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Euroopa Liidu ühtne
hädaabinumber: politsei,
tuletõrje ja kiirabi.

2

Google Play / App Store:
Latvia.Travel

1

Lissabonis
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Ateena
Madrid

Rooma

Tirana
Sarajevo
Podgorica

Sofia
Skopje

Amsterdam
Varssavi
Berliin
London
Kiiev
Brüssel
Praha
Chişinău
Pariis Luksemburg
Bratislava
Vaduz
Budapest
Viin
Bern
Bukarest
Ljubljana
Zagreb
San Marino
Belgrad
Monaco
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Riia vanalinn

tõendeid leiate ühes vanimatest Euroopa
muuseumidest. Pärast võite pajatada teistelegi
palju huvitavat Riiast!

0,4-2 km

1. Peetri kirik A | Skāņu iela 19, Rīga 
Tõuske taeva poole Riia kõrgeimas kirikus, mida
linnarahvas on hakanud ehitama juba 13. sajandil!
Kiriku tornist, mille tipus istub hiiglaslik kuldne
kukk, avaneb üks suurejoonelisemaid vaateid üle
vanalinna katuste, mida jäädvustada fotodes. Siis
võib laskuda tagasi alla ja asuda lähemalt uurima
seda, mis üleval silma puutunud.

Dekoratiivkunsti ja disaini muuseum
A | Skāņu iela 10, Rīga Lätimaa kunstnikud
on juba 19. sajandist alates olnud kirglikud
kaunistajad. Seda võib näha ühes vanimatest Riia
kivihoonetest, mis kunagi on olnud kirik. Peened
portselanist, klaasist ja savist nõud, kirjatud tekid,
nikerdatud mööbel – see on vaid põgus pilguheit
nende fantaasialendu. Ja siis veel üllatavad
vahelduvad näitused, kust võite saada ergutust
oma kodu kujunduseks.

1

peterbaznica.riga.lv

Farmaatsiamuuseum
A | Riharda Vāgnera iela 13, Rīga Erilised lõhnad
ja aistingud peituvad kolmes 18. sajandi VanaRiia hoones. Nende siseõue on koguni loodud
ravimtaimede aed, et te saaksite teada, kuidas
tekkisid apteegid – alates rahvaravitsemisest ja
alkeemikute laboratooriumidest, kus valmisid
salapärased pulbrid ja mikstuurid, kuni 21. sajandi
farmaatsia saavutusteni.

2

www.lnmm.lv

3.

Mentzendorffi maja
A | Grēcinieku iela 18, Rīga Kas tahate külastada
rikast Riia kaupmeest mitme sajandi taguses
minevikus? Kui peremees oleks kodus, ta
kostitaks teid parima Riia kohviga ja näitaks
rikkalikke, ent hubaseid ruume ainulaadsete
lae- ja seinamaalingutega. Siis viiks ta teid
vanasse poodi, keldrivõlvide alla ja romantilisele
pööningule, sest tal on küllalt, mida rääkida ja
näidata.
5. Mustpeade maja A | Rātslaukums 7, Rīga 
Tere tulemast Riia toredaimasse pidustuste majja,
mis on tegelikult ainult hiljuti taassündinud Teise
maailmasõja rusudest! Originaal on ehitatud
keskajal ja olnud linnarahva kogunemiste
ja pidustuste koht. Hiljem on maja läinud
Mustpeade vennaskonna vallaliste kaupmeeste
kätte, kes silmnähtavalt pole olnud kitsid, et
teda kui kaunist preilit veelgi enam ehtida.
Fotokaamerad armuvad temasse esimesest
pilgust!

