis
(Sandtornet) och byggdes år 1330. Det har byggts om flera
gånger, och dess nuvarande namn fick det under 1600-talet,
när tornet användes för att lagra krut. 1919 flyttade
Krigsmuseet in i tornets lokaler, där det än idag är kvar.
www.karamuzejs.lv

10. Riga Katedralen för Kristus födelse. I Rigas
centrum vid Esplanade finns en majestätisk byggnad
- Katedralen för Kristus födelse är den största ortodoxa
kyrkan i Riga. Genomlevde sovjettiden som ett planetarium
och en restaurang, nyligen renoverades och har blivit en
helig byggnad för de ortodoxa gudstjänsterna som hålls
regelbundet. www.pravoslavie.lv
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15. Kalnciema iela-kvarteret. I Pardaugava finns ett
unikt kulturarv från 1900-talet - ett helt kvarter som består
av renoverade trähus. Dessa byggnader inbjuder besökaren
till att njuta av lettisk och europeisk design, medan
innergårdarna är hem åt marknader, konstutställningar och
kreativa workshops. www.kalnciemaiela.lv
16. Lettlands universitets botaniska trädgård. Här
kan man i lugn och ro promenera genom trädgården och
bekanta sig med exotiska växter från hela världen, beskåda
de granna fjärilarna i Fjärilshuset samt njuta av natur mitt
i storstaden. Om du gillar att pyssla i trädgården eller har
ett intresse för botanik kommer du självklart att uppskatta
ett besök här, men även du som bara vill spendera lite tid
i en vacker och städad miljö kommer att trivas. Dessutom
har du möjligheten att lära dig något nytt på köpet!
www.botanika.lu.lv
17. Rigas zoo. I halvskuggan av Mezaparks ståtliga tallar,
vid den bildsköna sjön Kisezers, hittar du levande djur från
hela världen. Ta reda på vad flamingon äter till frukost, hur
mycket en flodhäst äter på en dag, varför vildsvin gillar
att duscha, hur lång giraffens tunga är och mycket annat!
www.rigazoo.lv
18. Riga Motor Museum. En knapp halvtimmes
resa från stadens centrum finns Baltikums största och
mest mångfaldiga samling av antika fordon med bl.a.
unika limousiner från Kreml, legendariska tävlingsbilar
och veteranbilar av modernare märken. De fler än 100
museiföremålen med interaktiva skärmar, videoberättelser,
virtuell verklighet och annan modern teknik erbjuder
inte bara att få reda på mycket intressant om bilars
uppbyggnad och histora, men också att tillbringa flera
timmar i en underhållande och engagerande miljö.
www.motormuzejs.lv
- sevärdhet i Gamla stan
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Turistinformationscentrum
Kontor - välkomna till Riga! Rigas internationella flygplats,
ankomsthallen, sektor E, +371 29311187 (betalinformation),
wtr@riga-airport.com
16

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

Rigas kollektivtrafik
Spårvagnar, trådbussar och bussar
Kollektivtrafiken går från 05:30 till 23:30. Tidtabeller, biljettpriser och inköpsställen finner du på
www.rigassatiksme.lv. Även om du kan betala för din resa hos föraren är det billigare att köpa
biljetten, som heter "e-talons", i förväg.:
•
•
•
•

Livu laukums (Livutorget).  Kaļķu iela 16,
GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv
Ratslaukums (Rådhustorget).  Rātslaukums 6,
GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, info@rigatic.lv
- "Q-Latvia" kvalitet certifikat innehavare
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Riga City Card
Gratiserbjudanden och rabatter för Rigas gäster. Innehavaren kan kostnadsfritt använda sig av
stadens sightseeingbussar och kollektivtrafik, få rabatter eller gratis inträde på museer samt få
rabatter i restauranger, hotell och på andra stället. Information: www.rigacard.lv

Turistpolisen
18

Turistpolisen arbetar i hela Riga, även om den huvudsakligen patrullerar i Gamla stan. Det finns
ett särskilt dygnetruntöppet telefonnummer för utlänningar, +371 67181818, som besvarar
förfrågningar på ryska och engelska.

