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Park Narodowy Gauja jest jednym z najpopularniejszych punktów 
docelowych dla turystów odwiedzających Łotwę. Turyści wybierali 
się na spacery po ścieżkach okolicznej Siguldy już w XIX wieku, 
o czym świadczą pozostawione przez nich napisy wyryte na ścianach 
piaskowych jaskiń. Zwiedzających przyciąga oryginalny pejzaż pradawnej doliny Gauji 
i największe na Łotwie osady pochodzące z okresu dewonu: piaskowe urwiska, skały, 
minerały i jaskinie. Jeden dzień nie wystarczy, żeby zachwycić się niezwykłością tego 
parku. W parku narodowym znajduje się ponad 500 obiektów historycznych – grodziska, 
kamienne zamki, cerkwie, posiadłości, wodne i wietrzne młyny, a także inne zabytki 
związane z archeologią, architekturą i sztuką. Głównym celem wycieczek turystycznych 
są Sigulda i zamek w Turaidzie, a także miasta Līgatne i Kieś, jednak prawdziwi 
podróżnicy nie powinni pominąć także wielu innych miejsc.

 Ścieżki przyrodnicze Līgatne (5 km), ścieżka przyrodnicza Amaty (12 km), 
ścieżki przyrodnicze w Cīrulīšu (4 km), ścieżka przyrodnicza Sietiņiezis (1,5 km), 
ścieżka przyrodnicza w Ieriķi (1 km), ścieżka przyrodnicza w Kubeseles (3,5 km)

 Ścieżki przyrodnicze w Siguldzie, wieża obserwacyjna przy ścieżkach przyrodniczych 
Līgatne, skały Zvārtes, ruiny zamku w Kiesiu, wieża kościoła luterańskiego w Kiesiu, wieża 
kościoła św. Szymona w Valmierze, punkt widokowy przy skałach Ērgļu, punkt widokowy 
przy skałach Lustūža

 Ścieżki przyrodnicze Līgatne, ścieżka przyrodnicza w Ieriķi, park Vienkoču

 Sigulda - Līgatne (24 km), Allaži - Sigulda - minerały Zvārtes (48 km), Līgatne - Kieś - 
Priekuļi (29 km), Kieś - Valmiera - Brenguļi (48 km)

 Valmiera - Kieś (44 km), Kieś (Jāņarāmis) - Līgatne (29 km), Līgatne - Sigulda (20 km)

 www.gnp.lv, ac@gnp.lv, +371 26657661

W poszukiwaniu zwierząt i dziewiczej przyrody
Przyroda Łotwy jest bardzo zróżnicowana – znajdują się tu ogromne połacie lasów, 
rozległe bagna i piękne łąki, morskie nabrzeże o długości około 500 kilometrów 
z białą, piaszczystą plażą, niezliczone jeziora i rzeki. To idealne miejsce ucieczki 
od miejskiego zgiełku. Zachowanie ciszy na łonie natury zapewni możliwość 
zaobserwowania różnorodnych gatunków zwierząt. Można tu udać się na 
wyprawę lub polowanie z aparatem fotograficznym, popływać łódką... Czy istnieje 
lepsze miejsce dla takich rozrywek, niż Łotwa?

Spokojny odpoczynek w ciszy
Pobyt na Łotwie to odpoczynek dla duszy i ciała – nietknięta natura, Morze 
Bałtyckie, malownicze jeziora i rzeki, pola i łąki. Korzyści płynące z obcowania 
z przyrodą, z którą żyliśmy w zgodzie przez wieki, polegają na sile, radości i energii, 
które od niej otrzymujemy. Kąpiel w morzu, wyprawa wzdłuż rzeki, wieczór po 
kąpieli w bani, czy łyk chłodnej wody źródlanej, zapewnią niezapomniane wrażenia 
i inspiracje do dalszych podróży.

Różnorodny aktywny wypoczynek na łonie natury
Cztery parki narodowe, 42 obszary chronionego krajobrazu, cztery rezerwaty, 
rezerwat biosfery oraz dwa historyczne ogrody botaniczne są prawdziwą dumą 
Łotwy. Dla miłośników przyrody przeznaczonych zostało niemało ścieżek 
i punktów widokowych, a także wiele parków tematycznych do aktywnego 
wypoczynku pod gołym niebem. Jazda konna, tor przeszkód, jazda na nartach, 
żeglarstwo – to tylko niektóre z dyscyplin sportu, którymi można się tu nacieszyć.

Czyste środowisko dla poprawy zdrowia
Dzięki warunkom klimatycznym – stosunkowo wysokiej wilgotności powietrza 
i długiemu okresowi wegetacji – przyroda Łotwy jest różnorodna. Znajdujące się 
tu łąki, lasy, pola i ziemia kryją w sobie cały arsenał środków leczniczych: rośliny, 
źródła, borowinę, glinę, piasek... Te wszystkie dary przyrody są tu powszechnie 
dostępne i używane dla poprawy zdrowia i urody.

Luksus darów przyrody
Wielu mieszkańców Łotwy latem i jesienią wybiera się do lasu, żeby zbierać 
jego dary - grzyby, jagody oraz rozmaite zioła. Taki wypoczynek jest naprawdę 
wspaniały – spacer po lesie daje prawdziwe uczucie spokoju i pozwala poczuć 
smak własnoręcznie zebranych jagód, grzybów czy orzechów. Niestety, nie 
wszystkie jagody i grzyby są jadalne, dlatego lepiej wybrać się do lasu z kimś, kto 
zna się na leśnej florze.

Fotografia: Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, "Latvijas valsts meži", 
"Lauku ceļotājs", A.Jasinskis, "Ārijas stādu audzētava", I.Druva-Druvaskalne, 
Einārs Normanis, "Ezerpriedes", Aglona.lv, "Rīgas meži", A.Gulbis (www.redzet.lv), 
R.Hofmanis. 

Z języka rosyjskiego przetłumaczyli studenci Katedry do Badań nad Przekładem 
i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie: 
Krzysztof Błaszak, Pi-Chun Chou, Klaudia Falkiewicz, Anna Sitko, Olga Sorvanova, 
Angelika Zagrobelna

Egzemplarz bezpłatny
www.latvia.travel
www.vimeo.com/channels/latviatravel

Park Narodowy Gauja

15. Park Krajobrazowy Jezioro Engure   W parku można 
spotkać rzadkie i chronione gatunki ptaków, np.: zagrożonego 
wyginięciem derkacza, puchacza, orlika derkacza, bielika, czaplę białą 
i inne. Nad jeziorem pasą się także krowy Highlander, konie, a także 
krowa rasy łotewska niebieska. Nadmorskie łąki w miejscowości 
Mērsrags to ważne miejsce gniazdowania gatunków wędrownych 
i ptactwa wodnego. +371 29474420, www.eedp.lv

16. Park Krajobrazowy Gaiziņkalns   Gaiziņkalns jest 
najwyżej położonym punktem na Łotwie. Osiąga wysokość 311,5 m 
n.p.m. Oznaczony szlak (2 km), na szczyt prowadzi polną drogą, 
a w najbardziej stromych jego miejscach znajdują się schody. 
Można wybrać się również na spacer szlakiem jeziora Viešūra 
(3 km) i szlakiem Miłosnym (1,5 km), by cieszyć się wspaniałymi 
widokami Wyżyny Widzemskiej. +371 64860573, tic@madona.lv, 
www.visitmadona.lv

17. Błota okolic Limbazi   Przez bagna, znajdujące się 
w Widzemskim rezerwacie biosfery, przebiega drewniana promenada 
(1 km). Można cieszyć się na niej ciszą i spokojem, a przy tym obejrzeć 
okoliczne jeziora i zobaczyć rzadkie gatunki ptaków. W końcowym 
punkcie trasy, w pobliżu małych bagiennych jezior, znajduje się 
platforma widokowa o wysokości 3 m. Spoglądając z niej można 
zapoznać się z typowym krajobrazem tego wysoko położonego 
bagna. Wzdłuż trasy rozmieszczono tablice, podające informacje 
na temat fauny i flory bagien. +371 64070608, tic@limbazi.lv, 
www.visitlimbazi.lv

