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Vairāk aizraujošu lietu, ko nesteidzoties izbaudīt Latvijā!
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Rīga un tās apkāRtne

Vai Rīgu jau esat paspējuši apskatīt? Vēlaties doties kaut 
kur netālu ārpus galvaspilsētas vienas dienas ekskursijās? 
Šajā kartē ir iekļauti populārākie Rīgas tūrisma objekti un 
interesantākās apskates vietas 70 km rādiusā apkārt Rīgai, 
kuras lielākoties ir sasniedzamas ar sabiedrisko transportu 
- autobusu vai vilcienu. Uz Jūrmalu ir ērti doties arī ar 
velosipēdu pa speciāli izveidotu veloceliņu.

Informācija par transporta iespējām un tūrisma informācijas 
centru kontaktinformācija palīdzēs Jums veiksmīgāk izplānot 
izbraucienu ārpus Rīgas un labāk iepazīt Latviju.

Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu Latvijā!

Foto: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras arhīvs, V.Deščenko, SIA "Rīgas nami", 
D.Stamberga, I.Vikmanis, E.Plinta, I.Stūrmanis, M.Kudrjavcevs, RPAS "Rīgas Centrāltirgus", 
Biedrība "Rīgas Spīķeri", SIA "BC Grupa", SIA "Rāmkalni Serviss", V.Vītola, IK "Vienkoči", 
Anton_Ivanov/Shutterstock.com, U.Grantiņš, Ģ.Raģelis, T.Grīnbergs (Latvijas Universitāte), 
R.Hofmanis.
Bezmaksas
www.latvia.travel/mobile, www.vimeo.com/channels/latvija

Birojs - sveicināti Rīgā! Starptautiskā lidosta "Rīga", ielidošanas sektors E, 
+371 29311187 (maksas tālrunis), wtr@riga-airport.com

Rīgas tūrisma informācijas centrs autoostā.  Prāgas iela 1, 
GPS[56.945009,24.114615], +371 67220555, info@rigatic.lv

Rīgas tūrisma informācijas centrs Līvu laukumā.  Kaļķu iela 16, 
GPS[56.948842,24.109481], +371 67227444, info@rigatic.lv

Rīgas tūrisma informācijas centrs Rātslaukumā.  Rātslaukums 6, 
GPS[56.947245,24.106686], +371 67037900, info@rigatic.lv

- "Q-Latvia" kvalitātes zīmes ieguvējs

Tūrisma informācijas centri

Rīgas 18 populārākie tūrisma objekti
9. Latvijas nacionālais mākslas muzejs. Vienā no 
iespaidīgākajām historisma stila celtnēm Rīgas bulvāru 
lokā apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas, kas atspoguļo 
profesionālās mākslas attīstību Baltijā un Latvijā no 
18. gadsimta vidus līdz mūsdienām, kā arī atklāj spilgtas 
krievu mākslas epizodes no 18. gadsimta līdz 20. gadsimta 
pirmajai pusei. Izstāžu zālē apakšzemes apjomā var apskatīt 
arī aktuālas tēmas mainīgo ekspozīciju, bet no muzeja jumta 
terasēm paveras jauks skats uz pilsētu. www.lnmm.lv

10. Rīgas kristus piedzimšanas katedrāle. 
Virs Esplanādes koku galiem slejas lielākais pareizticīgo 
dievnams Rīgā. Pārdzīvojusi padomju laikus kā planetārijs 
un restorāns, katedrāle atjaunota un atkal kļuvusi par sakrālo 
celtni, kurā regulāri notiek pareizticīgo dievkalpojumi. 
www.pravoslavie.lv

11. Jūgendstils. Viena trešdaļa no Rīgas pilsētas centra ir 
būvēta šajā pievilcīgajā arhitektūras stilā padarot Rīgu par 
vienu no galvenajiem Eiropas Jūgendstila centriem. Labākie 
Jūgendstila paraugi apskatāmi Elizabetes un Alberta ielās, kā 
arī Rīgas Jūgendstila muzejā. www.jugendstils.riga.lv

12. Centrāltirgus. Tas ir viens no lielākajiem un vecākajiem 
tirgiem Eiropā ar pieciem pārtikas preču paviljoniem, 
kas izvietoti milzīgos cepelīna angāros. Ap angāriem un 
starp tiem tiek tirgots viss sākot no ziediem un beidzot ar 
apģērbu. Tirgus vienmēr ir dzīvs un rosīgs, un tā ir lieliska 
vieta, lai nobaudītu un nopirktu vietējos produktus. 
www.centraltirgus.lv

13. spīķeru kvartāls. Kādreiz tās bija noliktavas, bet tagad 
- laikmetīgās kultūras centrs ar renovētu arhitektonisku 
vidi. Kvartāls atrodas starp Centrāltirgu un Daugavas 
krastu. Spīķeros ir mājvieta radošās kultūras organizācijām, 
laikmetīgās mūzikas un kino pasākumiem, mākslas galerijām, 
delikatešu veikaliņiem, mājīgiem restorāniem un kafejnīcām. 
www.spikeri.lv

14. Berga bazārs. Elegantais kvartāls ir vēsturisks ēku 
komplekss ar gājēju ielām, kas tika izveidots laika posmā 
no 1887.-1900. gadam. Tā ir viena no galvenajām restorānu 
un iepirkšanās vietām Rīgā. Iesakām apmeklēt mazos 
modes preču veikaliņus, kas piedāvā vietējo un ārzemju 
preci, iegriezties kādā no izsmalcinātajiem restorāniem vai 
iecienītajām kafejnīcām, vai arī atnākt vienkārši atpūsties un 
pastaigāties. www.bergabazars.lv

15. kalnciema ielas kvartāls. Pārdaugavā atrodas 
restaurētu koka ēku kvartāls - unikāls 20. gadsimta koka 
arhitektūras mantojums. Nami aicina apmeklētājus baudīt 
Latvijas un Eiropas dizainu, savukārt iekšpagalmos notiek 
gadatirgi, koncerti, mākslas izstādes un radošās darbnīcas. 
www.kalnciemaiela.lv