Hur använda e-talons: www.rigassatiksme.lv
Tidtabeller: saraksti.rigassatiksme.lv
Informationstelefon: +371 80001919 (gratis)
E-post: info@rigassatiksme.lv

E-talons gäller i alla spårvagnar, trådbussar och bussar som betjänas av Rigas satiksme.
Tåg
Man kan även förflytta sig i Riga med tåg. Med tidtabeller och rutter kan du bekanta dig
www.pv.lv/en
Rigas centrala tågstation
• Adress: Stacijas laukums 2
• Information och tågtidtabeller: www.pv.lv/en
• Mobilapp (Google Play • App Store): Pasažieru vilciens
• Informationstelefon: +371 67231181 (gratis)
• Biljettkassornas arbetstider (inrikes): 4:30-23:40

Teckenförklaring
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Turistmål i Rigas närområde
1. "Līvu akvaparks" akvaparken. Det största mångfunktionella
äventyrsbadet i Nordösteuropa. Öppet året runt. I akvaparken finns
över 40 olika möjligheter till förströelse, en stor vågpool, arombastu och
sauna, bubbelbad, 20 måttliga och extrema rutschkanor med båtar och
utan, spakomplex, sektor med vattenrutschkanor, avdelning för barn.
Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv,
www.akvaparks.lv Tåg Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2

20 km

Rigabukten

Ankomstsektorer
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P1 Korttids
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Rigas centrum 13 km

P3

Jurmala 20 km
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Buss

5. Jurmalas Stadsmuseum. I muséet anordnas utställningar som berättar
om livet under 1900-talets slut. Här finns Lettlands största samling av
badkläder och konstnärers arbeten. Jūrmala, GPS[56.970936,23.801495],
+371 67764746, jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv
Tåg Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

8

Flygplatsbuss #22
• Restid: 30 min (ungefär)
• Busstidtabeller: www.rigassatiksme.lv
• Informationstelefon: +371 80001919 (gratis)

28
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6. Dzintari skogspark. Parken erbjuder nöjen för den aktiva besökaren,
likaså för den som söker avkoppling. En utmärkt plats för de som vill
spendera tid med barnen, familj och vänner, här finns sportaktiviteter
i kombination med frisk barrskogsluft. Lekplatser för olika åldrar,
rullskridskobanor och promenadvägar, repbanan, skateåkningspark,
gatubollsplan, kaféer, parkeringsplatser och WC. Parken har öppet året runt.
Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.visitjurmala.lv, www.tarzans.lv/jurmala Tåg Rīga - Dzintari (www.ldz.lv)
•B2
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Tåg
Rigas centrala tågstation
• Adress: Stacijas laukums 2
• Information och tågtidtabeller: www.pv.lv/en
• Mobil App (Google Play • App Store):
Pasažieru vilciens
• Informationstelefon: +371 67231181 (gratis)
• E-post: uzzinas@ldz.lv
• Biljettkassornas arbetstider (inrikes):
4:30-23:40

Tåg är ett av de säkraste, punktligaste och
billigaste färdmedlen i Lettland. Komfortnivån i
vagnarna varierar och under enstaka timmar på
morgonen och kvällen brukar tågen från Riga
vara överfulla. Biljetter kan införskaffas antingen
i förväg, i tågstationens biljettkassor, eller
kontant från konduktören. Vid kontantbetalning
på tåget tillkommer en avgift per biljett. Man
får ta med sig cykel på tåget, men om cykelns
omkrets överstiger två meter måste man köpa
en baggagebiljett. I Rigas centrala tågstation
finns ett informationscentrum.
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7. Rainis’ och Aspazijas semesterbostad. Upplev 1920-talets
romantik i detta vackra hus som är ett typiskt exempel på Jurmalas
traditionella träarkitektur! De autentiska interiörerna och spåren från
den lettiska poesins guldepok kan nu upplevas genom interaktiva
beröringar. Jūrmala, GPS[56.975963,23.807969], +371 67764295,
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv, www.memorialiemuzeji.lv
Tåg Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2
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8. Lettlands etnografiska friluftsmuseum. I ett av Europas äldsta
friluftsmuseer kan ni besöka typiska gamla lettiska bondhus samt bekanta
er med den dåtida livsstilen och traditionerna. I det ungefär 88 hektar stora
museet finns 118 gamla hus från alla Lettlands regioner: Vidzeme, Zemgale,
Latgale och Kurzeme. I museet kan man beskåda olika föremål, såväl för
hushållsändamål som för arbete, liksom olika inredningsföremål. Här
jobbar hantverkare och här firas olika traditionella lettiska årliga fester. Rīga,
GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv,
www.brivdabasmuzejs.lv Buss nr. 1, hållplats "Brīvdabas muzejs"
(www.rigassatiksme.lv) •B2

