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Vanha Riika

Dublin

kuljettivat? Mikä on yksi Riian ihmeistä, IsoKristaps? Vastauksia ja ainutlaatuisia todisteita
löytyy yhdestä Euroopan vanhimpiin kuuluvista
museoista. Käynnin jälkeen mielenkiintoisia
tarinoita Riiasta riittää kerrottavaksi muillekin!

0,4-2 km

1. Pietarinkirkko A | Skāņu iela 19, Rīga 
Nouskaa lähemmäksi taivasta Riian korkeimmassa
kirkossa, jonka rakentamisen kaupunkilaiset
aloittivat jo 1200-luvulla! Kirkon tornista, jossa
istuu valtava kultainen kukko, avautuu yksi
vaikuttavimmista maisemista vanhankaupungin
kattojen yli, jota voi ikuistaa valokuviin. Ja sitten
voi laskeutua alas ja lähteä katsomaan sitä, mikä
ylhäällä on osunut silmään.

Minsk

Kööpenhamina

Vilna
Riika

Oslo

Tukholma

Helsinki
Tallinna Moskova

#enjoylatvia

JA SEN YMPÄRISTÖ

25

4

Koristetaide- ja muotoilumuseo
A | Skāņu iela 10, Rīga Latvian taiteilijat
harrastavat koristelua jo 1800-luvulta asti, ja
työnsä tuloksia voidaan nähdä eräässä Riian
vanhimpiin kuuluvassa kivirakennuksessa, joka
aikaisemmin oli kirkko. Hienostuneet posliini-,
savi- ja lasiastiat, koristepeitteet, kaiverretut
huonekalut luovat pienen katsauksen
taiteilijoiden mielikuvitusmaailmaan! Ja sitten
vielä vaihtuvat näyttelyt, joista voitte poimia
jonkun luovan idean oman kodin sisustuksen
piristämiseen.
Farmasiamuseo
A | Riharda Vāgnera iela 13, Rīga 
Erikoiset tuoksut ja tuntemukset piilevät
kolmessa 1700-luvun Vanhan Riian talossa. Niiden
sisäpihaan on perustettu lääkekasvipuutarha,
jotta Teille voitaisiin kertoa, miten apteekit
syntyivät – alkaen kansanlääkinnästä ja
alkemistien laboratorioista, joissa syntyivät
salaiset jauheet ja sekoitukset, aina 2000-luvun
lääkkeenvalmistusopin saavutuksiin.
Mencendorfin talo
A | Grēcinieku iela 18, Rīga 
Haluaisitteko vierailla useita vuosisatoja
kaukaisessa menneisyydessä rikkaan riikalaisen
kauppiaan luona? Jos isäntä olisi kotona, hän
tarjoaisi Teille Riian parasta kahvia ja esittelisi
upeita, mutta kodikkaita huoneita ainutlaatuisine
katto- ja seinämaalauksineen. Sen jälkeen veisi
vieraitaan katsomaan kauppaa, kellariholveja
ja romanttista ullakkoa, koska häneltä ei puutu
kerrottavaa ja näytettävää.

1

peterbaznica.riga.lv

2

www.lnmm.lv

3

fm.mvm.lv

4

www.mencendorfanams.com

5

www.melngalvjunams.lv

6

www.rigamuz.lv

Panoraamanäköalapaikkoja Riiassa

2

Pietarinkirkko A tornin näköalatasot peterbaznica.riga.lv

H

8.

9. Kolme veljestä A | Mazā pils iela 17, Rīga 
Kapealle vanhan Riian kadulle mahtuvat kolme
ihanaa taloa, joita on jo pitkään kutsuttu kolmeksi
veljeksi. Kukin talo rakennettiin eri vuosisadalla,
vanhin 1400-luvulla. Yhdestä löytyy Latvian
arkkitehtuurimuseo. Tervetuloa vierailemaan
keskiajalla! Avara sali ja yhteinen piha ovat täynnä
entisten aikojen tunnelmaa.

