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Matkailukartta 
Latvia
Inspiroidu ja tutki!

Riika 

Joka askeleella vanhakaupunki paljastaa reilun 800 vuoden ikäisen 
viehätystään vaikuttavista keskiaikaisista kirkoista ja vetomaisista 
museoista tyylikkäitä kahviloita ja ravintoloita pursuaviin pikkukatuihin ja 
aukioihin.

Sigulda

Gauja-joen muinaislaakson rannoilla sijaitsee eräs Latvian kauneimpiin 
kuuluva kaupunki, joka tarjoaa henkeäsalpaavia maisemia ja 
adrenaliinitäytteisiä aktiviteetteja ympäri vuoden.

Rundālen palatsi

Baltian koristeellisimmassa palatsissa aika rientää kuin huomaamatta 
tutustuessa Kuurinmaan herttuakunnan arkeen 1700-luvun huoneissa, 
saleissa ja hurmaavassa ruusutarhassa.

Itämeren rannikko

Yli 500 km pitkä rannikkoalue tarjoaa valkoisia hiekkarantoja, vaikuttavia 
rantatörmiä ja jäätikön tuomia kivenlohkareita!

Kansallispuisto Ķemeri

Pitkospuureitit, näköalatornit ja vaikkapa pyöräily kutsuu vetämään 
jalkaan mukavat kengät ja jättämään taakse arjen vilinää!

Jūrmala

Baltian suurin merenrantakaupunki tarjoaa yli 25 km pitkää 
valkoista hiekkarantaa, terveellistä mäntykangasilmaa, kylpylöitä ja 
parantoloita elämänvoiman elvyttämiseksi ja elämästä nauttimiseksi 
täysin rinnoin!

Luonnonpuisto Tērvete

Vierailu metsässä asuvalla ystävällisellä noidalla ja kokonaisessa 
tonttukaupungissa tarjoaa myös ketteryyskokeita ilmaradalla ja muita 
koko perheelle sopivia toimintamahdollisuuksia!

Līgatne

Luontopolkuja villieläimineen, käsityöläisten ja viinintekijöiden 
asuttamia luolia sekä täysin puusta luotu puisto tarjoaa 
tasapainottavia luontokokemuksia.

Cēsis

Keskiaikaisen katukiveyksen ja tiilikattojen lisäksi kaupunki on 
säilyttänyt Latvian mahtavimmat linnanrauniot, joihin pääsee 
tutustumaan myös lyhtyjen valossa linnan palvelijoiden avustuksella.

Aglonan bazilika

Katolisen maailman tunnettuihin pyhäpaikkoihin kuuluvassa 
basilikassa maailman murheet unohtuvat hetkeksi ja mieleen 
palautuvat kaikkein tärkeimmät asiat.

Kuldīga

Hurmaava pikkukaupunki on kuin luotu romanttista lomaa varten: 
rakastumaan kutsuvat niin vanhakaupungin muinaiset puutalot ja 
maalauksellinen tiilisilta kuin leveä Venta-joen putous lentävine 
kaloineen.

Liepāja

Sotasataman jylhyys ja Itämeren viehätys ei jätä ketään kylmäksi! 
Kaupungin erikoisuuksiin kuuluu myös hienoja jugendtyylisiä 
rakennuksia ja maailman pisin meripihkakaulakoru. 

Ventspils

Perheystävällisessä kaupungissa "laiduntavat" epätavalliset 
lehmät, joiden lisäksi kaupunki tarjoaa kiireetöntä rentoutumista 
valkohiekkarannoilla, hauskanpitoa huvipuistoissa ja matkustamista 
kapearaiteisella rautatiellä rannikon ulkoilmamuseossa.

Vuodenkiertojuhlia

Parhaiten latvialaisiin pääsee tutustumaan perinteiden kautta. 
Omalla erityisellä tavallaan vietetään kesä- ja talvipäivän seisauksia, 
pääsiäistä, Mikon ja Martin päivää sekä merijuhlaa.

Järvialue

Soutuvene on paras tapa tutustua Latgalen järvien kauniisiin 
lahtiin tai ihailla rantoja. Matkalla varmasti tulee vastaan jokunen 
vieraanvarainen latgalelainen, joka osaa leipoa leipää ja tehdä 
ruukkuja.

Kulinaarinen perintö

Latviasta kunnolla nauttimaan pääsee vain tutustumalla myös 
paikallisiin perinneruokiin ja -juomiin, jotka usein löytyvät vain tietyiltä 
alueilta!
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