Valga
Skulte
Cēsis

Tukums

Gulbene

Rīga

Sigulda

Jūrmala
Liepāja

Jelgava

Pļaviņas
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Zilupe

Krustpils
Tågstationer i Jurmala
Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori,
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari,
Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

24

Rēzekne
27

9. Dole ö. En av de populäraste platserna för romantiska promenader, särskilt
under vårkvällar då man härifrån kan njuta av oförglömliga solnedgångar.
Vackra vyer ser man även från Dole herrgårds slottsruiner, som omgärdas av
en välskött park. Det närliggande Daugavamuseet berättar denna sockens
historia. Salaspils novads, GPS[56.848049,24.228441], +371 67216367,
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv Tåg Rīga - Salaspils
(www.ldz.lv) och buss Salaspils - Daugavas muzejs (www.galssbuss.lv) •B2

Daugavpils

Bil
• Högsta tillåtna hastighet i bebodda områden
- 50 km/h, utanför bebodda områden 90 km/h.
• Föraren samt alla passagerare vars sittplatser
är utrustade med säkerhetsbälten måste
använda sig av dessa.
• Barn under 10 års ålder måste sitta i
bilbarnstol, bilbarnkudde eller motsvarande.
• Tillåten alkoholkoncetration i blodet är
0,2 promille.
• Halvljus eller varselljus måste vara påslagna
under alla tider på dygnet.
• Från den 1 december till den 1 mars måste
alla bilar samt bussar vars totalmassa ej
överstiger 3,5 ton vara utrustade med
vinterdäck. Det är förbjudet att framföra
transportmedel utrustat med dubbdäck från
den 1 maj till den 1 oktober.
• Reser man privat med egen bil till Jurmala
betalas en zonavgift: www.visitjurmala.lv

Vägsäkerhetsdirektionen (CSDD)
• Tel: +371 67025777
• E-post: office@csdd.gov.lv
• Internet: www.csdd.lv

Vilnius

3

Trafikinformationscenter
24/7 infolinje: +371 65025555
23

Parkeringsplatser i Riga
www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv
Biluthyrning i Rigas internationella
flygplats
www.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv,
www.sixt.lv
Assistance och information dygnet runt
Lettlands motorförbund (LAMB): +371 1888,
www.lamb.lv

22
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Teckenförklaring
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Turistmål

Avstånd i kilometer

Motortrafikled

Asfalt

Nationalpark, Naturreservat

Flygplats

Hotell

Turistinformationscentrum

Järnväg

Motorväg

Grusväg

Nationalparks- och reservatgräns

Hamn

Gästhus

Anmärkningsvärd plats

Topp

Första klassens väg

Skogsväg

Landsgräns

Blåflaggad strand

Camping

Rigas internationella flygplats
De officiellt registrerade taxibolagen "Baltic
Taxi" och "Rīgas Taksometru parks" (Red Cab)
ska ta dig in till stan i loppet av ca 15 minuter,
vilket kommer att kosta dig EUR 12,00 - 15,00.

Cykel
Cykelbanor
• Rigas Gamla stan - Imanta (13 km) - Jurmala
• Riga centrum - Mežaparks (6,6 km)
• Rigas centrum - Berģi (14 km)

Information om cykeluthyrning,
promenadrutter och utflykter kan hämtas i de
lokala turistbyråerna.

Rigaterminalen
• Adress: Eksporta iela 3a, Riga
• Öppettider Alla dagar: 8:00-19:00
• Färjeförbindelse med Stockholm:
www.tallinksilja.se
• Tjänster i hamnen: avgiftsbelagd parkering
(www.europark.lv), taxi, växlingskontor,
bankomat, café, bagageförvaring.
• Kollektivtrafik till stadskärnan:
spårvagnslinjerna nr 5, 6, 7 och 9 från
stationen Kronvalda bulvaris (10 minuter till
fots från hamnen) till stationen Nacionala
Opera.
• Från hamnen till hållplatsen Nacionala Opera
kan man gå på ungefär 20 minuter!