18. Kalsnavas arborētums   To miejsce jest idealne aby 
rozkoszować się kwitnieniem kwiatów, widzieć ich wzrost i być 
świadkiem niecodziennych widoków. Można zobaczyć tu takie 
skarby jak drzewo tulipanowe Virginia i magnolię Kobus, wybrać 
się na spacer szlakiem rododendronów w sosnowym lesie, udać się 
na przechadzkę po ogrodzie pełnym piwonii, bzu, wypełnionym 
labiryntami tuj. Jeszcze jedno – to miejsce to tak naprawdę 
cudowny ogród, który nigdy nie przestaje rozkwitać. +371 27841099, 
s.rukmane@lvm.lv, www.mammadaba.lv

19. Kamieniste wybrzeże w Kaltenie   Po przejściu naturalnego 
szlaku o długości około 800 m, można dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy o ptakach żyjących na Łotwie, a także o gatunkach 
migrujących. Na trasie znajdują się dwie platformy widokowe i wieża 
do obserwacji ptaków. Warto skorzystać z tablic informacyjnych, 
dzięki którym można poznać różne gatunki ptaków. Atrakcyjne 
kamieniste wybrzeże porośnięte sosnami i piękne krajobrazy 
sprawiają, że w głębi lasu chce się spędzić więcej niż parę chwil. 
+371 63269594, tic@roja.lv, visit.roja.lv, www.mammadaba.lv

20. Park Koknese   Między odrestaurowanym zespołem 
pałacowym i ruinami zamku Koknese znajduje się Park 
Koknese – wspaniałe miejsce wypoczynku. W parku można 
zobaczyć średniowieczne ruiny Koknese, które zachwycą gości 
pochodzącymi z czasów szwedzkich krzyżami i żeliwnymi 
armatami, odrestaurowaną fontanną „Głowa fauna” i najwyższą 
w krajach bałtyckich drewnianą rzeźbą „Wieczności”. +371 65161296, 
turisms@koknese.lv, www.koknese.lv, www.mammadaba.lv

21. Rezerwat przyrody Krustkalnu   Wieża widokowa znajduje 
się w południowej części rezerwatu, w pobliżu drogi Laudona – 
Marciena na wale Madona – Trepe. Można z niej ujrzeć tereny aż do 
Wyżyny Widzemskiej. Z wieży widoczne są dwa jeziora – Mazais 
Plencis i Lielais Plencis. Zwiedzanie rezerwatu Krustkalnu możliwe 
jest tylko w towarzystwie pracownika rezerwatu i po wcześniejszym 
uzgodnieniu!� +371 26473408, latgale@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

22. Park dendrologiczny w Ledurdzе   Jeden z najbogatszych 
w różnorodną roślinność terenów na Łotwie. Na powierzchni około 
10 ha znajduje się ponad tysiąc różnych gatunków, odmian drzew 
i krzewów ozdobnych. W parku dobrze przyjęły się również rośliny 
z rejonów tropikalnych i subtropikalnych. Oko można nacieszyć 
rosnącymi tu magnoliami, rododendronami, drzewami parkowymi, 
orzechami, różnymi gatunkami klonów, jodłami, jałowcami, tujami 
i wiśniami. +371 25549747, www.ledurgasdendroparks.lv

23. Jezioro Lielauce   Pływający domek wypoczynkowy, 
z którego okna można złowić lina...? Gdzie znajduje się coś takiego? 
Na jeziorze Lielauce!� Tu można też spodziewać się obfitego połowu 
okoni i szczupaków. Z kolei obserwatorzy ptaków mogą zauważyć 
tu rybołowa, przelatującą gęś zbożową albo gnieżdżące się nad 
jeziorem ptaki wodne. Niedaleko jeziora stoi Dwór Lielauce, z którego 
można przejść długim mostem na brzeg jeziora. +371 26556771, 
www.mammadaba.lv

24. Rezerwat przyrody „Łąka lęgowa Lielupe”   Na wyspie 
za pałacem w Jełgawie, na zalanej łące Lielupe, pasie się ponad 
40 dzikich koni. Można się tu wybrać na spokojny spacer, razem 
z atlasem botanicznym albo przewodnikiem, który opowie nam 
o koniach, roślinach i innych ciekawostkach. +371 63005445, 
info@visit.jelgava.lv, www.visit.jelgava.lv 

25. Ložmetējkalns (wzgórze Pulemet) i Bagno tirelskie   
Bagno tirelskie w Ložmetējkalnsie to najlepiej zachowane pole 
bitwy z I wojny światowej. Można tu zobaczyć miejsca pamięci 
legendarnych bitew bożonarodzeniowych stoczonych w 1916 
roku: transzeje, pamiątkowe kamienie i znaki, zbiorowe mogiły 
i pomnik strzelców łotewskich. Dla wygody zwiedzających 
zorganizowano tu strefę wypoczynku ze stołami i ławeczkami oraz 
miejscami do rozpalenia ogniska. W dodatku na Ložmetējkalnsie 
znajduje się punkt obserwacyjny, skąd można podziwiać najbliższą 
okolicę. +371 67228147, +371 63007166, mangali@karamuzejs.lv, 
www.mammadaba.lv

26. Rezerwat „Lubańckie mokradło” (Lubāna)   W tej okolicy 
zwiedzający mogą podziwiać wyjątkowy pejzaż z trzcinowymi 
zaroślami, wydmami na brzegu jeziora oraz zatopionymi krzewami, 
łąkami, tamami, kanałami i śluzami. Miłośnicy aktywnego 
wypoczynku mogą cieszyć się rozrywkami w centrum wodnej 
turystyki „Baka”, a amatorzy przyrody spacerować po 800-metrowej 
kładce nad bagnem Teirumnieku. Dla obserwatorów ptaków 
zbudowano zaś cztery punkty obserwacyjne. Punkt informacji 
turystycznej Lubańskiego mokradła oferuje teleskopy i lornetki. 
+371 29234956, infolubans@inbox.lv, www.visitmadona.lv, 
baka.rezeknesnovads.lv

27. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Łuk rzeki Viesaty”   
Na malowniczym wybrzeżu rzeki Viesaty można spacerować po 
przyrodniczej ścieżce oraz spadzistym brzegu, zobaczyć 200-letnią 
sosnę, brunatną krynicę, babrzysko dzików, domek bobra, placyk 
dla wycinki drzew, sadzonki olszyny, wiekową brzozę, kamień 
Spuņņakmens i dużo innych obiektów. Szczególnie spostrzegawczy 
mogą zobaczyć tu także przedstawicieli wielu gatunków ptaków. 
Informacje o nich można przeczytać na znajdujących się po drodze 
tablicach. +371 28302871, tic@tukums.lv, www.turisms.tukums.lv

28. Głaz w Nīcgale   To największy wśród słynnych głazów na 
Łotwie. Znajduje się on w głębi lasu, około 6 km na wschód od stacji 
kolejowej Nīcgale. Mimo to dosyć łatwo do niego dotrzeć dzięki 
drodze gruntowej i drogowskazom. Kamień stoi na skrzyżowaniu 
leśnych ścieżek. Według legendy, diabeł chciał nim zatamować 
rzekę Daugavę, ale po drodze głaz wypadł mu z ręki. +371 65471144, 
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, www.mammadaba.lv

29. Park przyrodniczy „Niebieskie góry w Ogre”   Można 
ujrzeć tu przykuwające uwagę, urozmaicone pejzaże. Jasny las 
sosnowy jest idealnym miejscem do rekreacji. Można tu spacerować, 
uprawiać nordic walking oraz jeździć na rowerze. Na najwyższym 

szczycie znajduje się miasteczko Niebieska Góra, skąd rozpościera 
się przepiękny widok na Ogre i jego okolice. +371 65071883, 
info@visitogre.lv, www.visitogre.lv

