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Ryga

Kemerių nacionalinis parkas

Jūrmala

Tervetės gamtos parkas

Daugiau nei 800 metų senumo istorinį Rygos senamiesčio žavesį
atrasite kiekviename žingsnyje - įspūdingose viduramžių bažnyčiose
ir interaktyviuose muziejuose bei stilingų kavinių ir restoranų pilnose
gatvėse ir aikštėse.

Apsiaukite patogią avalynę ir pasivaikščiokite mediniais lieptais,
lipkite į apžvalgos bokštus ir minkite dviračių pedalus, pailsėkite nuo
kasdienybės kibždėlyno!

Didžiausias pajūrio kurortas Baltijoje su ilgesniu nei 25 km balto
smėlio paplūdimiu, gaiviu pušynų oru, SPA ir gydyklomis, padės
Jums atnaujinti jėgas ir mėgautis gyvenimo grožiu!

Paviešėkite pas draugišką raganą ir nykštukus, kurie miško vidury
turi savo miestelį, su visa šeima pojūčių takuose patikrinkite savo
įgūdžius, vikrumą arba patirkite kitą stulbinantį nuotykį!
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Agluonos bazilika

Gaujos senvagės krantuose įsikūręs vienas iš gražiausių Latvijos miestų,
kuriame patirsite nepakartojamo grožio gamtos vaizdus bei adrenalino
kupinus nuotykius visais metų laikais.

Gamtos takeliai su laukiniais žvėrimis, amatininkų ir vyndarių
apgyvendintos uolos, ir parkas, kuriame viskas padaryta iš medžio čia pajusite gamtos ir žmogaus pusiausvyrą.

Ne tiktai viduramžių laikų senamiestis su išlikusių akmenimis grįstų
gatvelių ir čerpinių stogų šarmu, bet ir įspūdingiausios pilies griuvėsių
liekanos Latvijoje, kurias su žibintais parodys pilies tarnai.

Vienoje iš žymiausių katalikų šventovių pasaulyje pajusite aurą, kuri
nors akimirkai leis užmiršti apie kasdienius rūpesčius bei skubą ir
pamąstyti apie tai, kas svarbiausia gyvenime.

EnjoyLatvia
www.latvia.travel

LatviaTravel
If You Like Latvia
Latvia Likes You
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Rundalės rūmai

Kuldyga

Liepoja

Ventspilio

Puošniausiuose Baltijos rūmuose laikas prabėgs akimirksniu,
susipažįstant su Kuržemės hercogystės dvariškių nerūpestingu
kasdieniniu gyvenimu 18-ojo amžiaus kambariuose, salėse ir svaiginančiu
rožyno aromatu.

Žavus miestelis - geriausia tinka romantiškiems savaitgaliams, tiesiog
negalima neįsimylėti miestelio senamiesčio su mediniais namais,
vaizdingu plytų tiltu per platų Ventos slenkstį ("Ventas rumba") su
skraidančiomis žuvimis.

Karinio uosto ("Karosta") žvarbumas ir Baltijos jūros žavesys sujaudins
kiekvieną. Tačiau miesto veide pamatysite ir įmantrią Jugendo
stiliaus architektūrą bei pasaulyje ilgiausius gintaro karolius.

Šeimai draugiškame mieste galėsite pamatyti "besiganančias"
neįprastas karves, pasilepinti balto smėlio paplūdimyje, atsipalaiduoti
atrakcijų parke, pasivažinėti su siauruku Pajūrio muziejuje po atviru
dangumi ir pajusti daug kitų nuotykių.

Turizmo žemėlapis
Latvija

Baltijos jūros pakrantė

Kalendorinės šventes

Ežerų kraštas

Kulinarinis paveldas

Pajusk ir atrask!

Nuo baltų smėletų paplūdimių iki įspūdingų skardžių, smiltainio atodangų
ir jūron subyrėjusio akmenų- atraskite savo širdžiai mieliausią žemės
gabalėlį ilgesnėje nei 500 km pakrantėje!

Latvius geriausia galima suprasti per tradicines šventes, kai
švenčiamos vasaros ir žiemos saulėgrąžos, Velykos, Mykolinės,
Martyno diena ir jūros šventė - kiekvienoje rasite kažką ypatingo.

Sėskite į valtį ir irkluokite pasvajoti Latgalos ežerų gražiose įlankose,
arba irkluokite užuolanka aplink ežerą. Pakeliui būtinai sutiksite kokį
svetingą latgalį, kuris moka kepti duoną ir žiesti puodus.

Jeigu norite iš tikro paragauti Latvijos skonį, Jums reikia paskanauti
tradicinių vietinių patiekalų ir gėrimų, o juos atrasite tiktai atitinkame
regione!
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