
Teknologi 

Aerodium.� Miljontalig publik runtom 
i världen har sett de berömda flygande 
människorna både i Olympiska spelen i Turin 
och på EXPO-utställningen i Shanghai. Denna 
unika vindtunnel skapades just i Lettland och 
vem som helst kan själv uppleva den skära 
glädjen och totala känslan av frihet på en 
nöjesanläggning nära Sigulda.

Trådlöst internet.� Vem av oss reser 
numera utan åtminstone ett mobilredskap 
för kommunikationens eller underhållnings 
skull?! Lettland har en av världens snabbaste 
internetuppkopplingar samt fler än 4 000 
trådlösa uppkopplingspunkter, och antalet 
fortsätter att växa. Riga klassas redan nu som 
Europas trådlösa internets huvudstad! Hitta all 
nödvändig turistinformation och dela med dig 
av dina intryck under din Lettlansresa. 

Var annars hittar man en badstrand på över 500 km och med så lockande 
vit sand? Östersjökusten överraskar med sin 16 m höga och branta kust i 
Jūrkalne, gamla liviska byar, Kolkasrags udde där Rigabuktens och Östersjöns 
havsvågor stöter samman samt med sina unika havskustsängar lämpliga 
för fågelskådning i Ainaži-trakten. Vidsträckta sandstränder finns inte bara i 
Jūrmala, Saulkrasti, Liepāja och Ventspils utan också på flera avskilda håll där 
man kan vila ostört som det behagar. Flera badstränder kan stolt uppvisa den 
Blå Flaggan som vittnar om välutrustade, rena och säkra badanläggningar. 
Havsstränderna i Kaltene, Tūja och Oviši är stentäckta och utgör perfekta 
fotograferingsobjekt. De mest observanta kommer säkert att hitta en och 
annan bit baltisk guld, dvs. bärnsten, bland strandens sjögräs som man kan 
ta med sig hem som ett minne från resan. I små kustbyar längs Rigabukten 
röker man fortfarande färskfångad fisk som man sedan får provsmaka - 
lukten känner man redan på långt håll. I Karosta-området i Liepāja har 
imponerande militärhistoriska kvarlevor bevarats. På 1800-talet användes det 
som Tsarryslands stridsflottebas men numera kan vem som helst uppleva 
historienära underhållning på det gamla fängelsets museum och fästningar. 
Passa på att bestiga någon av de gamla kurzemska fyrarna och andas in hav 
och havskustsskogar som fyller bröstet med frisk luft och längtan efter nya 
upplevelser. 

Foto: Lettlands Turismutvecklingsagentur, R.Hofmanis, A.Priedīte, 
M.Ignats, L.Svirskis, G.Janaitis, G.Seilis, S.Kuzmickis, T.Gill, Jurmala 
turistinformationscentrum, "Leta", "F64", www.aerovision.lv.
Gratis!
www.latvia.travel, www.vimeo.com/channels/latviatravel

Om Lettland

Latvia.travel mobil App (gratis)

Din officiella guide till resan i Lettland. Sök 
med Latvia.travel mobil Appen: rundtur, 
boende, upplevelser, restaurang och kafeer, 
turisminformation center, Lettlands karta. 
Appen låter dig att snabbt orientera dig i 
omgivningarna och kartan hjälper dig inte bara 
att hitta rätt, utan ritar upp den kortaste vägen 
till din destination samt räknar ut hur långt du 
har till slutmålet (om du går till fots eller kör bil).

© Lettlands Turismutvecklingsagentur, 2015

Östersjökusten

Tänk bara att en gång i tiden svävade lettiska sjöar i luften tills de landade 
på en bestämd plats! Så var det enligt lettiska legender och sagor, vilka man 
numera kan bara le åt. Dock är det sant att det finns en sagolikt vacker plats 
med ovanligt många sjöar som kallas för De Blå Sjöarnas land. En av dessa 
- Velnezers sjö - har en ovanligt skir blågrön färg. Ta en roddbåt och åk iväg 
på en drömlik färd genom vackra vikar på Lettlands djupaste sjö Drīdzis eller 
ta en cykelsväng runt den örikaste sjön Ežezers. Om inte ens det räcker, ta 
en båtkorsning genom minst fem sinsemellan sammankopplade sjöar. På 
sommaren blir vatten härligt varmt för badandet medan det på hösten och 
våren ger en behaglig svalka efter ångbad i en äkta lettisk bastu. Om man har 
tillräckligt med tålamod för att sitta med ett fiskespö på en sjöstrand har man 
gästfria Latgale-bor nära till hands som kan laga en välsmakande fisksoppa 
och bjuda på nybakat rågbröd. Sådan ro, vila och välbefinnande får man bara 
av stilla sjövatten, ljuvligt susande vass och fågelsång.