16. Latvijas universitātes Botāniskais dārzs.  
Lēnā gaitā var izstaigāt plašo dārzu un iepazīties ar 
eksotiskiem augiem no visas pasaules, aplūkot Tropu mājas 
krāšņos tauriņus, kā arī vienkārši baudīt dabu pašā pilsētas 
dzīves epicentrā. Sev interesējošo atradīs gan dārzniecības 
mīļotāji, gan botānikas interesenti, gan tie, kuri vēlas pavadīt 
laiku skaistā un koptā vidē, pie viena uzzinot ko jaunu. 
www.botanika.lu.lv

17. Rīgas zooloģiskais dārzs. Gleznainā Ķīšezera krastā 
un Mežaparka vareno priežu paēnā vienkopus mīt dzīvās 
radības teju no visas pasaules. Noskaidrojiet, kā pusdieno 
flamingo, cik dienā apēd nīlzirgi, kāpēc mežacūkām 
patīk duša, cik gara mēle ir žirafei un daudz ko citu!� 
www.rigazoo.lv

18. Rīgas motormuzejs. Nepilnas pus stundas 
braucienā no pilsētas centra var apskatīt Baltijā lielāko 
un daudzveidīgāko seno spēkratu kolekciju ar unikāliem 
Kremļa limuzīniem, leģendāriem sacīkšu auto un mūsdienu 
auto zīmolu "vectētiņiem". Vairāk kā 100 eksponāti ar 
interaktīviem ekrāniem, videostāstiem, virtuālo realitāti un 
citām modernajām tehnoloģijām ne tikai piedāvā uzzināt 
daudz ko interesantu par automašīnu uzbūvi un vēsturi, bet 
arī jautri un aizraujoši pavadīt laiku vairāku stundu garumā. 
Nepalaidiet garām iespēju nofotografēties pie žilbinošajām 
retro automašīnām, kā arī virtuāli iejusties un iemūžināt sevi 
armijas parādē!� www.motormuzejs.lv

- vecpilsētas tūrisma objekts

1. Rātslaukums   Pretī Akmens tiltam atrodas viens 
no nozīmīgākajiem Vecrīgas laukumiem - rātslaukums. 
Viduslaikos tur bija tirgus laukums. Otrā pasaules kara 
laikā laukums tika pilnībā izpostīts, bet tagad šeit slejas 
pilnībā rekonstruētais rātsnams, Melngalvju un Švābes 
nami un Rolanda statuja. Melngalvju nama pirmsākums 
ir Jaunais nams, ko uzcēla 14. gadsimta 30. gados kā 
rātskungu un tirgotāju sanāksmju un dzīru vietu. No 
15. gadsimta to izmantoja Melngalvju biedrība, kurā 
varēja iestāties tikai neprecētie tirgotāji. Mūsdienās 
Melngalvju nama ēkas krāšņā fasāde un greznās zāles 
ir Vecrīgas vizītkarte, kas nebeidz sajūsmināt tūristus. 
www.vecriga.info, www.melngalvjunams.lv

2. sv. pētera baznīca   Augstākās un iespaidīgākās 
Vecrīgas baznīcas celtniecība aizsākta 13. gadsimtā, un savas 
pastāvēšanas laikā tā piedzīvojusi vairākus būvperiodus. 
Baznīcas tornī ir lifts, ar kuru var uzbraukt līdz divām skatu 
platformām, no kurām paveras fantastisks panorāmas skats 
pār Vecrīgas jumtiem. www.peterbaznica.riga.lv

3. Līvu laukums   Viens no jaunākajiem Vecrīgas 
laukumiem izveidojies tikai 20. gadsimta vidū Otrajā 
pasaules karā sagrauto ēku vietā. Šeit ir saglabājies 
interesants 18. gadsimta dzīvojamo ēku komplekss, kā arī 
19. gadsimtā celtās Lielās Ģildes (tirgotāju apvienības) un 
Mazās Ģildes (amatnieku apvienības) ēkas, kurās ir bagātīgs 
un grezns interjers. Vasarās Līvu laukumā darbojas vairākas 
āra kafejnīcas, vakaros notiek dzīvās mūzikas koncerti, 
apkārt ir restorāni, klubi un veikali. Savukārt ik decembri tas 
pārvēršas Ziemassvētku tirdziņā. Cilvēku šeit netrūkst visu 
cauru gadu. www.vecriga.info

4. Doma laukums   Vecrīgas pašā sirdī atrodas tās 
lielākais laukums - Doma laukums, ap kuru izvietojušās 
pilsētas labākās āra kafejnīcas un bāri. Šodienas izskatu 
tas ieguvis 20. gadsimta 30. gados, kad tika daļēji nojaukta 
viduslaiku apbūve. Laukuma malā slejas Doma baznīca. Tā 
celta kā bīskapa Alberta katedrāle 1211. gadā un laika gaitā 
vairākkārt pārbūvēta. Šodien tās arhitektūrā apvienojas vēlās 
romānikas, agrās gotikas un baroka stilu iezīmes. Doma 
baznīca ir lielākā sakrālā celtne Latvijā, kas iekštelpās glabā 
daudzas mākslas vērtības. Laukuma pretējā pusē greznajās 
Venēcijas renesanses palaco formās dižojas mākslas muzejs 
Rīgas Birža, kura pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāmas 
Rietumeiropas 16.-19. gadsimta gleznas un porcelāns. 
www.vecriga.info, www.doms.lv, www.rigasbirza.lv

5. trīs brāļi   Mazajā pils ielā cieši saspiedušās pievilcīgas 
trīs dzīvojamās ēkas, kuras jau kopš seniem laikiem dēvētas 
par Trīs brāļiem. Katra no tām celta savā gadsimtā, vecākā - 
15. gadsimtā. Vienā no ēkām iekārtojies Latvijas arhitektūras 
muzejs. www.archmuseum.lv

