
Technologie

Aerodium.� Miliony ludzi na całym świecie 
widziały latających ludzi w trakcie Igrzysk 
Olimpijskich w Turynie i na wystawie światowej 
EXPO w Szanghaju. Ten wyjątkowy tunel 
powietrzny został wymyślony na Łotwie i każdy 
ma możliwość doznać prawdziwej radości i 
całkowitej wolności, korzystając z tej atrakcji 
znajdującej nieopodal Siguldy.

Bezprzewodowy internet.� Który z 
podróżników w obecnych czasach nie 
ma przy sobie urządzenia przenośnego 
wykorzystywanego do kontaktu lub 
rozrywki? Łotwa może poszczycić się jednym 
z najszybszych połączeń internetowych na 
świecie i ponad 4000 punktów dostępu do 
bezprzewodowego internetu, a liczba ta ciągle 
rośnie. Ryga już teraz jest stolicą Europy pod 
względem bezprzewodowego internetu! Znajdź 
najważniejsze informacje turystyczne i dziel się 
swoimi wrażeniami w trakcie podróży po Łotwie.

Gdzie jeszcze plaża rozciąga się na długość 500 km, a piasek morski jest tak 
kusząco biały? Wybrzeże Morza Bałtyckiego zaskakuje 16-metrowym klifem w 
miejscowości Jūrkalne, starymi wioskami liwskimi, Przylądkiem Kolka, gdzie 
spotykają fale Zatoki Morskiej i otwartego Morza Bałtyckiego, oraz unikatowe 
nadmorskie łąki dające możliwość obserwacji ptaków w rejonie miejscowości 
Ainaži. Rozległe, piaszczyste plaże można znaleźć nie tylko w Jurmale, Saulkrasti, 
Lipawie i Windawie, ale również w innych odosobnionych zakątkach, gdzie nikt 
nie zakłóci błogiego odpoczynku. Na większości plaży powiewają niebieskie flagi, 
które są świadectwem odpowiedniego zagospodarowania terenu, czystości i 
bezpieczeństwa. W miejscowościach Kaltene, Tūja i Oviši nabrzeża są kamieniste 
i stanowią niezwykle wdzięczny obiektem wakacyjnych fotografii. Najbardziej 
uważni pośród wyrzuconych przez morze wodorostów na pewno znajdą 
jakiś kawałek Bałtyku czyli bursztyn, który można wziąć ze sobą na pamiątkę 
podróży. W niewielkich wioskach rybackich nad Zatoką Ryską ciągle wędzi się 
ryby dopiero co wyciągnięte z morza, a miejscowi proponują ich degustację 
przejezdnym - zapach można poczuć już z daleka. Świadectwa imponującej 
wojskowej historii zachowały się w lipawskim porcie wojskowym Karosta, w 
którym od XIX w. znajdowała się baza marynarki carskiej Rosji, a obecnie każdy 
odwiedzający może na własnej skórze doświadczyć historycznych atrakcji w 
muzeum więzienia i fortach. Nie można pominąć i nie wejść na szczyt którejś ze 
starodawnych kurlandzkich latarni morskich, aby doświadczyć, jak rozległe jest 
morze i nadmorskie lasy, które pozwalają wypełnić piersi świeżym powietrzem i 
pragnieniem nowych wrażeń. 

Fotografia: z archiwum Państwowej Agencji Rozwoju Turystyki, R.Hofmanis, 
A.Priedīte, M.Ignats, L.Svirskis, G.Janaitis, G.Seilis, S.Kuzmickis, T.Gill, Centrum 
informacji turystycznej Jurmała, "Leta", "F64", www.aerovision.lv.
Bezpłatnie
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviatravel

Fakty o Łotwie

Bezpłatna aplikacja "Latvia.Travel" na smartfona

Twój oficjalny przewodnik po Łotwie. W bezpłatnej 
mobilnej aplikacji Latvia.travel na smartfony 
obsługujące system iPhone i Android można znaleźć: 
zabytki, noclegi, wydarzenia, restauracje i kawiarnie 
oraz centra informacji turystycznej. Mobilna aplikacja 
pozwala w krótkim czasie pozwala zorientować się 
w otoczeniu, a zamieszczona w aplikacji mapa nie 
tylko ułatwia wyszukiwanie, ale również wyznacza 
najprostszą drogę do wybranego miejsca ze 
wskazaniem odległości w kilometrach (podróżując 
pieszo lub samochodem).

© Łotewska Państwowa Agencja Rozwoju Turystki, 2015

Wybrzeże Morza Bałtyckiego

Czy uwierzysz, że podobno w dawnych czasach łotewskie jeziora szybowały w 
przestworzach do momentu, w którym znalazły miejsce na ziemi? Tak prawią 
łotewskie baśnie i opowieści, które teraz wywołują jedynie uśmiech na twarzy. 
Jednak jest jedno bajkowo piękne miejsce, w którym jezior jest więcej niż 
gdziekolwiek indziej i które nazywają się Krainą Błękitnych Jezior. Jednym z nich 
jest jezioro Velnezers o nietypowo czystej, niebieskozielonej barwie. Wsiądź 
do łódki i rozmarz się w trakcie wodnej przejażdżkę po pięknych zatoczkach 
najgłębszego jeziora na Łotwie - Drīdzis, albo przesiądź się na rower i przejedź się 
wzdłuż brzegu usianego wyspami jeziora Ežezers. A jeśli ciągle będzie ci mało, 
możesz przepłynąć łódką przez pięć wzajemnie połączonych jezior. Latem woda 
w jeziorach nagrzewa się tak bardzo, że kąpiel w nich jest niezwykle przyjemna. 
Jesienią i wiosną natomiast doskonale orzeźwia po biczowaniu w prawdziwej 
łotewskiej saunie. Gościnni Łatgalowie pomogą ugotować przepyszną zupę 
rybną ze złowionych zdobyczy, a dodatkowo poczęstują świeżo pieczonym 
chlebem razowym. Taki odpoczynek i dobre samopoczucie mogą zapewnić tylko 
spokojne wody jeziora, delikatny szum trzcin i ptasi śpiew.

