
1

peterbaznica.riga.lv

2

www.lnmm.lv

3

fm.mvm.lv

4

www.mencendorfanams.com

5

www.melngalvjunams.lv

6

www.rigamuz.lv

7

www.doms.lv

8

www.rigasbirza.lv

9

www.archmuseum.lv

10

www.president.lv

11

www.lnmm.lv

12

www.karamuzejs.lv

13

www.centraltirgus.lv

14

www.dabasmuzejs.gov.lv

15

www.opera.lv

16

www.liveriga.com

17

www.lnvm.lv

18

www.okupacijasmuzejs.lv

19

www.liveriga.com

20

www.lnmm.lv

21

www.mvm.lv

22

www.jugendstils.riga.lv

23

www.okupacijasmuzejs.lv

24

www.laimasokoladesmuzejs.lv

25

www.railwaymuseum.lv

26

www.lipke.lv

27

www.nbd.gov.lv

28

www.kalnciemaiela.lv

29

www.lvrtc.lv

A B

#enjoylatvia

5

4

1

2

3

15

6

7

9
8

10

11
12

16
17

14

13

18

27

28

26

25

29

21

20
19

22

23

24

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

11

13

Pardauguva 2-5 km

25. Latvijos Geležinkelio istorijos muziejus  
 B | Uzvaras bulvāris 2A, Rīga   Ar esate kada 
nors norėję patekti ten, kur paprastai keleiviams 
durys yra užrakintos? Ateikite į svečius ir duokite 
valią smalsumui! Pažiūrėkite, kaip veikia garo 
lokomotyvas, įlipkite į pastarojo kabiną ir 
nusifotografuokite, pasivažinėkite rankine drezina 
ir įsitikinkite, kaip per porą šimtmečių pasikeitė 
traukiniai! 

26. Žanio Lipkės memorialas  
 B | Mazais Balasta dambis 9, Rīga   Atskleiskite 
Rygos labiausiai paslėptą muziejų ir susipažinkite 
su drąsiausiu vyru, kuris Antrojo pasaulio karo 
metu nuo nacistų išgelbėjo daugiau nei 50 žydų, 
slėpdamas juos savo namo daržinėje! Esant 
memoriale galima aiškiai įsivaizduoti, kad net 
tokiose aplinkybėse negeso žmonių lūkesčiai ir 
troškimai gyventi.

27. Latvijos universiteto Botanikos sodas  
 B | Kandavas iela 2, Rīga   Ar jau norite be skubos 
pasivaikščioti po erdvų sodą, kuriame galima 
pasidžiaugti egzotiškais augalais iš viso pasaulio, 
apžiūrėti Tropų namo spalvotus drugelius, ar 
paprasčiausiai mėgautis gamta pačiame miesto 
epicentre? Maloniai kviečiame!

28. Kalnciemo gatvės kvartalas  
 B | Kalnciema iela 35, Rīga   Atnaujintas medinių 
pastatų kvartalas, kuris apsupa nedidelį obelų 
sodą ir kiemą, ne tik pritraukia dėmesį, bet tampa 
gana šurmulinga vieta šeštadieninių turgaviečių, 
koncertų ir švenčių metu. Šiokiadieniais čia 
galima išgerti puodelį kavos ar paragauti valgių 
iš sezono produktų, ar nusipirkti vyno. Pailsėkite 
nors akimirkai nuo miesto šurmulio šioje 
gaivinančioje oazėje!

29. Televizijos bokštas  
 B | Zaķusalas krastmala 1, Rīga   Rygą dažnai 
vadina mažuoju Paryžiumi, bet, tiesą sakant, yra 
antraip – Eifelio bokštas yra žemesnis už Latvijos 
ir visos Europos Sąjungos aukščiausią bokštą! 
Greitaeigis liftas pakels Jus į kvapą gniaužantį 
aukštį, iš kurio galėsite matyti senąją Rygą, miesto 
centrą, Pardauguvą, o aiškiu oru net laivus Rygos 
įlankoje. Tokios nuostabios panoramos Jūs niekur 
kitur nerasite!

