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Położona w północnej części Europy Łotwa jest prawdziwą perłą wśród krajów nadbałtyckich.

Łotwa …

warszawa
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opowiemy ci o kraju, w którym mieszkamy i który kochamy, ale zanim to nastąpi, prosimy – nie spiesz się. Sięgnij po ten folder, 
gdy będziesz mieć trochę czasu dla siebie. Usiądź wygodnie z filiżanką kawy lub herbaty i posłuchaj opowieści o Łotwie – 
kraju, który najlepiej poznawać bez pośpiechu, z namysłem, czerpiąc przyjemność w kontakcie z jego przyrodą i bogatym 
dziedzictwem kulturowym. Kraje, podobnie jak ludzie, odkrywają przed nami swoje sekrety, jeśli tylko znajdziemy dla nich czas.

ZatrZymaj Się i odPocZnij …



3

Pobudź swoje zmysły: niesamowitych doznań dostarczą ci łotewskie muzea i galerie, a także liczne koncerty na terenie całego 
kraju.

PobUdź…
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Łotwa zabierze cię w niezwykłą krainę muzyki! 
Szczególnie warte polecenia jest Łotewskie Święto 
Pieśni i tańca – symbol łotewskiego charakteru 
i zamiłowania do pięknych dźwięków. dumą 
kraju są także przedstawiciele Łotewskiej opery 
narodowej oraz światowej klasy kompozytor, 
maestro raimonds Pauls. ryga jest nie tylko stolicą 
państwa, ale i łotewskiej kultury: odbywają się tu 
koncerty muzyki klasycznej, festiwale jazzowe, 
można tu usłyszeć dźwięki wielkich zabytkowych 
organów protestanckiej katedry. bardzo popularne 
są także koncerty muzyki dawnej, organizowane w 
salach pałacowych i parkach. Znajdzie się też coś dla 
fanów muzyki współczesnej: na scenie łotewskiej 
wyróżnia się pop-rockowy zespół brainstorm, kapela 
bluesowa Latvian blues band i grający muzykę 
elektroniczną zespół instrumenti. 

… Swój SŁUch

ciepłe, stonowane kolory malarstwa łotewskiego, 
subtelność wytwarzanej lokalnie ceramiki, 
wyszukana struktura wyrobów tradycyjnego tkactwa 
i niezwykłe formy autorstwa awangardowych 
projektantów… co trzeci mieszkaniec Łotwy to 
artysta, przynajmniej do pewnego stopnia. w ciągu 
roku w całym kraju wielokrotnie organizowane są 
targi rzemiosła narodowego. Z kolei profesjonalni 
artyści już od dawna stanowią trzon miejskiej 
bohemy – ich prace można podziwiać w licznych 
galeriach malarstwa, grafiki, fotografii i designu. w 
ostatnim czasie głównym ośrodkiem aktywności 
w zakresie sztuk pięknych stał się kwartał Spikeri, 
znajdujący się niedaleko zabytkowych hal 
targowych centrāltirgus. Świeże warzywa i sztuka 
współczesna stanowią przecież świetne połączenie! 
odwiedź łotewskie muzea, których ściany zdobią 
dzieła uznanych artystów. odpręż się i podziwiaj 
nasze bogactwo kulturowe!

… SwojE PocZUciE PięKna

na fanów historii czeka na Łotwie wiele niezwykłych 
opowieści. w prawie każdym zakątku kraju 
zobaczyć można zamki, dobrze zachowane 
posiadłości oraz pałace, o których do dziś krążą 
tajemnicze historie i legendy. Łotewska architektura 
jest bardzo zróżnicowana – odnaleźć tu można 
przykłady budowli gotyckich, barokowych, 
ale też modernistycznych. Spacerując wąskimi 
uliczkami Starego miasta, zobaczysz kwartały 
zarówno współczesne, jak i zbudowane w 
duchu romantyzmu narodowego. w muzeum 
poświęconym baronowi münchhausenowi poznasz 
prawdziwą historię tego żołnierza i awanturnika. 
we wnętrzach świątyń katolickich, protestanckich i 
prawosławnych wsłuchasz się w pełną dostojności 
ciszę. w muzeach etnograficznych pod gołym 
niebem wejdziesz do pachnących starym drewnem 
zabytkowych domów, stodół i młynów. nie ma 
wątpliwości – Łotwa to prawdziwe źródło inspiracji!