6. pulvertornis   Šis ir viens no Rīgas nocietinājuma 
torņiem, kas sākotnēji saukts par Smilšu torni un datēts ar 
1330. gadu. Vairākkārt pārbūvēts un tagadējo nosaukumu 
ieguvis 17. gadsimtā, kad tornī sāka glabāt šaujamo pulveri. 
Apaļā torņa augstums ir 25,6 metri, diametrs - 14,3 metri 
un sienu biezums sasniedz 3 metrus. Torņa sienās var 
redzēt lielgabalu lodes, ko iemūrēja, pieminot Otro Ziemeļu 
karu. 1919. gadā tur ierīkoja Kara muzeju, kurā apskatāmas 
ekspozīcijas sākot ar viduslaiku karamākslu un beidzot ar 
Latvijas neatkarības atjaunošanu. www.karamuzejs.lv

7. nacionālā opera. Latvijas muzikālās un kultūras 
dzīves lepnums atrodas pilsētas kanāla malā. Ēka uzcelta 
1863. gadā kā Vācu teātris, bet 1995. gadā pilnībā 
pabeigta tās restaurācija. Operā ir lieliska akustika un šeit 
uzstājas pasaules līmeņa mūziķi, notiek baleta izrādes 
un popmūzikas koncerti. Ārēji ēka ir līdzīga Maskavas 
Lielajam teātrim, bet interjers - ļoti grezns un izsmalcināts. 
www.opera.lv

8. Brīvības piemineklis. Viens no centrālajiem Rīgas 
tūrisma objektiem un Latvijas neatkarības simbols ir 
Brīvības piemineklis, kas atrodas uz galvenās - Bīvības 
ielas. Jau iztālēm virs koku galiem var redzēt trīs zvaigznes, 
kas rotā pieminekli. Uz ziemeļiem no Brīvības pieminekļa 
pie pilsētas kanāla ir viens no Rīgas smilšu "kalniem" - 
Bastejkalns, kas iekļaujas zaļajā parku lokā apkārt vecpilsētai. 
www.vecriga.info

TūRISMA KARTE

© Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2016

Apzīmējumi

Tūrisma policija

Tūrisma policija strādā visā Rīgas pilsētas teritorijā, taču lielākoties patrulē Vecrīgā. Diennakts 
informatīvais tālrunis +371 67181818 nepieciešamo informāciju sniedz latviešu, krievu un angļu 
valodās.

Rīgas pilsētas atlaižu karte "Riga Card"

Rīgas sabiedriskais transports

Tramvaji, trolejbusi un autobusi

Sabiedriskais transports kursē no 5:30 līdz 23:30. Ar kustības sarakstu, biļešu cenām un to iegādi var 
iepazīties www.rigassatiksme.lv. Kaut arī par braucienu var samaksāt pie tramvaja, trolejbusa vai 
autobusa vadītāja, visizdevīgāk biļeti, ko sauc par "e-talonu", ir pirkt iepriekšpārdošanā.

•	 Kā izmantot e-talonu: www.rigassatiksme.lv
•	 Kustības saraksti: saraksti.rigassatiksme.lv
•	 Tālrunis uzziņām: +371 80001919 (bez maksas)
•	 E-pasts: info@rigassatiksme.lv

E-talonu var izmantot visos "Rīgas satiksme" tramvajos, trolejbusos un autobusos.

Vilcieni

Pa Rīgu iespējams pārvietoties arī ar vilcienu. Ar piepilsētas vilcienu maršrutu sarakstu var iepazīties 
www.pv.lv

Rīgas centrālā dzelzceļa stacija
•	 Adrese: Stacijas laukums 2
•	 Vilcienu kustības saraksts: www.pv.lv
•	 Uzziņu dienests: +371 67231181 (bezmaksas)
•	 Mobilā	aplikācija	(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens
•	 Biļešu pirkšana ar mobilo telefonu: www.mobilly.lv
•	 Biļešu kases darba laiks: 4:30-23:40

Bezmaksas pakalpojumi un ievērojamas atlaides Rīgas viesiem. Informācija: www.rigacard.lv

"Latvia.Travel" bezmaksas aplikācija iPhone/Android 

Tavs oficiālais ceļvedis ceļojumiem pa Latviju, kurā var atrast apskates 
vietas, naktsmītnes, pasākumus, restorānus un kafejnīcas un tūrisma 
informācijas centrus. Mobilā aplikācija ļauj īsā laikā orientēties vidē, 
un lietotnē iekļautā karte ne tikai atvieglo meklēšanu, bet arī uzzīmē 
taisnāko ceļu, kā līdz vēlamajai vietai nokļūt, saskaitot kilometrus līdz tai 
(ejot kājām vai braucot ar auto). Apceļo Latviju mūsdienīgi un ērti!�

neatliekamās palīdzības dienesti: 112 - ugunsdzēsēji, 110 - policija, 
113 - ātrā medicīniskā palīdzība, 114 - gāzes noplūde, 1888 - auto palīdzība

Diennakts uzziņas: 1188, 1189 (maksas tālruņi)

Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: +371 66016001

Bankas norēķinu kartes nozaudēšana: +371 67092555

Mobilo sakaru operatori: LMT: +371 29319911, Tele2: +371 29500300, Bite: +371 25851601

Noderīgi telefona numuri

RīGA UN TĀS APKĀRTNE

Rīga

1 Tūrisma objekts Veloceliņš

Tūrisma informācijas centrs Iepirkšanās centrs

Panorāmas skatu vieta Tirgus

Jūgendstila pērles Kinoteātris

Piemineklis / Muzejs Pašvaldība

 Baznīca / Sinagoga Slimnīca / Poliklīnika

Autoosta Pasta nodaļa

 Dzelzceļa stacija Policija

Lidosta Publiska tualete

Lidostas autobuss #22 Vienvirziena iela

Osta Degvielas uzpildes stacija

Jahtu osta Autostāvvieta

Ekskursiju kuģīši Taksometrs
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Viļņa

tallina
17. padomju slepenais bunkurs Līgatnē. Līgatnes rehabilitācijas 
centrā deviņus metrus dziļā pazemē atrodas slepens bunkurs - PSRS laikā 
kodolkara gadījumam šeit bija iekārtots patvērums vietējai Latvijas komunistu 
varas elitei. Ekskursijas laikā var ne tikai apskatīties visas tā laika ērtības un 
padomju laika atribūtiku, bet arī ieturēt pusdienas 20. gadsimta 80. gadu 
stilā. Piedalieties realitātes spēlē "Objekts X" un iejūtieties slepeno aģentu 
lomās!� Līgatnes pagasts, GPS[57.256092,25.072130], +371 64161915, 
+371 26467747, hotel@rehcentrs.apollo.lv, www.bunkurs.lv Vilciens Rīga - 
Līgatne (www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) un 
autobuss Augšlīgatne - Skaļupes (www.visitligatne.lv) •C1