13. Centrinis Rygos turgus  
 A | Nēģu iela 7, Rīga   Buvusiuose cepelinų 
angaruose įrengta viena iš didžiausių turgaviečių 
Europoje. Šią vietą galima vadinti gidu į Latvijos 
kulinarijos pasaulį. Čia visada valdo šurmulys, 
šviežius produktus galima ne tik apžiūrėti, bet ir 
paragauti, ir stebėti, kaip visa tai perka vietiniai 
gyventojai. Bet kuriuo atveju tai bus skanus 
nuotykis Jūsų pojūčiams!

14. Latvijos Gamtos muziejus 
 A | Krišjāņa Barona iela 4, Rīga   Reikia tik 
atidaryti duris, kad susipažintum su gamta 
pačiame Rygos centre! Gyvūnų ir paukščių iš viso 
pasaulio, iškamšų, vabzdžių, augalų ir mineralų 
kolekcijos, pats gali pažadinti vulkaną ar sukelti 
žemės drebėjimą, gali nusifotografuoti gintare, o 
interaktyvūs ekranai ir žaidimai leis praleisti laiką ir 
vaikams ir suaugusiems net keletą valandą.

15. Latvijos nacionalinė opera ir baletas  
 A | Aspazijas bulvāris 3, Rīga   Viešint Rygoje, 
nepraleiskite progos mėgautis pasaulinio lygio 
koncertais ir parodomis Baltajame name! Akustika 
19 amžiaus teatre yra nuostabi, o prabangus 
interjeras suteikia nepakartojamai šventinį pojūtį. 
Pasikvieskite draugus ir, vadovaujant gidui, 
užeikite į paslaptingus užkulisius, ir palepinkite 
save taure šampano operos kavinėje!

16. Laisvės paminklas  
 A | Brīvības piemineklis, Rīga   Žaliąją damą, kuri 
yra stiepiasi virš medžių viršūnių ir virš galvos 
laiko tris auksto žvaigždes, vietiniai meiliai vadina 
Milda. O obelisko apačioje yra akmens skulptūros, 
kurios pasakoja apie svarbius įvykius valstybės 
istorijoje ir kultūroje. Tai simbolis Latvijos 
nepriklausomybei! Dienos metu prie paminklo 
kas valandą keičiasi garbės sargyba – tai verta 
pamatyti!

17. Latvijos Nacionalinis istorijos muziejus  
 A | Brīvības bulvāris 32, Rīga   Jeigu norite 
sužinoti pačius svarbiausius faktus apie Latvijos 
istoriją nuo seniausių laikų iki šiandienos ir įsigyti 
gražius etnografinius suvenyrus, tai čia yra tikroji 
vieta. Ir, jei dar pasikviesite gidą, per valandą 
tapsite vos ne Latvijos istorijos ekspertu.

18. Latvijos okupacijos muziejus  
 A | Raiņa bulvāris 7, Rīga   Apie po 
Antrojo pasaulinio karo prarastą valstybės 
nepriklausomybę pasakoja ne tik istoriniai faktai, 
bet ir daugelio žmonių tragiški likimai 50 metų 
laikotarpyje. Nuotraukos, vaizdo įrašai ir kiti 
liudijimai, leis jums susimąstyti apie tai, ką patyrė 
beveik kiekviena latvių šeima.

1. Šv. Petro bažnyčia  A | Skāņu iela 19, Rīga   
Pakilk arčiau debesų aukščiausioje Rygos 
bažnyčioje, kurią miestelėnai pradėjo statyti jau 
13 amžiuje! Nuo bažnyčios bokšto, kurio viršūnėje 
sėdi milžiniškas auksinis gaidys, atsiveria vienas 
iš įspūdingiausių vaizdų į senamiesčio stogus, ką 
galima įamžinti nuostabiose nuotraukose. Ir tada 
galima leistis žemyn ir prieiti arčiau prie vietų, 
kurios įkrito akin.