… Swoją wyobraźnię
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Spróbuj świeżych owoców i warzyw uprawianych w gospodarstwach ekologicznych. Skosztuj ryb złowionych w bałtyku. 
Poznaj potrawy z różnych części Europy – rozkoszuj się nie tylko tradycyjnymi łotewskimi daniami, ale także smakołykami 
wywodzącymi się z kuchni narodów słowiańskich czy kaukaskich. Gdy poczujesz smak wyśmienitego żytniego chleba oraz 
rozpływających się w ustach szprotek, sam przyznasz, że Łotwa to prawdziwy raj dla smakoszy!

SPróbUj …
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Łotewska kuchnia jest prosta, ale niezwykle smaczna 
oraz sycąca. regionalne przysmaki, takie jak szary 
groch ze słoniną czy pikantny śledź z twarogiem 
i młodymi ziemniakami, należy popijać piwem 
uwarzonym według tradycyjnej receptury w jednym 
z lokalnych browarów. Każdy turysta powinien 
także spróbować balsamu ryskiego – likieru 
ziołowego o właściwościach leczniczych, który jest 
najbardziej znanym łotewskim trunkiem. w licznych 
restauracjach i knajpkach można skosztować 
regionalnych potraw. niektóre lokale, stylizowane 
na średniowieczne karczmy, pozwalają smakoszom 
przenieść się do odległej przeszłości – przy blasku 
świec mogą oni rozkoszować się tradycyjnymi 
potrawami prz ygotowywanymi według 
starodawnych receptur. dużą popularnością cieszą 
się również restauracje podążające za aktualnymi 
trendami kulinarnymi. można w nich posmakować 
potraw ze wszystkich stron świata – oferują one 
dania m.in. kuchni kaukaskiej, francuskiej, włoskiej, 
hiszpańskiej, indyjskiej, chińskiej czy wietnamskiej.

… dań KUchni ŁotEwSKiEj

w wielu łotewskich miastach znajdują się targi, 
gdzie sprzedawane są najwyższej jakości produkty 
spożywcze, które uszczęśliwią nawet najbardziej 
wybrednego smakosza. w rydze można odwiedzić 
kilka placów targowych, jednak najważniejszym 
spośród nich jest tzw. centralny rynek targowy 
(centrāltirgus) – jedno z największych targowisk w 
Europie. rynek wyróżnia się ciekawą architekturą 
– znajdują się tam pawilony, które pierwotnie 
wybudowano jako hangary dla sterowców. w latach 
20. XX w. zostały one przeniesione do centrum rygi 
i przebudowane. w każdym z nich sprzedawany 
jest obecnie inny rodzaj produktów spożywczych: 
przetwory mleczne, mięsa, warzywa oraz ryby. w 
pawilonie rybnym można kupić zarówno dary 
morza bałtyckiego, jak i łotewskich rzek, m.in. 
wędzone węgorze, minogi, łososie, pstrągi czy 
kawior. regionalne smakołyki, takie jak miód z 
Semigalii czy ogórki z Łatgalii, można kupić nie 
tylko na licznych targowiskach, ale również podczas 
odbywających się w miastach i wsiach sezonowych 
jarmarków.