Kraina jezior

Najwyższy szczyt Łotwy wznosi się na wysokość niewiele ponad 300 metrów nad 
poziomem morza, ale miejscowi dumnie zwą go Górą Gaiziņkalns. W słoneczny 
dzień ze szczytu można obserwować zarówno inne porośnięte lasami "góry", jak 
i pobliski kościół i zamkowe baszty. Latem zbocza wzgórz w Vidzeme są wręcz 
stworzone do aktywnego wypoczynku na trasach z przeszkodami, natomiast 
zima to doskonały okres na to, aby szusować na nartach, podziwiać śnieżne 
krajobrazy i oddychać rześkim powietrzem. Trasa turystyczna "Malownicze 
Szczyty Łotwy" zaprasza do odwiedzenia Parku Krajobrazowego Gaiziņkalns i 
znajdujących się w jego okolicy obiektów kulturalnych. Po drodze napotkasz 
nie jeden dom rodzinny łotewskiego klasyka literatury i nawet jeśli ich nie 
znasz, zrozumiesz, skąd czerpali oni inspirację do wspaniałych opisów przyrody. 
W arboretum w Kalsnawie (Kalsnava) znajduje się cudowny ogród, w którym 
przez cały rok zawsze coś kwitnie, a szczególnie wiosną odwiedzający spacerują 
jak gdyby odurzeni słodkim zapachem. Ponadto swój kręty bieg zaczyna tutaj 
najdłuższa i najpiękniejsza łotewska rzeka Gauja, która dała nazwę Parkowi 
Narodowemu Gauja tak cenionemu przez turystów.

Kraina wzgórz

Tradycje

Wybrzeże liwskie.� W 12 starych wioskach 
rybackich na wybrzeżu Morza Bałtyckiego 
ciągle mieszkają przedstawiciele jednego z 
narodów Łotwy - Liwów, którzy nie tylko mówią 
w swoim języku, ale również przygotowują 
unikatowe potrawy i raz do roku organizują 
święta kultury. Ciche, piaszczyste plaże, łodzie 
rybackie, tradycyjne drewniane domy i Przylądek 
Kolka przyciągają amatorów nieśpiesznego 
wypoczynku. 

Region Suitów.� Suickie kobiety we wspaniałych 
strojach ludowych, które swoim zawodzącym, 
wielogłosowym śpiewem stały się słynne na 
całym świecie, to wizytówka tego katolickiego 
okręgu. W okolicach miejscowości Alsunga 
rozwinęły się tradycje, jakich próżno szukać gdzie 
indziej na Łotwie. Koniecznie obejrzyj klif w 
miejscowości Jūrklane, gdzie sosny wpadają do 
morza, oraz malowniczą Alsungę!

Noc Świętojańska.� Wielka zabawa, śpiewy i 
tańce, spędzona przy ognisku najkrótsza noc w 
roku, bieg golasów i inne mistyczne rytuały, a 
nawet zabawy miłosne na świeżym powietrzu 
- taka właśnie jest Noc Świętojańska. Na całej 
Łotwie obchodzi się ją w przesilenie letnie w 
nocy z 23 na 24 czerwca w kręgu przyjaciół i 
rodziny lub na dużych imprezach na świeżym 
powietrzu.

Czarna sauna.� Na wsi można wypróbować 
najstarszą łotewską saunę. Ponieważ nie ma w 
niej komina, dym powstały z palenia wydostaje 
się na zewnątrz przez okna i drzwi. Sadza, która 
pokrywa wnętrze sauny, ma wiele właściwości 
zdrowotnych i wcale nie przeszkadza w 
rozgrzewaniu się na ławach. A jeśli jeszcze po 
zażyciu sauny ochłodzisz się w zimnej wodzie, 
ciało będzie oczyszczone i zahartowane.

Architektura

Secesja.� Jeśli w trakcie spaceru po Rydze lub 
Lipawie wydaje Ci się, że ktoś Cię obserwuje, nie 
dziw się! Każdym kroku bowiem można natknąć 
się na "szpiegowską siatkę" secesyjnych twarzy 
spoglądających z fasad budynków. Bogate 
zdobienia, rzeźby, ornamentacyjne linie, witraże 
i inne elementy zdobnicze na zewnątrz, jak i 
wewnątrz budynków nie przestają zachwycać 
swoją różnorodnością i wyrafinowaniem.

Dzieła F.�B.�Rastrelliego.� Na Łotwie też niegdyś 
panowali książęta, którzy chcieli mieszkać tak 
wykwintnie jak ci, którzy panowali na sąsiednim 
dworze carskiej Rosji. Dlatego zaproszono tu 
sławnego włoskiego architekta F.B. Rastrelliego, 
aby wznieść w miejscowości Jełgawa 
odpowiednik Pałacu Zimowego w Sankt-
Petersburgu oraz utrzymany w stylu barokowym 
i rokoko najpiękniejszy łotewski pałac w Rundāle.

