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Topp 10 TurisTmål i leTTlandsymboler
T adress

E Telefonnummer

 e-post, internet

 Öppettider - månad, dag, tid 

 utflykter finns tillgängliga på följande språk: de - tyska, 
ee - estniska, es - spanska, Fi - finska, iT - italienska, 
Fr - franska, en - engelska, lT - litauiska, lV - lettiska, 
no - norska, pl - polska, ru - ryska, se - svenska

 Gps koordinater

  Vägbeskrivning, avstånd

 ruttnummer (kollektivtrafik), reslängd

 Toppevenemang

”Q-latvia” kvalitet certifikat innehavare

semesTra i leTTland uTan brådska

lettland, baltikums pärla, är medlem i eu och 
ligger i norra europa, vid Östersjökusten. sedan 
forntida dagar har landet varit en korspunkt 
mellan väst och öst, mellan nord och syd. därför 
är lettland ett multikulturellt land, där alla dessa 
traditioner har sammanstrålat och skapat en unik 
miljö som inte går att finna någon annanstans i 
världen. Turister från Västeuropa känner sig lika 
bekväma och finner lika mycket intressant att 
skåda som turister från Östeuropa. alla länder i 
europa har ett kulturhistoriskt arv, men lettlands 
arv är egenartigt och unikt - det har ingen 
motsvarighet i något annat land. om du skådar 
och turistar utan brådska kommer du att märka 
saker som får ditt hjärta att slå lite snabbare. 
lettlands invånare är gästvänliga, levnadsglada 
och vänliga.
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Rundale slott

den klarast lysande stjärnan på lettland 
ark itekturhimmel, rundale slott, 
inbjuder envar till att utan brådska 
avnjuta dess ståtliga 1700-talsinteriör, bli 
behagligt lättsinnig i den väldoftande 
rosenträdgården, vila ögonen på 
fontänerna som gnistrar i alla regnbågens 
färger samt lära känna det kurländska 
hertigdömets sorglösa vardag.

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.

15 km härifrån ligger bauska slott med dess 
medeltida slottsruiner och utställningar av 
forntida kläder. i närheten finns också det 
majestätiska mezotne slott, vilket är det klarast 
lysande exemplet på klassicistisk stil i lettland.

rundale sloTTsmuseum

T pilsrundāle, rundāles pagasts, rundāles novads, 
lV-3921

E +371 63962274, +371 63962197

 rundale@rundale.net, www.rundale.net

 maj-oktober i-Vii 10:00-18:00,
november-april i-Vii 10:00-17:00

 lV, ru, en, de

 56.414616, 24.025383

 Från riga åk 67 km på väg a7 till bauska, från bauska till 
pilsrundāle 12 km på väg p103.

 buss "rīgas sao - bauskas ao" (1 t 10 min - 1 t 30 min) 
och buss "bauskas ao - pilsrundāle" (15 min). 
busstidtabeller: www.autoosta.lv

 mezotne slottsfestival (maj), antikmusikfestival (Juli), 
Countrymusikfestival (Juli)
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Gamla stan i RiGa

rigas hjärta är Gamla stan - Vecriga. Varje 
steg på dess kullerstensgator öppnar 
en ny sida i stadens drygt 800 år gamla 
historiebok. Gamla stan är tillräckligt litet 
för att du ska känna dig som hemma, 
men samtidigt är den stor nog för att inte 
kunna sluta glädjas över dess historiska 
vittnesmål. Gamla stan är med på 
unesCo:s världsarvslista. lär känna den 
utan brådska!