… LoKaLnych PrZySmaKów 

nasza żywność jest smaczna oraz zdrowa. bogate w 
witaminy owoce oraz warzywa dojrzewają powoli i 
stopniowo nabierają smaku. do wybuchu ii wojny 
światowej Łotwa była jednym z największych 
producentów ar t ykułów spoż ywcz ych 
eksportowanych do Europy Zachodniej. Szczególną 
popularnością cieszyły się nasze przetwory mleczne. 
również współczesna Łotwa szczyci się pysznymi 
serami i wieloma innymi naturalnymi produktami 
– warzywami uprawianymi bez użycia nawozów 
sztucznych, jajkami od kur hodowanych na wolnym 
wybiegu oraz chlebem bez dodatku spulchniaczy. 
naturalna, wytwarzana w tradycyjny sposób 
żywność sprawia, że Łotwa zalicza się do państw 
europejskich, w których szczególnie intensywnie 
rozwija się ruch Slow Food. Każdy, kogo interesuje, 
skąd pochodzi jedzenie trafiające na jego talerz, 
może sam się o tym przekonać, odwiedzając jedną 
z niewielkich rodzinnych farm produkujących 
żywność ekologiczną.

… natUraLnych ProdUKtów



7

weź udział w rozmaitych wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych. bez względu na to, o jakiej porze roku 
przyjedziesz na Łotwę, tu zawsze coś się dzieje!

wEź UdZiaŁ …
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Przyjedź do nas kibicować swojej drużynie! 
Łotewscy kibice są słynni ze swojego przyjaznego 
nastawienia. właśnie taką reputację wypracowali 
sobie w świecie nasi fani hokeja. w czasie mistrzostw 
hokejowych z udziałem naszej drużyny czy spotkań 
ligi kontynentalnej, w których bierze udział klub 
„dynamo” z rygi, wszystkie bary i kawiarnie, w 
których znajdują się telewizory, przeznaczone są dla 
kibiców pomalowanych czy ubranych na czerwono-
biało-czerwono. w rydze spotkania są rozgrywane 
na lodzie nowo powstałej „arena ryga”. w naszym 
kraju spotkasz także wielu miłośników piłki nożnej i 
koszykowej, którzy grają nie tylko na stadionach, ale 
także na podwórkach i boiskach szkolnych. Łotwa 
jest dumna ze swoich wspaniałych saneczkarzy-
olimpijczyków, a tor bobslejowo-saneczkowy w 
Siguldzie jest znany już od lat osiemdziesiątych. 
w jurmale odbywają się zawody tenisowe o 
Puchar davisa, podczas których na świeżym 
powietrzu można do woli obserwować zmagania 
Ernestsa Gulbisa i jego kolegów. Popularne są 
także siatkówka plażowa, narciarstwo klasyczne i 
górskie oraz bieganie. jesteśmy wysportowanym i 
przyjacielskim narodem!

… w SPortowEj rywaLiZacji

czy wiesz, że gdzieś na świecie organizowany 
jest festiwal blondynek? tak, odbywa się on w 
rydze, gdzie jasnowłose przedstawicielki ludzkości 
maszerują dla wzmocnienia pozytywnego obrazu 
blondynek jako mądrych, interesujących i… 
naprawdę błyskotliwych kobiet. błysk, promienie, 
światło – to ważne elementy łotewskiej kultury. jest 
im poświęcony oddzielny festiwal „Staro rīga” (Świeć, 
rygo), w czasie którego liczne budynki i parki w 
centrum miasta stanowią tło dla – co roku nowych 
– świetlnych instalacji. trzeba także zobaczyć grę 
światła na lodzie na międzynarodowym Festiwalu 
rzeźb Lodowych w jełgawie, a także to, jak rzuca 
ono blask na kopie, tarcze i zbroje uczestników 
bałtyckiego Festiwalu Średniowiecznego w Kiesiu. 
na Łotwie odbywa się zresztą wiele festiwali, które 
trzeba nie tylko zobaczyć, ale i usłyszeć. odwiedź 
odbywający się na świeżym powietrzu (i niedaleko 
od morza) wytworny „Positivus” w Salacgriwie, 
weź udział w koncertach festiwalu jazzowego 
„rīgas ritmi” i premierach bałtyckiego Festiwalu 
baletowego. 

