
Teknologiat

Aerodium.� Miljoonat koko maailmassa ovat 
nähneet lentäviä ihmisiä Torinon olympialaisissa 
EXPO-näyttelyssä Shanghaissa. Tämä uniikki 
tuulitunneli keksittiin Latviassa, jokaisella 
on mahdollisuus nauttia aidon ilon sekä 
absoluuttisen vapauden tunteista lähellä 
Siguldaa olevassa huvilaitteessa. Haluatteko 
lentää?

Langaton internet.� Jokaisella matkustajalla 
on nykyisin mukana joku mobiililaite viestintää 
tai viihdettä varten, eikö vaan?! Latviassa on 
yksi nopeimmista interneteistä maailmassa 
sekä yli 4000 langatonta internet-pistettä, jonka 
määrä vain kasvaa. Riika on nyt jo Euroopan 
langattoman internetin pääkaupunki! Etsikää 
kaikki tarvittava matkailutieto sekä jakakaa 
vaikutelmia matkustaessanne ympäri Latviaa. 

Mistä muualta löytyy yli 500 km pitkä rannikko, jonka hiekka on niin 
houkuttelevan valkoista? Itämeren rannikko yllättää 16-metrisellä jyrkänteellä 
Jūrkalnessa, muinaisilla liiviläisillä kylillä, Kolkan niemellä. jossa Riianlahden ja 
Itämeren aallot lyövät toisiaan vastaan, sekä ainutlaatuisilla merenrantaniityillä 
lintujen tarkkailua varten Ainažin alueella. Laajat, hiekkaiset rannat sijaitsevat paitsi 
Jūrmalassa, Saulkrastissa, Liepājassa ja Ventspilsissä myös yksinäisissä paikoissa, 
joissa kukaan ei häiritse lepoanne. Useammassa uimarannassa liehuu Sinilippu, 
joka todistaa niiden hyvää kuntoa, puhtautta sekä turvallisuutta. Kaltenen, Tūjan 
sekä Ovišin rannat ovat kivisiä ja niitä tekee varmasti mieli ikuistaa valokuviin. 
Tarkkaavainen huomaa varmasti rantaan ajautuneiden meriruohojen välistä 
Itämeren kultapalan eli meripihkan, jota voi ottaa mukaan muistoksi matkasta. 
Pienissä kalastajakylissä Riianlahden rannikolla savustetaan edelleen juuri 
pyydystettyjä kaloja ja niitä tarjotaan maistettavaksi myös ohikulkijoille - tuoksun 
kyllä huomaatte kaukaa. Vaikuttavat sotahistorian todisteet ovat jäljellä Liepājan 
Sotasatamassa, jossa 1800-luvulta lähtien sijaitsi tsaarien Venäjän laivaston 
tukikohta. Nykyään jokainen kiinnostunut voi nauttia historiallisesta viihteestä 
vankilamuseossa sekä linnakkeissa. Vierailkaa majakoissa, kiivetkää johonkin 
muinaisaikaiseen Kurzemen majakkaan tunteaksenne meren ja rantametsien 
laajuuden, joka täyttää rintaa raikkaalla ilmalla sekä uusien vaikutelmien kaipuulla. 

Kuvat: Latvian Valtion matkailun kehittämistoimisto, R.Hofmanis, 
A.Priedīte, M.Ignats, L.Svirskis, G.Janaitis, G.Seilis, S.Kuzmickis, T.Gill, 
Jūrmalan matkailuneuvonta, "Leta", "F64", www.aerovision.lv.
Maksuton!
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviatravel

Yleistä Latviasta

Mobiilisovellus

Ilmainen mobiilisovellus iPhone- ja Android-
laitteille. Virallinen matkaoppaasi Latviaan. 
Latvia.travel-mobiilisovelluksesta voit hakea 
nähtävyydet, yöpymispaikat, tapahtumat, ravintolat 
ja kahvilat, matkailutoimistot ja Latvian kartan. 
Mobiilisovellukset mahdollistavat helpon ja nopean 
ympäristössä suunnistamisen: sovelluksessa oleva 
kartta paitsi helpottaa etsintää, myös näyttää 
lyhyimmän reitin matkustustavasta riippuen 
(kävellen tai autolla).

© Latvian Valtion matkailun kehittämistoimisto, 2015

Itämeren rannikko

Uskotteko, että muinaisaikoina Latvian järvet lensivät ilmassa niin kauan, kunnes 
löysivät laskeutumispaikan? Näin kertovat latvialaiset tarinat ja sadut, jotka 
nykyään hymyilyttävät. On kuitenkin olemassa eräs satumaisen kaunis paikka, 
josta löytyy erittäin iso määrä järviä, ja sitä kutsutaan Sinisten järvien maaksi. 
Yksi niistä, nimeltään Velnezers (Paholaisjärvi), on yllättävän kirkkaan sinivihreän 
värinen. Istukaa veneeseen ja lähtekää unelmoimaan kauniille Latvian syvimmälle 
Drīdzis-järvelle tai pyöräilkää polkupyörällä lenkki Ežezezers-järven ympäri, 
jossa on erittäin paljon saaria. Jos sekään ei riitä, niin käytte veneellä vaikka 
viidellä keskenään yhdistetyllä järvellä. Kesäisin niiden vesi lämpiää mukavasti 
ja uinti tuntuu taivaalliselta, syksyisin ja keväisin puolestaan voi vilvoitella aidon 
latvialaisen saunan jälkeen. Jos riittää kärsivällisyyttä istua ongella järven rannalla 
saadakseen saalista, vieraanvaraiset latgalilaiset auttavat keittämään herkullista 
keittoa sekä tarjoavat juuri paistettua ruisleipää. Ainoastaan rauhalliset järvien 
vedet, ruoanvalmistuksen tekemä ääni sekä lintujen laulu pystyvät tarjoamaan 
tällaista rauhaa, lepoa sekä mielihyvää.