Dziedzictwo militarne.� Stare twierdze, 
więzienia wojskowe, podziemne bunkry i radar 
ZSRR, silosy broni rakiet jądrowych - to wszystko 
kiedyś utrzymywane było w kompletnej 
tajemnicy. Obecnie miłośnicy historii i 
poszukiwacze przygód mogą nie tylko zaspokoić 
swoją ciekawość, ale również na własnej skórze 
odczuć ówczesne życie podczas różnego 
rodzaju interesujących gier i turniejów.

Rzemiosło

Bursztyn.� Dla Łotyszy bursztyn to najdroższy 
kamień szlachetny, z którego można nawlekać 
najdłuższe na świecie bursztynowe korale, 
tworzyć najrozmaitsze klejnoty, a nawet utkać 
materiał. Nie mówiąc już o jego energetycznej 
mocy, która pomaga wzmocnić zdrowie. Nie 
bez powodu Morze Bałtyckie zwą również 
Morzem Bursztynów, ponieważ po sztormie 
na kurlandzkich plażach dosyć często można 
znaleźć niewielkie kawałki bursztynów. W 
sklepach z pamiątkami wybór jest, oczywiście, 
znacznie większy: od pierścionków i korali aż po 
migoczące lampy i obrazy.

Mechaniczne organy.� Kościół Świętej Trójcy 
w Lipawie może poszczycić się największymi 
na świecie mechanicznymi organami, które 
nie tylko akompaniują podczas uroczystych 
koncertów, ale również rozbrzmiewają w 
trakcie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Organowej. Przyjedź choć raz, aby przekonać 
się, jak wspaniale ten wyjątkowy instrument 
przepełnia niebiańskimi dźwiękami sklepienia 
kościoła.

Czarna ceramika.� Również w północnej 
wstrzemięźliwiej i prostej elegancji, jaka 
charakteryzuje czarną ceramikę, kryje się 
swoiste piękno. Ta znana od setek lat technika 
formowania naczyń glinianych jest ciągle 
kultywowana przez łotewskich garncarze, którzy 
tworzą nie tylko przedmioty dekoracyjne, ale 
również przedmioty użytkowe.

Dziedzictwo kulinarne

Potrawy i napoje regionalne.� Czy wiesz, co 
to jest sklandrausis, masło z konopi, szary groch 
z boczkiem, bukstiņputra, placki ziemniaczane, 
łotewski bimber i sok z brzozy? Jeśli chcesz w 
pełni zasmakować Łotwy, koniecznie musisz 
spróbować być może nieco dziwnych, ale 
na pewno na wskroś tradycyjnych potraw i 
napojów, które często można znaleźć tylko w 
wybranych regionach. 

Rynek Centralny w Rydze.� W byłych 
hangarach, w których kiedyś produkowano 
sterowce, znajduje się jeden z największych 
jarmarków w Europie, który jest przewodnikiem 
po łotewskim świecie kulinarnym. Oprócz 
produktów uprawianych przez miejscowych 
rolników można tu również zakupić świeży 
chleb, ser, wędzone ryby, miód, kwiaty, wyroby 
rękodzielnicze i wiele więcej.

Góra Winna w Sabile.� Jeśli będziesz kiedyś 
przeglądać jedną ze starszych Ksiąg Rekordów 
Guinnessa znajdziesz tam zapis o tym, że kiedyś 
był to jeden z najbardziej na północ wysuniętych 
ogrodów winogronowych. Obecnie na Łotwie 
też produkuje się wino i nie tylko z miejscowych 
winorośli, ale również z jabłek, czarnej porzeczki, 
róż, soku z brzozy i innych niezwykłych 
surowców. A dlaczego by nie, skoro smakuje?! 

Muzyka

Muzyka klasyczna.� Świat poznał już wielu 
wybitnych łotewskich solistów operowych, 
dyrygentów i innych muzyków, którzy cieszą 
słuchaczy serdecznymi i pełnymi emocji 
koncertami, które mogą się wydarzyć tylko na 
rodzimych scenach. Rozkoszuj się występami na 
Łotwie takich gwiazd muzyki jak Elīna Garanča, 
Aleksandrs Antoņenko, Inese Galante, Gidons 
Krēmers, Vestards Šimkus, Andris Nelsons. 

Święto Pieśni i Tańca.� Ponad 30 tysięcy 
uczestników, setki tysięcy widzów i jedna 
pasja - łotewskie pieśni. W taki sposób co 5 lat 
obchodzone jest największe święto na Łotwie, 
w trakcie którego na paradzie strojów ludowych 
można odczuć tę radość i siłę tradycji, która łączy 
wszystkich obecnych.

Natura

Niebieskie krowy.� Jak prawią stare baśnie, 
krowy te wyłoniły się z morza i zaczęły paść się 
na nadmorskich łąkach. Stąd też ich niebieska 
maść. Któż może wiedzieć, ile w tym prawdy, 
ale takie szaroniebieskie krowy ciągle można 
napotkać w wioskach na kurlandzkim wybrzeżu. 
Jak myślisz, jakiego koloru jest ich mleko? 
Przyjedź i przekonaj się sam!

Wodospad na rzece Venta.� Czy wiedziałeś, 
że najszerszy wodospad w Europie znajduje się 
na Łotwie? Razem ze starym mostem ceglanym 
wygląda tak sielsko, że wiosną i jesienią ryby 
przeskakują nad wodospadem, aby popatrzeć 
na pokryte czerwonymi dachówkami budynki 
starówki miasta Kuldyga i przepiękną dolinę 
Venty. Tutaj inspiracji szukali nie tylko malarze 
i operatorzy filmowi, ale również niezliczeni 
fotografowie.