Sjötrakten

Lettlands högsta bergstopp reser sig knappt högre än 300 meter över 
havet men lokalbefolkningen envisas med att stolt kalla det för ett berg - 
Gaiziņkalns berg. På en solig dag har man utsikt över andra skogsbevuxna 
"berg" i närheten samt över omnejdens kyrka och slottstorn. På sommaren är 
Vidzemes bergsluttningar som gjorda för aktiv fritid med hinderbanor medan 
det på vintern blir dags att ställa sig på sig skidorna och rusa nedför bergen 
genom det snöiga landskapet och genom den friska luften. Turistleden 
"Lettlands pittoreska bergtoppar" bjuder in till en vandring i Gaiziņkalns 
naturpark och längs omnejdens kulturservärdheter. På vägen ser man 
åtskilliga lettiska litteraturklassikers hemgårdar och även om man inte känner 
till deras verk kan man gott förstå varifrån de hämtat inspiration till sina 
enastående naturbeskrivningar. Kalsnava arboretum inhyser en underbar 
trädgård där det alltid finns några blommande växter, året om - särskilt under 
våren blir de söta dofterna nästan svindlande påtagliga. Det är just härifrån 
Lettlands längsta och praktfullaste flod Gauja börjar sin vingliga färd och som 
är kärnan till Gaujas berömda nationalpark.

Kulltrakten 

Traditioner

Livkusten.� I tolv gamla fiskebyar längs 
Östersjökusten lever fortfarande liver - ett 
folkslag som inte bara talar sitt eget språk 
utan också lagar speciella maträtter och en 
gång om året firar sin egen kulturhögtid. Tysta 
sandstränder, fiskebåtar, täta skogar, traditionella 
trähus och Kolkasrags udde lockar anhängare av 
långsam rekreation.

Suiti-provinsen.� Suitiska kvinnor i ståtliga 
folkdräkter som med sin utdragna flerstämmiga 
sång redan har blivit kända över hela världen, är 
denna katolska provins visitkort. Alsunga-trakten 
har gett upphov till sådana traditioner som inte 
finns någon annanstans i Lettland. Passa på att 
besöka Jūrkalnes brantkust med nedåtlutande 
tallar samt den pittoreska byn Alsunga!

Midsommarfesten Jāņi.� En rejäl fest, sång 
och dans, årets kortaste natt vid lägerelden, 
nakensprång samt andra mytomspunna ritualer 
och inte minst älskog mitt i naturen - allt detta 
kännetecknar den lettiska midsommarfesten 
Jāņi. Den firas under sommarsolståndet, den 23 
och 24 juni, i hela Lettland inom såväl vänskaps- 
och släktkretsar som på folkrika friluftsfester.

Svartbastu.� På landsbygden kan man prova 
den äldsta formen av lettisk bastu som kallas 
svartbastu. Eftersom själva bastun saknar 
skorsten väller basturöken ut genom såväl 
fönster som dörröppningar. Sotet som täcker 
hela bastun har flera hälsosamma egenskaper 
och utgör inte alls något hinder för att uppleva 
en ordentlig hetta på bastubänken. Om man 
därefter kyler ner sig i kallt vatten blir kroppen 
ren och härdad och huden återfår sin elasticitet 
och hälsosamhet. 

Arkitektur

Jugendstil.� Promenader i Riga eller Liepaja 
brukar ske under en ständig uppsyn av otaliga 
ansikten på jugendstilhus. Inte undra på 
att detta "spionnätverk" får en att känna sig 
iakttagen! Rikliga dekorationer, skulpturer, 
ornamentaliska linjer, glasmålningar och andra 
konstnärliga inslag både utanför och innanför 
byggnader upphör aldrig att förtrolla tack vare 
sin mångfald och elegans.