Järvialue

Latvian korkein huippu on vähän yli 300 m meren pinnan yläpuolella, 
mutta paikalliset kutsuvat sitä ylpeästi Gaiziņkalns-mäeksi. Aurinkoisena 
päivänä sen laelta näkee sekä muita metsittyneitä ”mäkiä” sekä ympäristön 
kirkkojen ja linnojen tornia. Kesäisin Vidzemen kumpareiden rinteet ovat 
kuin luotuja aktiivilomailuun esteratoineen, mutta talvisin on korkea aika 
lähteä hiihtämään ja nauttimaan lumisista maisemista ja raikkaasta ilmasta. 
Matkailureitti "Maisemalliset Latvian huiput" kutsuu tutustumaan Gaiziņkalnsin 
luonnonpuistoon ja alueella oleviin kulttuurinähtävyyksiin. Matkalla löytyy 
useampi latvialaisen klassikkokirjailijan sukutalo, ja vaikka ette tunne niitä, niin 
ymmärrätte, mistä he ovat saaneet ideoita upeita luontokuvauksia varten. 
Kalsnavan arboretumista löytyy jopa ihmeellinen puisto, jossa jotain kukkii koko 
vuoden, ja siellä varsinkin keväällä ihmiset kävelevät ympäri puistoa ja näyttävät 
olevan pyörryksissä makean tuoksun ansiosta. Täällä Latvian pisin ja upein joki 
Gauja aloittaa mutkaisen virtauksen, jonka ansiosta matkailijoiden suosima 
Gaujan kansallispuisto on saanut nimensä.

Kumpareiden alue

Perinteet

Liivinranta.� 12 vanhoissa kalastajakylissä 
Itämeren rannikolla asuu yhä edelleen yksi 
Latvian kansa - liiviläiset, jotka puhuvat omaa 
kieltä sekä laittavat erikoisia ruokia ja juhlivat 
kerran vuodessa kulttuurijuhliaan. Hiljaiset, 
hiekkaiset rannat, kalastajaveneet, tiheät 
metsät, perinteiset puutalot sekä Kolkan niemi 
houkuttelevat tänne kiireettömiä lomailun 
harrastajia.

Suitien alue.� Suitien naiset upeissa 
kansallispuvuissa moniäänisine lauluineen ovat 
tulleet kuuluisiksi koko maailmassa ja he ovat 
tämän katolilaisen alueen käyntikortti. Alsungan 
alueelle syntyi perinteitä, joita muualta Latviasta 
ei löydy. Käykää Jūrkalnessa paikassa, jossa 
männyt putoavat mereen, sekä maisemallisessa 
Alsungassa!

Juhannus.� Suuri juhla, laulut ja tanssit, kokon 
luona vietetty vuoden lyhin yö, nakujen ihmisten 
juoksu ja muut mystiset rituaalit sekä hieman 
romantiikkaa luonnossa - tämä kaikki on Jāņi 
(Juhannusta). Se juhlitaan kesäpäivänseisauksen 
aikana - 23. ja 24. kesäkuuta koko Latviassa 
ystävien ja sukulaisten kanssa sekä isoissa 
tanssiaisissa.

Musta sauna.� Maaseudulla voidaan nauttia 
vanhimmasta latvialaisesta saunasta, jota 
sanotaan mustaksi saunaksi. Koska saunalla ei ole 
savupiippua, savu lämmittämisen aikana tulee 
sekä ikkunoista että ovesta. Saunassa olevalla 
noella on useampi terveellinen piirre eikä se 
häiritse saunomista lauteilla. Sen lisäksi käynti 
kylmässä vedessä saunan jälkeen puhdistaa ja 
totuttaa kehoa, sekä ihosta tulee joustavampi ja 
näyttää terveellisemmältä.

Arkkitehtuuri

Jugendtyyli.� Jos teistä tuntuu kävelyn aikana 
Riiassa tai Liepājassa, että joku tarkkailee, ei 
tarvitse ihmetellä! Jugendtyylin kasvojen 
"vakoiluverkko" rakennusten julkisivuilla on esillä 
joka käänteessä. Rikkaat koristeet, veistokset, 
koristelinjat, lasimaalaukset sekä muut taide-
elementit sekä rakennusten sisäpuolella että 
ulkopuolella hurmaavat monimuotoisuudellaan 
ja hienovaraisuudellaan.

F.�B.�Rastrellin mestariteokset.� Latviassakin 
joskus hallitsivat herttuat, ja he halusivat asua 
yhtä upeasti kuin naapurissa olevat Venäjän 
tsaarit. Siksi tänne kutsuttiin kuuluisa italialainen 
F.B.Rastrelli, jonka tehtävänä oli rakentaa 
Jelgavaan Pietarin Talvilinnan kaksoiskappale 
sekä Latvian upeimmat barokki- ja rokokoolinnat 
Rundāleen. Käykää varmasti katsomassa!

Sotilaallinen perintö.� Vanhat linnakkeet, 
sotilaallinen perintö, Neuvostoliiton ajan 
maanalainen bunkkeri ja radiopaikannin, 
ydinohjuksien kaivokset - tämä kaikki oli joskus 
suuri salaisuus. Nykyään sotahistorian ihailijat 
sekä seikkailijat voivat sekä saada niistä tietoja 
että myös tutustua sen ajan arkeen jännittävissä 
leikeissä ja show’ssa.

Käsityöläisyys

Meripihka.� Meripihka on latvialaisten 
arvokkain jalokivi, josta voi pujottaa maailman 
pisimmät meripihkahelmet sekä tehdä erilaisia 
koruja ja jopa kutoa kangasta. Ja sitten vielä 
sen energeettinen voima, joka vahvistanee 
terveyttä! Syystäkin Itämerta kutsutaan 
myös Meripihkamereksi, koska Kurzemen 
rannoista usein löytyy myrskyn jälkeen pieniä 
meripihkapaloja. Matkamuistokauppojen 
tarjoama valikoima on tietysti paljon laajempi 
ja ulottuu sormuksista ja helminauhoista aina 
kirkkaisiin lamppuihin ja maalauksiin.