A | Pils laukums 3, Rīga 
Jo yli 700 vuoden ajan Väinäjoen rannalla
seisoo Latvian suurimpiin keskiaikaisiin linnoihin
kuuluva, pitkää ja dramaattista historiaa kokenut
Riian linna. Nykyisin linnassa isännöi Latvian
presidentti. Häntä tuskin tapaatte vierailunne
aikana, mutta upeita vastaanottotiloja ja
ylvästä kunniavartiota linnan portailla pääsette
katsomaan.
Arsenaali A | Torņa iela 1, Rīga 
Aseita ei täällä ole säilytetty pitkään aikaan,
koska entinen 1800-luvun asevaraston tilat on
vallannut taide tehden niistä Riian suurimman
näyttelytilan. Täällä on vain vaihtuvia näyttelyitä:
jokainen käynti lupaa aina uusia latvialaisen ja
ulkomaalaisen taiteen aarteita. Pakollinen käynti
taiteen ystäville!

"Gūtenbergs" A ravintolan kattoterassi www.hotelgutenbergs.lv

A | Smilšu iela 20, Rīga Riika kaikkina aikoina on
ollut haluttu kohde. Siksi kaupunkia aikoinaan
suojasi tukeva muuri, jonka torneista nykyaikaan
on selvinnyt vain yksi – Ruutitorni. 3 metrin
paksuisten seinien takaa löytyy sotamuseo, jonka
näyttelyt kertovat sotaan liittyvistä asioista alkaen
keskiajan sotataidoista aina Latvian itsenäisyyden
palauttamiseen.

9

www.archmuseum.lv

10

www.president.lv

11

www.lnmm.lv

12

www.karamuzejs.lv

H

TV-torni B näköalataso www.lvrtc.lv

3

Bastejkalns A näköalataso www.liveriga.com

29

4

Elokuvateatteri "Kino Citadele" A kattobaari "Vertigo"
www.forumcinemas.lv

Latvian kansalliskirjasto B näköalataso www.lnb.lv
"Radisson Blu Daugava" B ravintola "Panorāma"
11
www.radissonblu.com
12 AB-pato B www.liveriga.com

Kellotorni A baari "Neo" www.neobars.lv

5
20
6

Latvian kansallinen taidemuseo B kattoterassi www.lnmm.lv

H

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

10

H

13

H

"Riga Islande Hotel" B 9. kerroksen ravintola ja 10. kerroksen
kesäterassi www.islandehotel.lv

1-3 km

13. Riian keskustori A | Nēģu iela 7, Rīga 
Entisissä zeppeliinihalleissa toimii Euroopan
suurimpiin kuuluva tori, joka luo katsauksen
Latvian kulinaariseen maailmaan. Vilinää on aina.
Tuoreet tuotteet tuovat nautintoa sekä näkö- että
makuaistille, ja torilla pääsee seuraamaan, miten
paikalliset käyvät toriostoksilla. Maukas seikkailu
aisteille on taattu!

www.rigasbirza.lv

"Raddison Blu Latvija" B baari "Skyline" www.skylinebar.lv
"Galleria Riga" B 7. kerroksen kahvilat ja ravintolat
8
www.galleriariga.lv
9 Latvian taideakatemia B näköalataso www.panoramariga.lv
7

Riian keskusta

8

12. Latvian sotamuseo

6.

1

29

11.

5.

Riian historia- ja merenkulkumuseo
A | Palasta iela 4, Rīga Minkäikäinen Riika
on? Milloin se kasvoi Baltian suurkaupungiksi?
Minkälaisia laivoja tuli satamiin, mitä ne

Rīgas Birža -taidemuseo
A | Doma laukums 6, Rīga Tuomiokirkkoaukion
reunalla seisoo Riian kaunotar Venetsian
renesanssiajoilta tuttuine palazzo-muotoineen.
Sen modernit salit ja galleriat kutsuvat
tutustumaan Latvian suurimpaan ulkomaalaisen
taiteen kokoelmaan. Japani, Kiina, Intia, Indonesia,
muinainen Egypti ja jopa aito muumio –
aikamoinen aikamatka ihan täällä Baltiassa!

7

www.doms.lv

10. Riian linna

4.