Gamla stan är rigas historiska och geografiska 
centrum, på floden daugavas högra bank. 
den består av ett ganska litet territorium 
(de inre fortifikationerna) med unika 
arkitekturminnesmärken från 1200-talet till 
1700-talet - såväl bostadshus som sakrala 
byggnader, som överraskande nog överlevt två 
världskrig. njut av Gamla stans forntida aura 
på de trånga kullerstensgatorna och torgen. 
i rigas centrum är det omöjligt att missa de 
iögonfallande jugendstilhusen - här finns det fler 
av dem än någon annanstans i europa. 

i pardaugava, på den vänstra sidan av floden 
daugava, har unik träarkitektur från 1800-talet 
bevarats, medan det etnografiska friluftsmuseet 
lockar besökare till utkanterna av riga tack vare 
dess stora utställning av fornlettiska trähus.

riGa TurisTinFormaTionsCenTrum

T rātslaukums 6, rīga, lV-1050

E +371 67037900

 info@rigatic.lv, www.liveriga.com

 maj-september i-Vii 9:00-19:00
oktober-april i-Vii 10:00-18:00

 lV, ru, en, de, se, no, Fr, iT, es

 56.947140, 24.107105

 parkeringsplatser i riga: www.rigassatiksme.lv, 
www.europark.lv

 buss-, trådbuss- och spårvagnstidtabeller: 
www.rigassatiksme.lv
Tidtabell, bussar till övriga städer: www.autoosta.lv, 
tågtidtabeller: www.ldz.lv

 rigas operafestival (Juni), riga Festival (augusti), 
belysningsfestivalen staro riga (november), 
Julmarknaden (december)
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Basilikan i aGlona

latgale har inte bara hundratalet 
bildsköna sjöar, utan även många olika 
religiösa inriktningars kyrkor. bland dessa 
finns en av världens mest berömda heliga 
platser, basilikan i aglona, dit flera tusen 
människor vallfärdar årligen. kyrkans 
särskilda aura och vackra interiör låter dig 
glömma bort vardagens bekymmer och 
stress, samt låter dig ägna eftertanke åt 
det som är allra viktigast i livet.

redan under slutet av 1600-talet bildade 
den dominikanska orden ett kloster i aglona, 
samt byggde den första träkyrkan. när den år 
1699 uppförda kyrkan brann ner restes i dess 
ställe en murad klosterbyggnad och ny kyrka. 
byggnationen pågick mellan 1768 och 1780. i 
kyrkan kan du beskåda en omfattande utställning 
av målningar, skulpturer och andra konstföremål. 
under religiösa högtider visas även den berömda 
ikonen aglonas underverksgörande Gudmor, 
som anses ha helande krafter. 1993 besökte 
påven Johannes paulus ii aglona.

att latgales invånare strävar efter harmoni märker 
du även hos lerfurstarna i keramikverkstäderna 
kring rezekne, eller om du njuter av en 
oskyndsam vila vid någon av de många sjöarna 
och en traditionell måltid serverad av de 
gästvänliga latgaleborna.

aGlona TurisTinFormaTionsCenTrum

T somersētas iela 34, aglona, aglonas novads, lV-5304

E +371 65322100, +371 29118597

 turisms@aglona.lv, www.aglona.lv

 Januari-december i-V 9:00-17:00

 lV, ru

 56.130283, 27.006990

 Från riga åk 170 km på väg a6 till līvāni. Vidare 36 km 
på väg p63 från līvāni till preiļi.
Fortsätt därifrån ytterligare 27 km på väg p62 till 
aglona.

 buss "rīgas sao - aglona" (4 t 10 min) eller "rīgas sao - 
dagdas ao" (3 t 50 min).
busstidtabeller: www.autoosta.lv

 Jungfru marias upptagning i himmelen (augusti)
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JuRmala

Jurmala är inte bara den populäraste 
havsnära kurorten i lettland, utan även 
baltikums största. stadens vita och 
sandiga stränder, nyttiga luft i de havsnära 
tallskogarn samt spa- och vårdinrättningar 
hjälper dig förnya krafterna och njuta av 
livet i hela dess grannhet. besök Jurmala - 
ett av europas mest enastående turistmål!

kurortstaden ligger blott 23 km från huvudstaden 
riga. den nästan 26 km långa stranden täcks av 
vit kvartssand, och på flera ställen vajar den blåa 
flaggan, vilken vittnar om områdets kvalitet, 
säkerhet och tillgänglighet (även för personer 
med rörelsehinder). Jurmalas vårdinrättningar 
och spacentra erbjuder olika spa- och 
kurortbehandlingar med helande mineralvatten 
och torvdy. staden stoltserar med sin unika trä- 
och jugendstilarkitektur från 1800-talet och 
1900-talets början, liksom med rikedomarna i 
kemeri nationalpark. Jurmala är en fantastisk 
plats för semester med hela familjen - här finns 
många attraktioner, lekplatser för barn och det 
största vattenlandet i norra europa.