Riia ajaloo- ja laevandusmuuseum
A | Palasta iela 4, Rīga Kas teate, kui vana on
Riia ja kuidas ta arenes Baltimaade metropoliks?
Millised laevad randusid Lätimaa sadamatesse ja
mida nad vedasid? Mis on üks Riia imesid – Suur
Kristaps? Vastuseid ja loendamatuid ainulaadseid

3

fm.mvm.lv

4

www.mencendorfanams.com

5

www.melngalvjunams.lv

6

www.rigamuz.lv

Panoraamvaateplatsid Riias

2

Peetri kirik A torni vaateplatsid peterbaznica.riga.lv

H

"Gūtenbergs" A restorani katuseterrass www.hotelgutenbergs.lv

3

Bastejkalns A vaateplatvorm www.liveriga.com

4

"Kino Citadele" A katusebaar "Vertigo" www.forumcinemas.lv
Kellatorn A baar "Neo" www.neobars.lv

5
20
6

Läti Rahvuslik Kunstimuuseum B katuseterrassid www.lnmm.lv

H

Kunstimuuseum Riia Börs
A | Doma laukums 6, Rīga Toomkiriku platsi
äärde on suursuguselt asunud Veneetsia
renessanss-palazzo vormides Riia kaunitar. See
hoone hoiab endas suurimat välismaise kunsti
kogu Lätis ja kutsub seda tundma õppima
tänapäevastes saalides ja galeriides. Jaapani,
Hiina, India, Indoneesia ja koguni Vana-Egiptuse
pärimuslik kunst ehtsa muumiaga siinsamas
Baltimail – vaat see on rännak ajas!

7

www.doms.lv
29

Kolm Venda A | Mazā pils iela 17, Rīga 
Kitsale Vana-Riia tänavale on mahtunud kolm
kena majakest, mida juba ammust ajast hüütakse
Kolmeks Vennaks. Igaüks neist on ehitatud eri
sajandil, vanim – 15. sajandil. Ühes majakestest
asub Läti Arhitektuurimuuseum. Tulge hetkeks
keskaega, avar eesruum ja hoov on läbi imbunud
vana aja vaimust!

"Albert Hotel" B baar "Star Lounge" ww.alberthotel.lv

10. Riia loss A | Pils laukums 3, Rīga Daugava
kaldal kõrgub juba enam kui 700 aastat üks
suurimaid keskaegseid losse Lätis pika ja
dramaatilise ajalooga. Tänapäeval on selle
peremeheks Läti president. Teda te oma
külastuse jooksul arvatavasti ei kohta, kuid saate
vaadata, millistes toredates ruumides ta võtab
vastu külalisi, samuti jälgida auvalvet lossi väravas.
11. Arsenāls A | Torņa iela 1, Rīga Relvi ei
hoita siin enam ammu, sest kunagise 19. sajandi
laohoone on vallutanud kunst ja muutnud selle
suurimaks näitusesaaliks Riias. Püsiväljapanekut
siin pole, seetõttu saate iga kord avastada enda
jaoks midagi uut ja ennenägematut nii Läti kui ka
välismaa kunstnike esituses. Kunstinautijatele on
külastus kohustuslik!
12. Läti Sõjamuuseum A | Smilšu iela 20, Rīga 
Riia on kõigi aegade jooksul olnud ihaldatav,
sellepärast on seda kaitsnud tugev kaitsemüür,
mille tornidest on tänapäevani säilinud vaid üks –
Püssirohutorn. Kolme meetri paksuste seinte taga
leiate Sõjamuuseumi, kus asuvad väljapanekud,
alates keskaegsest sõjakunstist ja lõpetades Läti
iseseisvuse taastamisega.

9

www.archmuseum.lv

10

www.president.lv

11

29

Teletorn B vaateplatvorm www.lvrtc.lv

Läti Rahvusraamatukogu B vaateplatvorm www.lnb.lv
"Radisson Blu Daugava" B restoran "Panorāma"
11
www.radissonblu.com
12 AB tamm B www.liveriga.com
10

H

13

H

"Riga Islande Hotel" B 9. korruse restoran ja 10. korruse suveterrass
www.islandehotel.lv

A | Krišjāņa Barona iela 4, Rīga Vaja vaid ust
paotada, et uurida loodust lausa Riia kesklinnas!
Kogu maailma loomade ja lindude topiste,
putukate, taimede ja kivimite kogud, omaenda
käima pandud vulkaan ja maavärin, võimalus
teha endast pilt merevaigus, interaktiivsed
ekraanid ja mängud lubavad põnevalt aega
veeta nii lastel kui täiskasvanuil mitme tunni
jooksul.