Mustapäiden talo A | Rātslaukums 7, Rīga 
Tervetuloa Riian ylellisimpään juhlataloon, joka
itse asiassa on vasta hiljattain uudelleensyntynyt
2. maailmansodan raunioista! Alkuperäiskappale
rakennettiin keskiajalla ja toimi kaupunkilaisten
tapaamis- ja pitopaikkana. Myöhemmin talo
päätyi Mustapäiden järjestön naimattomien
kauppiaiden käsiin, jotka ilmeisesti eivät ole
olleet saitoja koristelemaan sitä vielä lisää kuin
kaunista neitoa. Tähän taloon kamerat rakastuvat
ensisilmäyksellä!

Riian tuomiokirkko
A | Herdera laukums 6, Rīga 
Tuomiokirkkoaukion reunalla seisoo eräs Baltian
suurimpiin keskiaikaisiin kirkkoihin kuuluva
Tuomiokirkko, joka on lähes yhtä vanha kuin
Riian kaupunki. Tornissa tuuliviirinä seisoo
suuri kultainen kukko, ikkunoissa loistavat
upeat lasimaalaukset, ja kirkon holvit täyttyvät
jumalanpalveluäänten lisäksi myös urku- ja
klassisella musiikilla. Avaamalla kirkon ovia
avautuu kokonainen maailma.
7.

3.

RIIKA

9
10

2.

MATKAILUKARTTA

11

5

4

13

www.centraltirgus.lv

14

www.dabasmuzejs.gov.lv

16. Vapaudenpatsas A | Brīvības piemineklis,
Rīga Latvian itsenäisyyden symboli on
Vapaudenpatsas, jonka puiden latvojen
yläpuolelle kohoava naishahmo Milda
kannattelee kolmea kultaista tähteä.
Vapaudenpatsaan jalustan veistokset
muistuttavat Latvian historian ja kulttuurin
kulmakivistä. Kunniavartion vaihto patsaan
edustalla tunnin väliajoin on katsomisen arvoinen
seremonia.

Latvian kansallinen historianmuseo
A | Brīvības bulvāris 32, Rīga Tähän on
koottu tärkeimmät Latvian historian seikat
esihistoriallisista ajoista nykypäivään. Syvemmän
asiantuntemuksen saa tilaamalla opastetun
kierroksen. Museosta saa myös kauniita
etnografisia matkamuistoja.

15

www.opera.lv

19

www.liveriga.com

historianmuseo B | Antonijas iela 1, Rīga 
Mitä löytyy ihmisen ihon alta, ja miten
parannetaan erilaisia tauteja? On vaikea
kuvitella, paljonko aikaa se on jo vaatinut ja
minkälainen tulee olemaan tulevaisuuden
lääketiede. Uudelleenrakennettu keskiaikainen
luostarisairaala ja -apteekki, nykyaikaisten
diagnostiikkatyökalujen esimuotoja,
avaruuslääketiedettä ja paljon muuta löytyy
maailman kolmen suurimman lääketieteen
historianmuseon joukkoon kuuluvassa museossa.

16

www.liveriga.com

17

www.lnvm.lv

18. Latvian miehitysmuseo

B | Alberta iela 12, Rīga Kävellessään Riian
keskustassa varsinkin Elizabetes ja Alberta
kaduilla saattaa tuntua siltä, että joku seuraa.
Jugendtyylisten kasvojen "vakoilijaverkosto"
talojen julkisivuilla on poikkeuksellisen tiheä.
Upeat koristeet, patsaat, lasimaalaukset
ja muut taide-elementit ihastuttavat
monipuolisuudellaan ja hienoudellaan. Riikaa
kutsutaankin Euroopan jugendpääkaupungiksi,
ja vieraita otetaan vastaan aidossa jugendtyylin
asunnossa.
23. Kulmatalo B | Brīvības iela 61, Rīga 
Täällä sijaitsi neuvostovallan kauheimpiin
kuulunut vallankäytön väline,
turvallisuusneuvosto. Vankisellien, kellareiden,
ulkoilutilan häkin ja kuulusteluhuoneiden
opastettu kierros kertoo neuvostovallan
vastustajien kohtalosta.