Jurmala TurisTinFormaTionsCenTrum

T lienes iela 5, majori, Jūrmala, lV-2015

E +371 67147900

 info@jurmala.lv, www.tourism.jurmala.lv

 Januari-December I 9:00-18:00 • II-V 9:00-17:00 
• VI 10:00-17:00 • VII 10:00-15:00

 lV, ru, en, de

 56.971153, 23.799639

 Från riga åk 23 km på väg a10. reser man privat 
med egen bil till Jurmala betalas en zonavgift 
(www.tourism.jurmala.lv).

 Tåg "rīga - Tukums", "rīga - sloka", "rīga - dubulti" 
eller "rīga - Ķemeri" (25 min - 60 min). Tåget stannar 
i Jurmala: priedaine, lielupe, bulduri, dzintari, majori, 
dubulti, Jaundubulti, pumpuri, melluži, asari, Vaivari, 
sloka, kūdra, Ķemeri. Tågtidtabeller: www.ldz.lv
under sommarsäsongen avgår båten "new Way" 
dagligen från rigas centrum till Jurmala (majori). 
restiden är ungefär 2,5 timmar. båttidtabell: 
www.pie-kapteina.lv

 invigningen av kurorten Jurmalas sommarsäsong (maj), 
Fest på Jomagatan (Juli), Fladdermusnatten i kemeri 
nationalpark (Juli), den internationella musikfestivalen 
summertime (augusti)
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GauJa nationalpaRk - liGatne

den bildsköna Gaujafloden har lockat 
turister från hela världen under flera 
århundraden. Här kan du inte bara njuta 
av den naturens ursprungliga lockelse, 
utan även återvända till medeltiden 
eller ägna dig åt aktiv rekreation året 
runt. besök ligatne - ett av europas mest 
enastående turistmål!

nationalparken inhyser f ler än 500 
ku l turminnesmärk en och h is tor i sk a 
minnesmärken - slottsruiner, murslott, 
kyrkor, herrgårdar, väderkvarnar liksom 
andra arkeologiska samt arkitektur- och 
konstminnesmärken. Turisternas huvudsakliga 
mål brukar vara sigulda och Cesis, men det är 
långt ifrån allt som finns att se. naturälskare borde 
besöka ligatnes naturstigar, där man kan beskåda 
olika djur i deras naturliga miljö liksom de 333 
sandstensgrottorna som finns i omgivningen. 
För de som gillar militärhistoria erbjuder ett 
besök i ligatnes hemliga underjordiska bunker, 
uppförd som en tillflyktsort för den sovjetiska 
makteliten i händelse av kärnvapenkrig, en 
oförglömlig upplevelse. om du däremot gillar 
gamla föremål kommer du ha stort intresse att 
beskåda byn kring ligatnes gamla pappersfabrik 
och skulpturerna i Vienkocuparken, som skapats 
enligt en gammal träsnidesteknik.

liGaTne TurisTinFormaTionsCenTrum

T spriņģu iela 2, līgatne, līgatnes novads, lV-4110

E +371 64153169, +371 29189707

 info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

 maj-september i-Vii 10:00-18:00
oktober-april i-Vii 9:00-17:00

 lV, ru, en

 57.232929, 25.038416

 Från riga åk 65 km på väg a2 till augšlīgatne. Vidare 
6 km på väg V283 till līgatne.