Las Pokaiņi.� Zagadkowe kamienne rzeki, 
stosy, wały i zjawiskowe głazy - oto łotewski 
Stonehenge, który obrósł w fantastyczne i 
niezwykłe domysły. Bez wątpienia las Pokaiņi 
to bardzo energetyczne miejsce. Udając się na 
wędrówkę po lesie, załóż wygodne obuwie i 
bądź otwarty na doznania!

Park Narodowy Gauja

Park Narodowy Gauja to jedno z najpopularniejszych 
miejsc turystycznych na Łotwie. Odwiedzający chodzili 
na spacery po ścieżkach w okolicy Siguldy już w XIX 
w., o czym świadczą napisy wyryte na ścianach jaskiń 
z piaskowca. Odwiedzających przyciąga niezwykły 
krajobraz doliny Gauji i największe na Łotwie wychodnie 
skał z epoki dewonu - urwiska z piaskowca, skały (wąwóz 
Kraukļu, skały Velnala, skała Spriņģu, urwisko Glūdu, skała 
Zvārtes, urwisko Ērgļu, skała Sietiņiezis) i jaskinie (jaskinia 
Gūtmanisa w Siguldzie jest największą i najwyższą jaskinią 
w całym regionie bałtyckim). 
Aby w pełni nacieszyć się pięknem parku, jeden dzień 
to stanowczo za mało. W Parku Narodowym znajduje 
się ponad 500 zabytków kulturowych i historycznych - 
grodziska, zamki, kościoły, dwory, młyny wodne i wiatraki, 
jak również zabytki archeologiczne, architektoniczne i 
artystyczne. Głównymi celami podróży turystów są Sigulda 
i zamek w Turaidzie oraz Līgatne i Cēsis, jednak prawdziwi 
podróżnicy nie powinni pominąć wielu innych obiektów.

 www.gnp.lv, www.entergauja.com

Park Narodowy Ķemeri

W najpopularniejszym nadbałtyckim mieście kurortowym 
Jurmała znajduje się również Park Narodowy Ķemeri, który 
daje wiele możliwości odpoczynku na świeżym powietrzu. 
Jest to obszar Natura 2000, który szczególnie wyróżnia się 
dużą różnorodnością biologiczną - wrzosowiska Ķemeri z 
licznymi jeziorami bagiennymi, prawie wszystkie rodzaje 
lasów typowych dla szerokości geograficznej Łotwy; łąki, 
na których pasą się zwierzęta leśne, dzikie krowy i konie; 
nabrzeże morskie z plażami z białym piaskiem i suche lasy sosnowe, jak również 
trzy duże jeziora, których szerokie i spokojne wody nie tylko cieszą oko, ale 
tworzą też cudowne poczucie spokoju. Okolica Ķemeri jest bogata w różne wody 
mineralne i lecznicze. Już w XVIII w. założony został tutaj uzdrowisko Ķemeri, do 
którego przyjeżdżali turyści z całej Europy w celu zażywania kąpieli siarkowych i 
błotnych.

 www.daba.gov.lv/kemeri

Park Narodowy Raźno

Wyjątkowy koloryt Łatgalii, cudowne krajobrazy z 
grodziskami, zbiornikami wodnymi i lasami, jezioro 
Raźno (łot. Rāzna) - najmłodszy park narodowy na Łotwie 
charakteryzuje się ogromną różnorodnością przyrodniczą. 
Na terenie parku jest wiele jezior. Jednym z nim jest jezioro 
Raźno, które jest drugim największym jeziorem na Łotwie. 
Jego piaszczyste plaże sprawiają, że chciałoby się go 
nazwać morzem Łatgalii. Jezioro jest pełne ryb, a na jego 
brzegu utworzono wiele dobrze przystosowanych miejsc wypoczynkowych. 
Ežezers wyróżnia się tym, że znajduje się na nim około 70 wysepek, z których 
ponad połowa porośnięta jest trzcinami i sitowiem. Szacuje się, że na jeziorze jest 
od 33 do 36 wysp. W Parku Narodowym "Raźno" znajduje się trzecie najwyższe na 
Łotwie wzniesienie Lielais Liepukalns (289 n.p.m.), który wyróżnia się imponującą 
wysokością względną na tle warunków geograficznych w tym kraju. Nieopodal 
jeziora Raźno na szczycie góry Mākoņkalns (248 m n.p.m.) zachowały się zwaliska 
zamku Zakonu inflanckiego Wolkenberg zbudowanego w XIII w.

 www.daba.gov.lv

Park Narodowy Slītere

Teren Parku Narodowego Slītere można uznać za 
unikatowe muzeum historii geologicznej Morza 
Bałtyckiego. Znajduje się tu zarówno 30-50 metrowy 
starego brzegu klif Bałtyckiego Jeziora Lodowego 
porośnięty wyjątkowo bogatym pod względem gatunków 
naturalnym lasem roślin szerokolistnych, jak również 
zespół ozów i dolin. Nieodłącznym elementem parku 
jest wybrzeże z piaszczystą plażą i wydmami, suchymi 
sosnowymi lasami wydmowymi, nadmorskim akwatorium i ciągnącymi się 
przez wiele kilometrów osami występującymi na przemian z zagłębieniami. Park 
narodowy znajduje się na szklaku migracyjnym ptaków, dzięki czemu wiosną 
w tym miejscu można obserwować niezliczoną ilość wędrownych ptaków. Na 
terenie parku zamieszkują takie rzadko spotykane i chronione gady jak żółw 
błotny i gniewosz plamisty, natomiast w okolicach Kolki można spotkać ropuchę 
paskówkę. W wioskach rybackich znajdujących się na morskim wybrzeżu w Parku 
Narodowym można zapoznać się z dziedzictwem kulturowym Liwów, które 
stanowi ważny element kultury i historii Europy Północnej.