20

www.lnmm.lv

18

www.okupacijasmuzejs.lv

B | Mazais Balasta dambis 9, Rīga Riian parhaiten
piilotettu museo kertoo rohkeasta miehestä, joka
toisen maailmansodan aikana pelasti natseilta
yli 50 juutalaista piilottamalla heidät talonsa
liiteriin. Muistopaikalla piilotettojen toivon ja
elämäntahdon olosuhteet ovat lähes käsin
kosketeltavissa.
27. Latvian yliopiston kasvitieteellinen
puutarha B | Kandavas iela 2, Rīga 
Kaipaatteko kiireetöntä kävelyä laajassa
puutarhassa, jossa kasvaa eksoottisia kasveja
ympäri maailmaa, jonka Trooppisessa talossa
asustaa värikkäitä perhosia ja jossa pääsee
nauttimaan luonnosta keskellä kaupunkielämää?
Tervetuloa!

21

25

www.railwaymuseum.lv

www.mvm.lv

22

www.jugendstils.riga.lv

26

www.lipke.lv

27

28. Kalnciems-kadun kortteli

B | Kalnciema iela 35, Rīga 
Entisöity puurakennuskortteli kätkee sisällään
pienen omenatarhan ja sisäpihan ja muuttuu
eläväiseksi lauantaitorin, konserttien ja juhlien
aikana. Arkisin täällä voi nauttia kupillisen kahvia
tai sesonkituotteista valmistettua ateriaa. Täältä
saa viinejä. Hengähdyskeidas kaupunkivilinän
keskellä!
29. TV-torni B | Zaķusalas krastmala 1, Rīga 
Riikaa kutsutaan pikku-Pariisiksi, mutta asia
onkin toisinpäin: Eiffelin torni on matalampi kuin
tämä Latvian ja koko EU:n korkein torni. Pikahissi
vie henkeäsalpaavaan korkeuteen, josta näkyy
vanha Riika, kaupungin keskusta, Pārdaugava ja
kirkkaalla säällä jopa Riianlahden laivat. Näin hyvä
näköala ei muualta löydy!

www.nbd.gov.lv

28

www.kalnciemaiela.lv

23

29

www.okupacijasmuzejs.lv

www.lvrtc.lv

Matkailutoimistot

24. Laiman suklaamuseo

B | Miera iela 22, Rīga Tervetuloa
herkkutaivaaseen! Tässä rakkaus suklaaseen
saa jäljitelemättömän maun ja tuoksun. Täällä
voi valmistaa oman suklaalevyn tai antaa vallan
luovuudelle suklaatyöpajassa samalla tutustuen
Latvian tunnetuimpaan suklaaseen!

B | Uzvaras bulvāris 2A, Rīga Jos mietityttää,
mitäköhän löytyy sieltä, mihin junamatkustajat
eivät yleensä pääse, tervetuloa rautatiemuseoon
tutkimaan, miten höyryveturi toimii, kiipeämään
sen ohjaamoon kuvia varten, lähtemään lenkille
resiinalla ja varmistumaan, miten paljon junat
ovat parin vuosisadan aikana muuttuneetkaan!
26. Žanis Lipke -muistomerkki

22. Riian jugendkeskusta

17.

A | Raiņa bulvāris 7, Rīga Toisen maailmansodan
yhteydessä menetetystä Latvian itsenäisyydestä
kertovat historialliset tosiasiat ja museon
kokoelmiin tallennetut monet traagiset
ihmiskohtalot 50 vuoden ajalta. Valokuvat, videot
ja muut todisteet kutsuvat miettimään asioita,
jotka ovat koskeneet lähes jokaista Latvian
perhettä.

B | Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga 
Riian bulevardien kirkkain helmi ei jätä kylmänä
rakennus- eikä taiteen ystäviä. Upeassa viime
vuosisadan miljöössä esillä ovat Latvian parhaiten
taiteilijoiden taidonnäytteet sekä Baltian ja
Venäjän taidemaalareiden kirkkaimmat helmet.
Suosittelemme taidekokemusten vastapainoksi
museon kattoterasseja, joista näkymä yli
kaupungin on mitä ihanin!

2-5 km

25. Latvian rautatiehistorianmuseo

21. Pauls Stradiņš:in lääketieteen

15. Latvian Kansallisooppera ja baletti

A | Aspazijas bulvāris 3, Rīga 
Riian vierailun aikana kannatta kokea
maailmantason konsertteja ja näytöksiä
Valkoisessa talossa. 1800-luvun
teatterirakennuksen akustiikka on huippulaatua,
upea sisustus luo ainutlaatuista juhlan tuntua.
Suosittelemme tutustumaan kiehtovaan kulissien
takaiseen maailmaan ja hemmottelemaan
itseänne lasillisella kuohuvaa oopperan
kahvilassa.