 Tåg "rīga-Valga", "rīga-Cēsis" eller "rīga-Valmiera" till 
hållplats "līgatne" (1 t 20 min).
Tågtidtabeller: www.ldz.lv
buss "rīgas sao - Cēsu ao" till hållplats "līgatne" 
(1 t 25 min). busstidtabeller: www.autoosta.lv
buss "augšlīgatne - Gaujasmala" eller "augšlīgatne - 
skaļupes" (20 min - 30 min).
busstidtabeller: www.visitligatne.lv
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kuldiGa

såväl konstnärer som poeter har under 
alla tider besjungit kuldiga. den charmiga 
kurländska småstadens röda tegeltak och 
lugna omgivningar uppmanar till lugna 
promenader på tysta gator, cykelturer och 
besök på friluftsbiografen. besök kuldiga - 
ett av europas mest enastående turistmål!

i kuldiga - det forna kurländska hertigdömets 
huvudstad - skapar den historiska bebyggelsen 
och naturen en symfoni vars like ej går att skåda 
någonstans i europa. kuldigas stadskärna, som 
byggdes upp under 16- och 1700-talet, består 
fortfarande av gamla trähus som formar små och 
trånga gator, medan husgrunderna i Gamla stan 
agerar flodbanker åt den lilla floden aleksupite. 
den bildsköna tegelbron i kuldiga är en av de 
längsta av sitt slag i europa. staden är även 
berömd för europas bredaste vattenfall, Ventas 
rumba (249 m). under vår och höst kan man 
beskåda en intressant företeelse, nämligen 
hur lekande fisk försöker forcera vattenfallet. 
det är fullt möjligt att dina vackraste bilder 
från lettlandssemestern kommer vara från just 
kuldiga!

kuldiGa TurisTinFormaTionsCenTrum

T baznīcas iela 5, kuldīga, kuldīgas novads, lV-3301

E +371 63322259, +371 29334403

 tourinfo@kuldiga.lv, www.visit.kuldiga.lv

 Maj-September I-V 9:00-17:00 • VI 10:00-16:00 
• VII 10:00-14:00,
oktober-april i-V 9:00-17:00

 lV, ru, en, de, es

 56.968594, 21.971016

 Från riga åk 75 km på väg a10 till avfarten mot 
kandava, därefter 64 km på väg p130 till kuldīga.

 buss "rīgas sao - kuldīgas ao" (2 t 30 min - 3 t 40 min). 
busstidtabeller: www.autoosta.lv

 Cykeldagen (maj), stadsfesten kalas i kuldiga (Juli)
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tuRaida museumReseRvat - 

på det gamla lettiska folkslagets libernas 
språk betyder Turaida Guds trädgård. om 
du befinner dig i en luftballong eller på 
floden Gaujas motsatta bank en höstkväll 
reser sig Turaida slott över de gröna 
trädkronorna som ett ståtligt skepp, murat 
i rött tegel. du behöver blott bege dig 
uppåt för att utan brådska njuta av denna 
obeskrivliga grannhet som skapats delvis 
av människohänder, delvis av naturen.

alla som besöker Turaida museumreservat och 
som går längs slottets baksida kan bekanta sig 
med baltikums historia och kultur från 1000-talet 
och framåt. museets folksångberg (dainu kalns) 
är en skulpturträdgård tillägnad lettisk folklore. 
Turaidas kyrka är en av lettlands äldsta träkyrkor. 
i museumreservat finns flera naturstigar. en 
promenad på dessa låter dig bekanta dig med 
sällsynta växter, samt från ovanliga vinklar 
beskåda sandstensformationer liksom slottets 
fortifikationer och torn.
precis bredvid, i Gaujas floddal, ligger sigulda 
- en av de vackraste städerna i lettland som 
överraskar alla och envar med sina hisnande 
vyer, adrenalinfyllda aktiviteter såväl på 
sommaren som på vintern, liksom med alla 
musikevenemang i staden. sigulda är en 
fantastisk plats för hela familjen att semestra på.

siGulda TurisTinFormaTionsCenTrum

T ausekļa iela 6, sigulda, siguldas novads, lV-2150

E +371 67971335

 info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv

 maj-oktober i-Vii 9:00-19:00,
november-april i-Vii 9:00-18:00

 lV, ru, en, de

 57.162498, 24.853134

 Från riga åk 51 km på väg a2 till sigulda.