 www.slitere.lv

Rezerwat biosfery północnego Vidzeme 

Rezerwat biosfery północnego Vidzeme to jedyny tego 
rodzaju szczególnie chroniony obszar przyrodniczy na 
Łotwie. Znajdują się tu jedne z największych w krajach 
bałtyckich zespołów dziewiczych torfowisk wysokich. 
Rzeka Salaca z malowniczymi, skalnymi brzegami 
pokrytymi piaskowcem jest ważnym tarliskiem łososia 
na wybrzeżu Morza Bałtyckiego, natomiast pole 
drumlinów Burtnieki jest jedną z janrozleglejszych 
formacji polodowcowych w Europie. Pomiędzy miejscowościami Salacgrīva i 
Ainaži rozciągają się łąki nadmorskie, które są największym tego typu zespołem 
przyrodniczym na Łotwie, gdzie można napotkać ponad 600 gatunków roślin, 
a ponadto jest to doskonałe miejsce do obserwacji ptaków gniazdujących, jak 
i wędrownych. W rezerwacie można również obserwować najdalej na północ 
Europy zamieszkującą kolonię bociana białego. Kamienne nabrzeże regionu 
Vidzeme w okolicach miejscowości Tūja to jedyne miejsce na Morzu Bałtyckim, 
w którym spotkać można wychodnie piaskowca, a piaszczyste plaże usiane są 
różnego rozmiaru głazami narzutowymi.

 www.biosfera.gov.lv

Jeśli widzisz ten znak, znajdujesz się na obszarze 
ochrony przyrody. Dbaj o walory przyrodnicze 
Łotwy!

Więcej informacji www.�daba.�gov.�lv

Klipy wideo o turystyce na Łotwie

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Lokalizacja 
Europa Północno-Wschodnia, na wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego

Powierzchnia 64.589 km² - 2 razy większa od Belgii

Kraje sąsiadujące Estonia, Rosja, Białoruś, Litwa

Liczba mieszkańców 
1 988 400 mieszkańców - prawie tyle samo ile 
w Paryżu

Gęstość zaludnienia 31/km² - jedna z najmniejszych w Europie

Stolica 
Ryga - największe miasto w krajach bałtyckich 
z historycznym centrum wpisanym na listę 
UNESCO

Klimat 4 różne pory roku

Lasy 54% terytorium pokrywa bogata flora

Ochrona przyrody
633 chronionych obszarów przyrodniczych, z 
których 336 to tereny "Natura 2000" 

Wybrzeże 500 km białych, piaszczystych plaż

Informacje praktyczne

Przydatne numery telefonów

Czas lokalny: Łotwa znajduje się w strefie czasowej GMT+2 (od końca marca do 
końca października na Łotwie, podobnie jak w Europie Zachodniej, obowiązuje 
czas letni: GMT+3)

Waluta: narodowa waluta Łotwy to euro (€). Wymianę waluty na euro prowadzą 
banki i kantory wymiany walut.

Bankomaty i karty kredytowe: na Łotwie jest wiele bankomatów, zwłaszcza 
w centrach miast, supermarketach oraz międzynarodowych portach, na 
lotniskach i dworcach kolejowych. Prawie wszędzie można płacić popularnymi 
kartami kredytowymi.

Napięcie elektryczne: 220 V, prąd zmienny, stosowane są standardowe 
europejskie wtyczki 50 Hz z dwoma bolcami. 

Międzynarodowy 
numer kierunkowy

+  3  7  1

Numery alarmowe (bezpłatne)

służba ratunkowa 1  1  2
Obowiązujący w Unii 
Europejskiej ujednolicony 
telefon alarmowy na policję, 
straż pożarną i pogotowie 
ratunkowe.

policja 1  1  0

straż pożarna 1  1  2

pogotowie ratunkowe 1  1  3

wyciek gazu 1  1  4

pomoc samochodowa 1  8  8  8

Całodobowe służby 
informacyjne

1  1  8  8  
1  1  8  9

Wszelkiego rodzaju informacje 
o Łotwie (usługa płatna)

Bezprzewodowy internet WiFi

Wi-Fi to możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu w komputerze, 
tablecie lub smartfonie, który obsługuje technologię WiFi. Dla wygody 
mieszkańców Łotwy i turystów odwiedzających ten kraj firma Lattelecom 
stworzyła największą publiczną sieć WiFi z ponad 4 000 miejscami dostępu w 
kawiarniach, sklepach, centrach handlowych, stacjach transportu publicznego, 
parkach i innych miejscach. Więcej informacji www.�wifi.�lv

Usługi telefonii komórkowej

LMT 
•	 Tel: +371 29319911 
•	 Strona internetowa: ww.lmt.lv

Tele2
•	 Tel: +371 29500300
•	 Strona internetowa: ww.tele2.lv

Bite
•	 Tel: +371 25851601 
•	 Strona internetowa: www.bite.lv

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rydze

ŁOTWA. To zielony kraj z piaszczystymi, nadmorskimi plażami, 
rozległymi lasami i dziewiczą przyrodą. Kraj o starych tradycjach 
historycznych i kulturowych, bogatej architekturze, pełen 
zachwycających zabytków. Kraj wiejskiej sielanki, nowoczesnych 
miast i nienachalnych, acz gościnnych ludzi i bezpiecznego 
otoczenia.