F.�B.�Rastrellis mästerverk.� Även Lettland 
styrdes en gång i tiden av hertigar som ville 
leva lika flärdrikt som på Tsarrysslands hov. 
Därför bjöd man in den berömda italienska 
arkitekten F.B.Rastrelli som i Jelgava skulle bygga 
en motsvarighet till det bländande vackra 
Vinterpalatset i Sankt Petersburg medan staden 
Rundāle skulle få Lettlands mest framstående 
barock- och rokokopalats.

Militärhistoriska arvet.� Gamla fästningar, ett 
militärfängelse, en sovjetisk underjordsbunker, 
en radaranläggning och ett kärnkraftsschakt - 
allt detta bevarades i stor hemlighet förr i tiden. 
Numera får historieentusiaster eller helt enkelt 
de som är sugna på äventyr inte bara besöka 
dessa objekt, utan också uppleva den forna 
vardagen via spännande rollspel och shower.

Hantverk

Bärnsten.� I letternas ögon är bärnstenen 
guld värd. Den kan trädas på världens längsta 
halsband, inkrusteras i olika smycken och även 
vävas i tyg, för att inte tala om dess energetiska 
kraft som gynnar hälsan! Inte för inte kallar man 
också Östersjön för Bärnstenssjön, eftersom 
man efter stormar ofta kan hitta små bitar av 
bärnsten på Kurzemes stränder. Souvenirbutiker 
erbjuder förstås ett mycket bredare urval, allt 
från ringar och halsband till glittrande lampor 
och tavlor.

Mekaniska orgeln.� Liepājas Heliga 
Treenighetens kyrka kan stoltsera med 
världens största mekaniska orgel som inte 
bara ackompanjerar högtidliga konserter, 
utan också spelas under den internationella 
orgelmusiksfestivalen. Åtminstone en 
gång borde man höra hur detta unika 
musikinstrumentet fyller kyrkan med sina 
himmelska toner!

Svartkeramik.� Svartkeramikens nordiska 
återhållsamhet och enkla elegans har sin egen 
skönhet. Lettiska krukmakare fortsätter att slipa 
denna månghundraåriga formgivningsteknik 
genom att skapa inte bara dekorativa föremål, 
utan också hushållsredskap. 

Kulinariska arvet

Regionala maträtter och drycker.� Vad är 
"sklandrausis", hampafrösmör, gråärtor med 
fläsk, "bukstiņputra", raggmunkar, "šmakovka" 
och björksav? Om du vill smaka på Lettland på 
riktigt ska du prova dessa om än smått konstiga, 
dock traditionella rätter och drycker som ofta 
endast finns att hitta i vissa regioner av Lettland.

Rigas centralmarknad.� I de före detta 
zeppelinhangarerna hittar man en av 
Europas största marknader som kan nästan 
kan betraktas som en guide till den lettiska 
matvärlden. Förutom lokalböndernas råvaror 
kan man här köpa färskt bröd, ost, rökt fisk, 
honung, blommor, hantverk och mycket annat.

Sabiles vingård.� Om du råkar få tag på 
Guinness Rekordbok kommer du att upptäcka 
att Sabiles vingård har varit den nordligaste 
vingården där druvorna odlas i den fria luften. 
Vintillverkningen fortsätter i Lettland än idag 
och inte bara från inhemska druvor, utan också 
från äpplen, svarta vinbär, rosor, rabarber, 
björksav och ännu mer ovanliga råvaror. Och 
varför inte, om det smakar?!

Musik 

Klassisk musik.� Världen känner till många 
framstående lettiska operasångare, dirigenter 
och andra musiker som underhåller sin publik 
med känslofyllda konserter och som är värda att 
skådas på deras inhemska scen, dvs. Lettland. 
Besök musikaliska uppträdanden av Elīna 
Garanča, Aleksandrs Antoņenko, Inese Galante, 
Gidons Krēmers, Vestards Šimkus, Andris 
Nelsons och andra lettiska musikstjärnor.