 buss "rīgas sao - siguldas ao" (1 t 10 min - 1 t 50 min). 
busstidtabeller: www.autoosta.lv
Tåg "rīga - sigulda", "rīga - Valga" eller "rīga - Cēsis" till 
hållplats "sigulda" (1 t 15 min).
Tågtidtabeller: www.ldz.lv

 sommarsolstånd i Turaida (Juni), Festivalen kremeraTa 
balTiCa (Juni-Juli), bluesfestival (Juli), siguldas 
internationella operafestival (Juli-augusti)

siGulda
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Cesis

Cesis är en av lettlands äldsta och 
tveklöst vackraste städer. det medeltida 
slottet i Cesis har sedan 1200-talet delat 
sitt öde med stadens kamp mot ryska, 
polska och svenska krigshärar. nuförtiden 
hänför slottet - tillsammans med de två 
parkerna, krokiga kullerstensgatorna och 
gästvänliga invånare - stadens gäster med 
dess aura av romantik.

kullerstensgatorna i Cesis gamla stad har bevarat 
sin sträckning från medeltiden. de omgärdas 
av gamla byggnader med röda tegeltak, 
slutna innergårdar och renoverade husfasader. 
Cesis slott med dess tillbyggnader är stadens 
kronvittne när det kommer till att berätta om 
Cesis mångåriga historia. Gamla stans lugna 
miljö uppmanar till att ta en långsam fika i något 
av de många caféerna. Varje år väcks staden till 
liv av olika konst- och kulturfestivaler. under 
vintern beger sig skidåkare och vintersportfans 
hit, i närheten finns många lämpade orter för 
vintersport.

nästan 8 km från Cesis ligger en ännu äldre 
bebodd ort - araisu sjöslott. Här kan du beskåda 
fler än 20 rekonstruerade trähus från bronsåldern, 
som ligger på en liten ö mitt i sjön.

Cesis TurisTinFormaTionsCenTrum

T pils laukums 9, Cēsis, Cēsu novads, lV-4101

E +371 64121815, +371 28318318

 info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

 maj-september i-Vii 10:00-18:00
Oktober-April II-VI 10:00-17:00 • VII 10:00-16:00

 lV, ru, en, de

 57.313393, 25.272346

 Från riga åk 79 km på väg a2 till avfarten mot Cēsis och 
därefter 10 km på väg p20 till Cēsis.

 buss "rīgas sao - Cēsu ao" (1 t 45 min - 2 t 40 min). 
busstidtabeller: www.autoosta.lv
Tåg "rīga - Cēsis" eller "rīga - Valga" till hållplats "Cēsis" 
(1 t 15 min). Tågtidtabeller: www.ldz.lv

 livoniafestivalen (maj), Cesis konstfestival (Juli-augusti), 
Visning av historiska filmer i Cesis slott (augusti)
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liepaJa

liepaja är inte bara breda och sandiga 
stränder där du kan njuta av sommaren. 
staden har även ett väldigt säreget kultur-, 
arkitektur- och militärt arv. Här måste du 
beskåda den härliga träbebyggelsen, 
stanna vid något av de många 
konstgallerierna och ta en promenad 
kring de gamla fortifikationssystemen från 
1800-talet. besök liepaja - ett av europas 
mest enastående turistmål!

liepaja är en gammal hamnstad på Östersjöns 
östkust. området har varit bebott sedan 750 
år tillbaka. liepaja är en musik- och kulturstad. 
beskåda världens längsta bärnstenshalsband 
och världens största mekaniska orgel! liepaja är 
också kontrasternas stad. promenera genom de 
norra forten med i fackelljus, upptäck karostas 
arkitektur och det gamla fängelsets säregna 
exotism, beskåda jugendstilhusen i stadskärnan 
och den unika träarkitekturen i Jurmalaparken! 
i liepaja väntar den blåflaggande stranden 
(populär bland såväl semestrare som surfare), 
havspromenaden, stiliga natthärbärgen samt 
trevliga kaféer och krogar.