30. Park przyrodniczy Pape   Park ten znajduje się w okolicy 
jeziora. To jedno z najlepszych miejsc do obserwacji przelatujących 
ptaków. Dla miłośników ptaków dostępna jest także wieżyczka 
obserwacyjna w Priediengala, w wiosce Pape. Dwie kolejne 
wieżyczki znajdują się na wschodnim brzegu jeziora. Z kolei na 
zachód od bagna Nida stoi platforma badawcza. Ścieżka procesów 
przyrodniczych oferuje wycieczkę po pięciu terenach z nienaruszoną 
naturą: w okolicach jeziora, po łące, po lesie, po bagnie i po 
piaszczystych wydmach. Na terenie parku mieszkają dzikie konie, 
„tury” (krowy Hecka) i żubry. +371 29134903, rucava.tic@inbox.lv, 
www.pdf-pape.lv

31. Rezerwat przyrodniczy „Szare wydmy w Pāvilosta”   
Na północ od Pāvilosty na obszernej szarej piaszczystej wydmie 
zbudowano dwupiętrową platformę do obserwacji, parking, 
stanowisko informacyjne i mostki prowadzące do morza. Na wydmie 
można zobaczyć wiele rodzajów roślin i zwierząt chronionych. 
Wcześniej miejscowi rybacy cumowali tutaj łódki i suszyli sieci. 
+371 63498229, tic@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

32. Park przyrodniczy Piejūra   Swoją popularność jako miejsca 
do wypoczynku park zawdzięcza staremu lasowi sosnowemu, 
wydmom i plaży. W regionie Carnikava do dziś zachował się 
naturalny pejzaż ujścia rzeki Gauja i ślady ruchomych wydm. Z Białej 
Wydmy o wysokości 18 m w Saulkrasty zwiedzający mają cudowny 
widok na morze. Z kolei na ambonie w Bolderāje można zapoznać 
się z wieloma gnieżdżącymi się w tej okolicy ptakami. +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv

33. Rezerwat przyrodniczy Pilskalnes Siguldiņa 
  Ta wspaniała dolina została ukształtowana przez wodę 

z roztopionych lodowców. Jej brzeg jest gęsto pokryty drzewami 
liściastymi. Zbudowano w tym miejscu kilka ścieżek edukacyjnych: 
ścieżkę krajobrazową Augšzeme biegnąca wzdłuż 6 jezior (8 km), 
ścieżkę Sprīdītis z drewnianymi rzeźbami dla dzieci (1,6 km) oraz trasę 
dendrologiczno-geograficzną z potężnymi wiekowymi drzewami 
(3,8 km) oraz drewniane mostki przerzucone przez żurawinowe 
bagno. +371 65462296, +371 29264801, parvalde@pilskalne.lv, 
www.ilukste.lv

34. Las Pokaiņi   Las ten był starożytnym sanktuarium, siedzibą 
wyjątkowych energii. Można tu zobaczyć wielkie głazy i małe 
kamienie oraz kamienne kopce. Tak wielkie zagęszczenie kamieni 
wszystkich rozmiarów i kształtów w jednym miejscu robi wyjątkowe 
wrażenie. Warto założyć wygodne buty, żeby spacerować po 
wzgórzach i głębokich dolinach, gdzie można podziwiać wyjątkowe, 
malownicze pejzaże. +371 63729177, pokainumezs@lvm.lv, 
www.mammadaba.lv

35. Biała wydma w Pūrciems   Okolice wydmy przyciągają 
nie tylko oryginalną przyrodą, ale też i historią. To tu znajdowała się 
pierwsza osada epoki kamiennej położona na północno-zachodnim 
wybrzeżu Łotwy. Specjalną ścieżkę edukacyjną o długości 0,9 km 
poprowadzono wzdłuż rzeki Pilsupīte. Spacerując po niej można 
dowiedzieć się, jak kształtowały się mierzeje oraz w jaki sposób 
miejscowy krajobraz zmieniał się wskutek upływu czasu i ludzkich 
działań. +371 63269594, tic@roja.lv, visit.roja.lv, www.mammadaba.lv

36. Rezerwat przyrody Ragakāpa   Na terenie rezerwatu 
można podziwiać sosny, wiek których datowany jest nawet na 
340 lat, oraz rzadkie gatunki roślin i ptaków. Swoją trasę można 
ustalić, wybierając jedną z czterech ścieżek: ścieżka krajobrazowa, 
ścieżka owadów, ścieżka sosen i ścieżka roślin, łączna długość których 
wynosi 2 km. Ścieżki są wyposażone w platformy widokowe, solidne 
schody, znajdują się tam również ławeczki oraz tablice informacyjne. 
+371 67754909, info@jurmala.lv, www.visitjurmala.lv

37. Rezerwat ścisłej ochrony „Łąki Randu”   Jedyny przykład 
łąk nadmorskich na Łotwie z unikatową różnorodnością gatunków 
roślin. Można spotkać tu jedną trzecią całej flory łotewskiej, tj. 
w przybliżeniu około 600 gatunków, w tym również te rzadkie 
i zagrożone. Łąki te są znanym na świecie miejscem migracji i 
gniazdowania ptaków. Wśród nich znajduje się ścieżka przyrodnicza 
(4 km), oraz wieża do obserwacji ptaków. +371 64041254, 
info@visitsalacgriva.lv, www.visitsalacgriva.lv

38. Rezerwat przyrody Riežupe   Warto zapoznać się 
z labiryntem sztucznych jaskiń, obejmującym przestrzeń 
460 m i stanowiącym najdłuższy system tego rodzaju w krajach 
nadbałtyckich. Temperatura powietrza przez cały rok wynosi tu +8° C. 
W dolinie Riežupe rosną objęte ochroną rośliny, można tu zobaczyć 
kilka wiekowych drzew oraz unikatową florę. +371 263322259, 
tourinfo@kuldiga.lv, www.smilsualas.lv, www.visit.kuldiga.lv

39. Rezerwat przyrody „Dolina Salacy”   Jedno z 
najpiękniejszych miejsc na Łotwie znajduje się nad rzeczką Salaca. 
Warto przejść się ścieżką przyrodniczą Skaņākalns (4 km) oraz ścieżką 
Daugene (9 km). Rezerwat przyrody Skaņākalns będzie przyjemną 
niespodzianką dla wszystkich tych, którzy szukają unikatowych 
krajobrazów. Nawet najbardziej wymagający nie pozostaną obojętni 
na piękno potężnych jaskiń, skał piaskowych, czy na dźwięk echa 
rozdającego się we wnętrzu skały Skaņākalns. Również rodziny 
z dziećmi znajdą tu dla siebie coś ciekawego. Jeszcze bardziej 
zapierające dech w piersiach widoki zobaczą ci, którzy zdecydują 
się płynąć łódką. +371 64251776, turisms@mazsalacasnovads.lv, 
www.mazsalaca.lv

40. Rezerwat przyrody Sauka   Cichy kącik w Sēliji, gdzie każdy 
może spokojnie wypocząć nad jeziorem i oddać się wędkowaniu. 
Przed wyruszeniem w dłuższą i bardziej wymagającą podróż, 
warto zrobić sobie rozgrzewkę na ścieżce przyrodniczej Tālivalža 
(0.6 km), na ścieżce Velniņa wyposażonej w rozrywki (0.6 km) 
lub udać się na przejażdżkę po ścieżce rowerowej wokół jeziora 
Saukas (25 km). Z wieży widokowej w Ormaņkalnsu rozpościera się 
wspaniały widok na jezioro Saukas oraz lasy Selii. +371 29428226, 
saukasdabasparks@inbox.lv, www.saukasdabasparks.lv