Perła krajów bałtyckich - Łotwa to jedno z państw członkowskich 
Unii Europejskiej znajdujące się na północy Europy na wybrzeżu 
Morza Bałtyckiego. Już od dawien dawna Łotwa znajdowała się 
na skrzyżowaniu dróg pomiędzy Zachodem i Wschodem oraz 
Południem i Północą. Dlatego też Łotwa to kraj wielokulturowy, w 
którym zlały się tradycje wszystkich tych ziem, tworząc wyjątkową 
mieszankę niespotykaną nigdzie indziej na świecie. Na Łotwie 
komfortowo poczują się i coś ciekawego znajdą dla siebie turyści 
zarówno z Europy Zachodniej, jak i goście z krajów wschodnich. 
Podobnie jak inne kraje europejskie Łotwa również cieszy się 
bogatym dziedzictwem kulturowym i historycznym, ale tutaj jest 
ono zupełnie wyjątkowe i niepowtarzalne. Uważna obserwacja i 
nieśpieszny odpoczynek pozwoli spostrzec rzeczy, które sprawią, 
że serce zabije szybciej z podekscytowania.

MAPA TURySTyCZNA

ŁOTWA

Ryga

Więcej ekscytujących miejsc, które 
można spokojnie podziwiać na Łotwie! 1.�  

•	 Adres: Mednieku iela 6b
•	 Tel: +371 67031500
•	 E-mail: ryga.ambasada@msz.gov.pl 
•	 Strona internetowa: www.ryga.msz.gov.pl



2

1

4

3

5
8

7

6

10

9

12

70

37

60

36

61

52
27

26
15

66

8

30 47

25

38

48

51
39

40

32

1

14

72

65

67
33

59

35

22

2

3

4

5

6

7

9

10

11

13

16

17

18

20

19

21

23

24

28

29

31

34

41

42

43

44

45

46

49

50

53

54

55

56

57

62

63

64

68

69

71

73

74

58

Rīga

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

5

3

2

6

1

8

4

9

7

10

 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
Centrum informacji 
turystycznej

Międzynarodowy port 
lotniczy Kurzeme Zemgale Region Suitów Plaża z Błękitną flagą Droga główna

1 Ciekawe miejsce turystyczne Przeprawa promowa Łatgalia Kraina jezior Wybrzeże liwskie Kurort Droga z oddzielnymi pasami ruchu

Park narodowy Przystań jachtowa Vidzeme Kraina wzgórz Rezerwat biosfery 
północnego Vidzeme Kolej Pozostałe drogi

Oznaczenia

ZATOKA RySKA

10 najważniejszych miejsc turystycznych na Łotwie

1.� Pałac w Rundāle   Najpiękniejsza z 
pereł architektury na Łotwie Pałac w Rundāle 
zaprasza do nieśpiesznego zwiedzania 
osiemnastowiecznych wnętrz, zachłyśnięcia 
się odurzającymi zapachami różanego ogrodu, 
zatrzymania wzroku przy fontannie mieniącej 
się wszystkimi kolorami tęczy i doświadczenia 
beztroskiej codzienności dworu Księstwa 
Kurlandii.

2.� Ryska starówka   Sercem Rygi jest jej 
starówka. Każdy krok po wybrukowanych 
uliczkach odsłania jakąś kartę osiemsetletniej 
historii miasta. Jest ona wystarczająco mała, 
aby można było się w niej poczuć jak w domu, 
a jednocześnie dość duża, aby nie przestać 
zachwycać się skrywanymi w niej świadectwami 
historii i światowym dziedzictwem UNESCO. 
Zwiedzaj powoli!

3.� Bazylika w Agłonie   W Łatgalii znajdziesz 
nie tylko setki malowniczych jezior, ale również 
świątynie najrozmaitszych wyznań, pośród 
których jest również jedno z najbardziej 
znanych miejsc kultu na świecie - Bazylika w 
Agłonie - która rokrocznie gromadzi tysiące 
wiernych. Wyjątkowa aura panująca w świątyni 
oraz jej bogate wnętrze pozwala choć na 
chwilę zapomnieć o troskach i pośpiechu dnia 
codziennego i zmusza do zastanowienia się nad 
tym, co w życiu najważniejsze.

4.� Jurmała   Jurmała to nie tylko 
najpopularniejszy nadmorski kurort na Łotwie, 
ale również największy we wszystkich krajach 
bałtyckich. Dzięki swoim białym, piaszczystym 
plażom, zdrowemu powietrzu lasów sosnowych, 
SPA i uzdrowiskom Jurmała pomoże przywrócić 
siły i cieszyć się pełnią życia. Odwiedź Jurmałę 
- jeden z najwspanialszych celów podróży w 
Europie!

5.� Park Narodowy Gauja - Līgatne   
Malownicza dolina rzeki Gauja już od kilkuset 
lat przyciąga turystów z całego świata. Można 
tu nie tylko poczuć urok pierwotnej przyrody, 
ale również powrócić do tajemniczych czasów 
średniowiecza lub skorzystać z rozmaitych 
możliwości aktywnego wypoczynku przez cały 
rok. Odwiedź Līgatne - jeden z najwspanialszych 
celów podróży w Europie!

6.� Kuldyga   Kuldygę we wszystkich okresach 
wychwalali i zachwycali się nią nie tylko poeci, ale 
również malarze. Urokliwe czerwone dachówki 
małego miasta w Kurlandii i jego spokojna 
atmosfera zachęcają do nieśpiesznych spacerów 
po cichych uliczkach, przejażdżek rowerowych 
lub oglądania seansów filmowych pod chmurką. 
Odwiedź Kuldīgę - jeden z najwspanialszych 
celów podróży w Europie!