Sång- och dansfestivalen.� Mer än 30 000 
deltagare, flera tusen åskådare och lettisk sång 
som den stora gemensamma passionen - det 
är vad Lettlands största folkfest går ut på. Den 
bjuder på folkdräktståg och konserter, allt för att 
förmedla en förenande känsla av högtidlighet 
och folksedernas kraft.

Natur

Blå kor.� Enligt legenden har dessa kor 
stigit upp ur havet och börjat beta på 
havskustsängarna - därav den havsblå färgen. 
Vem vet om sagan stämmer, men de blågrå 
korna går fortfarande att hitta i kustbyarna 
runtom i Kurzeme. Vad är det för färg på deras 
mjölk tror du? Kom och se med dina egna ögon!

Venta-forsen.� Visste du att Europas bredaste 
vattenfall ligger i Lettland? I kombination med 
den gamla tegelbron ser det så idylliskt ut att 
fiskar brukar flyga över vattenfallet vår- och 
hösttid, kanske för att ta en titt på de gamla 
tegeltaken i Kuldīgas historiska stadsdel och 
njuta av Venta-floddalens pittoreska skönhet. 
Platsen har inspirerat inte bara målare och 
filmmakare, utan också otaliga fotografer.

Pokaiņis skog.�  Mystiska stenälvar, stenhögar, 
vallar och märkliga åtskilda stenar - sådan är 
lettiska Stonehenge, omspunnen av sagolika 
och otroliga gissningar. Det går dock inte att 
förneka att Pokaiņis skog är ett energikraftigt 
ställe. Ta på dig bekväma skor och håll dina 
sinnen öppna!

Gauja nationalpark

Gauja nationalpark är ett av de mest populära 
turistmålen i Lettland. Resenärer brukade vandra längs 
Sigulda-traktens promenadspår redan under 1800-talet, 
vilket sandgrottornas väggar med sina handskrivna 
inskriptioner tydligt vittnar om. Besökarna lockas hit av 
Gauja-dalens säregna landskap samt Lettlands största 
devonska hällar - sandstensklippor, klippor (Kraukļi-
ravinen, Velnalas grottklippor, Spriņģus häll, Glūdus 
klippor, Zvārtes häll, Ērgļis klippor, Sietiņiezis häll) samt 
grottor (Gutmanagrottan i Sigulda är den bredaste och 
högsta grottan i Baltikum). 
Det räcker inte med en dag för att avnjuta hela parken 
där det finns mer än 500 kulturella och historiska 
monument - fornborgar, stenslott, kyrkor, herrgårdar, 
vatten- och väderkvarnar samt andra arkeologiska, 
arkitektoniska och konstnärliga monument. De 
populäraste turistmålen är Sigulda och Turaida-slottet 
samt Līgatne och Cēsis. Inbitna resenärer får dock inte 
missa mycket annat.

 www.gnp.lv

 www.entergauja.com

Ķemeris nationalpark

I Baltikums populäraste kurort, Jūrmala, ligger 
Ķemeris nationalpark som har ett brett utbud av 
rekreationsmöjligheter i naturen. Området tillhör 
Natura 2000 tack vare sin påfallande höga biologiska 
mångfald - Ķemeris högmosse som är rik på mossjöar, 
nästan alla skogsarter typiska för Lettlands breddgrader, 
ängar med betande skogsdjur samt vilda kor och 
hästar, havskust med vita sandstränder och torra 
tallskogar, tre väldiga och stilla sjöar som är både vackra och rogivande. 
Ķemeri-trakten är rik på olika mineraler och hälsofrämjande vatten. Ķemeri-
kurorten öppnades redan på 1700-talet och folk från hela Europa strömmade 
dit för att njuta av svavel- och lerbad.