41. Obszar chroniony „Bagna Sedas”   W zatopionych 
wyrobiskach dawnych kopalni torfu zadomowiły się takie rośliny 
jak trzcina i pałka wodna, dlatego powstał tu unikatowy biotop 
sprzyjający gniazdowaniu ptaków wodnych. Aby dowiedzieć się 
jak najwięcej, niezbędne będzie wspięcie się na dwie wieże dla 
obserwacji ptaków oraz zapoznanie się z gablotami informacyjnymi. 
Warto również wybrać się na dłuższą wyprawę dookoła bagna, 
wzdłuż drogi kolejowej (20 km) lub przejść się ścieżką edukacyjną 
Sedas (4-8 km). +371 64725522, tib@valka.lv, visit.valka.lv, www.ldf.lv

42. Formy krasowe w Skaistkalne   Okolice Skaistkalne 
są unikatowym miejscem na Łotwie, gdzie w czasie wycieczki 
z przewodnikiem można zobaczyć zapadliny oraz jeziora krasowe. 
+371 63923797, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv, 
www.mammadaba.lv

43. Park dendrologiczny w Skrīveri   W tym miejscu można 
zobaczyć autentyczne leśne krajobrazy różnych państw świata, 
nie opuszczając terytorium Łotwy. Znajduje się tu około 300 
gatunków i podgatunków drzew oraz krzewów, z których 30 to 
rzadko spotykane gatunki w skali światowej. W parku zostały 
utworzone ścieżki spacerowe, a przy roślinach znajdują się tablice 
z nazwami gatunków w języku łotewskim i łacińskim. +371 28633643, 
tip@skriveri.lv, www.skriveri.lv, www.mammadaba.lv

44. Ścieżki rowerowe w okolicach Smiltene   W lasach, 
znajdujących się w okolicach Smiltene, zostały utworzone 
ścieżki rowerowe o różnej długości oraz skalach trudności, które 
prowadzą przez lasy, doliny i pagórki oraz wzdłuż jezior. Każda ze 
ścieżek oznaczona jest swoim kolorem, dodatkowo wzdłuż nich 
umieszczone zostały mapy trasy. Na trasach można znaleźć miejsca 
do pikników oraz wypoczynku na łonie natury. Długość najdłuższej 
trasy wynosi około 30 km. +371 64707575, tourism@smiltene.lv, 
www.smiltene.lv, www.mammadaba.lv

45. Rezerwat przyrody Svente   Wspaniałe miejsce do 
obserwacji ptaków. W trzcinach jeziora Sventes gnieździ się kilka 
objętych ochroną gatunków, np.: mewa jeziorna, bączek zwyczajny 
oraz inne najczęściej spotykane tu gatunki ptaków. Na górze Eglu 
stoi wieża widokowa, z której zobaczyć można najpiękniejsze 
krajobrazy lasów i jezior Latgalii. Latem można się tu przejść 
ścieżką przyrodniczą, a zimą skorzystać z wyciągów narciarskich. 
+371 65422818, info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv, 
www.mammadaba.lv

46. Rezerwat przyrody Talsińskie pagórki   Warto odwiedzić 
tę okolicę po to, aby na chwilę zatrzymać się w świecie przyrody, 
pospacerować wzdłuż trasy „Skaņa” w Mācītājmuiže, wspiąć się 
na najwyższy szczyt Północnego Kurzeme – Kamparkalns. Można 
tu wypocząć, siedząc na brzegach Sirdserzersa oraz Sapņezersa, 
w otoczeniu lilii wodnych, a także przyjrzeć się ornamentom, 
symbolom oraz bóstwom dawnych Łotyszy, spacerując po ścieżce 
folklorystycznej ''Jāņkalnu'' (1,5 km). Po okolicznych pagórkach można 
się przejechać, wybierając jedną ze ścieżek rowerowych o długości 
od 15 do 37 km. +371 63224165, tic@talsi.lv, www.talsitourism.lv

47. Rezerwat przyrody Teiči   Można się tu poczuć dokładnie 
tak samo jak w środku tundry – wszędzie dookoła znajdują się 
kilometry wodnych przestrzeni, pokrytych mchami i karłowatymi 
brzozami. Bagno Teiči jest z jednym z wielu dziewiczych, mchowych 
bagn w krajach nadbałtyckich. Warto zarejestrować się wcześniej, aby 
skorzystać ze spaceru z przewodnikiem po ścieżce edukacyjnej i móc 
nacieszyć się pejzażami z kilku wież widokowych. +371 26473408, 
+371 26528739, teici@teici.gov.lv, www.daba.gov.lv

48. Rezerwat przyrody Tervete   W tym wspaniałym miejscu 
można spędzić dzień razem z rodziną. W parku znajdują się ścieżki 
spacerowe i place zabaw dla dzieci. Można tam również zobaczyć 
bohaterów wielu bajek oraz ponad 100 rzeźb przedstawiających 
zwierzęta i owady. Na terenie parku można przejechać się 
bajkową ciuchcią, pojeździć na rowerze lub konno. Przyjemne 
ścieżki prowadzą przez sosnowy bór, który liczy już ponad 300 lat. 
W parku znajduje się kilka miejsc przeznaczonych do wypoczynku 
i pikniku. +371 63726212, tervete@lvm.lv, www.tervetesparks.lv, 
www.mammadaba.lv 

49. Ścieżki poprzez bagno Vasenieku w bagnach Stiklu   
Aby lepiej poznać bagno oraz obserwować życie jego mieszkańców, 
nad jednym z bagien Stiklu – nad bagnem Vasenieku, zostały 
wyznaczone ścieżki (4 km). Zwiedzając park można zobaczyć 
zarówno już zdegradowaną część bagna, (idąc wzdłuż kanału 
melioracyjnego), a następnie porównać ją z widokami naturalnej 
części bagna. Z wieży widokowej o wysokości 6 metrów, wiosną 
można zobaczyć tańczące żurawie, a także posłuchać śpiewu 
głuszców i cietrzewi. +371 29452024, ldf@ldf.lv, www.ldf.lv, 
www.mammadaba.lv

50. Chroniony teren przyrodniczy Veclaicene   Grodzisko 
Druskininkai to jeden z obiektów o najbardziej stromych zboczach 
na Łotwie. Wspinając się po ścieżce (2,1 km) na pierwsze wzniesienie, 
ukazuje się naszym oczom najwyższy szczyt Estonii – Suur 
Munamagi (318 m n.p.m.). Poruszając się dalej leśną drogą dotrzemy 
do grodziska Druskininkai, następnie ścieżka poprowadzi nas w dół 
ku jezioru Pilskalne. W znajdującym się niedaleko gospodarstwie 
„Maurini” można zobaczyć dzikie konie, krowy highlander 
i zwierzęta charakterystyczne dla wiejskiej zagrody. +371 26520232, 
janis.prangels@gmail.com, www.veclaicene.lv

51. Rezerwat przyrody Velnezers   To miejsce świetnie 
nadające się do zwiedzania i odpoczynku znajduje się w pobliżu 
Agłony. Jezioro zachwyca swoją tajemniczością – jego głębokość 
wynosi 17 m, a jego niebywale przezroczysta woda ma kolor 
jasnozielony. Na brzegach jeziora rośnie również kilka gatunków 
rzadkich roślin: goździk piaskowy, sasanka otwarta, kukułka bałtycka 
i inne. Niedaleko jeziora znajduje się miejsce dla wypoczynku 
wyposażone w stoliki i ławeczki, a także miejsce na rozpalenie 
ogniska. +371 29118597, turisms@aglona.lv, www.aglona.travel, 
www.mammadaba.lv