14

www.dabasmuzejs.gov.lv

15. Läti rahvusooper ja - ballett

A | Aspazijas bulvāris 3, Rīga Külastades
Riiat, ärge laske mööda võimalust nautida
maailmataseme kontserte ja etendusi Valges
majas! Akustika on 19. sajandi teatrihoones
suurepärane ja rikkalik interjöör loob kordumatu
pidulikkuse mulje. Võtke kaasa sõbrad ja asuge
giidi saatel teele salapärasesse lavatagusesse,
samuti lubage endale klaas šampanjat
ooperikohvikus!

Läti Rahvuslik Ajaloomuuseum
A | Brīvības bulvāris 32, Rīga Kui tahate teada
saada kõike tähtsamat Läti ajaloost vanimast ajast
kuni tänapäevani ja osta kauneid rahvuslikke
suveniire, siis siin on õige koht. Ja kui veel kutsute
kaasa giidi, siis saate tunni aja jooksul vaata et Läti
ajaloo asjatundjaks.

B | Brīvības bulvāris 23, Rīga Säravad kuldkuplid
Esplanaadi pargi puulatvade kohal näitavad
teed Riia suurima õigeusu pühakoja juurde,
mis, planetaariumi ja kohvikuna nõukogude aja
üle elanud, ootab jälle enda rüppe palvetajaid.
Ammutage jõudu suurepärastest laemaalidest ja
süüdake sealsamas ostetud küünal, et täituks teie
hea kavatsus.

Ülejõe linnaosa

19

www.liveriga.com

15

www.opera.lv

B | Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga 
Riia bulvariringi säravaim pärl ei jäta ükskõikseks
ei arhitektuuri ega kunsti austajaid. Vaid siin saate
näha Läti silmapaistvaimate maalijate meistritöid
kaunis möödunud sajandi interjööris! Et pisut
puhata saadud muljetest, minge muuseumi
katuseterrassidele, kust avaneb tore vaade linnale.
21. Paulo Stradinio Medicinos istorijos

muziejus B | Antonijas iela 1, Rīga 
Mis on inimese naha all, kuidas ravida
mitmesuguseid tõbesid? Te ei suuda isegi
kujutleda, kui palju aega on see juba nõudnud,
ja milline saab veel olema tuleviku arstikunst!
Vaadake taastatud keskaegse kloostri hospidali
ja apteeki, tänapäevaste diagnoosimisaparaatide
eelkäijaid, kosmosemeditsiini ja palju muud ühes
kolmest suurimast meditsiiniajaloo muuseumist
maailmas!

16

www.liveriga.com

17.

17

www.lnvm.lv

20

www.lnmm.lv

B | Miera iela 22, Rīga Sattuge kasvõi hetkeks
täielikku maiustuste paradiisi! Šokolaadiarmastus
on siin oma kordumatu maitse ja lõhnaga.
Valmistage ise oma šokolaaditahvel või
vallandage oma fantaasia šokolaaditöökojas ja
õppige tundma Läti populaarseimat šokolaadi!

18. Läti Okupatsioonimuuseum

A | Raiņa bulvāris 7, Rīga Teise maailmasõja ajal
kaotatud riigi iseseisvusest räägivad mitte ainult
ajaloo faktid, vaid ka paljude inimeste traagilised
saatused 50 aasta jooksul. Fotod, videod ja teised
tunnistused panevad teid mõtlema sellest, mida
on üle elanud peaaegu iga Läti pere.

25

www.railwaymuseum.lv

B | Mazais Balasta dambis 9, Rīga Avastage Riia
kõige paremini peidetud muuseum ja saage
tuttavaks julge mehega, kes Teise maailmasõja
ajal päästis natsistide käest rohkem kui 50 juuti,
peites neid oma maja kuuris! Memoriaalis olles,
võib vägagi elavalt kujutleda, millistes oludes
pesitsesid nende lootused ja elujanu.

26

www.lipke.lv

Läti Ülikooli Botaanikaaed
B | Kandavas iela 2, Rīga Kas igatsete rututa
jalutuskäigu järele avaras aias, kus võib silma
rõõmustada eksootiliste taimedega kogu
maailmast, vaadata troopikahoone toredaid
liblikaid, ja lihtsalt nautida loodust lausa
linnamelu keskel? Tere tulemast!
27.