Mekaaniset urut.� Liepājan Pyhän 
kolminaisuuden kirkko voi ylpeillä suurimmilla 
mekaanisilla uruilla koko maailmassa - niillä 
soitetaan sekä konserteissa että kansainvälisellä 
urkumusiikkifestivaalilla. Tulkaa joskus 
kuuntelemaan, miten tämä ainutlaatuinen soitin 
täyttää kirkon kaaret taivaallisella äänellään!

Musta keramiikka.� Pohjoismaisessa 
pidättyvyydessä sekä yksinkertaisessa 
hienostuneisuudessa, jonka musta keramiikka 
omistaa, on oma kauneutensa. Tätä vuosisatoja 
vanhaa saviastioiden tekemisen tekniikkaa 
jatkavat Latvian savenvalajat ja tekevät paitsi 
koristeellisia, myös keittiössä tarvittavia esineitä.

Kulinaarinen perintö

Paikalliset ruoat ja juomat.� Mitä ovat 
sklandrausis-piirakka, hamppuvoi, harmaat 
herneet rasvan kera, bukstiņbiezputra-puuro, 
perunaletut, pontikka sekä koivunmahla? Jos 
haluatte tuntea oikeaa Latvian makua, maistakaa 
näitä ehkä vähän outoja, mutta perinteisiä ruokia 
ja juomia, jotka löytyvät ainoastaan tietyiltä 
seuduilta.

Riian Keskustori.� Entisiin ilmalaivojen 
rakennushalleihin on tehty yksi Euroopan 
suurimmista toreistaa, joka toimii tavallaan 
matkaoppaana Latvian kulinaarisessa 
maailmassa. Torilta saa sekä paikallisten 
viljelijöiden kasvattamia maaseudun herkkuja 
että tuoretta leipää, juustoa, savustettuja kaloja, 
hunajaa, kukkia, käsityöläisten töitä ja paljon 
muuta.

Sabilen viinimäki.� Jos selailette vanhempaa 
Guinnessin ennätysten kirjaa, löydätte 
merkinnän, että tämä on ollut kauimpana 
pohjoisessa sijaitseva viinitarha, jossa kasvatettiin 
viinirypäleitä. Nykyäänkin Latviassa tehdään viiniä 
paitsi paikallisista viinirypäleistä myös omenoista, 
mustaherukoista, ruusuista, raparpereista, 
koivunmahlasta sekä muista ihmeellisistä 
aineista. Ja miksikäs ei, kun se maistuu hyvälle?! 

Musiikki

Klassinen musiikki.� Maailmassa tunnetaan 
monta Latvian oopperasolistia, orkesterinjohtajaa 
ja muuta musiikkoa, jotka ilahduttavat 
kuuntelijoita sydämellisillä konserteilla, jotka 
ovat tunnusomaisia ainoastaan kotimaan 
lavoilla. Nauttikaa Elīna Garančan, Aleksandrs 
Antoņenkon, Inese Galanten, Gidons Krēmersin, 
Vestards Šimkusin, Andris Nelsonsin ja muiden 
musiikkitähtien esiintymisistä Latviassa.

Laulu- ja tanssijuhla.� Yli 30 000osallistujaa, 
satoja tuhansia katsojia ja yksi innoitus - 
latvialaiset laulut. Näin kerran viidessä vuodessa 
juhlitaan Latvian isoimpia juhlia, joiden aikana 
kansallispukujen paraatissa ja konserteissa tuntee 
läsnäolijoita yhdistävää iloa ja perinteen voimaa.

Luonto

Siniset lehmät.� Tarinat kertovat, että nämä 
lehmät tulivat merestä ja lähtivät rannikon 
laitumille. Sen takia ne ovat meren värisiä. 
Kukahan tietää, paljonko siinä on totta, mutta 
tällaiset siniharmaat lehmät ovat yhä edelleen 
tavattavissa Kurzemen rannikon kylissä. Mitä 
luulette, minkä väristä on niiden maito? Tulkaa 
katsomaan!

Ventan rumba -vesiputous.� Tiesittekö, 
että Euroopan levein vesiputous sijaitsee 
Latviassa? Vanhan tiilisillan kanssa se näyttää 
niin idylliseltä, että keväisin ja syksyisin kalat 
lentävät vesiputouksen yli katsomaan Kuldīgan 
vanhankaupungin punaisia kattoja sekä Ventan 
laakson kauneutta. Täältä ovat inspiraatioita 
hakeneet taitelijat, kameramiehet ja myös 
lukemattomat valokuvaajat.

Pokaiņin-metsä.�  Arvoitukselliset kivijoet, 
kasat sekä oudot erilliset kivet - tämä on Latvian 
Stonehenge, jota ympäröivät fantastiset ja 
epätavalliset arvoitukset. Pokaiņin-metsä 
on kieltämättä energeettisesti vahva paikka. 
Kävelylle lähtiessänne laittakaa jalkaanne 
mukavat jalkineet ja olkaa tunteille avoimia!

Gaujan kansallispuisto

Gaujan kansallispuisto on yksi suosituimmista 
matkailijoiden kohteista Latviassa. Matkailijat kulkivat 
Siguldan ympäristön polkuja pitkin jo 1800-luvulla, mistä 
todistavat heidän jättämänsä kaiverrukset hiekkakiviluolan 
seinille. Vierailijoita houkuttelee omaperäinen Gaujan 
laakson maisema, Latvian isoimmat devonikauden 
kivipaljastumat - hiekkakivijyrkänteet, kalliot (Kraukļun 
rotko, Velnalan kalliot, Spriņģun kallio, Glūdun kalliot, 
Zvārten kallio, Jumpravin kallio, Ķūķun kalliot, Ērgļin kalliot, 
Sietiņiezis-kallio) ja luolat (Gūtmaņala Siguldassa on levein 
ja korkein luola koko Baltiassa). 
Yksi päivä ei riitä puiston kauneudesta nauttimiseen. 
Kansallispuistossa on yli 500 kulttuuri- ja 
historiamuistomerkkiä - linnanmäet, muuratut linnat, 
kirkot, kartanot, vesi- ja tuulimyllyt ja muut arkeologiset, 
arkkitehtuuriset ja taidemonumentit. Matkailijoiden 
pääkohteita ovat Sigulda sekä Turaidan linna, Līgatne 
ja Cēsis, mutta aito matkailija ei jätä huomaamatta 
muutakaan kivaa.