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

Båt till Jurmala
Under sommarsäsongen avgår båten
"New Way" dagligen från Rigas centrum
till Jurmala (Majori). Restiden är ungefär
2,5 timmar. I Riga avgår båten från bryggan
mittemot Riga slott.
www.pie-kapteina.lv

Jūrmala. Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900,
info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv •B2
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Båtturer i Riga
• "Vecrīga", "Amber Rīga" och "Aurora"
www.rivercruises.lv
• "Darling", "Maria", "Rebeka" och "Laima"
www.rigabycanal.lv
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Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440,
Salaspils
visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •B2
Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641,
Saulkrasti
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •B1
Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150, GPS[57.154875,24.853517], +371 67971335,
Sigulda
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

12. Saulkrasti badstrand. Saulkrasti är en av de populäraste havsnära
städerna. Man kan gå längs den vita sanddynen vid havet, ta en titt på det
intressanta cykelmuseet liksom vila på Saulkrasti badstrand, som breder ut sig
mer än 15 km i längd. Saulkrasti, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv Tåg Rīga - Saulkrasti (www.ldz.lv) •B1

15. äventyrspark Tarzan. Från alla parkens attraktioner (repbanan
Tarzan, rodelbanan, Siguldas pariserhjul och många andra) har man en
hisnande utsikt över Gaujas floddal, vilket förvandlar ett besök till ett
oförglömligt äventyr. Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187,
tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv/sigulda Tåg Rīga - Sigulda (www.ldz.lv)
eller buss Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

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@visitogre.lv, www.visitogre.lv •C2
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Parken är utformad som ett egenartigt
19. Vienkocu-parken. 
hantverksmuseum - längs de orörda naturstigarna kan man se skulpturer
och andra konstföremål som är skapade av en enda träbit enligt en gammal
träsnidesteknik. De modigaste har även möjligheten att ta en tur i en båt som
är urgröpt från en träbalk. Under kvällstid finns också möjlighet till exkursioner
i fackelljus. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], +371 29329065,
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Tåg Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) eller
buss Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1
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20. Ogre historiska stadskärna. Brīvības (Frihets) gatan med sitt 20till 30- årets arkitektur var känd på 20 talet. Nära ligger Ogre Historik och
konstmuseum som erbjuder en tur i historik när Ogre var omtalad som en ort
för semester och rekreation. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883,
info@visitogre.lv, www.latvijascentrs.lv, www.ogresmuzejs.lv
Tåg Rīga - Ogre (www.ldz.lv) eller buss Rīgas SAO - Ogres AO (www.autoosta.lv) •C2
4

5

6
5
1

16. Turaidas slott.  På den nästan 42 hektar stora ytan återfinns
Turaidas medeltida (1214-1566) slottsruiner, kyrkbacken med en
medeltida gravplats och Turaidas Rozes legendariska grav, en träkyrka
från 1750 och hus från Turaidas gamla herrgård, som numera inhyser
olika utställningar. Andra intressanta objekt är Folksångsparken och
Folksångsberget - platsen där de forntida libernas bosättning låg.
Från slottstornet har man en oförglömlig utsikt över Gaujas floddal.
Krimuldas novads, GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376,
turaida.muzejs@apollo.lv, www.turaida-muzejs.lv Tåg Rīga - Sigulda
(www.ldz.lv) eller buss Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

21. Bauska slott. Det enda arkitektoniska minnesmärket som visar
slottsarkitektur från manierismperioden och dekorativ brukskonst i Kurlands
hertigdöme. Här kan man beskåda flera utställningar som behandlar slottets
historia och forntida kläder, liksom klättra upp i det centrala tornet för att njuta
av Bauskas panorama. Bauska, GPS[56.402931,24.173397], +371 63923793,
+371 63922280, bauska.pils@gmail.com, www.bauskaspils.lv
Buss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3
22. Rundale slott. Rundale slott är ritat av den legendariska ryska
hovarkitekten Franscesco Rastrelli och byggt för Johann von Biron, som var
den ryska hertiginnans Annas Ivanovnas skyddsling. Det är ett fantastiskt
konstminnesmärke i barock- och rococo-stil. Här kan du även beskåda
Lettlands största samling av rosor, och i slottet brukar även olika konserter och
kulturevenemang organiseras. Kolla på alla rum, utställningar och bekanta dig
med slottets och parkens historia - och du kommer utan vidare ha spenderat
nästan hela dagen här. Rundāles pagasts, GPS[56.414616,24.025383],
+371 63962197, booking@rundale.net, www.rundale.net
Buss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) och
buss Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3
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23. Mezotne slott.  Det allra klaraste exemplet på klassicistisk
arkitektur i Lettland. Dess största prakt är Kupolsalen. Efter en order från
Katarina II byggdes slottet under början av 1800-talets åt Charlotte von
Lieven, som var lärarinna åt Katarinas barnbarn och mycket väl omtyckt
av dem. Slottet omgärdas av en park i engelsk stil. Mežotnes pagasts,
GPS[56.440964,24.060904], +371 63960711, pils@mezotnespils.lv,
www.mezotnespils.lv Buss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) och
buss Bauskas AO - Mežotne (www.autoosta.lv) •B3
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24. Jelgava slott. Kurlands hertigs, E.J.Birons, huvudsakliga residens byggdes
1738 efter Rysslands hovarkitekts F.B.Rastrellis ritningar. Arkitekten själv ledde
bygget. Nu är Lettlands lantbruksuniversitet inhyst i slottet. I slottsvalven
kan man beskåda de kurländska hertigdynastiernas Ketlers och Birons
gravar. Jelgava, GPS[56.655743,23.733280], +371 63005617, muzejs@llu.lv,
www.jelgavaspils.lv Tåg Rīga - Jelgava (www.ldz.lv) eller buss Rīgas SAO Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2
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14. Rekreationsparken Ramkalni. En rad aktiviteter lämpade för
hela familjen - man kan åka rodel och utföra andra roliga aktiviteter, som
att ta en cykeltur eller båtutflykt. Från restaurangens terrass, som ligger
precis intill floden Gauja, har man en fantastisk utsikt. Inčukalna pagasts,
GPS[57.123589,24.661217], +371 67977277, +371 29100280, info@ramkalni.lv,
www.ramkalni.lv Buss Rīgas SAO - Sēnīte (www.autoosta.lv) •C1