21

www.mvm.lv

22

www.jugendstils.riga.lv

23. Nurgapealne maja B | Brīvības iela 61, Rīga 
Nii süütu nimetus on antud ühele õudsamatest
NSVL võimuinstrumentidest – KGB majale.
Läbides vangikongid, keldrid, jalutusplatsi puuri
ja ülekuulamise kabinetid, saate te teada, milline
saatus ootas igaüht riigivõimu vastast.
24. "Laima" šokolaadimuuseum

B | Uzvaras bulvāris 2A, Rīga Kas olete kunagi
soovinud sattuda sinna, kus rongireisijatele on
uks harilikult suletud? Tulge külla ja laske valla
oma uudishimu! Uurige, kuidas töötab auruvedur,
ronige selle juhikabiini ja tehke foto, asuge
sõidule käsidresiiniga ja veenduge, kui väga on
muutunud rongid paari aastasaja jooksul!
26. Žanis Lipke memoriaal

22. Riia juugendstiili muuseum

B | Alberta iela 12, Rīga Kui tundub, et teie
jalutuskäiku mööda Riiat, eriti Elisabeti ja Alberti
tänaval, jälgib keegi, ärge imestage. Juugendstiili
nägude "spioonivõrgustik" majade fassaadidel
on siin igal sammul. Rikkalikud dekoorid, kujud,
vitraažid ja teised kunstielemendid äratavad
lakkamatut vaimustust oma mitmekesisuse
ja peenusega. Mitte ilmaasjata ei nimetata
Riiat Euroopa juugendstiili pealinnaks, kus teid
oodatakse külla ehtsasse juugendstiili korterisse.

2-5 km

25. Läti Raudteeajaloo Muuseum

20. Läti Rahvuslik Kunstimuuseum

14. Läti Loodusmuuseum

A | Brīvības piemineklis, Rīga Rohelist daami,
kes kõrgub üle puude latvade ja hoiab pea kohal
kolme kuldtähte, kutsuvad riialased armsalt
Mildaks. Obeliski jalamil on palju kivikujusid, mis
räägivad tähtsatest pöörangutest riigi ajaloos ja
kultuuris. See on Läti iseseisvuse sümbol. Päeva
ajal vahetub kord tunnis samba jalamil auvalve –
seda tasub vaadata.
12

H

13

www.centraltirgus.lv

16. Vabadussammas

www.lnmm.lv

www.karamuzejs.lv

19. Riia Kristuse sünni katedraal

1-3 km

13. Riia Keskturg A | Nēģu iela 7, Rīga 
Kunagistes tsepeliiniangaarides asub üks
suurimaid turgusid Euroopas, mis on justkui
teejuhiks Läti kokanduse maailmas. Siin valitseb
alati sagin, värskeid toiduaineid võib nautida
nii silma kui keelega ja jälgida, kuidas teevad
sisseoste riialased. Igal juhul on see maitsvaks
seikluseks teie meeltele!

www.rigasbirza.lv

"Raddison Blu Latvija" B baar "Skyline" www.skylinebar.lv
"Galleria Riga" B 7. korruse kohvikud ja restoranid
8
www.galleriariga.lv
9 Läti Teaduste Akadeemia B vaateplatvorm www.panoramariga.lv
7

Riia kesklinn

8

9.

6.

1

7. Riia Toomkirik A | Herdera laukums 6, Rīga 
Peaaegu sama vana kui Riia linn, kõrgub
Toomkiriku platsi ääres üks suurimaid
keskaegseid pühakodasid Baltimaades. Selle
tornis istub tohutu kuldne kukk, kes näitab
tuule suunda, akendes säravad suurepärased
vitraažid, aga kiriku võlvides kõlavad mitte ainult
jumalateenistuste hääled, vaid ka mitmesugused
oreli- ja klassikalise muusika kontserdid. Avage
pühakoja uks ja olge avatud!
8.

Minsk

Kopenhaagen

Vilnius
Riia

Oslo

Stockholm

Helsingi
Tallinn Moskva

#enjoylatvia

4.

NING SELLE ÜMBRUS

25

4

Dublin

RIIA

9
10

2.