2. Dekoratyvinės dailės ir dizaino 
muziejus  A | Skāņu iela 10, Rīga   Latvijos 
menininkai jau nuo 19 amžiaus aistringai užsiėmė 
apdaila, tai galima apžiūrėti vienoje iš seniausių 
Rygos mūrinių pastatų, kur kažkada buvo 
bažnyčia. Prabangūs indai iš porceliano, molio 
ir stiklo, raštuotos antklodės, drožinėti mediniai 
baldai – tai tik maža įžvalga į menininkų fantazijos 
polėkį! O kur dar stebinančios keičiamos parodos, 
kur galėsite semtis kūrybinių įdėjų savo namų 
dizaino atnaujinimui.

3. Farmacijos muziejus  
 A | Riharda Vāgnera iela 13, Rīga   Ypatingi kvapai 
ir pojūčiai slepiasi trijuose 18 amžiaus Senosios 
Rygos namuose. Jų vidiniuose kiemeliuose net 
įrengti vaistažolių sodeliai, kad jums būtų galima 
papasakoti, kaip atsirado vaistinės- pradedant 
liaudies medicina ir alchemikų laboratorijomis, 
kur buvo gaminami milteliai ir mikstūros, iki pat 
21 amžiaus farmacijos pasiekimų.

4. Mencendorfo namai  
 A | Grēcinieku iela 18, Rīga   Ar norite 
pasisvečiuoti daugelio amžių senovėje pas 
turtingiausią Rygos pirklį? Jeigu šeimininkas būtų 
namuose, jis jus pavaišintų geriausia kava Rygoje 
ir parodytų prabangias, bet jaukias patalpas, 
puoštas unikaliais sienų ir lubų piešiniais. Po to 
nuvestų į senąją parduotuvę, į skliautuotus rūsius 
ir romantiškas palėpes, nes jam netrūksta ką 
papasakoti ir parodyti.

5. Melngalvių rūmai  A | Rātslaukums 7, Rīga   
Maloniai kviečiame į Rygos prabangiausius 
puotų namus, kurie, tiesą sakant, visai neseniai 
yra atgimę iš Antrojo pasaulinio karo griuvėsių! 
Originale statyti viduramžiuose ir yra tarnavę 
kaip miestelėnų sueigų ir puotų vieta. Vėliau 
namai perėjo į Juodagalvių bendrijos viengungių 
pirklių rankas, o jie negailėjo lėšų ir namus, kaip 
jaunamartę, dar daugiau išgražino. Fotografams 
šie namai patinka jau iš pirmo žvilgsnio!

6. Rygos istorijos ir laivininkystės 
muziejus  A | Palasta iela 4, Rīga   Ar žinote 
kokio amžiaus yra Ryga, ir kaip ji išaugo iki 
Baltijos metropolio? Kokie laivai įplaukdavo į 
Latvijos uostus ir ką jie plukdė? Kas yra vienas iš 
Rygos stebuklų – Didysis Kristapas? Atsakymus 
ir nesuskaičiuojamai unikalius įrodymus rasite 
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viename iš seniausių muziejų Europoje. Galėsite 
vėliau ir kitiems daug ko įdomaus papasakoti apie 
Rygą!

7. Rygos katedra  A | Herdera laukums 6, Rīga   
Beveik tokio pat amžiaus kaip Rygos miestas 
Duomo aikštės pakraštyje stiepiasi viena iš 
didžiausių viduramžių bažnyčių Baltijoje. Jos 
bokšto viršūnėje sėdi milžiniškas auksinis gaidys, 
kuris rodo vėjo kryptį, languose spindi puošnūs 
vitražai, bet bažnyčios skliautus pripildo ne tik 
maldų garsai, bet ir vargonų ir klasikinės muzikos 
koncertai. Atidarykite maldos namų duris ir būkite 
patys atviri!

8. Meno muziejus "Rygos Birža" 
  A | Doma laukums 6, Rīga   Duomo bažnyčios 
pakraštyje išdidžiai stovi Venecijos renesanso 
palaco formomis besipuošianti Rygos 
gražuolė. Ji saugo didžiausią užsienio meno 
kolekciją Latvijoje ir kviečia ją apžiūrėti kartu su 
moderniomis salėmis ir galerijomis. Japonijos, 
Kinijos, Indijos, Indonezijos, ir senojo Egipto 
tradicionalus menas su tikromis mumijomis čia 
pat Baltijoje – ir visa tai tik kelionės metu!