 www.gnp.lv

 www.entergauja.com

Ķemerin kansallispuisto

Baltian suositummassa kylpyläkaupungissa Jūrmalassa 
sijaitsee myös Ķemerin kansallispuisto, joka tarjoaa 
vierailijoille monenlaisia lomailumahdollisuuksia luonnossa. 
Se on Natura 2000 -alue, joka erottuu suurella biologisella 
moninaisuudella - suojärvillä rikas Ķemerin nummi, lähes 
kaikki Latvian leveysasteille tunnusomaiset metsätyypit, 
niityt, joista löytyy sekä metsäneläimiä että villilehmiä ja 
-hevosia, merenranta valkoisine hiekkauimarantoineen 
ja kuivia mäntymetsiä sekä kolme isoa järveä, joiden laaja ja rauhallinen vesi 
ilahduttaa sekä antaa ihmeellisen rauhan tunteen. Ķemerin ympäristöstä löytyy 
runsaasti mineraaleja sekä parantavia vesiä. Jo 1700-luvulla perustettiin Ķemerin 
kylpylä, jonka rikkivetylähdevedestä sekä mutakylvyistä saapuivat nauttimaan 
matkailijat koko Euroopasta.

 www.daba.gov.lv/kemeri

Rāznan kansallispuisto

Latgalen erikoinen väritys, kauniit maisemat 
linnanmäkineen, järvineen ja metsineen, Rāznan järvi 
- suuri luonnon moninaisuus kuvaa uusinta Latvian 
kansallispuistoa. Puiston alueella sijaitsee useampia 
järviä. Yksi niistä - Rāznan järvi - on Latvian toiseksi isoin 
järvi. Sen hiekkaisten uimarantojen ansiosta tekee mieli 
kutsua Rāznan järveä Latgalen mereksi. Järvessä on 
paljon kaloja, sen rannoille on tehty useampi kunnostettu 
levähdyspaikka. Ežezers-järvi erottuu noin 70 saarityyppisellä muodostumalla, 
joista puolet on kasvanut umpeen ruo’oilla ja kaisloilla. Järvessä oletetaan olevan 
33 - 36 saarta. Rāznan kansallispuistossa sijaitsee Latvian kolmanneksi isoin 
mäki - Iso Lehmusmäki (Lielais Liepukalns) (289 m vedenpinnan yläpuolella), 
joka erottuu Latvian olosuhteisiin nähden vaikuttavalla suhteellisella korkeudella. 
Rāznan järven vierellä olevan Pilvimäen (Mākoņkalns) (248 m vedenpinnan 
yläpuolella) huipulla on säilynyt Liivinmaan ritarikunnan 1200-luvulla rakennetun 
ja voittamattoman Volkenbergan linnan osia.

 www.daba.gov.lv

Slīteren kansallispuisto

Slīteren kansallispuiston aluetta voi pitää ainutlaatuisena 
Itämeren geologisen historian museona. Sieltä löytyy 30-
50 m korkea Baltian jääjärven muinainen jyrkkä rannikko, 
jossa kasvaa erittäin rikas lehtipuumetsä. Erottamaton 
puiston osa on hiekkainen merenranta dyyneillä kuivilla 
mäntymetsillä, rannikon vesialue sekä monta kilometriä 
pitkät dyynijonot, jotka muuttuvat kapeiksi rotkolaaksoiksi. 
Kansallispuisto sijaitsee lintujen muuttoreitillä, joten 
keväällä siellä näkyy iso määrä muuttolintuja. Kansallispuiston alueelta löytyy 
hyvin harvinaisia ja suojeltavia matelijoita, mm. suokilpikonna ja kangaskäärme, 
Kolkan ympäristöstä puolestaan haisukonna. Kansallispuiston merenrannalla 
olevissa kalastajien kylissä voi tutustua liiviläisten kulttuuriperintöön, joka on 
tärkeä osa Pohjois-Euroopan kulttuurihistoriallista perintöä.

 www.slitere.lv

Pohjois-Vidzemen biosfäärireservaatti

Pohjois-Vidzemen biosfäärireservaatti on Latvian ainoa 
tämän tyyppinen erityisesti suojeltava luonnonalue. Täällä 
sijaitsee yksi Baltian maiden isoimpia koskemattomia 
korkeiden soiden kokonaisuuksia. Salatsijoki maisemallisine 
hiekkakivirantoineen on merkittävin lohen kutupaikka 
Itämeren rannikolla, Burtnieksin drumliini on yksi Euroopan 
laajempia jääkauden muodostamia pitkänomaisia 
moreeniselänteitä. Salacgrīvan ja Ainažin välillä on rannikot 
eli randan niityt - Latvian rannikon isoin niittykokonaisuus, jossa on samassa 
paikassa yli 600 kasvilajia. Se on upea paikka sekä paikan päällä pesivien että 
muuttolintujen tarkkailuun. Reservaatissa on mahdollisuus nähdä Euroopassa 
kauimpana pohjoisessa olevan kattohaikaroiden yhdyskuntia. Vidzemen 
kivinen ranta Tūjan kohdalla on ainoa paikka Itämerellä, jossa rannalla on esillä 
hiekkakivipaljastumia, ja kiviset rannat ovat täynnä erikokoisia siirtolohkareita.

 www.biosfera.gov.lv

Jos näette tämän merkin, tiedätte olevanne 
luonnonsuojelualueella. Suojelkaa Latvian 
luontoarvoja!