 www.daba.gov.lv/kemeri

Rāznas nationalpark

Latgales säregna kolorit, härliga landskap med 
fornborgar, vattensamlingar och skogar samt Rāzna-
sjön - en stor naturmångfald utmärker Lettlands yngsta 
nationalpark. Parkområdet innefattar flera sjöar. En av 
dessa, Rāzna-sjön, är den näst största sjön i Lettland och 
förtjänar nästan tack vare sina sandstränder att kallas 
för Latgales hav. Sjön är fiskrik och dess stränder kantas 
av flera välutrustade rekreationsanläggningar. Ežezers-
sjön imponerar med sina drygt 70 öliknande formationer, varav ungefär 
hälften är igenvuxna med vass och säv. Sjön innehåller uppskattningsvis 
33-36 öar. I Rāznas nationalpark ligger Lettlands tredje högsta kulle - Den 
Stora Liepukalns (289 meter över havet), vilken med Lettlands mått mätt är 
en relativt imponerande höjd! På Mākoņkalns bergtopp (248 m över havet) 
bredvid Rāzna-sjön finns fragment av det ointagliga stenslottet Volkenberga 
(Wolkenburg) som byggdes på 1200-talet av Livländska orden.

 www.daba.gov.lv

Slīteres nationalpark

Nationalparksområdet Slītere kan betraktas som ett 
unikt museum av Östersjöns geologihistoria. Där finns 
en 30-50 m hög fornkusts-bergknalle av Baltiska issjön, 
bevuxen med utomordentlig artrik naturlig bredbladig 
skog. Havskusten är en integrerad del av parken med 
sandstränder och dyner, torra tallskogar, kustakvatorium 
och kilometerlånga dynkammar ("kangari") varvade 
med smalgropar ("vigas"). Nationalparken ligger mitt 
i flyttfåglarnas resrutt, vilket gör att det på våren samlas väldiga mängder 
flyttfåglar där. Parkområdet är hem till så sällsynta och skyddade reptiler som 
kärrsköldpaddan och hasselsnoken medan strandpaddan har slagit sig till ro 
i Kolka-trakten. I havskustens fiskebyar kan man bekanta sig med liviska eller 
libyska seder som utgör en viktig del av Nordeuropas kulturhistoriska arv.

 www.slitere.lv

Norra Vidzemes biosfärreservat

Norra Vidzemes biosfärreservat är det enda särskilt 
skyddade naturområdet i Lettland av sitt slag. Här 
finns en av de största koncentrationerna av vilda 
högmossar i Baltikum. Salaca-floden med sina 
pittoreska stränder av sandstensklippor är den största 
laxlekplatsen i Östersjöregionen medan Burtniekis 
drumlinfält är ett av de mest vidsträckta glaciärformade 
komplexen i Europa. Mellan Salacgrīva och Ainaži 
sträcker sig havskustsängar, eller så kallade randängar, som utgör den största 
koncentrationen av havskustsängar i Lettland med en samling av över 600 
växtarter. Dessutom utgör den en hygglig skådningsplats för att observera 
både stann- och flyttfåglar. I reservatet kan man dessutom beskåda Europas 
nordligaste koloni av vita storkar. Vidzemes stentäckta havskust vid Tūja är 
det enda stället vid Östersjökusten där man ser sandstenshällar och där 
sandstränder är täckta av klippblock i olika storlekar.

 www.biosfera.gov.lv

Symbolen innebär att ni befinner er i ett skyddat 
naturområde. Ta vara på Lettlands naturgåvor!

Mer information www.�daba.�gov.�lv

Lettiska resevideor

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Placering Nordöstra Europa, östra delen av Östersjön

Yta 64.589 km² - dubbel så stort som Belgien 

Grannländer Estland, Ryssland, Vitryssland, Litauen

Befolkning
1 988 400 invånare - nästan lika många som 
i Paris

Befolkningstäthet 31/km² - en av de lägsta i Europa

Huvudstad
Riga - största staden i Baltikum med en 
historisk stadskärna med UNESCO-världsarv 

Klimat 4 olika årstider

Skog 54 % täckt av riklig flora

Naturskydd
633 naturskyddsområde, 336 varav tillhör 
"Natura 2000" 

Havskust 500 km vit sandstrand

Praktisk information

Bra att ha-telefonnummer

Lokaltid: Lettland befinner sig i tidszonen GMT+2 (från slutet av mars till 
slutet av oktober övergår Lettland i takt med Västeuropa till sommartid: 
GMT+3)

Valuta: Lettlands nationalvaluta är euro (€). Annan valuta kan växlas mot 
euro på banker och växlingskontor.