18. Līgatnes dabas takas. Tās noteikti jāredz katram īstenam dabas 
mīļotājam!� 5 km garajās dabas takās apskatāmas Latvijai raksturīgas 
dabas ainavas, kurās iekārtotajā brīvdabas zoo dabiskos apstākļos mitinās 
dažādi Latvijas faunai raksturīgi savvaļas dzīvnieki un putni. Līgatnē un tās 
apkārtnē atrodas vislielākā smilšakmens klinšu un mākslīgo alu koncentrācija 
Latvijā. Līgatnes pagasts, GPS[57.248779,25.029987], +371 64153313, 
ac@gnp.lv, www.gnp.lv Vilciens Rīga - Līgatne (www.ldz.lv) vai autobuss 
Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) un autobuss Augšlīgatne - Gaujasmala 
(www.visitligatne.lv) •C1

19. Vienkoču parks.   Pastaigu un atpūtas parkā pie Līgatnes upes 
mājvietu radušas skulptūras, kas veidotas no viena koka gabala senajā vienkoču 
tehnikā, kā arī vēsturisku ēku maketi, darvas ceplis un smilšu maisu māja. 
Bērniem izveidots rotaļu laukums ar koka atrakcijām. Vakarā parkā iespējams 
doties ekskursijā lāpu gaismā. Līgatnes pagasts, GPS[57.190701,25.052004], 
+371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv Vilciens Rīga - Līgatne 
(www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Līgatne (www.autoosta.lv) •C1

20. Ogres vēsturiskais centrs. Brīvības iela Ogrē ir ievērojama ar 
savu 20. gadsimta 20-30. gadu arhitektūru. Par "Pilsētas sirdi" dēvētais 
labiekārtotais skvērs kļuvis par vietējo iedzīvotāju un pilsētas viesu 
pulcēšanās vietu. Netālu esošajā Ogres Vēstures un mākslas muzejā 
var apskatīt ekspozīcijas, kas stāsta par laikiem, kad Ogre bija Latvijā 
izslavēta kūrorta un atpūtas vieta. Ogre, GPS[56.814762,24.601875], 
+371 65071883, info@visitogre.lv, www.visitogre.lv, www.ogresmuzejs.lv 
 Vilciens Rīga - Ogre (www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Ogres AO 
(www.autoosta.lv) •C2

21. Bauskas pils. Gleznainā ainavā uz zemes strēles starp Mūsas un Mēmeles 
upēm slejas atjaunotā Bauskas pils, kas bijusi Kurzemes hercogu rezidence, un 
blakus esošās Livonijas pilsdrupas. Šeit apskatāmas vairākas ar pils vēsturi un 
seno laiku apģērbiem saistītas ekspozīcijas, kā arī iespējams uzkāpt centrālajā 
tornī, lai aplūkotu Bauskas panorāmu. Bauska, GPS[56.402931,24.173397], 
+371 63923793, +371 63922280, bauska.pils@gmail.com, 
www.bauskaspils.lv Autobuss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) •B3

22. Rundāles pils. Leģendārā Krievijas galma arhitekta Frančesko 
Bartolomeo Rastrelli celtā Krievijas imperatores Annas Joanovnas favorīta 
Johana Bīrona pils ir viens no Latvijas izcilākajiem baroka un rokoko mākslas 
pieminekļiem. Novērtējiet pils iespaidīgo ārieni, grezno interjeru un fantastisko 
baroka stila rožu dārzu, kurā aplūkojama vislielākā rožu kolekcija Latvijā!� Itin 
bieži šeit notiek arī augstvērtīgi koncerti un mākslas pasākumi. Rundāles 
pagasts, GPS[56.414616,24.025383], +371 63962197, booking@rundale.net, 
www.rundale.net Autobuss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) un 
autobuss Bauskas AO - Pilsrundāle (www.autoosta.lv) •B3

23. Mežotnes pils.  Spožākā Latvijas klasicisma arhitektūras pērle 
uzcelta 19. gadsimtā pēc Krievijas carienes Katrīnas II rīkojuma. Apskatiet tās 
grezno kupola zāli, harmonisko ainavu parku un palutiniet sevi ar izmalcinātu 
maltīti pils restorānā vai atpūtu ērtā viesnīcas numuriņā!� Mežotnes pagasts, 
GPS[56.440964,24.060904], +371 63960711, pils@mezotnespils.lv, 
www.mezotnespils.lv Autobuss Rīgas SAO - Bauskas AO (www.autoosta.lv) un 
autobuss Bauskas AO - Mežotne (www.autoosta.lv) •B3

24. Jelgavas pils. Kurzemes hercoga E.J.Bīrona galvenā rezidence 
celta 1738. gadā pēc Krievijas galma arhitekta Frančesko Bartolomeo 
Rastrelli projekta un paša arhitekta vadībā. Tagad pilī darbojas Latvijas 
Lauksaimniecības universitāte. Pils velvēs apskatāmas Kurzemes hercogu 
Ketleru un Bīronu dinastiju kapenes. Jelgava, GPS[56.655743,23.733280], 
+371 63005617, muzejs@llu.lv, www.jelgavaspils.lv Vilciens Rīga - Jelgava 
(www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •A2

25. Jelgavas sv. trīsvienības baznīcas tornis. Vairākos torņa stāvos 
iekārtotas vēstures ekspozīcijas par Latvijas prezidentiem, ir iespēja virtuāli 
izstaigāt nopostīto baznīcu, izmēģināt Zemgales tautastērpa darināšanu, 
baudīt gardu maltīti franču restorānā un vērot Jelgavas panorāmu 
50 m augstumā. Jelgava, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005445, 
tic@tornis.jelgava.lv, www.tornis.jelgava.lv Vilciens Rīga - Jelgava 
(www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) •B2