Lisätiedot www.�daba.�gov.�lv
Matkailuvideoita Latviasta

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Sijainti Koillis-Euroopassa, Itämeren rannalla

Pinta-ala 64.589 km² - 5 kertaa Suomea pienempi

Rajanaapurit Viro, Venäjä, Valko-Venäjä ja Liettua

Väkiluku
1 988 400 asukkaat - melkein yhtä paljon kuin 
Pariisissa

Väestötiheys 31/km² - yksi Euroopan pienimpiä

Pääkaupunki
Riika - Baltian isoin kaupunki, jonka 
historiallinen keskus on sisällytetty UNESCOn 
luetteloon.

Ilmasto 4 erilaista vuodenaikaa

Metsät 54 %:lla alueesta on rikas kasvisto

Luonnonsuojelu
633 suojeltavaa luontoaluetta; 336 niistä on 
sisällytetty "Natura 2000:een"

Rannikko 500 km valkoista hiekkarantaa

Käytännöllinen tieto

Hyödyllistä tietoa matkailijoille

Paikallisaika: Latvia on GMT+2 aikavyöhykkeellä (maaliskuun lopusta lokakuun 
loppuun asti Latviassa on kesäaika: GMT+3)

Valuutta: Latvian rahayksikkö on euro (€). Valuutan voi vaihtaa euroihin 
pankeissa tai valuutanvaihtopisteissä.

Pankkiautomaatit ja luottokortit: Latviassa on paljon pankkiautomaatteja, 
varsinkin kaupunkien keskustoissa ja ostoskeskuksissa sekä kansainvälisissä 
satamissa, lentokentillä ja rautatieasemilla. Melkein kaikkialla pystyy maksamaan 
suosituimmilla pankkikorteilla.

Sähkö: 220 voltin vaihtovirta, käytössä Euroopan standardin 50 hertsin 
kaksihaaraiset pistokkeet. 

Kansainvälinen 
kaukopuheluiden 
maakoodi

+  3  7  1

Hätänumerot (maksuton)

Pelastuskeskus  1  1  2

Eurooppalainen yhteinen 
hätänumero poliisille, 
palokunnalle sekä 
ensiapukeskukseen.

Poliisi 1  1  0

Palokunta 1  1  2

Ambulanssi/sairaankuljetus 1  1  3

Kaasuvuoto 1  1  4

Autoapu 1  8  8  8

Ympärivuorokautinen 
palvelu / info

1  1  8  8  
1  1  8  9

Kaikenlaiset 
tiedot Latviasta 
(maksulliset tiedustelut)

WiFi langaton internet

WiFi - se on mahdollisuus käyttää langatonta internetiä tietokoneella, tabletilla 
tai älypuhelimilla, joka tukee WiFi-teknologiaa. Latvian asukkaita ja matkailijoita 
varten "Lattelecom" on tehnyt Latvian isoimman julkisen WiFi-verkon, jossa 
on yli 4000 pistettä kahviloissa, kaupoissa, ostoskeskuksissa, julkisen liikenteen 
asemissa, puistoissa ja muissa paikoissa.

Lisätiedot www.�wifi.�lv

Matkapuhelinoperaattorit Latviassa

LMT 
•	 Infopuhelin: +371 29319911 
•	 Internetosoite: ww.lmt.lv

Tele2
•	 Infopuhelin: +371 29500300
•	 Internetosoite: ww.tele2.lv

Bite
•	 Infopuhelin: +371 25851601 
•	 Internetosoite: www.bite.lv

Suomen suurlähetystö Riiassa

•	 Adressi: Kalpaka bulvaris 1 
•	 Puh: +371 67078800
•	 E-mail: sanomat.rii@formin.fi
•	 Internetosoite: www.finland.lv

Latvia - vehreyttä, rantahietikoita, uimarantoja, suuria metsiä ja 
koskematonta luontoa. Historiaa ja kulttuuriperinteitä, rikasta 
arkkitehtuuria ja mielenkiintoisia nähtävyyksiä. Maaseudun 
rauhaa ja modernia kaupunkielämää, hienotunteista ja 
vieraanvaraista palvelua, turvallinen ympäristö. 

Latvia, Baltian helmi, on Itämeren koillisrannalla sijaitseva 
Euroopan Unionin jäsenvaltio. Euroopan kartalla Latvia 
on risteyskohta, jonka kautta on kuljettu lännestä itään 
ja pohjoisesta etelään. Näin Latviasta on kehittynyt 
monikulttuurinen maa, johon on kertynyt vaikutteita eri 
kansojen perinteistä. Latviassa tuntevat olonsa kotoisaksi 
ja löytävät mielenkiintoista nähtävää niin Länsi-Euroopasta 
kuin idän suunnalta saapuvat matkailijat. Muiden Euroopan 
maiden tavoin Latvialla on esitettävänään vahva kansallinen 
kulttuuriperintö - oma ja jäljittelemätön. Tarkkaavainen 
havainnoija ja kiireetön lomanviettäjä kokevat täällä 
sydäntä sykähdyttäviä elämyksiä. Latvialainen ihminen on 
vieraanvarainen, iloinen ja ystävällinen.

MATKAILUKARTTA

LATVIA

Riika

Lisää jännittäviä asioita, joista voi 
nauttia kiireettömästi Latviassa! 1.�  
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219 Liepāja

186 121 Ventspils

247 455 428 Rēzekne

238 446 420 90 Daugavpils

202 418 383 123 213 Alūksne

113 326 293 210 264 115 Valmiera

67 227 228 276 207 268 176 Bauska
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 www.visitventspils.com

 www.liepaja.travel

 www.tourism.cesis.lv

 www.tourism.sigulda.lv

 www.visit.kuldiga.lv

 www.visitligatne.lv

 www.tourism.jurmala.lv

 www.aglona.lv

 www.liveriga.com

 www.rundale.net

1 Matkailuneuvonta Lentokenttä Kurzeme Zemgale Suitien alue Sinisen lipun uimaranta Päätie

1 Matkailukohteena Laivareitti Latgale Järvialue Liivinranta Lomakeskus Moottoritie

Kansallispuisto Venelaituri Vidzeme Kumpareiden alue
Pohjois-Vidzemen 
biosfäärireservaatti

Rautatie Muut tiet

Merkinnät (kartalla)

RIIAnLAHTI

Latvian matkailun kymmenen kärjessä

1.� Rundālen palatsi   Latvian arkkitehtuurin 
kirkkain helmi, Rundālen palatsi, kutsuu 
kiireettömälle tutustumiskierrokselle 
1700-luvun palatsin saleihin ja tuoksua tulvivaan 
ruusutarhaan, jonka suihkulähteet kimaltelevat 
kaikissa sateenkaaren väreissä. Täällä silmä lepää, 
ja on vaivatonta eläytyä Kuurinmaan herttuan 
hovin huolettomaan arkipäivään.