Bankomater och kreditkort: Lettland har många bankomater, särskilt 
inne i städer och köpcentrum samt på internationella hamnar, flygplatser 
och järnvägsstationer. De vanligaste kreditkorten tas emot nästan överallt.

Elektricitet: 220 volts växelström, 50 Hz europeiska tvåstiftiga 
standardkontakter. 

Landskod +  3  7  1

Nödnummer

Räddningstjänst 1  1  2

EU:s gemensamma 
larmnummer till polis, 
brandtjänst och ambulans.

Polisen 1  1  0

Brandkåren 1  1  2

Ambulans 1  1  3

Gasläcka 1  1  4

Hjälp med bilen 1  8  8  8

Tjänster/information 
dygnet runt

1  1  8  8  
1  1  8  9

Betalinformation

Trådlöst WiFi-internet 

WiFi möjliggör trådlöst internet på alla datorer, surfplattor och 
smartphones som stödjer WiFi-teknologi. Telefonbolaget Lattelekom har 
utvecklat det största offentliga WiFi-nätverket i Lettland med över 4 000 
anslutningspunkter på caféer, butiker, köpcentrum, kollektivtrafikens 
hållplatser, parker och andra platser. Nätverket är till för såväl 
lokalbefolkningen som turister.

Mer information www.�wifi.�lv

Mobiloperatörer

LMT 
•	 Tel: +371 29319911 
•	 Internet: ww.lmt.lv

Tele2
•	 Tel: +371 29500300
•	 Internet: ww.tele2.lv

Bite
•	 Tel: +371 25851601 
•	 Internet: www.bite.lv

Sveriges ambassad i Riga

•	Adress: Andreja Pumpura iela 8
•	 Tel: +371 67686600
•	 E-post: ambassaden.riga@gov.se
•	 Internet: www.swedenabroad.com

Lettland. Det är ett grönt land med sandiga badstränder 
vid havet, stora skogar och orörd natur. Ett land med forna 
historiska och kulturella traditioner, en rik arkitektur och 
hänförande sevärdheter. Ett land med lugnt leverne på 
landsbygden, moderna städer, en säker omgivning och 
människor som inte är påstridiga utan gästvänliga.

Pärlan bland de baltiska staterna - Lettland - är EU-medlem 
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 är egenartigt, 
unikt och oefterlikneligt. Om du skådar och turistar utan 
brådska kommer du märka saker som får ditt hjärta att slå lite 
snabbare.

TURISMKARTA

LETTLAND

Riga

Mer spännande saker att 
uppleva långsamt i Lettland! 1.�  
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 www.visitventspils.com

 www.liepaja.travel

 www.tourism.cesis.lv

 www.tourism.sigulda.lv
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 www.rundale.net
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1 Turistmål Färjeförbindelse Latgale Sjötrakten Livkusten Kurort Motorväg

Nationalpark Segelbåtshamn Vidzeme Kulltrakten Norra Vidzemes 
biosfärreservat Järnväg Andra vägar

Teckenförklaring

RiGABuKTeN

Topp 10 turistmål i Lettland

1.� Rundāle slott   Den klarast lysande 
stjärnan på Lettland arkitekturhimmel, 
Rundāle 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.

2.� 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!

3.� 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.

4.� Jūrmala   Jūrmala 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 Jūrmala - ett av 
Europas mest enastående turistmål!

5.� Gauja nationalpark - Līgatne   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 Līgatne - ett av Europas mest 
enastående turistmål!

6.� Kuldīga   Såväl konstnärer som poeter 
har under alla tider besjungit Kuldīga. Den 
charmiga kurländska småstadens röda tegeltak 
och lugna omgivningar uppmanar till lugna 
promenader på tysta gator, cykelturer och 
besök på friluftsbiografen. Besök Kuldīga - ett 
av Europas mest enastående turistmål!

7.� Turaida museumreservat - Sigulda   
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.

8.� Cēsis   Cēsis är en av Lettlands äldsta 
och tveklöst vackraste städer. Det medeltida 
slottet i Cēsis 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.

9.� Liepāja   Liepāja 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 
Liepāja - ett av Europas mest enastående 
turistmål!

10.� 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.

Resmål som fått pris av EDEN
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liksom Rēzekne och Tērvete.