4

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

Färja / Båt

11. Salaspils botaniska trädgård. Här kan man beskåda för
Lettland typiska blomster samt olika exotiska växter. Trädgården
stoltserar med den största samlingen växter i hela Europa och med
en av Europas största trädskolor. Även om den botaniska trädgården
är vacker året runt är den särdeles vacker just under våren och hösten.
Salaspils, GPS[56.860947,24.353182], +371 67945460, +371 67945440,
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Tåg Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) •B2

13. Münchhausens museum. Detta ovanliga museum har skapats till ära
av en verklig historisk person. Den karismatiska baronen von Münchhausen
var en oöverträffad kung när det handlade om fantasier och lögner. Hans
liv var nästan lika ovanligt som hans fantastiska historier. Här kan man
även besöka ett vaxmuseum och det finns en promenadväg ner till havet,
liksom en mysig krog. Liepupes pagasts, GPS[57.407265,24.424454],
+371 64065633, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv
Buss Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1

Taxi
Taxiresan kan Du betala både kontant och
med kort. Det finns dock bilar där det bara går
att betala kontant. Taxin måste ha prislistan
redovisad på utsidan av bilens dörr.

2

10. Salaspils minnesmärke. Den 25 hektar stora parken har skapats på
platsen där ett koncentrationsläger låg under andra världskriget och berättar
om de tragiska sidorna av vårt lands historia. Detta är ett av Europas största
minnesmärken för nazismens offer. Salaspils, GPS[56.872992,24.302602],
+371 67700449, visit.salaspils.lv Buss nr. 18, hållplats "Dārziņi 2"
(www.rigasssatiksme.lv) •B2
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18. Ligatnes naturstigar. Varje sann naturälskare måste uppleva de
5 km långa naturstigarna och de för Lettland så typiska vyerna som man
ser härifrån, liksom alla vilda djur och fåglar som bor under naturliga
förhållanden i ett friluftszoo. Ligatne med närområde har Lettlands största
koncentration av sandstensklippor och konstgjorda grottor. Līgatnes pagasts,
GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, ac@gnp.lv, www.gnp.lv 
Tåg Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) eller buss Rīgas SAO - Līgatne
(www.autoosta.lv) och buss Augšlīgatne - Gaujasmala (www.visitligatne.lv) •C1

3. Dzintari Konserthall. En av Jurmalas mest berömda
arkitekturmonument. Sommarscenen som byggdes år 1960 är en
mycket populär plats för konserter och evenemang i Lettland. Jūrmala,
GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, www.dzk.lv
Tåg Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2
4. Jurmalas strand. En utmärkt plats att koppla av varje säsong med
barnen är längs den 26,8 km långa vita sandstranden! Vid havskusten är vattnet
grunt och säkert för barnen. Barnen kan bygga sandslott, lära sig simma och
leka i sommarsolen. Under höstens stormar flyter bärnstenar och snäckor upp
på stranden. Jūrmala, +371 67147900, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv
Tåg Rīga - Bulduri / Dzintari / Majori / Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / Melluži
/ Asari / Vaivari (www.ldz.lv) •B2
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Rigas busstation
• Adress: Prāgas iela 1
• Busstidtabeller: www.autoosta.lv
• Biljettköp på internet: www.bezrindas.lv,
www.buseurope.eu
• Mobil App (Google Play • App Store):
Bezrindas
• Informationstelefon: +371 90000009
(betalinformation)
• Biljettkassornas arbetstider: 6:00-22:00