… w roZmaitych FEStiwaLach

na Łotwie szumnie i wesoło świętuje się zmiany pór 
roku. na dzień przesilenia zimowego przypada boże 
narodzenie – czas, kiedy wszyscy pieką pierniczki 
"piparkukas", gotują grzane wino, dekorują choinki, 
a młode dziewczęta próbują wywróżyć sobie 
męża. Zaś noc letniego przesilenia w słowiańskiej 
tradycji poświęcona iwanowi Kupale, na Łotwie jest 
nazywana Līgo (dzień jana). w tym czasie wszyscy 
wyjeżdżają za miasto, aby palić ogniska, śpiewać 
piosenki, pić bursztynowe piwo i zagryzać je serem 
kminkowym. nocą wzdłuż brzegów rzek, jezior, a 
nawet wzdłuż morskiego brzegu ciągnie się szpaler 
ognisk, dookoła których zasiadają radosne gromady 
ludzi. Pod koniec zimy na Łotwie obchodzona jest 
maslenica, a następnie wielkanoc. oprócz tego 
w ciągu roku swoje urodziny świętują wszystkie 
łotewskie miasta. Święto stolicy przypada na koniec 
sierpnia. w tym czasie zaproszone z całej Europy 
orkiestry muzykują na wieżach i balkonach Starej 
rygi, a mistrzowie sztucznych ogni rywalizują na 
brzegach dźwiny. Znamienną tradycją jest dzień 
rybaka, obchodzony w windawie, Paviloście, 
Salacgriwie i w każdej rybackiej miejscowości. tego 
dnia można spotkać samego neptuna, niespiesznie 
przechadzającego się w otoczeniu pięknych rusałek.

… w ŚwiętowaniU Pór roKU
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odpocząć, oderwać się od codzienności, zmienić rytm na wolniejszy i spokojniejszy – tego pragniemy, kiedy wyruszamy w 
podróż. to wszystko czeka na ciebie na Łotwie. Znajdź więc swoje własne miejsce na przestrzeni setek kilometrów piaszczystych 
plaż, odetchnij pełną piersią w aromatycznym lesie sosnowym i pozwól swojemu ciału powrócić do stanu harmonii w jednym 
z renomowanych hoteli SPa.

odPocZnij …
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Założyciele pierwszych ośrodków, wykorzystujących 
hydroterapię i inne naturalne metody leczenia 
w jurmale w XViii wieku, z pewnością wiedzieli o 
zdrowotnym wpływie zjonizowanego powietrza 
na układ oddechowy. byliby jednak zaskoczeni, 
gdyby usłyszeli, że za kilka stuleci na Łotwie 
pojawią się wyspecjalizowane hotele SPa, gdzie 
oprócz rozmaitych zabiegów będzie można 
skorzystać ze wszystkich rodzajów masażu, w tym 
ajurwedyjskiego, podwodnego i z wykorzystaniem 
kamieni wulkanicznych. Ponadto nasze ośrodki 
mają w ofercie argilloterapię (leczenie glinką), 
apiterapię (leczenie miodem, szczególnie polecane 
diabetykom), programy oczyszczania organizmu z 
toksyn oraz innowacyjne metody odmładzania. 
Z kolei praktycznie w każdym wiejskim domu 
wypoczynkowym czeka na ciebie możliwość 
wzięcia odprężającej kąpieli w prawdziwej 
łotewskiej bani. wszystkie te zabiegi przyniosą ci 
niezliczone korzyści zdrowotne, a w połączeniu 
z odpoczynkiem na łonie natury – również wiele 
przyjemności.