Pardaugava

20. Latvian kansallinen taidemuseo

14. Latvian luontomuseo

A | Krišjāņa Barona iela 4, Rīga Tutustuminen
luontoon Riian keskustassa vaatii vain oven
avaamisen. Täytettyjä eläimiä ja lintuja ympäri
maailmaa, hyönteis-, kasvi- ja mineraalikokoelmia,
käynnistettävä tulivuori ja maanjäristys,
mahdollisuus omakuvan ottamiseen
meripihkassa, vuorovaikutteiset näytöt ja pelit
takaavat monta mukaansatempaavaa tuntia
lapsille ja aikuisille.

19. Riian Kristuksen syntymän
katedraali B | Brīvības bulvāris 23, Rīga 
Kultaisina loistavat kupolit Esplanāde-puiston
puiden latvojen reunustamina näyttävät tietä
Riian suurimpaan ortodoksiseen kirkkoon,
joka jälleen kutsuu uskovaisia planetaariona ja
ravintolana vietetyn neuvostokauden jälkeen.
Kauniit kattomaalaukset antavat voimia, ja paikan
päällä ostettu kynttilä saattaa edesauttaa jonkun
hyvän aikeen toteutumista.

" Riian" kansainvälinen lentokenttä  E | saapumisterminaali E 
+371 29311187 (maksulliset tiedustelut), www.riga-airport.com
Linja-autoasemalla A | Prāgas iela 1, Rīga +371 67220555
24

www.laimasokoladesmuzejs.lv

Liivin aukiolla A | Kaļķu iela 16, Rīga  +371 67227444
Raatihuoneentorilla A | Rātslaukums 6, Rīga +371 67037900

C

E

Lentokone
Jūrmala 20 km

33

39

Riian keskusta 13 km
#22

40

41

P1 30 min / € 1,5

RĪGA
LIDOSTA

31
43

LENTOKENTTÄ

www.riga-airport.com

32

+371 67207236 / arrival.service@riga-airport.com
34

2 h - 40 min ennen lentoa

30

kaupungin keskusta / #22 Abrenes iela / 30 min
€ 2 (kuskilta käteisellä) / e-lippu E-talons etukäteen ostettuna
halvempi! / +371 80001919 / www.rigassatiksme.lv

35
42

36

kaupungin keskusta / 15 min / € 12-15
tilattava etukäteen / € 6 / www.rigashuttle.lv
www.avis.lv / www.budget.lv / www.europcar.lv / www.sixt.lv /
www.auto5.lv

Juna
Jūrmala

20-60 km

30. "Līvu akvaparks" vesipuisto

E | Viestura iela 24, Jūrmala Pohjois-Euroopan
suurimmassa vesipuistossa aina odottaa
trooppinen lämpö ja yli 40 vesiaktiviteettia.
Baarista voi tilata juomia suoraan altaasta.
Puistosta löytyy bistro ja monenlaisia saunoja.
Tunnit täällä kuluvat huomaamatta. Kesäisin
avataan ulkoterassi mukavaa ajanviettoa ja
auringonottoa varten.

30

www.akvaparks.lv

Jūrmalan ulkoilmamuseo
E | Tīklu iela 1 A, Jūrmala Raga-dyynin
vieressä metsän suojassa lähikyliltä tuodut
puurakennukset muodostavat tyypillisen
1800-luvun kalastajapihapiirin. Minkälaisilla
veneillä, verkoilla, köysillä ja ankkureilla Itämeren
miehet pyydystivät kalaa? Kesätorstaisin ilmassa
tuoksuu savukala – maistiaisia, olkaa hyvät!

35. Jurmalan kaupungin museo

31.

31

www.jbmuzejs.lv

32. Dzintarin metsäpuisto

C | Dzintaru mežaparks, Jūrmala 
Tervetuloa urheilemaan ja nauttimaan
mäntykankaan ilmasta perheen ja ystävien
kanssa! Puistosta löytyy leikkipuistoja eri-ikäisille
lapsille, esteratoja yli 10 metrin korkeudessa ja
muita aktiviteetteja. hienoista maisemista voi
nauttia myös puiden latvojen yli nousevasta
tornista. Ylhäältä meri tuntuukin olevan käsin
kosketeltavan lähellä!