Från Rigas busstation, som ligger bredvid
Centraltorget (Centraltirgus), kan man
resa till olika städer och byar i Lettland.
Bussarnas komfortnivå varierar beroende
på bussbolag och rutt. Vissa rutter betjänas
även av mikrobussar och expressbussar.
Biljetter kan införskaffas antingen i förväg, i
busstationens biljettkassor, biljettautomater
eller betalas kontant när man stiger på
bussen (förutsatt att det finns lediga platser).
Under fredagar och lördagar brukar bussarna
från Riga vara överfulla. Det finns även ett
informationscentrum i busstationen.

2. Jomas gata och Horn’s Trädgård. Den centrala och äldsta gatan
i Jurmala är Jomas gata - omgiven av restauranger, sommarterrasser,
hotell och kaféer med levande musik. År 1870 byggde Mr Horn det första
hotellet med trädgård i Majori. Här spelade berömda symfoniorkestrar.
Jūrmala, GPS[56.972588,23.799175], +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.visitjurmala.lv Tåg Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

1

17. Den hemliga sovjetiska bunkern i Ligatne. Nio meter under
jord, i Ligatnes rehabiliteringscenter, finns en hemlig bunker. I händelse av
kärnvapenkrig under sovjettiden var det här som den lokala kommunistiska
makteliten skulle ta sin tillflykt. Under turens gång visas inte bara sovjettidens
inredning och tillbehör men det går också att få lunch serverad i 1980-tals
stil. Līgatnes pagasts, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915,
hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Tåg Rīga - Līgatne (www.ldz.lv)
eller buss Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) och buss Augšlīgatne Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1

25. Kyrktornet i Heliga treenighetens kyrka i Jelgava. Den första
kyrkan i Europa som byggdes åt en lutheransk församling. I tornet finns en
historisk utställning om Lettlands presidenter, det finns möjlighet att ta en
virtuell promenad kring den förstörda kyrkan, man kan även försöka sig på att
skapa folkdräkter från Zemgale, avnjuta en god måltid och se ut över Jelgava
från 50 meters höjd. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445,
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Tåg Rīga - Jelgava (www.ldz.lv)
eller buss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2
26. Tervete naturpark. Det är ett härligt ställe för att spendera
hela dagen tillsammans med familjen - här finns promenadstigar och
lekplatser för barn, man kan beskåda sagofigurer och fler än hundra
djur- och insektsskulpturer i trä. I parken kan man ta en tur på Sagotåget,
cykla eller ge sig ut på en ridtur. Bekväma stigar leder genom den
mer än 300 år gamla talldungen. I parken finns även flera vilo- och
picnicplatser, liksom caféer. Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639],
+371 63726212, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv Tåg Rīga - Jelgava
(www.ldz.lv) eller buss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) och
buss Jelgavas AO - Tērvete (www.autoosta.lv) •A3
27. Dobele slottsruiner. Under 1100-talet var Dobele slott en av de forna
semgallernas viktigaste platser. På platsen där semgallernas träslott låg
byggde den livländska orden ett murslott under 1300-talet, något som
har bevarats i form av romantiska slottsruiner som omgärdas av en flod.
Från det renoverade utsiktstornet öppnar sig en härlig utsikt över staden.
Dobele, GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, turisms@dobele.lv,
www.dobele.lv Buss Rīgas SAO - Dobeles AO (www.autoosta.lv) •A3
28. Tukums historiska stadskärna. En liten del av den historiska
stadskärnan har bevarats. Här finner man Heliga treenighetens kyrka,
var man kan beskåda altarmålningen från 1800-talet och de målade
fönstren, liksom skåda ut över staden från kyrktornet. I det närliggande
historiska museet i Tukums berättar attraktiva guider i medeltida dräkter
om områdets historia - allt från medeltida sägner till berättelser från
sovjettiden. Tukums, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451,
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv Tåg Rīga - Tukums (www.ldz.lv) eller
buss Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2
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Information: http://ec.europa.eu/eden
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www.vimeo.com/channels/latviatravel
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