26. tērvetes dabas parks. Tā ir brīnišķīga vieta, kur pavadīt visu dienu 
kopā ar ģimeni!� Pastaigu takas ar neskaitāmām pasaku tēlu, dzīvnieku un 
kukaiņu koka skulptūrām ved cauri simtiem gadu vecam priežu silam. 
Pavizinieties Pasaku vilcieniņā, minot velosipēda pedāļus vai zirga mugurā, 
kā arī pārbaudiet veiklību Gaisa takās jeb virvju šķēršļu trasēs!� Savukārt 12. 
gadsimta Tērvetes koka pils un vēstures muzejs ļauj ieskatīties seno zemgaļu 
sadzīvē. Parkā ierīkotas arī vairākas atpūtas un piknika vietas, bērnu rotaļu 
laukumi un darbojas kafejnīcas. Tērvetes pagasts, GPS[56.476902,23.392639], 
+371 63726212, tervete@lvm.lv, www.mammadaba.lv Vilciens Rīga - Jelgava 
(www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Jelgavas AO (www.autoosta.lv) un 
autobuss Jelgavas AO - Tērvete (www.autoosta.lv) •A3

27. Dobeles pilsdrupas. 12. gadsimtā Dobeles pils bija viens no seno 
zemgaļu centriem. Zemgaļu koka pils vietā 14. gadsimtā Livonijas ordeņa 
celtā mūra pils saglabājusies romantisku pilsdrupu veidā upes ielokā. 
No atjaunotā torņa skatu platformas paveras lielisks skats uz pilsētu. 
 Dobele, GPS[56.622894,23.273024], +371 63723074, turisms@dobele.lv, 
www.dobele.lv Autobuss Rīgas SAO - Dobeles AO (www.autoosta.lv) •A3

28. tukuma vēsturiskais centrs. Pilsētā saglabājies neliels vēsturiskais 
centrs, kurā atrodas Sv. Trīsvienības baznīca ar 19. gadsimta altārgleznu 
un vitrāžām, bet no baznīcas torņa var apskatīt pilsētu. Savukārt netālu 
esošajā Tukuma vēstures muzejā atraktīvi gidi viduslaiku tērpos pastāstīs 
par apkārtnes vēsturi no viduslaiku teikām līdz padomju laiku pastāstiem. 
 Tukums, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, tic@tukums.lv, 
www.visittukums.lv Vilciens Rīga - Tukums (www.ldz.lv) vai autobuss 
Rīgas SAO - Tukuma AO (www.autoosta.lv) •A2

Rīgas apkārtnes tūrisma objekti

1. Līvu akvaparks. Viens no lielākajiem ūdensparkiem Ziemeļeiropā 
piedāvā aizraujošu atpūtu gan bērniem, gan pieaugušajiem. Akvaparkā ir 
vairāk kā 40 dažādu veidu atrakciju, baseini, pirtis, solārijs, bistro un bārs. 
Vasaras sezonā āra teritorijā ir papildus atrakcijas.  
 Jūrmala, GPS[56.973713,23.859901], +371 67755636, info@akvaparks.lv, 
www.akvaparks.lv Vilciens Rīga - Bulduri (www.ldz.lv) •B2

2. Jomas iela un Horna koncertdārzs. Vienā no Jūrmalas centrālajām 
un vecākajām ielām atrodas restorāni ar vasaras terasēm, viesnīcas un 
kafejnīcas, kur spēlē dzīvo mūziku. 1870. gadā Horns uzcēla šajā vietā pirmo 
viesnīcu Majoros un koncertdārzu, kurā koncertēja slaveni simfoniskie 
orķestri. Tagad šeit ir Majoru kultūras nams, un dārzā atkal skan mūzika. 
 Jūrmala, GPS[56.972588,23.799175], +371 67147900, info@jurmala.lv, 
www.visitjurmala.lv Vilciens Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

3. Dzintaru koncertzāle. Tas ir viens no Jūrmalas 20. gadsimta sākuma 
koka arhitektūras pieminekļiem. 1960. gadā uz dārza pusi piebūvētā vasaras 
koncertzāle ir visā Latvijā populāra koncertu un sarīkojumu norises vieta, 
kurā nu jau gandrīz 70 gadus katru vasaru notiek ievērojamu mākslinieku 
koncerti. Jūrmala, GPS[56.976841,23.811966], +371 67762092, info@dzk.lv, 
www.dzk.lv Vilciens Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

4. Jūrmalas pludmale. 26,8 km garā pludmale klāta ar baltām kvarca 
smiltīm. Bulduros, Dzintaros, Majoros un Jaunķemeros, kur plīvo Zilais 
karogs - Eiropas Vides izglītības fonda balva par pludmales tīrību, drošību 
un labiekārtošanu, valda patīkama atmosfēra. Turpat var iznomāt ūdens 
velosipēdus un ūdens motociklus, spēlēt futbolu, volejbolu vai mācīties sērfot. 
Vai arī laiski baudīt atvēsinošus dzērienus pludmales kafejnīcās. Jūrmala, 
+371 67147900, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv Vilciens Rīga - Bulduri 
/ Dzintari / Majori / Dubulti / Jaundubulti / Pumpuri / Melluži / Asari / Vaivari 
(www.ldz.lv) •B2

5. Jūrmalas pilsētas muzejs. Muzeja krājumā ir daudz eksponātu, 
kuri stāsta par dzīvi kūrortā no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām, 
lielākā peldkostīmu kolekcija Latvijā, senās Jūrmalas pastkartes un 
ievērojamu mākslinieku darbi. Jūrmala, GPS[56.970936,23.801495], 
+371 67764746, jurm-muz@apollo.lv, www.jurmalasmuzejs.lv 
 Vilciens Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