34. Jomas-katu C | Jomas iela, Jūrmala 
Paras tapa tutustua kylpyläkaupungin
elämänrytmiin on lähteä kävelylle
pääkävelykadulle, joka tulvii ravintoloita,
kahviloita ja muotituotteita. Kylpylävieraat
pääsevät hitaalle kilometrin pitkälle
komistelukävelylle kuin muotinäytöksen lavalle.
Tuijottelu on sallittua!

32

C | Tirgoņu iela 29, Jūrmala 
Sujuuko retrotyylinen uimaretki? Mannekiinit
eivät ujostele Latvian suurimman
uimapukukokoelman esittämistä: suurin osa
niistä olivat muodissa viime vuosisadan 20- ja
30-luvulla. Kylpylävieraiden hauskanpidosta ja
parannuskeinoista kertovat vanhat postikortit,
historialliset esineet ja kylpyläelämän vaiheet.

Riian päärautatieasema
•
•
•
•
•
•
•

34

www.visitjurmala.lv

C | Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala 
Viime vuosisadan alussa unelmansa kivasta
huvilasta Jūrmalassa toteutti Latvian suurimpia
runoilijoita Aspazija. Hän vietti vanhuuspäiviään
hurmaavassa puutalossa kaupungin
kapeimmassa kohdassa, jossa meren ja Lielupejoen väliin jää vain 320 m. Talossa käydessään
tuntuu, että emäntä on vain lähtenyt kävelylle ja
palaa tuota pikaa.

www.visitjurmala.lv

Jūrmala

44

•
•
•
•
•
•
•
•

36

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

Riian laidoilla

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

D

42. Riian moottorimuseo

7-13 km

39. Mežaparks E | Mežaparks, Rīga 
Monipuolia virkistysmahdollisuuksia kaupungin
suurimmassa ja vihreimmässä puistossa
riikalaisten kanssa: kävelyä, pyöräilyä, rullaluistelua
tai liikkumista muunlaisten välineiden avulla,
seikkailuja esteradoilla mäntyjen oksien
korkeudella, veneretki Riian suurimpiin kuuluvalla
järvellä tai rentoutumista rannalla – nämä ovat
vain muutamia ideoita hyvälle päivälle.

33

39

www.liveriga.com

E | Meža prospekts 1, Rīga 
Elävät olennot ympäri maailmaa majailevat
yhdessä maisemallisen Ķīšezers-järven rannalla ja
Mežaparks-puiston mahtavien mäntyjen varjossa.
Siellä selviää muun muassa se, miten flamingot
lounastavat, miten paljon virtahepo syö päivässä,
miksi villisiat pitävät suihkusta ja kuinka pitkä on
kirahvin kieli.
Aldaris-työpaja ja Olutmuseo
E | Tvaika iela 44, Rīga Latvialaiset pitävät
oluesta. Jos olut maistuu, tervetuloa katsomaan,
miten olutta pannaan Latvian suosituimpiin
kuuluvassa olutpanimossa. Opas kertoo, mikä on
oluen maun salaisuus ja miksi maailmassa on niin
paljon erilaisia oluita. Omaksuttuja tietoja pääsee
vahvistamaan maistamalla paikallisia tuotteita
kera pikkupurtavien.

Riian ympäristössä

E | Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga 
Baltian laajin ja monipuolisin menopelikokoelma
ylpeilee uniikeilla Kremlin limusiineilla,
legendaarisilla kilpa-autoilla ja nykyautojen
“isoisillä”. Yli 100 näyttelyesinettä interaktiivisine
näyttöineen, videokertomuksineen,
virtuaalitodellisuuksineen ja muine modernine
teknologioineen kutsuu viettämään montaa
kiehtovaa tuntia.
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www.motormuzejs.lv

40

www.rigazoo.lv

E | Brīvības gatve 440, Rīga 
Tervetuloa vierailemaan tyyppillisissä
muinaislatvialaisissa asumuksissa! Rakennuksia
on tuotu kaikista Latvian maakunnista. Euroopan
vanhimpiin ulkoilmamuseoihin kuuluva Latvian
ulkoilmamuseo auttaa kuvittelemaan, miten
tämän maan ihmiset ovat eläneet, tehneet työtä
ja juhlineet.