52. Rezerwat przyrody „Dolina Windawy”   Na terytorium 
rezerwatu znajdują się takie popularne obiekty turystyczne jak: 
wodospad na rzece Windawie, stary ceglany most na Windawie, 
grodzisko Veckuldīgas. Zimą lub jesienią można zobaczyć jak ryby 
płynące na tarło próbują pokonać wodospad, wyskakując przy 
tym ponad taflę wody. Z wieży widokowej na prawym brzegu 
Windawy można delektować się jednym z najładniejszych widoków 
na dolinę rzeki oraz część starego miasta Kuldīga. W rezerwacie 
przyrody krzyżują się trzy drogi. +371 63322259, tourinfo@kuldiga.lv, 
www.visit.kuldiga.lv

53. Rezerwat przyrody „Widziemski kamienisty 
morski brzeg”   Jest to jedyne miejsce na Morzu Bałtyckim, 
w którym można zobaczyć złoża piaskowca. W wędrówce od 
skały Wietsemiu do Meleki (4 km) lub od Witrupa do Tui (19 km). 
Znajdują się tu zarówno pokryte głazami i kamykami plaże, jak i złoża 
piaskowca, sztuczne wydmy, szare wydmy i łąki. Można tu spotkać 
również rzadkie i znajdujące się pod ochroną gatunki roślin i zwierząt, 
żyjące na brzegu morza. +371 64041254, info@visitsalacgriva.lv, 
www.visitsalacgriva.lv

54. Rezerwat przyrody Vilce   W rezerwacie przyrody każdy 
ma możliwość zobaczyć i poczuć wielkość starego grodziska, 
posłuchać historii majątku ziemskiego w Vilce, rozkoszować 
się cudowną przyrodą i przespacerować się po ścieżkach 
przyrodniczych. Na szerokich łąkach Zaķu możemy znaleźć wygodne 
miejsce do odpoczynku z huśtawkami, zadaszonymi miejscami 
piknikowymi i możliwością rozpalenia ogniska. Można tu aktywnie 
odpocząć i uprawiać sport. +371 63005445, info@visit.jelgava.lv, 
www.visit.jelgava.lv, www.mammadaba.lv

55. Jezioro Ziebrus   Na brzegu jeziora może odpocząć 
i rozerwać się zarówno zapalony rybak, przyrodnik, jak i miłośnik 
aktywnego odpoczynku. Znajduje się tu wieża obserwacyjna, 
wygodna plaża, wypożyczalnia łódek, place sportowe, zadaszone 
miejsca do rozpalenia ogniska, a także wieża do obserwacji ptaków. 
+371 29252368, lvm@lvm.lv, www.mammadaba.lv

56. Chronione miejsca krajobrazowe Ziemelgauja   
Znajdujące się tu ścieżki przyrodnicze – Ziles (2,2 km), Vekšu (0,6 km), 
Gaujienas (6 km), (Randātu (1 km), Vizlas (1,2 km) i ścieżka przyrodnicza 
jezior Kokšu (7 km) – pozwalają rozkoszować się środowiskiem 
naturalnym na brzegach rzeki Gauja, obejrzeć wodospady, 
dolomitowe osady, źródła, skały, charakterystyczne miejscowe rośliny 
i zwierzęta. +371 64720324, ziemelgauja@gmail.com, www.zgauja.lv

1. Obszar chroniony „Pradawna Dolina Abavy”   Dolina 
Abavy (Abavas senleja) jest jedną z najbardziej widowiskowych 
pradawnych dolin Łotwy. Swą niezwykłą formę zawdzięcza 
rzeźbotwórczej działalności lodowców, która miała miejsce w okresie 
zlodowacenia. Na szlaku botanicznym Drubazu (1 km) można 
napotkać na swej drodze krowy Highlander, a także zobaczyć jak 
wygląda wysoko położone bagno. Rośliny objęte ścisłą ochroną 
oraz zwierzęta zamieszkujące bagna Čužu, a także źródło wody 
siarkowodorowej można zobaczyć poruszając się po specjalnej 
ścieżce (3 km). Z kolei na ścieżkach muzeum pod otwartym niebem – 
Pedvāles (1-3 km) – dzieła sztuki idealnie wpisują się w pagórkowaty 
pejzaż zielonej okolicy. +371 63181150, info@kandava.lv, 
www.visitkandava.lv, +371 27841827, info@sabile.lv, www.sabile.lv

2. Park leśny Aizvīķu   To wspaniałe miejsce na spacery dla 
rodzin z dziećmi. Oprócz utworzonych przez przyrodę malowniczych 
leśnych pejzaży z egzotycznymi drzewami, można tu spotkać 
wytworzone ręką ludzką postaci z bajek i legend, które opowiadają 
podróżnikom o wydarzeniach z historii dworku Aizvīķu. W dziuplach 
starych drzew ukryci są ich mieszkańcy – sowy, ptaki i dzikie pszczoły. 
+371 29186717, www.mammadaba.lv, www.priekulesnovads.lv

3. Park przyrodniczy Balkanu kalni (Bałkańskie Góry)   
Trzy krajoznawcze ścieżki przyrodnicze prowadzą wśród mieszanego 
lasu, w którym znajdziemy królestwo różnorakich roślin, strome 
pagórki, wysokie wzgórza i głębokie wąwozy. Na terenie parku 
można podziwiać rzeźby z drewna i kamienia. Przedstawione są 
tu np. formy słonia, wilka i największego w całym kraju strzyżyka 
zwyczajnego. Park zachwyca swoją gamą kolorów o każdej porze 
roku. W czasie spaceru po ogrodzie pełnym ziół, zwiedzającego 
pochłania świat aromatów podsycany wonią parzonej ziołowej 
herbaty. +371 29132664, vijakulsa@inbox.lv, www.vilaka.lv

4. Stromy brzeg Morza Bałtyckiego w Jūrkalnē   To 
jedno z najbardziej malowniczych wybrzeży Bałtyku na Łotwie 
z cichą, dziką plażą i stromym brzegiem sięgającym nawet 
20 m. Z klifu brzegu na piaszczystą plażę prowadzą specjalnie 
zbudowane schody. W położonych tuż przy szlaku gospodarstwach 
można spotkać rasę krowy łotewska niebieska. +371 63630046, 
jurkalne@jurkalnesstavkrasts.lv, www.jurkalnesstavkrasts.lv

5. Park przyrodniczy Bauska   Na brzegach rzek w okolicach 
miejscowości Bauska znajduje się nie tylko jedno z największych 
skupisk występowania dolomitów w Zemgales, ale również 
odrestaurowany zamek w Bauskas i dwór w Mežotnes, naprzeciw 
którego, na lewym brzegu Lielupes skrytego wśród drzew, wznosi 
się zapierający dech w piersiach gródek Mežotnes. Rozpościerające 
się z niego widoki możemy podziwiać z punktu obserwacyjnego. 
+371 63923797, tourinfo@bauska.lv, www.tourism.bauska.lv

6. Obszar chroniony Burtnieku ezera pļavas   Okolice 
Burtnieku to bardzo popularne miejsce dla ornitologicznych 
obserwacji. Nieopodal osady Burtnieku rozpoczyna się trasa Vīsraga 
(2,7 km), która prowadzi podróżnych do wieży obserwacyjnej, z której 
możemy obserwować ptaki, a także zachwycać się okolicznym 
krajobrazem. Po drodze, na tablicach informacyjnych, znajdziecie 
różnego rodzaju grafiki bogate w informacje na temat historii i atrakcji 
przyrodniczych okolicy. +371 25770008, turisms@burtniekunovads.lv, 
www.ldf.lv

7. Obszar chroniony „Cenas tīrelis”   Mostki wśród bagien 
(3,5 km) zostały położone, aby zapoznać odwiedzających z jednym 
z najpiękniejszych w przyrodzie Łotwy rodzajów środowiska 
naturalnego – mchowym i wysokim bagnem. Mostki wiją się 
zarówno wzdłuż przepięknych bagiennych jezior, żyjących w nich 
roślin i zwierząt, jak i w osuszonej części bagna. Na początku 
trasy z mostkami i w jej środku, można wspiąć się na jedną 
z wież obserwacyjnych, aby obserwować ptaki. +371 67012553, 
rigasmezi@riga.lv, www.ldf.lv, www.rigasmezi.lv