TURISMIKAART

11

5

4

28. Kalnciema tänava kvartal

B | Kalnciema iela 35, Rīga 
Taastatud puithoonete kvartal, mis ümbritseb
väikest õunapuuaeda ja hoovi, mitte ainult
paelub silma, vaid ka muutub küllalt elavaks
laupäevaste turgude, kontsertide ja pidustuste
ajal. Argipäeval võib siin juua tassi kohvi või süüa
aastaajale vastavat rooga, samuti osta veine.
Puhake pisut linna saginast selles värskendavas
oaasis!
29. Teletorn

B | Zaķusalas krastmala 1, Rīga 
Riiat tavatsetakse kutsuda väikeseks Pariisiks, kuid
tegelikult on vastupidi – Eiffeli torn on madalam
Läti ja kogu Euroopa Liidu kõrgeimast tornist!
Kiirlift tõstab teid erakordsele kõrgusele, kust saab
näha Vana-Riiat, kesklinna, Pārdaugavat ja selge
ilmaga koguni laevu Riia lahes. Nii suursugust
panoraami ei leia te kusagilt mujalt!

27

www.nbd.gov.lv

28

www.kalnciemaiela.lv

23

29

www.okupacijasmuzejs.lv

www.lvrtc.lv

Riia turismiinfokeskused
Rahvusvaheline lennujaam "Rīga"  E | lennud saabuvad
E sektorisse +371 29311187 (tasulised infotelefon),
www.riga-airport.com
Bussijaam A | Prāgas iela 1, Rīga +371 67220555

18

www.okupacijasmuzejs.lv

24

www.laimasokoladesmuzejs.lv

Liivi väljak A | Kaļķu iela 16, Rīga  +371 67227444
Raekojaplats A | Rātslaukums 6, Rīga +371 67037900

C

E

Buss

33

39

•
•
•
•
•
•
•
•

40

41
31
43
32

Tallinnast Riiga sõidab üle
Riia bussijaam
15 bussi päevas ja sõidu
Aadress: Prāgas iela 1
kestus on ühes suunas
www.autoosta.lv
umbes 4,5 tundi.
Google Play / App Store: Bezrindas
+371 90000009 (tasulised infotelefon)
Internetist piletite ostmine: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu
Piletiautomaadid (bussijaama kassade kõrval)
Piletikassade lahtiolekuajad: 6:00-22:00
Pilet sularaha eest juhi käest, kui on vabu kohti

34

Auto

30
35

Kehtivad rahvusvahelised autojuhi sõiduload!

42

36

Riia
www.rigassatiksme.lv
www.europark.lv
+371 1888
www.lamb.lv

Lennuliiklus
Jūrmala

20-60 km

30. Livu veekeskus E | Viestura iela 24, Jūrmala 
Nautige troopilist soojust ja rohkem kui
40 mitmesugust veeatraktsiooni igal aastaajal
Põhja-Euroopa suurimas veepargis! Baar, kus
võib jooke tellida basseinis sulistades, bistroo
ja erisugused saunad – tunnid lendavad siin
märkamatult. Suvel on avatud ka vabaõhuterrass,
kus võib lõbusalt veeta aega lahtise taeva all ja
päikest võtta.

30

www.akvaparks.lv

34. Jomase tänav C | Jomas iela, Jūrmala 
Parim viis, kuidas tundma õppida kuurortlinna
elurütmi, on asuda jalutuskäigule mööda selle
jalakäijate peatänavat, mis on täis restorane,
kohvikuid ja moekaupade poode. Puhkajad
võivad terve kilomeetri ulatuses ruttamata
defileerida justnagu moedemonstratsiooni laval,
sellepärast ärge peljake neid vaatlemast – selleks
ongi tänav mõeldud!

Jūrmala 20 km

#22

Jūrmala vabaõhumuuseum
E | Tīklu iela 1 A, Jūrmala Lähikondsetest
küladest siia rännanud puithooned metsa all
Neemeluite (Raga kāpa) juures moodustavad
tüüpilise 19. sajandi kaluritalu. Vaadake, milliste
paatide, võrkude, köite ja ankrutega püüdsid
mehed Läänemerest kala! Suviti on igal
neljapäeval õhus tunda siinsamas kohapeal
suitsutatud kala lõhna – olge lahked, maitske!
31.