38
37

43

www.brivdabasmuzejs.lv

Lisää jännittäviä asioita, joista
voi nauttia kiireettömästi
Latviassa!
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Merkinnät
Matkailuneuvonta

www.latvia.travel

www.alusdarbnica.lv

Venelaituri

Pyörätie

Valuutanvaihto

Luontopolku

Apteekki

38

kemerunacionalaisparks.lv

1

Matkailukohde

Ostoskeskus / Tori

Näköalatorni

Matkatavarasäilytys

2

Yleisnäkymä

Posti

Venevuokraamo

Liikuntarajoitteisille

Riian päärautatieasema

Jokiristeilyjä

Villieläimiä

Kirjautumisaika

Muita rautatieasemia

Lentokentän linja-auto

Vanha Riika

Yksisuuntainen liikenne

Riian linja-autoasemalta

Taksi

Ranta

"Riian" Kansainvälinen
lentokenttä

Mikrobussi

Sinisen lipun uimaranta

Riian matkustajasatama

Autovuokraamo

Ilmainen langaton netti

E | Salaspils novads Symbolisen betoniseinän
takana mykkänä seisoo 7 jättimaista patsasta
paikassa, jossa toisen maailmansodan aikana
sijaitsi natsi-Saksan perustama työleiri.
Sydämenlyönnit symboloivat niitä, joiden
sydämet sota pysäytti. Paikalle sijoitetut lelut on
jätetty leirillä kuolleiden lasten sieluille.

Taksi
perusmaksu + kilometritaksa
44

visit.salaspils.lv

E | Salaspils novads 
Latvian suurimman – Väinäjoen – saarella kivassa
1800-luvun kartanossa on koottu kertomuksia
siitä, miten täällä on eletty kivikaudelta saakka.
Kaunis puisto kutsuu kävelylle löytämään
muinaisia kalastusvälineitä, dolomiittijyrkännettä
ja kauniita näkymiä joen yli.

A10

H

Taksimaksutietojen on oltava näkyvissä auton ovessa. Taksissa maksuvälineenä
käy sekä käteinen että kortti. Joissain takseissa otetaan vastaan vain käteistä.
Suunnitellessanne taksimatkaa Riian ulkopuolelle suosittelemme selvittämään
taksinkuljettajalta etukäteen mahdollista maksun suuruutta.

46. Lāči-leipomo

D | Babītes novads 
Latvialaisimpiin kuuluvassa paikassa pääsee
maistamaan aitoa, käsintehtyä leipää ja
osallistumaan limpun tai vehnäsen tekemiseen.
Leipomon tonttu auttaa ja näyttää, miten se
tehdään. Suosittelemme latvialaisten rakastamaa
ruisleipää, josta tehdään jopa jälkiruokia kuten
leipäkeittoa ja ruisleipävanukasta. Olisiko siitä
seuraavaksi suosikiksi?

Auto
Kansainvälinen ajokortti käy!
www.daugavasmuzejs.lv

+371 1888
www.lamb.lv

Polkupyörä
46

Valtion päävaltatie
Hotelli
Jūrmalan kulkulupa

Riian julkinen liikenne
Linja-autot, raitiovaunut sekä johdinautot
•
•
•
•
•

Riika
www.rigassatiksme.lv
www.europark.lv

45

www.laci.lv
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38. Ķemerin kansallispuisto

17-30 km

45. Daugava-joen museo

41.

www.visitjurmala.lv

Daugavpils

Adressi: Prāgas iela 1
www.autoosta.lv
Google Play / App Store: Bezrindas
+371 90000009 (maksulliset tiedustelut)
Lippu netissä: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu
Lippuautomaatit (linja-autoaseman kassojen vieressä)
Lippukassan aukioloajat: 6:00-22:00
Lippu käteisellä kuskilta, jos on vapaita paikkoja

44. Salaspilsin muistomerkki

43. Latvian etnografinen ulkoilmamuseo

40. Riian Eläintarha

37

Zilupe

Krustpils

Riian linja-autoasemalta

45

Matkailutoimistot

D
Suojärvitäplin koristeltu Ķemerin nummi,
linturikkaat laguunijärvet ja rauhalliset valkoiset
hiekkarannat – onkohan tässä tarpeeksi
syitä luonnon helmassa rauhoittumiseen?
Mukavat kävelykengät tulevat tarpeeseen
pitkospuukävelyitä, maisematornikiipeilyä
ja pyöräilyä varten. Paljasjalkapolulla ja
merenrannalla kengät taas kannattaa heittää
pois.