8. Obszar chroniony Sitas un Pededzes paliene   
W łączących się dolinach rzeki Sitas i Pededzes znajdują się 
obszerne połacie naturalnych i nietkniętych przez człowieka łąk 
rozlewiskowych, na których pasie się ponad 60 dzikich koni i stado 
krów rasy Highlander, liczące 80 sztuk. Warto wybrać się na spacer 
krajoznawczy wzdłuż brzegów rzeki Pededze o długości 3,8 km lub 
zgłosić się na wyprawę ornitologiczną. Można również wsiąść do 
łódki i zachwycić się wiekowymi dębami na obu brzegach rzeki. 
+371 64497729, turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv, www.ldf.lv

9. Park Krajobrazowy Dolina Dźwiny   Na przestrzeni ponad 
dziesięciu kilometrów, między miejscowościami Skrīveri a Aizkraukle, 
po obu brzegach Dźwiny zachował się jeszcze fragment dawnej 
doliny tej rzeki. Szlak Dźwiny (10 km), szlak Senbaznīcas, szlak Ašķeres 
albo Spīdalas (0,4 km), szlak Antona i szlak Karikstes (0,3 km) pozwolą 
niespiesznie zapoznać się nie tylko z różnorodnym pejzażem doliny, 
ale również z bogactwem obiektów historyczno-kulturowych. 
+371 26394302, info@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

10. Park Krajobrazowy Zakola Dźwiny   Pomiędzy Daugavpils i 
Krāslavą, na ośmiu zakolach Dźwiny, położony jest park krajobrazowy, 
w którym można nie tylko wybrać się na spacer Markowskim 
szlakiem turystycznym (1,6 km), czy szlakiem Adamowa (2 km), ale 
i obserwować okolicę z wieży widokowej w Priedaine. Warto wybrać 
się na wycieczkę rowerową po trasie Krasław (Krāslava) – Józefów 
(Juzefova) (46 km) lub na wyprawę łodzią albo tratwą i podziwiać 
wszystkie zakola rzeki. +371 65471321, +371 65422818, +371 65622201, 
info@visitdaugavpils.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv, tic@kraslava.lv, 
www.visitdaugavpils.lv, www.visitkraslava.com, www.mammadaba.lv

11. Park krajobrazowy Wyspa Doles  Wyspa Doles znajduje 
się pośrodku rzeki Dźwiny. Miejsce to wybierane jest najczęściej 
na romantyczne przechadzki. Piękne są tutaj zwłaszcza wiosenne 
wieczory, które odsłaniają przed nami czarowne zakątki. Warto 
wybrać się do muzeum Dźwiny i przespacerować po tutejszym 
parku. Można podziwiać tutaj także dwunastometrowe osady 
dolomitowe, stojące nad brzegiem rzeki.  +371 67216367, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, www.daugavasmuzejs.lv

12. Rezerwat przyrody i szlak przez bagna Dunikie   Ten 
pieszy szlak, liczący 4,5 km prowadzi nas drewnianą promenadą, 
która przebiega przez bagna Tīrspurvas do ponad stuletniego 
lasu grabowego Luknas. Gałęzie drzew sięgają tu na wysokość 
pięciopiętrowego budynku. Warto wybrać się w to miejsce, aby 
rozkoszować się zarówno niezwykłą ciszą, która zawsze panuje na 
bagnach, jak i niecodziennym pierwotnym bagiennym pejzażem 
z widokiem na okoliczne jeziora i wysepki. +371 26335266, 
www.mammadaba.lv

13. Park Krajobrazowy Dvietes palienē   Jest to jeden 
z największych i najlepiej zachowanych naturalnych rzek 
zalewowych w Europie. Ze stacji ornitologicznej jeziora Skuķu można 
zaobserwować miejsca lęgowe i gniazda ptaków wędrownych. 
O każdej porze roku można zobaczyć tu dzikie konie i krowy. Wokół 
parku przebiega ścieżka rowerowa o długości 25 km. +371 29491927, 
edmunds@ldf.lv, www.dvietespaliene.lv

14. Park Krajobrazowy Embūte   W tej niezwykłej, malowniczej 
okolicy, na środkowej części wzniesienia Embūte, można zobaczyć 
zarówno piękną naturę, jak i interesujące obiekty turystyczne: 
grodzisko Embūte, dwory, ruiny zamku i kościoła, miejsce śmierci 
legendarnego wodza Indulisa, tamę Juoda i wieżę widokową. 
+371 26632134, embutes.tic@inbox.lv, www.liepaja.travel

Ścieżki przyrodnicze

Punkty widokowe, wieże 
obserwacyjne, zespoły krajobrazowe

Miejsca obserwacji ptaków i zwierząt

Ścieżki rowerowe

Oznaczenia

Parki Narodowe

+371 6 xxxxxxx
Numer telefonu 
stacjonarnego

+371 2 xxxxxxx
Numer telefonu 
komórkowego

Walory przyrodnicze 

W najpopularniejszym łotewskim kurorcie Jurmała znajduje się także 
Park Narodowy Ķemeri, który oferuje zwiedzającym liczne możliwości 
odpoczynku na łonie natury. Jest to teren należący do programu 
„Natura 2000”, który szczególnie wyróżnia się błotnymi jeziorami, 
tirelskimi bagnami Ķemeri, znaleźć tu można prawie wszystkie rodzaje 
lasów charakterystycznych dla szerokości geograficznej Łotwy, łąki, na 
których pasą się zarówno zwierzęta leśne, konie, jak i krowy Highlander, 
morskie nabrzeża i plaże z białym piaskiem i suchymi lasami sosnowymi, 
trzy wielkie jeziora, szerokie i ciche wody, które napawają spokojem. 
Okolice Ķemeri są niezwykle bogate w wody mineralne i lecznicze. Już w XVIII wieku 
został założony kurort Ķemeri, do którego cały czas przyjeżdżają ludzie z całej Europy, 
aby korzystać z siarkowych źródeł i borowinowych kąpieli.

 Mostki położone nad bagnami Ķemeri (3 km), mostki z trzciny nad jeziorem Kaņiera 
(0,6 km), trasa grodziska Kaņiera (1,5 km), trasa wzdłuż jeziora Slokas (3 km). Malownicza 
ścieżka przyrodnicza (3,5 km) i ścieżka Baskāju (1,5 km), trasa „Valguma pasaulē” (3,5 km)

 Wieża nad jeziorem Kaņiera, wieża na łąkach Dunduru, wieża nad jeziorem Slokas 

 Park sanatoryjny Ķemeri, jeziora Kaniera i Slokas, łąki Dunduru

 Trasa rowerowa w okolicach jeziora Slokas (12 km), trasa wokół zamku 
w Šlokenbekas (17 km), trasa Meža (16 km), trasa Lustūžkalna (22 km),  
trasa piesza i rowerowa na wydmach Zaļās (10 km)

 Jeziora Kaņiera i Valguma

 www.daba.gov.lv/kemeri, pieriga@daba.gov.lv, +371 67730078

Park Narodowy Ķemeri

Szczególnie charakterystyczny dla Łatgalii – jednej z czterech krain 
historycznych składających się na współczesną Łotwę – jest Park 
Narodowy Raźno, gdzie można zobaczyć zapierające dech w piersi 
pejzaże, zbiorniki wodne, lasy i różnorodność natury. Na terenie parku 
znajduje się kilka jezior. Jednym z nich jest Raźno, drugie największe 
jezioro Łotwy. Jego piaszczyste plaże wręcz proszą się o to, żeby 
nazywać jezioro Raźno „Łatgalskim morzem”. Jezioro to jest bogate 
w ryby, a na jego brzegach stworzono kilka dobrze wyposażonych stref 
wypoczynku. Jezioro Ežezers charakteryzuje się tym, że znajduje się na nim około 70 
wysp, z których niemal połowa zarosła trzciną i sitowiem. W parku znajduje się trzecie 
największe wzgórze Łotwy - Lielais Liepukalns (289 m n.p.m.), które charakteryzuje się 
dość dużą, jak na łotewskie warunki, wysokością. Przy jeziorze Raźno na wzniesieniu 
Mākoņkalna zachowały się pozostałości zbudowanego w XIII wieku kamiennego zamku 
Kawalerów mieczowych.

