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Ķemeri rahvuspark

Jūrmala

Tērvete looduspark

Enam kui 800-aastase ajaloo lummust Vanalinnas leiate igal sammul
- muljetavaldavatest keskaegsetest kirikutest ja atraktiivsetest
muuseumidest stiilsete kohvikute ja restoranidega tänavate ja
väljakuteni.

Pange jalga mugavad jalatsid jalutuskäikudeks mööda puitpurdeid,
ronimiseks vaatetornidesse ja jalgrattapedaalide sõtkumiseks,
puhates argipäevasest saginast!

Suurim mereäärne kuurort Baltimaades, rohkem kui 25 km valge liiva
rannaga, tervisliku männisalude õhu, SPA ja tervendusasutustega,
aitab Teil taastada oma jõudu ja nautida elu kogu selle hiilguses!

Külastage sõbraliku nõida ja päkapikke, kellel metsa keskel on lausa
terve linn, kontrollige oma osavust õhuradadel või nautige muid
põnevaid tegevusi koos perega!
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Aglona basiilika

Gauja jõe ürgoru kallastel on end sisse seadnud üks ilusamaid Läti
linnu, mida hingematvate maastikute vaatlemiseks ja adrenaliini täis
tegevusteks võib külastada aastaringselt.

Loodusrajad metsloomadega, koopad, kus elavad käsitöölised ja
veinivalmistajad, ja park, kus kõik on valmistatud puidust - kõik see
võimaldab tunda end tasakaalus loodusega.

Keskaegsest vanalinnast on säilinud mitte ainult sillutatud tänavate
ja kivikatuste võlu, vaid ka kõige muljetavaldavamad lossivaremed
Lätis, millega võib tutvuda lossiteenijate saatel ja laternate valguses.

Ühes maailma kõige kuulsamas katoliiklikus pühakojas tunnetate
aurat, mis sunnib kas või hetkeks unustada igapäevaseid muresid ja
kiirust ning mõelda selle üle, mis on elus kõige olulisem.
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If You Like Latvia
Latvia Likes You
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Rundāle loss

Kuldīga

Liepāja

Ventspils

Baltikumi kõige luksuslikumas lossis aeg kulgeb märkamata, tutvudes
Kuramaa hertsogiriigi õukonna muretu igapäevaeluga 18. sajandi
tubades, saalides ja peadpööritavas roosiaias.

Võluv väikelinn on just kui loodud romantiliseks puhkuseks, sest
võimatu on mitte armuda selle vanalinna vanadesse puithoonetesse,
maalilisse tellistest sillasse ja laia Venta koske, mille üle lendavad
kalad.

Karosta karmus ja Läänemere võlu ei jäta kedagi ükskõikseks! Kuid
linnapildis on näha ka peent juugendstiilis arhitektuuri ja pikimaid
merevaigust helmeid maailmas.

Peresõbralikus linnas võite näha "karjamaal" ebatavalisi lehmi, laisalt
puhata valge liivaga rannas, lahutada meelt lõbustusparkides, sõita
Mazbānītis´ega Mereäärses vabaõhumuuseumis ja nautida veel
paljugi muud.

Turismikaart
Läti

Läänemere rannik

Iga-aastased festivalid

Järvede piirkond

Kulinaarne pärand

Inspireeri ja avasta!

Valge liivaga randadest muljetavaldavate pankrannikuteni, liivakivimist
kaljudest merre pudenenud maakivideni - leia oma südamele armsaim
tükike enam kui 500 km pikast rannikust!

Lätlastega saab kõige paremini tutvuda läbi nende traditsioonide,
millega tähistatakse suvine ja talvine pööripäev, Lihavõtted,
Mihklipäev, Mardipäev ja merepäevad - igaühes neist leiate midagi
erilist.

Istuge paati ja asuge unistuste reisile Latgale järvede kaunites
lahtedes või tehke mõni ring ümber selle kallaste. Teel kindlasti
kohate mõnda külalislahket latgallast, kes oskab küpsetada leiba ja
valmistada potte.

Kui soovite päriselt maitsta Lätit, peate nautima kohalikke
traditsioonilisi toite ja jooke, mida võib leida ainult teatavates
piirkondades!
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