6. Dzintaru Mežaparks. Tā ir lieliska vieta, kur pavadīt laiku 
kopā ar bērniem, ģimeni un draugiem!� Nāciet sportot un izbaudīt 
svaigo priežu gaisu!� Parkā atrodas rotaļu laukumi dažāda vecuma 
bērniem, 5 Tarzāna trases ar 74 šķēršļiem līdz par 12 m augstumā, celiņi 
skrituļslidotājiem un gājējiem, skeitparks, strītbola laukumi, kafejnīcas, 
autostāvvietas, tualetes, kā arī 33,5 m augsts skatu tornis. Parks darbojas 
visu gadu. Jūrmala, GPS[56.976913,23.818253], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv, www.tarzans.lv/jurmala 
 Vilciens Rīga - Dzintari (www.ldz.lv) •B2

7. Raiņa un aspazijas vasarnīca. Sajūtiet 20. gadsimta divdesmito gadu 
romantikas noskaņu skaistā Jūrmalas koka arhitektūras paraugā!� Autentisko 
interjeru un latviešu dzejas zelta laikmeta liecības tagad var izbaudīt arī 
ar interaktīviem pieskārieniem. Jūrmala, GPS[56.975963,23.807969], 
+371 67764295, rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv, 
www.memorialiemuzeji.lv Vilciens Rīga - Majori (www.ldz.lv) •B2

8. Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Viens no senākajiem 
brīvdabas muzejiem Eiropā piedāvā brīnišķīgu iespēju paviesoties tipiskās 
senlatviešu zemnieku mājās, iepazīt to sadzīvi un tradīcijas. Aptuveni 88 
hektārus plašajā muzejā iekārtotas 118 senas mājas no visiem Latvijas 
novadiem: Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes. Muzejā apskatāmi 
gan dažādi sadzīves un darba, gan arī interjera priekšmeti. Šeit strādā 
amatnieki, un notiek latviešu tradicionālo gadskārtu svētku svinēšana. Rīga, 
GPS[56.994343,24.269272], +371 67994515, info@brivdabasmuzejs.lv, 
www.brivdabasmuzejs.lv 1. autobuss, pietura "Brīvdabas muzejs" 
(www.rigassatiksme.lv) •B2

9. Doles sala. Viena no populārākajām romantisku pastaigu vietām, it īpaši 
pavasaru pievakarēs, kad no šejienes vērojami neaizmirstami saulrieti. Glītas 
ainavas paveras Doles muižas pilsdrupās, ko ieskauj 19. gadsimtā iekopts 
ainavu parks. Apmeklētājus gaida arī netālu esošais Daugavas muzejs, kas 
iepazīstina ar šī apvidus vēsturi. Salaspils novads, GPS[56.848049,24.228441], 
+371 67216367, daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv 
 Vilciens Rīga - Salaspils (www.ldz.lv) un autobuss Salaspils - Daugavas muzejs 
(www.galssbuss.lv) •B2

10. salaspils memoriāls. 25 hektārus plašais parks iekārtots Otrā pasaules 
kara laika koncentrācijas nometnes vietā un izteiksmīgi stāsta par traģiskām 
lappusēm mūsu valsts vēsturē. Šis ir viens no lielākajiem fašisma upuru 
piemiņas kompleksiem Eiropā. Salaspils, GPS[56.872992,24.302602], 
+371 67700449, visit.salaspils.lv 18. autobuss, gala pietura "Dārziņi 2" 
(www.rigasssatiksme.lv) •B2

11. salaspils botāniskais dārzs. Šeit var apskatīt Latvijai raksturīgus 
ziedus un, protams, arī visdažādākos eksotiskos augus. Dārzs lepojas ar lielāko 
augu kolekciju Baltijā un arī ar vienu no Eiropas lielākajiem dendrārijiem. 
Botāniskais dārzs ir skaists visos gadalaikos, bet jo īpaši - pavasaros un rudeņos. 
 Salaspils, GPS[56.860947,24.353182], +371 67945460, +371 67945440, 
nbd@nbd.gov.lv, www.nbd.gov.lv Vilciens Rīga - Salaspils (www.ldz.lv)  •B2

12. saulkrastu pludmale. Vienā no atpūtnieku iecienītākajām piejūras 
pilsētiņām var izstaigāt Balto kāpu, paviesoties interesantajā Velosipēdu 
muzejā, kā arī atpūsties pludmalē, kas stiepjas vairāk kā 15 km garumā. 
 Saulkrasti, GPS[57.234894,24.391794], +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, 
www.visitsaulkrasti.lv Vilciens Rīga - Saulkrasti (www.ldz.lv) •B1

13. Minhauzena muzejs. Neparastais muzejs izveidots par godu reālai 
vēsturiskai personībai. Harizmātiskais barons fon Minhauzens bija nepārspēts 
fantāzijas un melu karalis, kura dzīve bijusi gandrīz tikpat neparasta, cik 
viņa brīnišķīgie stāsti. Duntes muižā barons aizvadīja savas vētrainās 
dzīves skaistākos gadus. Šeit apskatāms arī vaska muzejs, ierīkota īpaša 
pastaigu taka līdz jūrai, atrakcijas bērniem un krodziņš. Liepupes pagasts, 
GPS[57.407265,24.424454], +371 64065633, minhauzens@minhauzens.lv, 
www.minhauzens.lv Autobuss Rīgas SAO - Dunte (www.autoosta.lv) •B1

14. atpūtas parks "Rāmkalni". Izbaudiet plašas aktīvās atpūtas iespējas 
visai ģimenei - nobraucienus ar rodeļiem, kameršļūkšanu, lidojošo krēslu, 
bērnu autoskolu un citas jautras atrakcijas!� Šeit iespējams doties braucienā ar 
riteņiem vai laivu, turklāt no restorāna terases, kas atrodas pašā Gaujas krastā, 
paveras brīnišķīgs skats. Inčukalna pagasts, GPS[57.123589,24.661217], 
+371 67977277, +371 29100280, info@ramkalni.lv, www.ramkalni.lv 
 Autobuss Rīgas SAO - Sēnīte (www.autoosta.lv) •C1

15. piedzīvojumu parks "tarzāns". Elpu aizraujošs skats uz Gaujas senleju, 
"Tarzāna" trošu trase, rodeļu nobraucienu trase, krēsla pacēlājs, milzu šūpoles, 
velokarti, loka šaušana un citas atrakcijas pārvērtīs dienu neaizmirstamā 
piedzīvojumā. Sigulda, GPS[57.153984,24.834917], +371 27001187, 
tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv/sigulda Vilciens Rīga - Sigulda 
(www.ldz.lv) vai autobuss Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