… w oŚrodKach SPa

Łotysze traktują naturalne środowisko swojego 
kraju z szacunkiem, dlatego aż 44% terytorium 
Łotwy do dziś pokrywają bory sosnowe i świerkowe, 
zamieszkane przez niezliczone gatunki leśnych 
zwierząt i będące idealnym miejscem do obserwacji 
ptaków. na terenie Łotwy znajdują się cztery 
parki narodowe, cztery rezerwaty przyrody, jeden 
rezerwat biosfery i 42 parki przyrody. odkryjesz tu 
urodzaj grzybów i leśnych jagód, odpoczniesz od 
miejskiego zgiełku, odczujesz potęgę milczących 
lasów i magię zakoli rzecznych. możesz tu także 
uprawiać sporty wodne, spacerować lub jeździć 
na rowerze po specjalnie do tego przeznaczonych 
ścieżkach, a przede wszystkim oddychać pełną 
piersią i cieszyć się odwiecznym majestatem oraz 
pięknem przyrody. Ekoturystyka na Łotwie stanowi 
prawdziwy magnes dla przyjeżdżających: z każdym 
rokiem pojawiają się nowe szlaki podróżnicze i 
nowe możliwości. Łotewska przyroda, w dużym 
stopniu zachowana w swoim pierwotnym stanie, 
z pewnością zachwyci cię swoim spokojem i 
wspaniałością.

… na ŁoniE natUry

jurmała to miasto będące synonimem nadmorskiej 
idylli, leżące na 530-kilometrowym wybrzeżu 
Łotwy. możesz tam położyć się na cudownie 
miękkim, niemalże białym piasku i wsłuchać się w 
szept fal, leniwie obijających się o brzeg. można 
tu rozkoszować się słońcem, wodą i błogim 
spokojem zupełnie samemu, ale warto też poszukać 
ludniejszych plaż, w pobliżu których usytuowane są 
kawiarenki i budki z pysznymi lodami. Szczególnie 
polecamy plaże posiadające błękitną Flagę – 
międzynarodowy znak jakości, którym mogą 
pochwalić się tylko najczystsze plaże, oferujące 
pełną gamę udogodnień dla turystów. na części 
łotewskiego wybrzeża występują wydmy – jest to 
obszar chroniony, jednak poza tym całe wybrzeże 
jest dostępne dla plażowiczów, których gorąco 
zachęcamy do skorzystania z naturalnych bogactw 
naszego wybrzeża.

… na PiaSZcZyStych PLażach
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daj się oczarować urokiem czterech pór roku: śnieżnej zimy, kwitnącej wiosny, gorącego lata i złotej jesieni. odkryj w sobie 
nowy talent. Poczuj klimat niezwykłych miejsc i przeżyj wiele niesamowitych przygód. ciesz się chwilą na Łotwie!

odKryj …
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na Łotwie znajdziesz wiele miejsc, które – według 
podań – emanują nadprzyrodzoną energią. 
Są to m.in. rozległe polany z wielkimi głazami 
narzutowymi, które pozostawił po sobie lądolód. 
Przyjedź, by dowiedzieć się więcej o ich związku 
z pogańskimi wierzeniami. wybierz się na 
średniowieczną basztę i wczuj się w rolę łucznika 
stojącego na straży. w okolicach Lipawy będziesz 
mógł zobaczyć ruiny carskiej twierdzy, którą 
wysadzono w czasach i wojny światowej. dziś 
okazałe niegdyś bastiony obmywa morze. wybierz 
się również do ryskiego muzeum motoryzacji, gdzie 
można obejrzeć setki zabytkowych samochodów. 
Skorzystaj z niepowtarzalnej okazji, by zwiedzić 
największy podziemny bunkier w miejscowości 
Līgatne. odwiedź też irbene i zobacz z bliska 
ogromne radioteleskopy: kiedyś wykorzystywane 
przez wojsko, dziś przez astronomów. Łotwa pełna 
jest równie zagadkowych i przyciągających miejsc. 
aby poznać wszystkie jej sekrety, z pewnością 
wrócisz tu nie raz. w końcu to kraj, który odkrywa 
się z przyjemnością.