Mer information: http://ec.europa.eu/eden

Buss

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

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

Avstånd till Riga från andra europeiska städer

Amsterdam 1840 km Munich 1770 km

Berlin 1221 km Paris 2250 km

Hamburg 1501 km Prag 1339 km

Kaliningrad 585 km Rom 2475 km

Kaunas 265 km St. Petersburg 570 km

Kiev 1009 km Tartu 302 km

London 2276 km Tallinn 310 km

Madrid 3516 km Wien 1353 km

Minsk 479 km Vilnius 293 km

Moskva 918 km Warszawa 654 km

Tåg

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: travel.ldz.lv
•	 Biljettköp på internet: ticket.ldz.lv
•	Mobil App: www.pv.lv/en/mobile_application
•	 Informationstelefon: +371 67231181 (avgriftsfritt)
•	 E-post: uzzinas@ldz.lv
•	 Biljettkassornas arbetstider (inrikes): 4:30-23:40

Rīga

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Bil

•	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 Jūrmala betalas en zonavgift 
(www.tourism.jurmala.lv)

Vägsäkerhetsdirektionen (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 E-post: office@csdd.gov.lv
•	 Internet: www.csdd.lv

Trafikinformationscenter 
24/7 infolinje: +371 65025555

Parkeringsplatser i Riga www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

Biluthyrning i Rigas internationella flygplats www.riga-airport.com 

Assistance och information dygnet runt
•	 Lettlands motorförbund (LAMB): 1888, www.lamb.lv
•	Automobile club SOS: +371 67333333, www.sos.lv

Färja, segelbåt, båt 

Färja
Lettlands huvudhamnen har färjeförbindelse med andra hamnar i 
Östersjönregionen.

Riga
Liepāja

Ventspils

Stockholm
www.tallinksilja.com 

Nynäshamn 
www.stenaline.com 

Travemünde 
www.stenaline.com 

•	 Riga hamn (www.rop.lv)
•	 Liepāja hamn (www.liepaja-sez.lv)
•	 Ventspils hamn (www.portofventspils.lv)

Segelbåt
Om du föredrar att resa med segelbåt är du välkommen att använda de drygt 
20 lettiska segelbåtshamnarna: www.seaclub.lv

Båt
Under sommarsäsongen avgår båten "New Way" dagligen från Rigas centrum 
till Jūrmala (Majori). Restiden är ungefär 2,5 timmar. I Riga avgår båten från 
bryggan mittemot Riga slott.
•	 Tel: +371 67147900, +371 29237123
•	 Internet: www.pie-kapteina.lv

Flygplan

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 Rigas centrum (13 km) och den populära 
rekreationsorten Jūrmala (20 km).

Rigas internationella flygplats
•	Adress: Lidosta "Rīga" 10/1, Mārupes novads
•	 Informationstelefon: +371 29311817 (betalinformation)
•	Hittegods: +371 67207236, arrival.service@riga-airport.com
•	 Internet: www.riga-airport.com

Flygplatsbuss: No.� 22
•	 Restid: 30 min (ungefär)
•	 Busstidtabeller, biljetter: www.rigassatiksme.lv
•	 Informationstelefon: +371 80001919 (avgriftsfritt)

Taxi
De officiellt registrerade taxibolagen "Baltic Taxi" och "Rīgas Taksometru 
parks" (Red Cab) ska ta dig in till stan i loppet av ca 15 minuter, vilket kommer 
att kosta dig EUR 12,00 - 15,00.
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Avstånd mellan städer (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. Gauja nationalpark, 
Gutmanagrottan www.gnp.lv

20. Gauja nationalpark, Līgatnes 
naturstigar 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. Rīga  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" kvalitet certifikat innehavare

Turistinformationscentrum

Sjötrakten

Kulltrakten

Gauja nationalpark

Slīteres nationalpark

Ķemeris nationalpark

Rāznas nationalpark

Regioner 

Kurzeme  www.kurzeme.lv

Latgale  www.visitlatgale.com

Vidzeme  www.vidzeme.com

Zemgale  www.travelzemgale.lv

Suiti-
provinsen

Livkusten Norra Vidzemes 
biosfärreservat

Schengenområdet

Gaiziņkalns