 Szlak bagna Andrupene (1 km), szlak Akmenu (1 km), szlak grodów Stalīdzāni 
(Wzgórze Sviluša) (0,5 km), leśny szlak Grumušku (2 km), las dębowy Piloru (0,1 km)

 Mākoņkalns, Lielais Liepukalns, gród Vecslobodas

 Jeziora: Raźno, Kaunatas, Bižas i Ežezers

 Na rowerze wokół jeziora Raźno (46 km), wśród wzgórz Łatgalii - w pobliżu Lielais 
Liepukalns (30 km), „Tajemnice jeziora Ežezers" (36 km), miejsca kultu w okolicach 
Liepukalns (18 km), legenda o kamieniach Mākoņkalns (16 km), okolice posiadłości 
w miejscowości Zosna (11 km)

 Jeziora: Ežezers i Raźno 

 www.daba.gov.lv, latgale@daba.gov.lv, +371 64605860

Park Narodowy Raźno (Rāznas)

Na terytorium parku można zwiedzić jedyne w swoim rodzaju muzeum 
geologicznej historii morza Bałtyckiego. Znajduje się tam pradawny klif 
Bałtyckiego Jeziora Lodowcowego sięgający do 50 m wysokości. Jest 
on porośnięty bogatym gatunkowo naturalnym lasem szerokolistnym, 
znajduje się tam także kompleks wyrzeźbionych przez wiatr wydm wraz 
z powstałymi między nimi zagłębieniami. Najpiękniejszą częścią parku 
jest nabrzeże morskie z piaszczystą plażą, suchymi sosnowymi lasami, 
zatoką przybrzeżną i rzędami wydm, ciągnącymi się na przestrzeni 
kilku kilometrów i odkrywającymi przed nami wyrzeźbione przez 
wiatr wielokształtne formy. Park narodowy znajduje się na szlaku wędrówki ptaków. 
Każdej wiosny można zaobserwować tu wielkie skupiska różnorodnych gatunków 
ptaków migrujących. Teren parku zamieszkują również rzadko spotykane i objęte 
ochroną gady, takie jak: żółw błotny i gniewosz plamisty, a w okolicach Kolki – ropucha 
paskówka. W położonych na wybrzeżu parku narodowego osadach rybackich można 
zapoznać się ze spuścizną narodową Liwów, która jest ważną częścią historyczno-
kulturowej tożsamości Europy Północnej.

 Okrążenie cypla Kolka (3 km), Wzdłuż brzegu morza (40 km), „Poznajmy Mazirbi” 
(10 km), Sosnowa ścieżka Kolkasraga (1 km), ścieżka przyrodnicza Ēvažu (0,5 km), 
ścieżka przyrodnicza Pēterezera (3,5 km)

 Latarnia Slītere, punkt widokowy na zboczu Niebieskich Gór (Zilie kalni), punkt 
widokowy na stromym brzegu Ēvažu

 Ēvažu, sosnowa ścieżka Kolki, ścieżki przyrodnicze Slītere, brzeg morski wzdłuż 
wioski Slītere Vaide i cyplu Kolka

 Dookoła Slītere (50 km), Szlakiem liwskich wiosek (28 km), ścieżka przyrodnicza 
„Mazbānīša” (kolejki wąskotorowej) (17 km)

 Dookoła latarni Kolka (15 km)

 www.slitere.lv, kurzeme@daba.gov.lv, +371 63286000

Park Narodowy Slitere

Dlaczego warto wypocząć na łonie łotewskiej natury?

Ścieżki wodne, łowiska ryb

© Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju, 2017

ODPOCZyNEK NA 
ŚWIEżyM POWIETRZU

MAPA TURySTyCZNA

Odkryjcie więcej fantastycznych miejsc 
na Łotwie!
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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

1 Centrum informacji turystycznej Kurlandia

1 Walory przyrodnicze Łatgalia

Park narodowy Liwonia

Semigalia

Legenda

ZATOKA RySKA

Centra informacji turystycznej

Droga główna
Międzynarodowy port 
lotniczy

Droga z oddzielnymi pasami ruchu Przeprawa promowa

Pozostałe drogi Przystań jachtowa

Kolej

Zaplanuj odpoczynek i przygotuj się!
•	 Doceń odpoczynek na Łotwie, ponieważ sama podróż ma wpływ na środowisko.
•	 Do pakowania prowiantu wykorzystaj naczynia wielokrotnego użytku.
•	 Inwentarz możesz pożyczyć lub wynająć. Nie musisz wszystkiego kupować.
•	 Staraj się jak najczęściej korzystać ze środków komunikacji publicznej.

Przestrzegaj zasad i praw innych!
•	 Zapoznaj się z zasadami wizyty na danym terytorium i stosuj się do nich.
•	 Pamiętaj, że w niektórych miejscach możesz spotkać się z dodatkowymi 

ograniczeniami. Przeważnie są one związane z regułami ochrony przyrody, 
odpoczynkiem, terenem prywatnym, ziemiami rolniczymi itp.

Nie zostawiaj po sobie śladów!
•	 Spaceruj po ścieżkach lub mostach, żeby nie wydeptywać okolicy.
•	 Postoje organizuj w miejscach do tego przeznaczonych. Chroń rośliny trawiaste, 

mchy, porosty i miejsca ich wzrastania.
•	 Poruszaj się cicho, by nie przeszkadzać dzikim zwierzętom.
•	 Z odwiedzonych miejsc zabierz jedynie fotografie i wspomnienia.
•	 Jeśli w pobliżu nie ma toalety, wyryj jamkę z dala od wody, ścieżki i miejsc postoju.
•	 Odchodząc, dokładnie ją zasyp.
•	 Oszczędnie korzystaj z papieru toaletowego. Nie bój się korzystać z naturalnej 

alternatywy: mchu, liści, śniegu.

Ostrożnie z ogniem!
•	 Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych, ukazanych 

w przewodniku. Bierz tylko tyle drewna, ile potrzebujesz, zwłaszcza w miejscach, 

do których jest one dowożone.
•	 Na zorganizowanie miejsca pod ognisko w miejscach do tego nieprzeznaczonych 

potrzebna będzie ci zgoda właściciela ziemi lub osób odpowiedzialnych za obsługę 
terenu.

•	 Jeśli ją otrzymasz, przemyśl wybór miejsca;
- wykorzystaj już istniejące miejsce,
- jeśli nie ma takiego, wytnij i rozwałkuj lub zdejmij darń.
•	 Plac powinien być dwa razy większy niż ognisko.
•	 Po rozpaleniu, posprzątaj miejsce po ognisku i poczekaj, dopóki nie ostygnie popiół 

i węgiel. Tylko w takim przypadku ułóż darń z powrotem na miejsce.
•	 Materiały potrzebne do rozpalenia ogniska zbierz z ziemi. Unikaj łamania gałęzi 

z rosnących drzew.
•	 Pamiętaj!� Nigdy nie rozpalaj ognisk w łatwopalnych miejscach i w sezonie 

pożarowym.

Bierz kąpiel oraz myj naczynia z dala od wodopojów!
•	 Wodę do mycia naczyń zaczerpnij w większym naczyniu. Zużytą wodę wylej 

na ziemię, a nie do rzeki lub jeziora. W ten sposób unikniesz niepotrzebnego 
zanieczyszczenia wodopoju.