16. turaidas pils.  13. gadsimtā tapušais cietoksnis ir viens no 
iespaidīgākajiem tā sauktā ķieģeļu gotikas stila pieminekļiem Baltijas jūras 
reģionā un ļoti populārs tūrisma galamērķis Latvijā. Pils kompleksā notiek 
aizraujošas ekskursijas, aplūkojama arī Vidzemes senākā koka baznīca. Turaidas 
muzejrezervātā var pastaigāties arī pa gleznaino Dainu dārzu - skulptūru parku, 
kas veltīts latviešu tautas dziesmām un folkloras tēliem. Krimuldas novads, 
GPS[57.183250,24.849485], +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv Vilciens Rīga - Sigulda (www.ldz.lv) vai autobuss 
Rīgas SAO - Siguldas AO (www.autoosta.lv) •C1

Bauska  Rātslaukums 1, Bauska, LV-3901, GPS[56.409946,24.185371], +371 63923797, 
tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv •B3

Dobele. Baznīcas iela 6, Dobele, LV-3701, GPS[56.623226,23.282663], +371 63723074, 
turisms@dobele.lv, www.dobele.lv •A3

Jelgava  Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001, GPS[56.651985,23.728409], +371 63005447, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv •B2

Jūrmala. Lienes iela 5, Majori, Jūrmala, LV-2015, GPS[56.971153,23.799639], +371 67147900, 
info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv •B2

Ķekava  Rīgas iela 26, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123, GPS[56.828690,24.238909], 
+371 67935826, turisms@kekava.lv, www.kekava.lv •B2

Līgatne  Spriņģu iela 2, Līgatne, LV-4110, GPS[57.233009,25.040094], +371 64153169, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv •C1

Ogre. Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, GPS[56.814762,24.601875], +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.visitogre.lv •C2

salaspils  Miera iela 1, Salaspils, LV-2169, GPS[56.8610234,24.3530024], +371 67945440, 
visit@salaspils.lv, visit.salaspils.lv •B2

saulkrasti  Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV-2160, GPS[57.266701,24.413424], +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv •B1

sigulda  Raiņa iela 3, Sigulda, LV-2150, GPS[57.154875,24.853517], +371 67971335, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv •C1

tērvete. "Tērvetes sils", Tērvetes novads, LV-3730, GPS[56.487677,23.373226], +371 63726212, 
tervetetic@inbox.lv, www.tervetesnovads.lv •A3

tukums. Talsu iela 5, Tukums, LV-3101, GPS[56.966766,23.152529], +371 63124451, 
tic@tukums.lv, www.visittukums.lv •A2

Tūrisma informācijas centri

Apzīmējumi

RīGAS JūRAS 
LīCIS

Autobuss

No Rīgas autoostas, kas atrodas blakus Centrāltirgum, var nokļūt citās Latvijas pilsētās un apdzīvotās 
vietās. Autobusu komforta līmenis ir dažāds, atkarībā no kompānijas un maršruta. Vairākos maršrutos 
kursē arī mikroautobusi un ekspreši. Biļetes var nopirkt gan iepriekš autoostas biļešu kasēs un 
biļešu automātos, gan arī pie iekāpšanas skaidrā naudā, ja ir brīvas vietas. Piektdienās un sestdienās 
autobusi mēdz būt pārpildīti virzienā no Rīgas. Autoostā darbojas informācijas centrs.

Vilciens

Dzelzceļa transports ir viens no drošākajiem, precīzākajiem un lētākajiem pārvietošanās veidiem 
Latvijā. Vilciena vagonu komforta līmenis ir atšķirīgs un populārākajos maršrutos atsevišķās stundās 
no rīta un vakarā vilcieni mēdz būt pārpildīti. Biļetes var nopirkt gan iepriekš dzelzceļa biļešu kasēs, 
gan arī vilcienā no konduktorā skaidrā naudā par atsevišķu piemaksu par biļeti. Rīgas centrālajā 
dzelzceļa stacijā darbojas informācijas centrs.

Auto

Būtiskākie satiksmes noteikumi
•	 Transporta līdzekļa kustības ātrums 

apdzīvotās vietās - 50 km/h, 
ārpus apdzīvotām vietām - 90 km/h;

•	 Transporta līdzekļa vadītājam un visiem 
pasažieriem, kuru sēdvietas aprīkotas ar 
drošības jostām, jābūt piesprādzētiem;

•	 Pieļaujamais alkohola saturs transporta 
līdzekļa vadītāja asinīs ir 0,5 promiles;

•	 Diennakts gaišajā transportlīdzekļiem jābrauc 
ar iedegtiem dienas gaitas vai tuvās gaismas 
lukturiem;

•	 No 1. decembra līdz 1. martam visiem 
automobiļiem un autobusiem, kuru pilna 
masa nepārsniedz 3,5 t, jābūt aprīkotiem ar 
riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas 
apstākļos. Transportlīdzekļiem, kuriem ir 
riepas ar radzēm, aizliegts braukt laikposmā 
no 1. maija līdz 1. oktobrim;

•	 Bērni, kuru vecums nepārsniedz 10 gadus, 
drīkst braukt tikai speciālā bērnu sēdeklī.

Latvijas valsts ceļi
•	 Satiksmes ierobežojumi: www.lvceli.lv
•	 Noderīga informācija autovadītājiem: 

www.celugids.lv

satiksmes informācijas centrs
Diennakts informatīvais tālrunis: +371 65025555

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CsDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 E-pasts: office@csdd.gov.lv
•	 Mājaslapa: www.csdd.lv

autostāvvietas Rīgā 
www.rigassatiksme.lv, www.europark.lv

auto noma starptautiskajā lidostā "Rīga" 
www.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv, 
www.sixt.lv

Diennakts auto palīdzība un uzziņas
Latvijas Automoto biedrība (LAMB): +371 1888, 
www.lamb.lv

Kuģis

kuģis uz Jūrmalu
Vasaras sezonā no Rīgas centra uz Jūrmalu 
(Majoriem) var nokļūt ar upes motorkuģi 
"New Way". Brauciena ilgums ir aptuveni 
2,5 stundas. Rīgā kuģis atiet no piestātnes starp 
Akmens tiltu un skulptūru "Lielais Kristaps".
www.pie-kapteina.lv

ekskursiju kuģīši Rīgā
•	 "Vecrīga", "Amber Rīga" un "Aurora" 

www.rivercruises.lv
•	 "Darling", "Maria", "Rebeka" un "Laima" 

www.rigabycanal.lv

Velo

Veloceliņi Rīgā
•	 Vecrīga - Imanta (13 km) - Jūrmala
•	 Rīgas centrs - Mežaparks (6,6 km)
•	 Rīgas centrs - Berģi (14 km)
www.liveriga.com

Informāciju par velonomām, maršrutiem un 
ekskursijām varat saņemt vietējos tūrisma 
informācijas centros.