9. Trys broliai  A | Mazā pils iela 17, Rīga   
Siauroje Senamiesčio gatvelėje įstrigę trys jaukūs 
nameliai, kuriuos jau nuo senų laikų vadina Trys 
broliai. Kiekvienas iš jų statytas savame amžiuje, 
seniausias- 15- ame amžiuje. Viename iš namų 
įsikūręs Latvijos Architektūros muziejus. Užsukite 
nors trumpam į viduramžius, nes erdvus holas 
ir bendras kiemelis yra lyg persunkti senovės 
dvasia!

10. Rygos pilis  A | Pils laukums 3, Rīga   
Dauguvos krante jau daugiau nei 700 metų 
stūgso viena iš didžiausių viduramžių pilių 
Latvijoje, pripildyta dramatiškos istorijos. 
Šiandien čia šeimyninkauja Latvijos prezidentas. 
Greičiausiai, kad savo apsilankymo metu jūs jo 
nesutiksite, bet užtai galėsite apžiūrėti kokiose 
patalpose jis priima svečius, taip pat galėsite 
stebėti garbės sargybą prie pilies vartų. 

11. Arsenalas  A | Torņa iela 1, Rīga   Ginklų 
jau seniai čia niekas nelaiko, nes buvusius 19 
amžiaus sandėlius užkariavo menas ir pavertė 
juos didžiausia parodų sale Rygoje. Pastovios 
ekspozicijos čia nėra, todėl kiekvieną kartą 
galėsite atskleisti sau kažką naujo ir nematyto 
kaip Latvijos, taip ir užsienio menininkų 
darbuose. Meno gerbėjams apsilankymas tiesiog 
privalomas!

12. Latvijos Karo muziejus  A | Smilšu iela 20, 
Rīga   Rygą visais laikais buvo norima užkariauti, 
todėl ją saugojo tvirta apsauginė siena, iš kurios 
bokštų yra išlikęs tik vienas – Parako bokštas. Už 
3 m storio sienų rasite Karo muziejų, kuriame 
įrengtos ekspozicijos, pradedant viduramžių 
karo menu ir baigiant Latvijos nepriklausomybės 
atkūrimu. 

Senoji Ryga 0,4-2 km

Rygos centras 1-3 km
19. Rygos Kristaus Gimimo soboras  
 B | Brīvības bulvāris 23, Rīga   Žibantys auksiniai 
kupolai, Ekslanados parko medžių viršūnių 
apsuptyje, rodo kelią į didžiausius Rygoje 
provoslavų maldos namus. Sovietmetį pergyvenę 
kaip planetariumas ir restoranas, dabar vėl laukia 
ateinančius tikinčiuosius. Semkitės stiprybės 
puikiuose lubų tapybos darbuose ir uždekite čia 
pat nupirktą žvakutę, tegu išsipildo geri ketinimai!

20. Latvijos nacionalinis meno muziejus  
 B | Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga   Rygos 
bulvarų kerintis perlas nepaliks abejingais nei 
architektūros nei meno gerbėjus. Tiktai čia galite 
pamatyti Latvijos žymiausių tapytojų šedevrus 
ir ryškiausius Baltijos ir Rusijos tapytojų darbus, 
puošniame praėjusio šimtmečio interjere! Kad 
galėtumėte nors kiek pailsėti nuo gautų įspūdžių, 
užsukite į muziejaus stogo terasą, kur atsiveria 
nuostabus miesto vaizdas!

21. Paulo Stradinio Medicinos istorijos 
muziejus  B | Antonijas iela 1, Rīga   Kas yra po 
žmogaus oda, ir kaip gydyti įvairias ligas? Jūs 
net negalite įsivaizduoti, kiek daug laiko tai jau 
pareikalavo, ir kokia dar bus ateities medicina! 
Apžiūrėkite rekonstruotą viduramžių vienuolyno 
ligoninę ir vaistinę, modernių diagnostikos 
aparatų protėvius, kosminę mediciną ir dar daug 
ką, viename iš didžiausių pasaulio medicinos 
istorijos muziejų!