liepaJa TurisTinFormaTionsCenTrum

T rožu laukums 5/6, liepāja, lV-3401

E +371 63480808, +371 29402111

 info@liepaja.travel, www.liepaja.travel

 Januari-mars i-V 9:00-17:00
April-September I-V 9:00-19:00 • VI 10:00-18:00 
• VII 10:00-15:00
Oktober-December I-V 9:00-17:00 • VI 10:00-15:00

 lV, ru, en, de, Fi, Fr

 56.507343, 21.011084

 Från riga åk 215 km på väg a9 till liepāja.

 buss "rīgas sao - liepājas ao" (3 t 30 min). 
busstidtabeller: www.autoosta.lv
Tåg "rīga - liepāja" (3 t 10 min). Tågtidtabeller: 
www.ldz.lv

 den internationella festivalen för pianiststjärnor (mars), 
den internationella musikfestivalen summer sound 
(Juli), den internationella orgelmusikfestivalen i Heliga 
treenighetskatedralen i liepaja (september)
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ventspils

Ventspils är en gammal sjöfarar- och 
fiskarstad från 1200-talet, i vilken 
hamnen och den blåflaggade stranden 
samexisterar i harmoni. dess invånare har 
en trägenhet som fostrats i havsvindarna 
och en själ vacker som blommor. Ta med 
er barnen och vännerna och bege er till 
lettlands blom- och fontänhuvudstad, till 
denna familjevänliga havsnära stad.

i Ventspils kan du vila vid den blåflaggade 
havsstranden (som täcks av vit sand), eller besöka 
något av de två vattenlanden. För barnen har två 
lekplatsstäder skapats. det finns en äventyrspark 
som under vintern erbjuder skidåkning och under 
sommaren olika stigar som testar ens smidighet. 
de vetenskapligt lagda kan besöka lettlands 
enda digitala planetarium och observatorium. 
på torgplatsen, där musiken från klocktornen 
låter, känner man historiens vingslag, liksom i 
det livländska ordensslottet, hantverkarhuset 
och på de trånga kullerstensgatorna i stadsdelen 
ostgals. en särskild upplevelse är en tur med 
ångtåget mazbanitis (loket är byggt 1916), som 
avgår från friluftsmuseet vid havet. staden är 
även berömd för sin koparad, sina extravaganta 
blomsterskulpturer och fontäner.

nordost om Ventspi ls  l igger också 
radioastronomicentret i irbene, liksom slitere 
nationalpark.

VenTspils TurisTinFormaTionsCenTrum

T dārza iela 6, Ventspils, lV-3601

E +371 63622263

 tourism@ventspils.lv, www.visitventspils.com

 Januari-December I-V 8:00-18:00 • VI-VII 10:00-16:00

 lV, ru, en, de, lT, Fr, ee, pl

 57.395870, 21.567535

 Från riga åk 189 km på väg a10 till Ventspils.

 buss "rīgas sao - Ventspils ao" (3 t - 4 t). 
busstidtabeller: www.autoosta.lv

 riddartornerspelen lilium Vindaviensis (Juni), 
motorcykelträffen kurland bike meet (Juli), kite party 
(Juli), blomstermattfestival och Ventspils stadsfest 
(augusti)
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FärJa / båT

lettlands huvudhamnen har färjeförbindelse med andra hamnar i 
Östersjönregionen.

Riga
Färjor avgår från stockholm, sverige till rigas passagerarhamn. 
Färjelinjen trafikeras av bolaget "Tallink" (www.tallinksilja.com).

ventspils
Färjor avgår från nynäshamn, sverige och travemünde, Tyskland 
till Ventspils hamn. Färjelinjerna trafikeras av bolaget "stena line" 
(www.stenaline.com).

liepāja
Färjor avgår från travemünde, Tyskland till liepāja hamn. Färjelinjen 
trafikeras av bolaget "stena line" (www.stenaline.com).