•	 Środków myjących używaj tylko wtedy, jeśli jest to naprawdę konieczne.

Rozpakuj, wykorzystaj, zapakuj!
•	 W miarę możliwości nie korzystaj zbyt często z materiałów jednorazowego użytku. 

W ten sposób zmniejszysz nagromadzenie śmieci.
•	 Resztki artykułów przemysłowych, opakowania po herbacie lub po produktach 

spożywczych zbierz i zabierz ze sobą.

AutobusPorady ekologiczne: Wybierz ochronę przyrody! www.daba.gov.lv
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Odległości między miastami (km)

Ryski międzynarodowy dworzec autobusowy
•	 Adres: Prāgas iela 1
•	 Rozkład jazdy autobusów: www.autoosta.lv 
•	 Bilety internetowe: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
•	 Aplikacja	mobilna	(Google	Play	•	App	Store):	Bezrindas
•	 Informacja telefoniczna: +371 90000009 (połączenie płatne)
•	 Godziny otwarcia kas: 6:00–22:00

Pociąg

Centralny Dworzec Kolejowy w Rydze
•	 Adres: Stacijas laukums 2
•	 Rozkład jazdy: travel.ldz.lv, www.pv.lv/en
•	 Aplikacja	mobilna	(Google	Play	•	App	Store):	Pasažieru	vilciens
•	 Infolinia: +371 67231181 (bezpłatna)
•	 Godziny otwarcia kas biletowych  

dla połączeń krajowych: 4:30–23:40

1. Aglona www.aglona.lv

2. Aizpute www.aizputesnovads.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. Ikšķile www.ikskile.lv/turisms

25. Jaunjelgava www.jaunjelgava.lv

26. Jēkabpils www.jekabpils.lv

27. Jelgava   www.visit.jelgava.lv

28. Jūrmala www.visitjurmala.lv

29. Jūrmalciems 
 www.jurmalciemaklajumi.viss.lv

30. Kandava www.visitkandava.lv

31. Koknese www.koknese.lv

32. Kolkasrags www.kolkasrags.lv

33. Krāslava www.visitkraslava.com

34. Kuldīga   www.visit.kuldiga.lv

35. Ķekava www.kekava.lv

36. Lipawa   www.liepaja.travel

37. Līgatne   www.visitligatne.lv

38. Limbaži   www.visitlimbazi.lv

39. Līvāni www.livani.lv

40. Ludza, Cibla www.ludza.lv

41. Madona www.visitmadona.lv

42. Mazsalaca www.mazsalaca.lv

43. Naujene www.naujene.lv

44. Nīca www.nica.lv

45. Ogre www.visitogre.lv

46. Pārgauja www.pargaujasnovads.lv

47. Pāvilosta www.pavilosta.lv

48. Pļaviņas www.plavinunovads.lv

49. Preiļi www.preili.lv

50. Priekule www.priekulesnovads.lv

51. Rauna www.rauna.lv

52. Rzeżyca, Viļāni www.rezekne.lv

53. Ryga  www.liveriga.com

54. Roja www.roja.lv

55. Rucava www.rucava.lv

56. Rūjiena www.rujiena.lv

57. Sabile www.sabile.lv

58. Salacgrīva www.visitsalacgriva.lv

59. Salaspils www.salaspils.lv

60. Saldus   www.saldus.lv

61. Saulkrasti   www.visitsaulkrasti.lv

62. Sigulda www.tourism.sigulda.lv

63. Skrunda www.skrundasnovads.lv

64. Smiltene www.smiltene.lv

65. Strenči www.strencunovads.lv

66. Talsi    www.talsitourism.lv

67. Tērvete www.zemgaletourism.lv

68. Tukums www.turisms.tukums.lv

69. Valdemārpils www.valdemarpils.lv

70. Valka www.valka.lv

71. Valmiera   visit.valmiera.lv

72. Varakļāni www.varaklani.lv

73. Windawa www.visitventspils.com

74. Viesīte www.viesite.lv

75. Zaņa www.zana.lv

   - posiadacz znaku jakości „Q–Latvia”

Regionalne stowarzyszenia turystyczne

Kurlandia  www.kurzeme.lv

Łatgalia  www.visitlatgale.com

Liwonia  www.vidzeme.com

Semigalia  www.travelzemgale.lv

EDEN

Przydatne numery telefonów

Klipy wideo o turystyce na Łotwie

www.vimeo.com/channels/latviatravel

Samochód

Łotewski zarząd dróg
•	 Ograniczenia w ruchu drogowym: www.lvceli.lv
•	 Informacje przydatne dla kierowców: www.celugids.lv

Centrum informacji
Telefon całodobowej informacji: +371 65025555

Dyrekcja bezpieczeństwa ruchu drogowego (CSDD)
•	 Tel: +371 67025777
•	 www.csdd.lv

Łotewski Klub Motoryzacyjny (LAMB)
•	 Całodobowa pomoc na drodze i informacja. Tel: 1888
•	 www.lamb.lv

Wynajem samochodów w Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Ryga” 
www.avis.lv, www.budget.lv, www.europcar.lv, www.sixt.lv

Rowery

Europejska sieć szlaków rowerowych EuroVelo www.eurovelo.org

Europejska sieć szlaków rowerowych GreenWays www.vidzeme.com

Jeśli chcesz wypożyczyć rower, kupić przewodnik, dowiedzieć się więcej o wycieczkach 
z przewodnikiem lub zasięgnąć innych informacji skontaktuj się z lokalnym biurem 
informacji turystycznej!�

W pociągach można przewozić rowery! 
Jeśli wymiary roweru przekraczają dwa metry, należy zakupić bilet bagażowy.

Uważaj na swój rower!
•	 Kupując rower, zawsze domagaj się wydania paszportu rowerowego, w którym jest 

zapisany numer ramy.
•	 Używaj sprawdzonego roweru.
•	 Nie zostawiaj roweru bez opieki na dłuższy czas. Staraj się parkować w miejscach 

chronionych, w pobliżu obiektów monitorowanych lub po prostu w miejscach 
publicznych.

•	 O ile pozwalają na to warunki, przypinaj rower do stojaka za ramę oraz koła.
•	 W przypadku pozostawiania roweru na dłuższy czas, zabieraj ze sobą sprzęt 

dodatkowy – latarki, komputer rowerowy, pompkę itp.
•	 Aby uniknąć kradzieży siodełka lub opon, stosuj specjalne śruby.

Taksówka

Za przejazd taksówką można zapłacić zarówno gotówką, jak i kartą kredytową. 
Niektórzy kierowcy przyjmują płatność wyłącznie gotówką. Jeśli chcecie dojechać poza 
granicę Łotwy, ustalcie najpierw wysokość opłaty z kierowcą.

Aplikacja mobilna Latvia.travel

Bezpłatna aplikacja mobilna dla systemów iOS i Android. 
Szybki i łatwy dostęp do informacji o zabytkach, 
noclegach, lokalach gastronomicznych, punktach 
informacji turystycznej i nadchodzących wydarzeniach. 
Aplikacja ułatwia szybkie orientowanie się w terenie, 
a zawarta w niej mapa nie tylko ułatwia wyszukiwanie 
miejsc, ale także wyznacza najkrótszą trasę do 
wybranego punktu i pokazuje odległość (dla tras 
pieszych i samochodowych).

Park Narodowy 
Gauja

Park Narodowy 
Raźno

Park Narodowy 
Ķemeri

Park Narodowy 
Slītere

Międzynarodowy 
numer kierunkowy

+
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Numery alarmowe (bezpłatne)

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

1
 

1
 

8
 

8
 

1
 

1
 

8
 

9

Wszelkiego rodzaju informacje 
o Łotwie (usługa płatna)

Wyróżnienie EDEN dla Modelowego Ośrodka 
Turystycznego Europy otrzymały miejscowości

10
 

11 Jurmała 27
 

28 Līgatne 29 Tērvete

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