22. Rygos Jugendo stiliaus muziejus  
 B | Alberta iela 12, Rīga   Jeigu jums atrodo, 
kad pasivaikščiojant po Rygą, ypač Elizabetės 
ir Alberto gatvėmis, jus lyg tai kažkas seka, 
nesistebėkite! Modernizmo veidų "šnipų tinklas" 
ant fasadų čia surandamas ant kiekvieno 
žingsnio. Prabangūs dekorai, skulptūros, vitražai 
ir kiti meno elementai be perstojo stebina savo 
įvairove ir stiliumi. Ne veltui Rygą vadina Europos 
Modernizmo sostine ir kur jūsų svečiuose 
laukiama tikrame Modernizmo bute!

23. Kampinis namas  B | Brīvības iela 61, Rīga    
Toks nekaltas pavadinimas duotas vienam iš 
baisiausių TSRS valdžių instrumentų – valstybinės 
saugos komiteto pastatui. Vaikštant po įkalinimo 
kameras, rūsius, pasivaikščiojimų aikštelių narvus 
ir apklausos kabinetus Jūs sužinosite, koks likimas 
laukė kiekvieno valstybės valdžios priešininko.

24. "Laima" šokolado muziejus  
 B | Miera iela 22, Rīga   Nors akimirkai patekite į 
tikrų saldumynų rojų! Meilė šokoladui čia įgyja 
savo nepakartojamą skonį ir kvapą. Pagaminkite 
pats savo šokolado plytelę arba duokite valią 
fantazijai šokolado dirbtuvėje ir susipažinkite su 
populiariausiu Latvijos šokoladu!

Panoraminės apžvalgos vietos Rygoje

Rygos turizmo informacijos centrai

 Tarptautinis aerouostas "Ryga"    E | skrydžio sektorius E   
+371 29311187 (informacija apie kainas), www.riga-airport.com

Autobusų stotyje   A | Prāgas iela 1, Rīga   +371 67220555

Lyvių aikštėje   A | Kaļķu iela 16, Rīga    +371 67227444

Rotušėje   A | Rātslaukums 6, Rīga   +371 67037900

1 Šv. Petro bažnyčia   A  bokštų apžvalgos platformos peterbaznica.riga.lv

2 H "Gūtenbergs"   A  restorano stogo terasa www.hotelgutenbergs.lv

3 Bastejkalns  A  apžvalgos platforma www.liveriga.com

4 Kinoteatras "Kino Citadele"   A  stogo baras "Vertigo" 
www.forumcinemas.lv

5 Laikrodžio bokštas   A  baras "Neo" www.neobars.lv

20 Latvijos nacionalinis meno muziejus  B  stogo terasos www.lnmm.lv

6 H "Albert Hotel"   B  baras "Star Lounge" ww.alberthotel.lv

7 H "Raddison Blu Latvija"  B  baras "Skyline" www.skylinebar.lv

8 "Galleria Riga"  B  7-o aukšto kavinės ir restoranai
www.galleriariga.lv

9 Latvijos Mokslo akademija  B  apžvalgos platforma www.panoramariga.lv

29 Televizijos bokštas  B  apžvalgos platforma www.lvrtc.lv

10 Latvijos Nacionalinė biblioteka  B  apžvalgos platforma www.lnb.lv

11 H "Radisson Blu Daugava"  B  restoranas "Panorāma" 
www.radissonblu.com

12 AB dambis  B  www.liveriga.com

13 H "Riga Islande Hotel"  B  9 –o aukšto restoranas ir 10-o aukšto 
vasaros terasa www.islandehotel.lv
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Skubios pagalbos telefono 
numeris visoje Europos 
Sąjungoje, galima išsikviesti 
policiją, ugniagesius gelbėtojus 
ir greitąją medicinos pagalbą.