2.� Riian vanhakaupunki   Riian sydän on 
vanhakaupunki, Vecrīga. Jokainen askel sen 
mukulakivikaduilla tuo esille uutta kaupungin 
kahdeksan vuosisadan mittaisesta historiasta. 
Riika on tarpeeksi pieni ollakseen kotoisa, ja 
tarpeeksi suuri, jotta sen historiassa ja UNESCO:n 
maailmanperintökohteissa riittää ihasteltavaa. 
Kannattaa varata aikaa kiireettömään 
tutustumiskierrokseen!

3.� Aglonan basilika   Latgalessa on paitsi 
satoja kauniita järviä myös eri uskontokuntien 
kirkkoja, joista tunnetuin on Aglonan katolinen 
basilika. Siellä käy vuosittain tuhansia uskovia. 
Kirkon erityinen aura ja kaunis interiööri siirtävät 
ainakin hetkeksi syrjään arkiset huolet ja 
hiljentävät miettimään elämän peruskysymyksiä.

4.� Jūrmala   Jūrmala on Latvian suosituin 
ja Baltian maiden suurin merikylpylä. Jūrmalan 
hienot hiekkarannat, mäntymetsien terveellinen 
ilma, kylpylät ja SPA-hoitolat antavat elinvoimaa 
- kykyä ja halua nauttia elämän rikkaudesta. 
Tervetuloa Jūrmalaan - erinomaiseen 
eurooppalaiseen matkailukohteeseen!

5.� Gaujan kansaliispuisto - Līgatne   
Gaujan laakson maisemat ovat ihastuttaneet 
eri puolilta maailmaa saapuvia matkailijoita 
jo vuosisatojen ajan. Täällä voi nauttia 
alkuperäisestä luonnosta, siirtyä keskiajan 
salaperäiseen tunnelmaan tai viettää 
aktiivilomaa kaikkina vuodenaikoina. Tervetuloa 
Līgatneen - erinomaiseen eurooppalaiseen 
matkailukohteeseen!

6.� Kuldīga   Kuldīgaa ovat ihastelleet 
ja ylistäneet runoilijat ja taidemaalarit. 
Viehättävän kuurinmaalaisen pikkukaupungin 
punatiilikattoiset talot ja levollinen tunnelma 
houkuttelevat kiireettömään kävelykierrokseen 
hiljaisilla pikkukaduilla tai vaikkapa pyöräajelulle 
ja elokuvanäytökseen paljaan taivaan 
alla! Tervetuloa Kuldīgaan - erinomaiseen 
eurooppalaiseen matkailukohteeseen!

7.� Turaidan museoreservaatti - 
Sigulda   Turaida tarkoittaa liivin kielellä 
"Jumalan puutarhaa". Kuumailmapallosta 
tai Gaujajoen vastarannalta katsoessa 
punatiilistä muurattu Turaidan linna kohoaa 
vihreän lehvistön keskeltä mahtavana kuin 
laiva. Täytyy vain nousta ja nauttia kaikessa 
rauhassa tästä ihmiskäden ja luonnon luomasta 
sanoinkuvaamattomasta kauneudesta.

8.� Cēsis   Cēsis on Latvian vanhimpia ja 
epäilemättä myös kauneimpia kaupunkeja. 
Cēsiksen keskiaikainen linna on 1200-luvulta 
lähtien jakanut kohtalonsa kaupungin kanssa. 
Täällä on taisteltu venäläisiä, puolalaisia 
ja ruotsalaisia sotajoukkoja vastaan. Nyt 
kaupunki valloittaa vieraansa kauniilla 
puistoillaan, sokkeloisilla mukulakivikaduillaan, 
vieraanvaraisella ja viehättävällä tunnelmallaan.

9.� Liepāja   Liepāja tarjoaa sekä kesäloman 
viettoon sopivia leveitä hiekkarantoja että 
omaleimaisia kulttuuri-, arkkitehtuuri- ja 
sotilasperinteitä. Näkemisen arvoisia 
ovat kaupungin vanha puuarkkitehtuuri 
ja jugendrakennukset. Kannattaa myös 
poiketa johonkin taidegalleriaan ja tehdä 
kierros 1800-luvun lopulta peräisin 
olevassa linnoituksessa. Tervetuloa 
Liepājaan - erinomaiseen eurooppalaiseen 
matkailukohteeseen.

10.� Ventspils   Ventspils on vanha 1200-luvun 
merimiesten ja kalastajien kaupunki, jossa 
viettävät sopuisaa yhteiselämää satama ja 
"sinisen lipun" uimaranta. Kaupungin asukkaissa 
yhdistyvät merituulen kasvattama sisu ja 
kukkaissielu. Ottakaa lapset ja ystävät mukaan 
ja lähtekää Latvian kukkien ja suihkulähteiden 
pääkaupunkiin, perhelomia ja ajanvietettä 
tarjoavaan merenrantakaupunkiin.

EDEN:in palkinnon saaneet määräpaikat

4  5  6  9

sekä Liepāja ja Tērvete.