… coŚ niEZwyKŁEGo

Zawsze warto spróbować czegoś nowego: odkryć 
w sobie nieznane dotąd talenty i pokazać się w 
nowej odsłonie. na Łotwie znajdziesz mnóstwo 
możliwości rozwoju. Poznasz tu wielu artystów oraz 
mistrzów lokalnego rzemiosła i rękodzielnictwa. 
Poczuj, jak glina pod twoimi palcami przybiera 
formę naczynia w pracowni ceramicznej w Latgale. 
Upiecz swój pierwszy chleb w jednej z piekarni 
w Vidzeme. Upleć prawdziwą sieć rybacką pod 
okiem rybaka z Kurzeme. Poczuj satysfakcję ze 
zrobienia własnoręcznie czegoś oryginalnego. na 
corocznym jarmarku w muzeum Etnograficznym w 
rydze będziesz mógł nawet zobaczyć, jak wygląda 
obróbka bursztynu lub robienie beczki. doiłeś 
kiedyś krowę? Powoziłeś bryczką? Spróbuj tego na 
Łotwie!

… nowy taLEnt

na Łotwie przeżyjesz każdą porę roku. tutaj wiosna 
to wiosna! topnieją śniegi i lody, ptaki wracają z 
ciepłych krajów, a rośliny zaczynają kiełkować i 
wypuszczać pierwsze pędy. cała przyroda budzi się 
do życia. Koniec wiosny jest zwykle bardzo ciepły 
– pierwsi wczasowicze już w maju opalają się nad 
morzem. wraz z obchodami święta Līgo zaczyna 
się prawdziwe lato. część turystów przemierza 
kraj na rowerach. amatorzy pływania i sportów 
wodnych spędzają czas w pobliżu jezior oraz na 
morskich plażach. jedni wybierają spokojną i ciepłą 
Zatokę ryską, inni decydują się na wypoczynek nad 
bałtykiem. Latem największą popularnością cieszą 
się festiwale oraz imprezy na świeżym powietrzu. 
Gdy powoli zaczyna się ochładzać, liście nabierają 
kolorów złota i purpury. Znajomi i przyjaciele coraz 
częściej spotykają się w pubach lub przesiadują 
w przytulnych kawiarniach. długa, piękna jesień 
to czas spacerów po parkach, wytchnienia i 
spokojnego wypoczynku. Po niej nadchodzi zima 
– z kominów wydobywa się dym, a czerwone dachy 
Starej rygi pokrywa śnieg. miłośnicy aktywnego 
wypoczynku zakładają łyżwy i deski snowboardowe 
lub wyciągają ze schowków sanki. nadchodzi 
rodzinny, świąteczny czas.

…cZtEry Pory roKU
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KiLKa SŁów o ŁotwiE … 

terytorium 64.589 km² - 2 razy większa niż belgia

Liczba mieszkańców 1 988 400 - tyle samo, co w Paryżu

Gęstość zaludnienia 31 os./km² – jedna z najmniejszych w Europie

Stolica ryga - największe miasto regionu nadbałtyckiego, którego zabytkowe centrum zostało wpisane na listę Światowego 
dziedzictwa UnESco

Strefa czasowa Gmt+2, +3 (czas letni)

Klimat cztery pory roku

Zalesienie 54% terytorium pokryte jest bogatą florą 

ochrona przyrody wydzielono 633 chronionych terytoriów, z których 336 jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej "natura 2000"

wybrzeże 500 km piaszczystych plaż
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więcEj ZnajdZiESZ w … 
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© Państwowa agencja rozwoju turystyki, Łotwa, 2015

Z języka rosyjskiego przetłumaczyły: aleksandra miszta, monika nowak,
dobromiła róg, Katarzyna Struzińska i renata Strzok, studentki Katedry
do badań nad Przekładem i Komunikacją międzykulturową Uniwersytetu
jagiellońskiego w Krakowie.

Fotografie pochodzą z archiwów Państwowej agencji rozwoju turystyki na 
Łotwie, a. jasinskis, U. Kesteris, j. Lacis, L. Ziedina, V. Kleins, i. Kublins (Liveriga).

Egzemplarz bezpłatny