i lettland finns också en rad mindre hamnar som lämpar sig för 
resenärer med egen båt. information: www.seaclub.lv

placering: nordöstra europa, östra 
delen av Östersjön
area: 64 589 km2
Grannländer: estland, ryssland, 
Vitryssland, litauen
befolkning: 1 997 500
självständighet: 18 november 1918
statsskick: parlamentarisk republik
eu-medlemskap: sedan 1 maj 2004
officiellt språk: lettiska
etniska grupper: 60% letter, 27,3% ryssar, 3,7% vitryssar, 2,4% polacker, 
6,3% andra
största städer: riga (huvudstad), daugavpils, Ventspils, Jūrmala, 
Jelgava, liepāja, rēzekne
Tidszon: GmT+2, från april till november: GmT+3
Valuta: euro
elstandard: 220V
internetdomän: .lv
landskod: +371

buss

Flyg är ett ovanligt bekvämt sätt att ta sig till lettland. riga flygplats 
är den snabbast växande flygplatsen i europa och erbjuder direktflyg 
till fler än 80 städer runtom i världen. Huvuddestinationerna med 
ungefärliga flygtider är:

mindre än 1 timme 1-2 timmar mer än 2 timmar

stockholm, 
Helsingfors, minsk, 
st. petersburg, 
Tallinn, Tammerfors, 
Vilnius, Warszawa

umeå, berlin, 
düsseldorf, Wien, 
Frankfurt, Hamburg, 
kiev, köpenhamn, 
moskva, oslo, prag

amsterdam, 
barcelona, bryssel, 
london, manchester, 
milano, münchen, 
paris, rom

riga flygplats ligger nära till rigacentrum (13 km) och den populära 
rekreationsorten Jūrmala (20 km).

Rigas internationella flygplats
adress: lidosta "rīga" 10/1, mārupes novads
informationstelefon: +371 29311187 (betalinformation)
Hittegods: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
Hemsida: www.riga-airport.com

TåG

bil

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, 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. 
lettland har ett vidsträckt busstransportnätverk till nästan alla större 
europeiska och ryska städer.

Rigas busstation
adress: prāgas iela 1
busstidtabeller: www.autoosta.lv 
biljettköp på internet: www.bezrindas.lv 
informationstelefon: +371 90000009 (betalinformation)
biljettkassornas arbetstider: 6:00-22:00

Flygplatsbuss: nr. 22
restid: 30 min (ungefär)
busstidtabeller: www.rigassatiksme.lv
informationstelefon: +371 80001919 (avgriftsfritt)

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 september.
reser man privat med egen bil till Jurmala betalas en zonavgift 
(www.tourism.jurmala.lv)

vägsäkerhetsdirektionen (Csdd)
Tel: +371 67025777, e-post: office@csdd.gov.lv, internet: www.csdd.lv

parkeringsplatser i riga: www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv
biluthyrning i rigas internationella flygplats: www.riga-airport.com 
lettlands motorförbund (lamb): www.lamb.lv

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.

Rigas centrala tågstation
adress: stacijas laukums 2
information och tågtidtabeller: www.ldz.lv 
informationstelefon: +371 67231181 (betalinformation)
e-post: uzzinas@ldz.lv
biljettkassornas arbetstider (inrikes): 4:30-23:40



laTVia.TraVel mobil app FÖr ipHone 

din officiella guide till resan i 
lettland. sök med latvia.travel 
mobil appen: 

rundTur. appen erbjuder mer 
än 500 turism resmål i lettland, 
i riga och i regioner (kurzeme, 
Vidzeme, Zemgale, latgale).

boende. Hotell, vandrarhem, 
stugor, camping, bed and 
breakfast, rum och gästhus i 
kurzeme, Vidzeme, latgale, 
Zemgale och riga.

uppleVelser. konserter, nöjen, kulturevenemang i riga och 
lettland, friluftsliv, aktiviteter för barn.

resTauranG oCH kaFeer. de bästa lettiska restaurangerna 
och kaféerna.

TurisminFormaTion CenTer. Förteckning över den lettiska 
turisminformation center och kontakter.

leTTlands karTa. digital karta över riga och lettland, 
hänvisningar och distanser.

appen används på lettiska, ryska, tyska, engelska.

oCH amdroid (GraTis)

Foto: lettlands Turismutvecklingsagentur, a.kendenkovs, 
G.dukste.
Gratis!
www.latvia.travel
www.vimeo.com/channels/latviatravel
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