31

www.jbmuzejs.lv

LIDOSTA
34

32. Dzintari Metsapark

C | Dzintaru mežaparks, Jūrmala Tulge sportima
ja värsket männiõhku nautima koos kogu pere
ja sõpradega! Pargis leiate mänguplatse eri
vanuses laste jaoks, tõkkeradasid rohkem kui
10 m kõrgusel ja muid meelelahutusi. Kuid sama
hästi võib ka ruttamata nautida suurepäraseid
vaateid tornist, mis kõrgub puulatvade kohal.
Meri paistab ülevalt peaaegu käeulatuses!

32

www.visitjurmala.lv

33. Dzintari kontsertsaal

www.riga-airport.com
+371 67207236 / arrival.service@riga-airport.com
2 h - 40 min enne lendu
kesklinn / #22 Abrenes iela / 30 min
€ 2 (sularahas juhi käest) / E-talong eelmüügis odavamalt!
+371 80001919 / www.rigassatiksme.lv
kesklinn / 15 min / € 12-15

35

ettetellimisel / € 6 / www.rigashuttle.lv

www.visitjurmala.lv

Rong
45

Riia kesklinna rongijaam
•
•
•
•
•
•
•

36

www.visitjurmala.lv

Jūrmala C | Lienes iela 5, Majori +371 67147900, www.visitjurmala.lv

Riia äärelinnad

Ķemeri rahvuspark D | Tūristu iela 1, Ķemeri +371 67730078,
www.kemerunacionalaisparks.lv, www.daba.gov.lv
www.dzintarukoncertzale.lv

42. Riia Mootorimuuseum

7-13 km

39. Metsapark E | Mežaparks, Rīga 
Puhake koos riialastega linna suurimas ja
rohelisemas pargis! Jalutuskäigud värske õhu
käes, aktiivne puhkus jalgrattal, rulluiskudel
ja teistel sõidukitel, seiklused tõkkeradadel
männiokste vahel, paadisõit suurimal Riia järvel
või mugav puhkus selle rannal – need on vaid
mõned ideed, kuidas siin toredalt päeva veeta!

33

D

39

www.liveriga.com

Riia lähikond

E | Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga Baltimaades
suurim ja mitmekesiseim vanade autode kogu
uhkustab ainulaadsete Kremli limusiinide,
legendaarsete võidusõiduautode ja
tänapäeva automarkide esiisadega. Rohkem
kui 100 eksponaati interaktiivsete ekraanide,
videolugude, virtuaalse reaalsuse ja teiste
moodsate tehnoloogiatega kutsuvad teid
põnevalt aega veetma mitme tunni jooksul.

E | Meža prospekts 1, Rīga Maalilisel Ķīšezersi
kaldal ja Mežaparksi tugevate mändide varjus
on elupaik loomadele peaaegu kogu maailmast.
Uurige, kuidas einetavad flamingod, kui palju
päevas söövad jõehobud, miks meeldib
metssigadele dušš, kui pikk keel on kaelkirjakul ja
palju muud!
Aldarise töökoda ja Õllemuuseum
E | Tvaika iela 44, Rīga Lätlastele maitseb õlu. Kui
teile samuti, tulge vaatama, kuidas pruulitakse
õlut Lätis ühes maa populaarsematest
õlletehastest. Giid jutustab teile, kus peitub
õlle maitse saladus ja miks on maailmas nii
palju erinevaid õllesorte. Muidugi peab saadud
teadmisi kinnistama, maitstes siinseid tooteid
koos suupistetega.
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www.rigazoo.lv

42

www.motormuzejs.lv

E | Brīvības gatve 440, Rīga Külastage tüüpilisi
vana-läti talusid, mis on tulnud kõigist Läti
piirkondadest ja asunud kenasse männimetsa
järvekaldal! Üks vanimaid vabaõhumuuseume
Euroopas hoiab alles sajanditevanust pärimust,
et te võiksite paremini ette kujutada, kuidas
inimesed on siin maal kunagi elanud, töötanud ja
pühi pidanud.
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43

www.brivdabasmuzejs.lv

Rohkem põnevaid kohti, mida
Lätis kiirustamata nautida!
41

Tähistused
Turismiinfokeskus

www.latvia.travel

www.alusdarbnica.lv

Jahtide kai

Jalgrattatee

Valuutavahetus

Loodusrada

Apteek

46

38. Ķemeri rahvuspark

37.