Google Play / App Store:
Latvia.Travel
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Viena

Nuotraukos: Latvijos Investicijų ir Plėtros Agentūra, Shutterstock.com, Dreamstime.com.
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www.latvia.travel
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39. Mežaparkas  E | Mežaparks, Rīga   Pailsėkite 
kartu su rygiečiais miesto didžiausiame ir 
žaliausiame parke! Pasivaikščiojimai šviežiame 
ore, aktyvus poilsis ant dviračio, riedlentėmis 
ir kitomis priemonėmis, nuotykiai kliūčių 
trasose tarp pušų šakų, kelionė laivu viename 
iš didžiausių Rygos ežerų ar ramus poilsis 
paplūdimyje- tai tik keletas idėjų, kaip čia galima 
puikiai praleisti dieną!

40. Rygos Zoologijos sodas  
 E | Meža prospekts 1, Rīga   Vaizdingame 
Kišežerio krante ir Mežaparko galingų pušų 
pavėsyje kartu gyvena gyvos būtybės beveik 
iš viso pasaulio. Sužinokite, ką pietums gauna 
flamingai, kiek per dieną suėda begemotai, kodėl 
šernams patinka dušas, kokio ilgio žirafos liežuvis 
ir dar daug ko!

41. Aldario dirbtuvė ir Alaus muziejus  
 E | Tvaika iela 44, Rīga   Latviai mėgsta alų. Jeigu 
ir jūs mėgstate, tai atvažiuokite pažiūrėti, kaip 
Latvijoje verda alų vienoje iš populiariausių 
alaus daryklų! Gidas jums papasakos, kokia yra 
alaus skonio paslaptis ir kodėl pasaulyje yra taip 
daug alaus rūšių. Aišku, kad gautas žinias būtina 
patvirtinti, paragaukite vietinių gaminių kartu su 
užkandžiais!

44. Salaspilio memorialas  
 E | Salaspils novads   Vietoje, kur Antrojo 
pasaulinio karo metu buvo nacistų priverčiamojo 
darbo stovykla, už simbolinės betono sienos 
nebyliai tyli 7 milžiniškos skulptūros. Tiktai laikas 
po laiko girdimi širdies dūžiai kaip atmintis tiems 
tūkstančiams, kurių širdims karas liepė sustoti. 
Jeigu pastebėsite vaikišką žaislą – tai palikta čia 
mirusių vaikų dvaselėms.

45. Dauguvos muziejus  E | Salaspils novads   
Saloje, ant Latvijos didžiausios upės Dauguvos, 
puikiame 19 amžiaus dvare sukaupti pasakojimai 
apie tai, kaip žmonės čia gyveno jau nuo akmens 
amžiaus. Gražus salos dvaras taip ir vilioja 
pasivaikščioti ir apžiūrėti senovinius žvejybos 
įrankius, dolomito atodangos skardį, tolimus 
vaizdus už upės.

46. Duonos kepykla "Lāči"  D | Babītes novads   
Vienoje iš latviškiausių vietų Latvijoje galima ne 
tik paragauti tikros, rankomis keptos duonos, bet 
ir pačiam savo rankomis prisidėti prie duonos 
kepalėlio ar pyrago iškepimo. Kepyklos nykštukas 
padės ir papasakos, kaip tai daroma. Paragaukite 
latvių taip mėgstamos ruginės duonos, iš kurios 
gaminami net saldūs patiekalai – duonos sriuba 
ar duonos sluokstainis! Galbūt jums patiks šis 
skonis!

30. "Līvu akvaparks"  
 E | Viestura iela 24, Jūrmala   Mėgaukitės 
Šiaurės Europoje tropų šiluma ir daugiau nei 40 
įvairiomis vandens atrakcijomis bet kuriuo metų 
laiku puikiame vandens parke! Baras, kuriame 
gėrimus galima užsisakyti maudantis baseine, 
bistro ir įvairios pirtys – valandos čia prabėga 
nepastebimai. Vasarą yra atidaryta lauko terasa, 
kur galima linksmai praleisti laiką po atviru 
dangumi ir degintis saulėje.