Info: http://ec.europa.eu/eden

Linja-auto

Kansainväliset linja-autoreitit yhdistävät Latvian moneen Euroopan ja Venäjän 
kaupunkiin. Keskustorin vieressä sijaitsevalta Riian linja-autoasemalta pääsee 
muihin Latvian kaupunkeihin sekä asuinalueille. Linja-autojen mukavuustaso 
saattaa vaihdella, riippuen yrityksistä ja reiteistä. Useimmilla reiteillä kulkee myös 
pikkubusseja ja pikavuoroja. Lippuja voi ostaa sekä etukäteen linja-autoaseman 
kassoilta että käteisellä bussiin noustessa, jos löytyy vapaita paikkoja. Perjantaisin 
ja lauantaisin matkalla poispäin Riiasta linja-autot ovat yleensä tapotäysiä. 
Matkailukeskus toimii myös linja-autoasemalla.

Riian linja-autoasemalta
•	 Adressi: Prāgas iela 1
•	 Linja-autojen aikataulut: www.autoosta.lv 
•	 Lippujen osto internetistä: www.bezrindas.lv 
•	 Infopuhelin: +371 90000009 (maksulliset tiedustelut)
•	 Lippukassan aukioloajat: 6:00-22:00

Etäisyydet Euroopan kaupungeista Riikaan

Amsterdam 1840 km Munich 1770 km

Berlin 1221 km Pariisi 2250 km

Hamburg 1501 km Pietari 570 km

Kaliningrad 585 km Praha 1339 km

Kaunas 265 km Rooma 2475 km

Kiova 1009 km Tallinna 310 km

Lontoo 2276 km Tartu 302 km

Madrid 3516 km Varsova 654 km

Minsk 479 km Vienna 1353 km

Moskova 918 km Vilna 293 km

Juna

Rautatieliikenne on yksi turvallisimpia, tasmällisimpiä ja edullisimpia 
liikkumistapoja Latviassa. Junien mukavuustaso vaihtelee, suosituimmilla reiteillä 
tiettyyn aikaan aamuisin ja iltaisin matkalla poispäin Riiasta junat ovat yleensä 
tapotäysiä. Lippuja voi ostaa sekä etukäteen rautatieasemien lippukassoilta että 
konduktööriltä junassa, erillisellä lisämaksulla yksi lippu. Riian päärautatieasemalta 
löytyy infokeskus.

Kansainväliset junareitit Riikaan

Venäjältä Valko-Venäjältä

Moskova, Pietari Minsk

Riian päärautatieasema
•	 Adressi: Stacijas laukums 2
•	 Info ja junien aikataulut: travel.ldz.lv
•	 Lippujen osto internetistä: ticket.ldz.lv
•	 Ilmainen mobiiliapplikaatio: www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Infopuhelin: +371 67231181 (maksuton)
•	 E-mail: uzzinas@ldz.lv
•	 Sisämaan junalippukassan aukioloajat: 4:30-23:40

Rīga
(Riika)

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Auto

•	 Ajoneuvojen suurin sallittu nopeus asuinalueilla on 50 km/h, asuinalueiden 
ulkopuolella 90 km/h.

•	 Ajoneuvon kuljettajalla sekä kaikilla matkustajilla on oltava turvavyöt kiinni, jos 
heidän paikkansa on varustettu turvavöillä.

•	 Alle 10-vuotiaat lapset saavat matkustaa ainoastaan erityisillä lastenistuimilla.
•	 Alkoholin enimmäismäära ajoneuvon kuljettajan veressä on 0,2 promillea.
•	 Ajoneuvojen päivävalot tai ajovalot on oltava päällä ympäri vuorokauden.
•	 Alkaen 1. joulukuuta, päättyen 1. maaliskuuta, kaikkien autojen ja linja-autojen, 

joiden massa ei ylitä 3,5 t on on käytettävä talviolosuhteisiin tarkoitettuja 
renkaita. Ajo nastarenkailla on kielletty aikavälillä 1. toukokuuta - 1. syyskuuta.

•	 Yksityisautojen pääsymaksu Jurmalan kylpyläalueelle: www.tourism.jurmala.lv

Tieliikenneturvallisuuslaitos (CSDD)
•	 Puh: +371 67025777
•	 E-mail: office@csdd.gov.lv
•	 Internetosoite: www.csdd.lv

Latvian tiet
•	 Liikennerajoitukset: www.lvceli.lv
•	 Hyödyllistä tietoa autoilijoille: www.celugids.lv

Liikennetiedotuskeskus
24/7 tiedustelupuhelin: +371 65025555

Pysäkointialueet Riiassa www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Auton vuokraus "Riian" kansainvälisellä lentokentällä www.riga-airport.com 

24/7 autoapu sekä tiedustelut
•	 Latvian Automoto yhdistys (LAMB): Puh: 1888, www.lamb.lv
•	 Autokerho SOS: Puh: +371 67333333, www.sos.lv

Laiva, jahti, retkeilyalus

Laiva
Latvian pääsatamista on laivayhteys muihin Itämeren alueen satamiin.

RiikaLiepāja

Ventspils

Tukholma
www.tallinksilja.fi 

Nynashamn
www.stenaline.fi 

Travemünde 
www.stenaline.fi 

Helsinki
www.tallinksilja.fi 
www.vikingline.fi 
www.stpeterline.fi 
www.eckeroline.fi 
www.lindaline.fi 

Tallinna

•	 Riian satamasta (www.rop.lv)
•	 Ventspilsin satamasta (www.liepaja-sez.lv)
•	 Liepājan satamasta (www.portofventspils.lv)

Jahti
Jos valitsette mieluummin purjeveneilyn, voitte käyttää yli kahdenkymmenen 
purjevenesataman palveluita: www.seaclub.lv

Retkeilyalus
Kesäkauden aikana Riian keskustasta kulkee risteilyalus "New Way" joka päivä 
Jurmalan (Majori). Matkan kesto on noin 2,5 tuntia. Riiasta risteilyalus lähtee Riian 
linnaa vastapäätä sijaitsevalta laiturilta. 
•	 Puh: +371 67147900, +371 29237123
•	 Internetosoite: www.pie-kapteina.lv