7.� Muzeum i rezerwat Turaida - 
Sigulda   W języku liwskim, czyli języku starych 
mieszkańców terenów Łotwy, Turaida oznacza 
"Ogród Boga". Oglądając okolicę w tracie lotu 
balonem lub z przeciwnego brzegu rzeki Gauja 
jesiennym popołudniem, można dostrzec, jak 
zamek Turaida wznosi się ponad korony drzew 
niczym potężny statek zbudowany z czerwonych 
cegieł. Pozostaje jedynie wejść na górę i 
spokojnie cieszyć się tym nieopisanym pięknem 
stworzonym przez człowieka i naturę.

8.� Kieś (Cēsis)   Kieś to jedno z najstarszych 
i bez wątpienia najpiękniejszych łotewskich 
miast. Średniowieczny zamek w Kiesi od 
XIII w. dzielił swój los z miastem w bitwach 
przeciwko wojskom rosyjskim, polskim i 
szwedzkim, aby teraz swoimi oboma parkami, 
krętymi, brukowanymi uliczkami i gościnnymi 
mieszkańcami oczarowywać gości miasta, 
tworząc iście romantyczną atmosferę.

9.� Lipawa (Liepāja)   Lipawa to nie tylko 
rozległe, piaszczyste plaże, na których można 
odpoczywać latem, ale również jedyne w swoim 
rodzaju dziedzictwo kulturowe, architektoniczne 
i wojskowe. Obowiązkowym punktem 
zwiedzania jest cudowna drewniana zabudowa 
i budynki w stylu secesyjnym, koniecznie 
trzeba zajrzeć do którejś z galerii sztuki i przejść 
przez okalający miasto dziewiętnastowieczny 
system fortyfikacji, na który składają się 
twierdze i fortece. Odwiedź Lipawę - jeden z 
najwspanialszych celów podróży w Europie!

10.� Windawa (Ventspils)   Windawa to stare, 
trzynastowieczne miasto marynarzy i rybaków, w 
którym zgodnie obok siebie istnieje port i plaża, 
nad którą powiewa "Błękitna flagą". Mieszkańców 
miasta charakteryzuje ukształtowany przez 
morski wiatr upór i kwiecista dusza. Przyjedź 
z dziećmi i przyjaciółmi i razem udajcie się 
do łotewskiej stolicy kwiatów i fontann, do 
przyjaznego dla rodzin i rekreacji nadmorskiego 
miasta.

Wyróżnienie EDEN dla Modelowego Ośrodka 
Turystycznego Europy otrzymały miejscowości

4  5  6  9  

Rzeżyca (Rēzekne) i Tērvete.

Więcej informacji: http://ec.europa.eu/eden

Autobus

Międzynarodowe przewozy autobusowe łączą Łotwę z wieloma europejskimi 
i rosyjskimi miastami. Z dworca autobusowego w Rydze można dotrzeć 
do innych miast i miejscowości na Łotwie. Komfort autobusów jest różny i 
zależy od przewoźnika i trasy. Na wielu trasach kursują mikrobusy i autobusy 
ekspresowe. Bilety można nabyć wcześniej w kasach dworcowych lub u 
kierowcy, płacąc gotówka, o ile są wolne miejsca. Na dworcu autobusowym 
działa centrum informacji.

Międzynarodowy Dworzec Autobusowy w Rydze
•	Adres: Prāgas iela 1
•	 Rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv 
•	 Zakup biletów w internecie: www.bezrindas.lv 
•	 Infolinia: +371 90000009 (usługa płatna)
•	Czas pracy kas biletowych: 6:00-22:00

Odległości z miast europejskich do Rygi

Amsterdam 1840 km Moskwa 918 km

Berlin 1221 km Poznań 961 km

Białystok 505 km Praga 1339 km

Bydgoszcz 792 km Rzeszów 919 km

Gdańsk 731 km Sankt Petersburg 570 km

Kaunas 265 km Szczecin 1223 km

Kijów 1009 km Tartu 302 km

Kraków 953 km Tallinn 310 km

Łódź 784 km Warszawa 654 km

Lublin 753 km Wilno 293 km

Mińsk 479 km Wrocław 997 km

Pociąg

Transport kolejowy to jeden z najbezpieczniejszych, najpunktualniejszych i 
najtańszych sposobów podróży na Łotwie. Komfort podróży w wagonach 
jest różny, a na popularnych trasach o niektórych godzinach porannych i 
wieczornych pociągi mogą być przepełnione. Bilety można nabyć zarówno 
w przedsprzedaży w kasach biletowych lub w pociągu u konduktorów 
za gotówkę po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej za sprzedaż biletów. Na 
Centralnym Dworcu Kolejowym w Rydze działa centrum informacji.

Międzynarodowe trasy kolejowe do Rygi

Z Rosji Z Białorusi

Moskwa, Sankt Petersburg Mińsk

Centralny Dworzec Kolejowy w Rydze
•	Adres: Stacijas laukums 2
•	 Rozkład jazdy pociągów: travel.ldz.lv 
•	 Zakup biletów w internecie: ticket.ldz.lv
•	Aplikacja mobilna: www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Infolinia: +371 67231181 (bezpłatne)
•	 E-mail: uzzinas@ldz.lv
•	Czas pracy kas biletowych: 4:30-23:40

Ryga
(Rīga)

JelgavaLipawa 
(Liepāja)

Tukums

Skulte

Kieś (Cēsis)
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rzeżyca (Rēzekne)

Zilupe

Valga

Jurmała Sigulda

Samochód

•	maksymalna dozwolona prędkość jazdy pojazdu w obszarze zabudowanym 
- 50 km/h, poza obszarem zabudowanym - 90 km/h;