37

www.visitjurmala.lv

D Soolaugastega üle
külvatud Ķemeri raba, linnurohked laguunjärved
ja rahulikud valge liivaga supelrannad – kas pole
küllalt põhjusi, et lasta meelel suurepäraselt
puhata looduse rüpes? Pange jalga mugavad
jalatsid, et kõndida puitpurrete radadel, ronida
vaatlustornidesse ja sõtkuda jalgratta pedaale!
Paljasjalgsete rajal ja mererannas küll võite
nendetagi hakkama saada!
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kemerunacionalaisparks.lv

E | Salaspils novads Kohas, kus Teise
maailmasõja ajal asus natsistide töölaager,
seisab sümboolse betoonseina taga tummalt
seitse tohutut kuju. Vaid aeg-ajalt kostavad
südamelöögid nende tuhandete mälestuseks,
kelle südamed sundis sõda vaikima. Kui märkate
mõnda mänguasja, teadke, et see on siia jäetud
surnud laste hingedele.

1

Turismi objekt

Ostukeskus / turg

Vaatetorn

Pakihoid

2

Panoraamvaade

Postkontor

Paadirent

Erivajadustega inimestele

Riia kesklinna rongijaam

Ekskursioonilaevad

Metsloomad

Registreerimisaeg

Muud raudteejaamad

Lennujaama buss

Riia vanalinn

Ühesuunaline liiklus

Riia bussijaam

Takso

Rand

A10

Rahvusvaheline lennujaam
"Rīga"

Mikrobuss

Sinise lipu rand

H

Riia reisisadam

Autorent

Tasuta juhtmeteta internet

Riigi peamaantee
Hotell
Sissesõiduluba Jurmalasse

E | Salaspils novads 
Saarele Läti suurimas jões Daugavas, kenasse
19. sajandi mõisasse, on kogutud lood sellest,
kuidas rahvas on siin elanud juba kiviajast
alates. Kaunis saare park kutsub asuma
aeglastele jalutuskäikudele ja avastama vanasid
kalastustarbeid, paekallast ja suurepäraseid
kaugeid vaateid üle jõe.

Cēsis

Tukums

Rīga

Jūrmala
Liepāja

Jelgava

44

visit.salaspils.lv

Gulbene

Sigulda
Pļaviņas

Rēzekne
Zilupe

Krustpils

Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori,
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži,
Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Daugavpils

45. Daugava muuseum

41.
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17-30 km

Aadress: Stacijas laukums 2
www.pv.lv, travel.ldz.lv
Google Play / App Store: Pasazieru vilciens
+371 67231181
Internetist piletite ostmine: www.pv.lv
Pilet rongis konduktorilt sularaha eest € 0,50 lisatasuga
Piletikassade lahtiolekuajad: 4:30-23:40
Valga
Skulte

44. Salaspili memoriaal

43. Läti Etnograafiline Vabaõhumuuseum

40. Riia loomaaed

Ķemeri – ajalooline kuurort
D | Ķemeri, Jūrmala Kuidas lõhnab kuurort?
Ka kivisisalik, kes on kummardunud väävelvee
terviseallika kohale, tahab seda tunda. Juba
18. sajandist saadik on siia kaugelt voolanud
inimhulgad tervise otsinguil. Tänapäeval on küll
jäänud vaid vaikne ja rahulik park endise hotelli,
puitkiriku ja romantiliste kaarsillakestega üle
väikese jõe ja jalutusradadega.

www.avis.lv / www.budget.lv / www.europcar.lv / www.sixt.lv /
www.auto5.lv

44

Jūrmala turismiinfokeskused

C | Turaidas iela 1, Jūrmala Juba 19.
sajandist saadik on legendaarses mereäärses
kontserdimajas kõlanud silmapaistvate
helikunstnike kontserdid ja tuulekohin, sest suurel
saalil on katus, kuid pole seinu. Uuem, väike saal
uhkustab elegantse 1930. aastate puitarhitektuuri
ja suurepärase akustikaga. Külastage mõnda
kontserti, et nautida selle erilist õhkkonda!