Lentokone

Kätevimmin Latviaan pääsee lentäen. Riian lentokenttä on Euroopan nopeimmin 
kasvava lentokenttä, josta on suoria lentoja yli 80 kaupunkiin eri puolilla maailmaa. 
Latviasta on laajat yhteydet Euroopan maihin ja Aasian kaupunkeihin. Tärkeimmät 
lentokohteet ja keskimääräinen lentoaika:

Alle tunti 1-2 tuntia Yli 2 tuntia

Helsinki, Minsk, 
Tukholma, Pietari, 
Tallinna, Tampere, Vilna, 
Varsova

Berliini, Kööpenhamina, 
Frankfurt, Hampuri, 
Kiova, Lappeenranta, 
Moskova, Oslo, Praha, 
Turku, Vaasa, Wien

Amsterdam, Barcelona, 
Bryssel, Dublin, Geneva, 
Kuusamo, Lontoo, Milano, 
Oulu, Pariisi, Rooma, 
Rovaniemi

Riian lentokentältä kaupungin keskustaan on matkaa 13 km, ja kylpyläkaupunki 
Jūrmalaan 20 km.

Riian lentokentältä
•	 Adressi: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads
•	 Infopuhelin: +371 29311817 (maksulliset tiedustelut)
•	 Matkatavarat: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
•	 Internetosoite: www.riga-airport.com

Lentokentän linja-auto: nro.� 22
•	 Matkan kesto: 30 min (noin)
•	 Linja-autojen aikataulut, liput: www.rigassatiksme.lv
•	 Infopuhelin: +371 80001919 (maksuton)

Taksi
Viralliset taksiyhtiöt "Baltic Taxi" ja "Rīgas Taksometru parks" (Red Cab) vievät 
teidät kaupungin keskustaan noin 15 minuutissa ja se maksaa EUR 12,00 - 15,00. 
Taksipalveluista voi maksaa sekä käteisellä että kortilla. Joissain takseissa voi 
maksaa ainoastaan käteisellä.
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Kaupunkien välimatkat (km)

1. Aglona www.aglona.lv

2. Aizpute www.visitaizpute.lv

3. Aloja www.staicele.lv

4. Alūksne www.aluksne.lv

5. Ape www.ape.lv

6. Auce www.auce.lv

7. Balvi www.balvi.lv

8. Bauska   www.tourism.bauska.lv

9. Burtnieki www.burtniekunovads.lv

10. Carnikava   
 www.tourism.carnikava.lv

11. Cesvaine www.cesvaine.lv

12. Cēsis   www.tourism.cesis.lv

13. Dagda www.visitdagda.com

14. Daugavpils www.visitdaugavpils.lv

15. Dobele www.dobele.lv

16. Dundaga www.dundaga.lv

17. Durbe www.durbe.lv

18. Ērgļi www.ergli.lv

19. Gaujan kansallispuisto, 
Gūtmaņala www.gnp.lv

20. Gaujan kansallispuisto, Līgatnen 
luontopolut www.gnp.lv

21. Gaujiena www.gaujiena.lv

22. Gulbene   www.visitgulbene.lv

23. Ieriķi      
www.tourism.amatasnovads.lv

24. Jaunjelgava www.jaunjelgava.lv

25. Jēkabpils www.jekabpils.lv

26. Jelgava   www.visit.jelgava.lv

27. Jūrmala www.tourism.jurmala.lv

28. Jūrmalciems 
 www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

29. Kandava www.visitkandava.lv

30. Koknese www.koknese.lv

31. Kolkasrags www.kolkasrags.lv

32. Krāslava www.visitkraslava.com

33. Kuldīga   www.visit.kuldiga.lv

34. Ķekava www.kekava.lv

35. Liepāja   www.liepajaturisms.lv

36. Līgatne   www.visitligatne.lv

37. Limbaži   www.visitlimbazi.lv

38. Līvāni www.livani.lv

39. Ludza, Cibla www.ludza.lv

40. Madona www.visitmadona.lv

41. Mazsalaca www.mazsalaca.lv

42. Naujene www.naujene.lv

43. Nīca www.nica.lv

44. Ogre, Ikšķile www.latvijascentrs.lv

45. Pārgauja www.pargaujasnovads.lv

46. Pāvilosta www.pavilosta.lv

47. Pļaviņas www.plavinunovads.lv

48. Preiļi www.preili.lv

49. Priekule www.priekulesnovads.lv

50. Rauna www.rauna.lv

51. Rēzekne, Viļāni www.rezekne.lv

52. Riika  www.liveriga.com

53. Roja www.roja.lv

54. Rucava www.rucava.lv

55. Rūjiena www.rujiena.lv

56. Sabile www.sabile.lv

57. Salacgrīva tourism.salacgriva.lv

58. Salaspils www.salaspils.lv

59. Saldus   www.saldus.lv

60. Saulkrasti   www.visitsaulkrasti.lv

61. Sigulda   www.tourism.sigulda.lv

62. Skrunda www.skrundasnovads.lv

63. Smiltene www.smiltene.lv

64. Strenči www.strencunovads.lv

65. Talsi    www.talsitourism.lv

66. Tērvete www.mammadaba.lv

67. Tukums www.visittukums.lv

68. Valdemārpils www.valdemarpils.lv

69. Valka www.valka.lv

70. Valmiera   visit.valmiera.lv

71. Varakļāni www.varaklani.lv

72. Ventspils www.visitventspils.com

73. Viesīte www.viesite.lv

74. Zaņa www.zana.lv

 - "Q-Latvia" -laatujärjestelmän sertifikaatin haltija

Matkailutoimistot

Järvialue

Kumpareiden alue

Gaujan kansallispuisto

Slīteren kansallispuisto

Ķemerin kansallispuisto

Rāznan kansallispuisto

Alueet

Kurzeme  www.kurzeme.lv

Latgale  www.visitlatgale.com

Vidzeme  www.vidzeme.com

Zemgale  www.travelzemgale.lv

Suitien alue

Liivinranta Pohjois-Vidzemen 
biosfäärireservaatti

Schengen-alue

Gaiziņkalns