•	 kierowca pojazdu i wszyscy pasażerowie, których siedzenia są wyposażone 
w pasy bezpieczeństwa, muszą je zapiąć;

•	 dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy pojazdu wynosi 
0,5 promila;

•	w trakcie dnia pojazd musi mieć włączone światła do jazdy dziennej lub 
światła mijania;

•	 od 1 grudnia do 1 marca wszystkie pojazdy samochodowe i autobusy, 
których pełna masa nie przekracza 3,5 t muszą być wyposażone w opony 
przeznaczone do jazdy w warunkach zimowych. pojazdom wyposażonym 
w opony z kolcami zabrania się jazdy w okresie od 1 maja do 1 października;

•	w pojeździe musi znajdować się apteczka, gaśnica i trójkąt ostrzegawczy. 
Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia, mogą podróżować samochodem 
tylko w specjalnym foteliku dla dzieci.

Dyrekcja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 E-mail: office@csdd.gov.lv
•	 Strona internetowa: www.csdd.lv

Centrum Informacji Drogowej
Całodobowa infolinia: +371 65025555

Parkingi w Rydze www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Wynajem samochodów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym "Ryga" 
www.riga-airport.com 

Całodobowa pomoc na drodze i informacja
•	 Łotewskie Towarzystwo Samochodowe (LAMB): 1888, www.lamb.lv
•	Automobile club SOS: +371 67333333, www.sos.lv

Prom, jacht, statek

Prom
Do największych portów łotewskich kursują promy z innych portów na Morzu 
Bałtyckim.

Ryga
Lipawa

Windawa

Sztokholm
www.tallinksilja.com 

Nynashamn
www.stenaline.com 

Travemünde 
www.stenaline.com 

•	 Port w Rydze (www.rop.lv)
•	 Port w Lipawie (www.liepaja-sez.lv)
•	 Port w Windawie (www.portofventspils.lv)

Jacht
Jeśli preferujesz podróż jachtem, na Łotwie możesz skorzystać z usług ponad 
20 przystani jachtowych: www.seaclub.lv

Statek
W sezonie letnim z centrum Rygi do Jurmały (Majori) można dostać się 
rzecznym statkiem motorowym "New Way". Czas podróży wynosi około 2,5 
godziny. Z Rygi statek odpływa z przystani znajdującej się pomiędzy mostem 
Akmens a figurą Wielkiego Krzysztofa (łot. Lielais Kristaps).
•	 Tel: +371 67147900, +371 29237123
•	 Strona internetowa: www.pie-kapteina.lv

Transport lotniczy

Szczególnie łatwo można dostać się na Łotwę za pomocą transportu 
lotniczego. Port lotniczy w Rydze to najszybciej rozwijające się lotnisko w 
Europie, które oferuje bezpośrednie rejsy do ponad 80 miast na świecie. 
Łotwa posiada dobre połączenia z państwami i miastami europejskimi oraz 
miastami azjatyckimi. Główne trasy i przybliżony czas lotu:

Poniżej 1 godziny 1-2 godziny Ponad 2 godziny

Helsinki, Mińsk, 
Sankt Petersburg, 
Sztokholm, Tallin, 
Tampere, Wilno, 
Warszawa

Berlin, Kopenhaga, 
Dusseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Kijów, 
Moskwa, Oslo, Praga, 
Wiedeń

Amsterdam, Barcelona, 
Bruksela, Dublin, Genewa, 
Stambuł, Londyn, Manchester, 
Mediolan, Monachium, Paryż, 
Rzym, Taszkient, Tel Awiw

Odległość z lotniska w Rydze do centrum miasta wynosi 13 km, a nadmorski 
kurort Jurmała znajduje się w odległości 20 km.

Międzynarodowy Port Lotniczy "Ryga"
•	Adres: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads
•	 Infolinia: +371 29311817 (usługa płatna)
•	 Przechowalnia bagażu: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
•	 Strona internetowa: www.riga-airport.com

Autobus na lotnisko: nr 22
•	Czas przejazdu: 30 min (przybliżony czas)
•	 Rozkład jazdy, bilety: www.rigassatiksme.lv
•	 Infolinia: +371 80001919 (bezpłatne)

Taksówka
Oficjalne firmy taksówkarskie "Baltic Taxi" i "Rīgas Taksometru parks" (Red Cab) 
zawiozą Cię do centrum miasta w około 15 minut, a cena przejazdu wynosi 
od 12,00 do 15,00 EUR.
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Odległości między miastami (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. Kieś   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. Park Narodowy Gauja, Jaskinia 
Gūtmanisa www.gnp.lv

20. Park Narodowy Gauja, Ścieżki 
przyrodnicze w Līgatne 
 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. Jurmała 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. Lipawa   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. Rzeżyca, Viļāni www.rezekne.lv

52. Ryga  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. Windawa www.visitventspils.com

73. Viesīte www.viesite.lv

74. Zaņa www.zana.lv

 - posiadacz znaku jakości "Q-Latvia"

Centra informacji turystycznej

Kraina jezior

Kraina wzgórz

Park Narodowy Gauja

Park Narodowy Slītere

Park Narodowy Ķemeri

Park Narodowy Raźno

Regionalne stowarzyszenia turystyczne

Kurzeme  www.kurzeme.lv

Łatgalia  www.visitlatgale.com

Vidzeme  www.vidzeme.com

Zemgale  www.travelzemgale.lv

Region Suitów

Wybrzeże 
liwskie Rezerwat biosfery 

północnego Vidzeme

Strefa Schengen

Gaiziņkalns