Rēzekne

Linja-auto

www.dzintarukoncertzale.lv

Ķemeri – historiallinen kylpylä
D | Ķemeri, Jūrmala Miltä kylpylä tuoksuu?
Sen haluaa tuntea myös kivinen lisko, joka
kumartaa parantavan rikkipitoisen lähteen yli.
Ihmisiä on virrannut tänne terveyden perässä
jo 1700-luvulta asti. Nykypäivänä jäljellä on
enää rauhallinen puisto entisine hotelleineen,
puukirkkoineen, kävelypolkuineen ja
romanttisine siltoineen joen yli.

Pļaviņas

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

www.visitjurmala.lv

Gulbene

Sigulda

Jelgava

33. Dzintarin konserttitalo

37.

Rīga

Liepāja

www.visitjurmala.lv

C | Turaidas iela 1, Jūrmala Jo 1800-luvulta asti
legendaarisessa konserttisalissa soi tunnettujen
taiteilijoiden konsertteja ja tuulen ääniä, koska
suurella salilla on katto, muttei seiniä. Uudempi
pieni sali ylpeilee 1930-luvun elegantilla
suunnittelulla ja hienolla akustiikalla. Tervetuloa
nauttimaan epätavallisesta ilmapiiristä!

Cēsis

Tukums
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36. Aspazijan kesähuvila

Adressi: Stacijas laukums 2
www.pv.lv, travel.ldz.lv
Google Play / App Store: Pasazieru vilciens
+371 67231181
Lippu netissä: www.pv.lv
Lipun saa junassa konduktööriltä käteisellä ja € 0,50 -lisällä
Lippukassan aukioloajat: 4:30-23:40
Valga
Skulte

Adressit Brīvības iela 49/53, Prāgas iela 1, Spīķeru iela 1
www.rigassatiksme.lv
+371 80001919
Lippu: € 2 (kuskilta käteisellä) / e-lippu E-talons etukäteen ostettuna halvempi!
5:30-23:30, yöbussit: perjantai-sunnuntai

Pyörätiet
• Vanha Riika - Imanta (13 km) Jūrmala
• Riian keskustassa - Mežaparks
(6,6 km)
• Riian keskustassa - Berģi (14 km)
www.liveriga.com
www.visitjurmala.lv
Tietoa pyörävuokraamoista, reiteistä
ja opastetuista retkistä saa paikallisista
turisti-infokeskuksista.

Mikrobussit
• www.rigasmikroautobusi.lv
• Lippu: € 2 (kuskilta käteisellä) / e-lippu E-talons etukäteen ostettuna halvempi!
Junat
• www.pv.lv
• Lipun hinta Riian kaupungin sisällä: € 0,80

Suojele polkupyörääsi!
• Käytä turvallista lukkoa!
• Älä jätä polkupyörääsi syrjäiseen
paikkaan, yritä laittaa se suojattuun
paikkaan / videovalvonnan lähelle tai
paikkoihin, joissa on paljon ihmisiä!
• Lukitse mahdollisuuksien mukaan
runko ja molemmat renkaat!
• Ota lisävarusteet mukaan - lamppu,
pumppu sekä mittari!

Retkeilyalus
Risteilyalukset Riiassa
• "Vecrīga", "Amber Rīga" ja "Aurora"
www.rivercruises.lv
• "Darling", "Maria", "Rebeka" ja "Laima"
www.rigabycanal.lv

Risteilyalus Jūrmalaan
Kesäkautena Riian keskustasta
Jūrmalaan (Majori) pääsee vesibussilla
"New Way". Matka kestää noin
2,5 tuntia. www.pie-kapteina.lv