31. Jūrmalos atviras gamtos muziejus  
 E | Tīklu iela 1 A, Jūrmala   Iš artimiausių kaimų 
atkeliavę mediniai pastatai, apjuosti miško, prie 
Rago kopos atspindi tipišką 19 amžiaus žvejo 
vienkiemį. Apžiūrėkite, kokiais laivais, tinklais, 
virvėmis ir inkarais vyrai iš Baltijos jūros traukė 
žuvis! Vasarą, kas ketvirtadienį ore jaučiamas čia 
pat rūkytų žuvių kvapas – prašom, paragaukite!

32. Dzintarų mežaparkas  
 C | Dzintaru mežaparks, Jūrmala   Ateikite 
sportuoti ir pakvėpuoti pušų oru kartu su visa 
šeima ir draugais! Parke rasite žaidimų aikšteles 
įvairaus amžiaus vaikams, kliūčių trasas virš 
10 m aukščio ir kitas pramogas. Bet galite ir 
neskubėdami mėgautis puikiais vaizdais iš 
apžvalgos bokštų, kurie jus pakels virš medžių 
viršūnių. Jūra iš viršaus atrodo čia pat, ranka 
pasiekiama!

33. Dzintarų koncertų salė  
 C | Turaidas iela 1, Jūrmala   Jau nuo 19 amžiaus 
legendinę koncertų salę jūros krante pripildo 
žymių menininkų koncertai ir vėjo gūsiai, nes 
dižiojoje salėje yra stogas, bet nėra sienų. Savo 
ruožtu naujoji, mažoji salė didžiuojasi elegantiška 
1930 metų medžio architektūra ir puikia akustika. 

Nueikite į koncertą, kad pajustumėte ypatingą 
aurą!

34. Jomos gatvė  C | Jomas iela, Jūrmala   
Geriausias būdas, kaip pažinti kurortinio miestelio 
gyvenimo ritmą yra eiti pasivaikščioti pagrindine 
pėsčiųjų gatve, kurioje apstu restoranų, kavinių 
ir mados prekių parduotuvių. Poilsiautojai visą 
kilometrą neskubiai eina, kaip mados podiumu, 
todėl nesikuklinkite juos stebėti – tokia jau šios 
gatvės paskirtis!

35. Jūrmalos miesto muziejus  
 C | Tirgoņu iela 29, Jūrmala   Ar žinote, kaip eiti 
maudytis retro stiliuje? Manekenai nesigėdi 
parodyti plačią maudymosi kostiumėlių kolekciją 
Latvijoje – didžioji dalis buvo madoje praėjusio 
šimtmečio 20-30- ais metais. Apie poilsiautojų 
pramogas ir gydymą pasakoja seni pašto ženklai, 
įvairūs istoriniai daiktai ir kurortinio gyvenimo 
piešiniai.

36. Aspazijos vasarnamis  
 C | Zigfrīda Meierovica prospekts 20, Jūrmala   
Sapną apie jaukų vasarnamį Jūrmaloje praėjusio 
šimtmečio pradžioje pripildė viena iš Latvijos 
žymiausių poečių Aspazija. Savo senatvę ji 
praleido puikiame mediniame name siauriausioje 
miesto dalyje, kur jūrą nuo Lielupės skiria tik 
320 m. Viskas įrengta taip, kad atrodo, kad namo 
šeimininkė tik minutei išėjo pasivaikščioti ir tuojau 
pat grįš.

37. Kemeri - istorinis kurortas 
 D | Ķemeri, Jūrmala   Kaip kvepia kurortas? 
Ir akmens driežas, kuris, yra pasilenkęs prie 
gydomojo sieros šaltinio, nori tai pajusti. Jau 
nuo 18 amžiaus čia iš tolimų vietų atkeliaudavo 
žmonių minios, ieškodamos sveikatos. Šiandien 
viskas nutilo ir ramus parkas su buvusiu viešbučiu, 
medinė bažnyčia, romantiški tilteliai per upę ir 
pasivaikščiojimų takeliai.