Latvijas Riteņbraucēju apvienība
www.divritenis.lv

Rīgas domes satiksmes departaments
www.rdsd.lv

Vilcienos drīkst pārvadāt velosipēdus! 
Ja velosipēda apkārtmērs pārsniedz divus 
metrus, tad jāiegādājas bagāžas biļete. 
Informācija: www.pv.lv

sargājiet savu velosipēdu!
•	 Iegādājoties velosipēdu vienmēr pieprasiet 

velosipēda pasi, kurā ierakstīts rāmja numurs!�
•	 Izmantojiet drošu veloslēgu!�
•	 Neatstājiet velosipēdu nomaļā vietā uz ilgu 

laiku, centieties to novietot apsargātā vietā / 
novērošanas kameru tuvumā, vai vietās, kur ir 
daudz cilvēku!�

•	 Pēc iespējas pie velostatīva slēdziet rāmi kopā 
ar abiem riteņiem!�

•	 Atstājot velosipēdu noņemiet papildu 
aprīkojumu - lukturi, velokompjūteru, pumpi!�

•	 Lai aizsargātu riteņus vai sēdekli no to 
nozagšanas, izmantojiet skrūves, nevis 
ekscentru savienojumus!�

Latvijas velosipēdu reģistrs
Pasargājiet savu velosipēdu no zādzības - 
reģistrējiet to www.VeloReg.lv!�

Taksometrs

Samaksāt par taksometra pakalpojumiem iespējams gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu 
kartēm un arī ar mobilo telefonu, izmantojot Mobilly (www.mobilly.lv). Atsevišķos taksometros var 
norēķināties tikai skaidrā naudā. 

Informācijai par taksometra tarifiem jābūt norādītai ārpusē uz automašīnas durvīm. Rīgā ir 
noteikti maksimālie vieglo taksometru tarifi. Sīkāka informācija atrodama Rīgas domes Satiksmes 
departamentā: www.rdsd.lv, +371 80003600 (bezmaksas)

Ja plānojat doties ar taksometru ārpus Rīgas, lūdzu, iepriekš noskaidrojiet pie taksometra vadītāja 
paredzamās izmaksas!�

Rīgas centrā, īpaši Vecrīgā, un arī citās pilsētās pieejami velo taksometri jeb velorikšas, ar kurām var 
ērti pārvietoties pa pilsētas centru, doties ekskursijās, kā arī uzzināt dažādu praktisku informāciju. 
Pirms došanās ceļā ieteicams ar vadītāju vienoties par brauciena maksu (skaidrā naudā), jo tā var 
ievērojami atšķirties no auto taksometra. 

Piezīmes \ Apzīmējumi

Rīgas starptautiskā autoosta
•	 Adrese: Prāgas iela 1
•	 Autobusu kustības saraksts: www.autoosta.lv 
•	 Uzziņu dienests: +371 90000009 (maksas)
•	 Biļešu pirkšana Internetā: www.bezrindas.lv

•	 Biļešu pirkšana ar mobilo telefonu: 
www.mobilly.lv

•	 Mobilā	aplikācija	(Google	Play	•	App	Store):	
Bezrindas

•	 Biļešu kases darba laiks: 6:00-22:00

GPS[ , ] Koordinātes AO Vietējā autoosta

+371 6 xxxxxxx Stacionārā telefona numurs •B1 Kvadrants

+371 2 xxxxxxx Mobilā telefona numurs Latviskais mantojums

SAO Starptautiskā autoosta

www.vimeo.com/channels/latvija

Videoklipi par tūrismu Latvijā

eDen apbalvojumu saņēmušie galamērķi

Jūrmala 1 7 Līgatne 17 19

Tērvete 26

Informācija: http://ec.europa.eu/eden

Rīga

JelgavaLiepāja

Tukums

Skulte

Cēsis

Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne

Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Rīgas centrālā dzelzceļa stacija
•	 Adrese: Stacijas laukums 2
•	 Vilcienu kustības saraksts: www.pv.lv
•	 Uzziņu dienests: +371 67231181 (bezmaksas)
•	 Mobilā	aplikācija	(Google	Play	•	App	Store):	

Pasažieru vilciens
•	 Biļešu pirkšana ar mobilo telefonu: 

www.mobilly.lv
•	 E-pasts: uzzinas@ldz.lv
•	 Biļešu kases darba laiks: 4:30-23:40

Ja vilcienā atrasta vai nozaudēta kāda manta, 
zvaniet: +371 67232135

Operatīva informācija par vilcienu kustības 
traucējumiem: www.twitter.com/PVilciens

Vilciena pieturas Jūrmalā
Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, Asari, 
Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Jahta

Ja dodat priekšroku ceļojumiem ar jahtu, Latvijā varat izmantot vairāk nekā 20 jahtu ostu 
pakalpojumus: www.seaclub.lv

1 Tūrisma objekts Attālums 
kilometros Galvenais ceļš Melnais segums Nacionālais parks, rezervāts Lidosta Viesnīca

Tūrisma informācijas centrs Dzelzceļš Ceļš ar atdalītām 
kustības joslām Grants segums Nacionālo parku un rezervātu 

robežas Osta Viesu māja

Ievērības cienīga vieta Virsotne 1. šķiras ceļš Zemesceļš Valsts robeža Zilā karoga pludmale Kempings