LENNUJAAM

www.visitjurmala.lv

36. Aspazija suvila

C | Zigfrīda Meierovica
prospekts 20, Jūrmala Unistuse kenast suvilast
Jūrmalas täitis möödunud sajandi esimesel
poolel üks Läti silmapaistvamaid luuletajaid
Aspazija. Oma vanapõlve veetis ta toredas
puithoones linna kitsamas kohas, kus merd
eraldab Lielupe jõest vaid 320 meetrit. Kõik on
sisse seatud nii, et tundub – majaperenaine on
vaid hetkeks läinud jalutama ja naaseb varsti.

P1 30 min / € 1,5

RĪGA

35. Jūrmala linnamuuseum

C | Tirgoņu iela 29, Jūrmala Kas teate, kuidas
retrostiilis suplema minna? Mannekeenid
demonstreerivad suurimat supelrõivaste
kogu Lätis – suurem osa neist on olnud
moes möödunud sajandi 20.-30. aastatel.
Veel räägivad supelsakste meelelahutustest
ja terviseprotseduuridest vanad postkaardid,
mitmesugused ajaloolised esemed ja pildikesed
kuurordi elust.

Riia kesklinn 13 km

46. Pagaritööstus "Lāči" D | Babītes novads 
Ühes lätipärasemas paigas Lätimaal võib
mitte ainult maitsta tõelist käsitsi valmistatud
leiba, vaid ka ise kätt proovida leivapätsi või
kringli küpsetamisel. Pagaripäkapikk tuleb
appi ja juhatab, kuidas seda teha. Maitske
läti lemmikrukkileiba, millest tehakse koguni
magustoite – leivasuppi ja rukkileivavormi! Ehk
hakkab see ka teile meeldima.

Takso
45

www.daugavasmuzejs.lv

Jalgrattaliiklus
46

www.laci.lv

Riia ühistransport
Bussid, trammid ja trollid
•
•
•
•
•

sisenemise hind + tariif kilomeetri kohta
Teave takso tariifide kohta peab olema märgitud auto ukse väljaspool. Tasuda
takso teenuste eest võib nii sularahas kui ka maksekaartidega. Mõnedes taksodes
on võimalik tasuda ainult sularahas. Kui on plaanis taksoga minna Riiast väljapoole,
palun selgitage eelnevalt taksojuhi juures välja võimalikud kulud!

Aadressid: Brīvības iela 49/53, Prāgas iela 1, Spīķeru iela 1
www.rigassatiksme.lv
+371 80001919
Pilet: € 2 (sularahas juhi käest) / E-talong eelmüügis odavamalt!
5:30 - 23:30, öised bussid: reedest pühapäevani

Jalgrattateed
• Riia vanalinn - Imanta (13 km) Jūrmala
• Riia kesklinnas - Mežaparks (6,6 km)
• Riia kesklinnas - Berģi (14 km)
www.liveriga.com
www.visitjurmala.lv
Teavet jalgrataste üüri, marsruutide
ja ekskursioonide kohta võite saada
kohalikes turismiinfo keskustes.

Mikrobussid
• www.rigasmikroautobusi.lv
• Pilet: € 2 (sularahas juhi käest) / E-talong eelmüügis odavamalt!
Rongid
• www.pv.lv
• Piletihinnad Riia linna piires: € 0,80

Hoia oma jalgratast!
• Kasuta turvalist jalgrattalukku.
• Ära jäta jalgratast mahajäetud kohta
kauaks, püüa see jätta valvega kohta
/ turvakaamerate lähedusse või sinna,
kus liigub palju inimesi.
• Võimaluse korral lukusta
jalgrattastatiivi külge nii raam kui ka
mõlemad rattad.
• Jalgratast lukustades võta lisavarustus
(lambid, jalgratta arvuti, pumbad)
kaasa.

Väike laev
Ekskursioonilaevad Riias
• "Vecrīga", "Amber Rīga" ja "Aurora"
www.rivercruises.lv
• "Darling", "Maria", "Rebeka" ja "Laima"
www.rigabycanal.lv

Laev Jurmalasse
Suvehooajal võib Riia kesklinnast
Jurmalasse (Majori) sõita jõelaeval
"New Way". Sõidu kestus on umbes
2,5 tundi. www.pie-kapteina.lv