38. Kemerių nacionalinis parkas  D   Pelkiniais 
ežerėliais nusėtas Kemerų raistas, lagūniniai 
ežerai pilni paukščių, o ramūs balto smėlio 
paplūdymiai – ar nėra pakankamai priežasčių, 
kad atpalaiduotumėte savo protą gamtoje ?! 
Apsiaukite patogiais batais pasivaikščiojimui 
mediniais lieptais, kopimui į apžvalgos bokštelius 
ar dviračių pedalų minimui! Basakojų take ir jūros 
krante apsieisite be avalynės!

42. Rygos Motorų muziejus  E | Sergeja 
Eizenšteina iela 6, Rīga   Didžiausia ir įvairiapusė 
senovinių transporto priemonių kolekcija Baltijoje 
didžiuojasi unikaliais Kremliaus limuzinais, 
legendiniais lenktyniniais automobiliais ir 
šiuolaikiškų automobilių "seneliais". Virš 100 
eksponatų su interaktyviais ekranais, video 
siužetai, virtuali realybė ir kitos modernios 
technologijos kviečia Jus įdomiai praleisti net 
keletą valandų. 

43. Latvijos Etnografinis buities muziejus 
po atviru dangumi  E | Brīvības gatve 440, Rīga   
Pasisvečiuokite tipiškuose senų latvių žemdirbių 
namuose, kurie yra suvažiavę iš visų Latvijos 
kraštų ir sustoję pušyne ant ežero kranto! Vienas 
iš seniausių atvirų muziejų Europoje saugo 
šimtmečio senas tradicijas, tai leis Jums geriau 
įsivaizduoti, kaip žmonės šioje žemėje kažkada 
gyveno, dirbo ir šventė šventes.

Rygos pakraštys 7-13 km Rygos priemiestis 17-30 km

Jūrmala 20-60 km

Jūrmalos turizmo informacijos centrai

Jūrmala  C | Lienes iela 5, Majori   +371 67147900, www.visitjurmala.lv

Kemerių nacionalinis parkas  D | Tūristu iela 1, Ķemeri   +371 67730078, 
www.kemerunacionalaisparks.lv, www.daba.gov.lv

Ženklai

Turizmo informacijos centras

1 Turizmo objektas

2 Panoramos apžvalga

Rygos centrinė geležinkelio 
stotis

Kitos geležinkelio stotys

Rygos autobusų stotis

Tarptautinis aerouostas "Ryga"

Rygos keleivių uostas

Jachtų prieplauka

Prekybos centras / turgus

Pašto skyrius

Ekskursiniai laiveliai

Oro uosto autobusas

Taksi

Mikroautobusas

Automobilio nuoma

Dviračių takas

Gamtos takas

Apžvalgos bokštas

Valčių nuoma

Laukiniai gyvūnai

Senoji Ryga

Paplūdimys

Mėlynosios vėliavos 
paplūdimys

Nemokamas belaidis internetas

Valiutos keitimas

Vaistinė

Bagažo saugykla

Žmonėms su specialiais 
poreikiais

Registracijos laikas

Vienpusis eismas

A10
Pagrindinis valstybinės 
reikšmės greitkelis

H Viešbutis

Įvažiavimo leidimas į Jūrmalą 

Autobusas

Traukinys

Rygos centrinė geležinkelio stotis

• Adresas: Stacijas laukums 2
• www.pv.lv, travel.ldz.lv
• Google Play / App Store: Pasažieru vilciens
• +371 67231181
• Bilietai internete: www.pv.lv
• Bilietas traukinyje, perkant par konduktorių, grynaisiais su € 0,50 priemoka 

už bilietą 
• Bilietų kasos darbo laikas: 4:30-23:40

Automobilis

Laivas

Dviratis

Saugok savo dviratį!
• Įsigydamas dviratį, visuomet paprašyk 

dviračio paso, kuriame įrašytas rėmo 
numeris!

• Naudokis saugiu dviračio užraktu!
• Nepalik dviračio atokioje vietoje 

ilgesnį laiką, stenkis jį prirakinti 
saugomoje, vaizdo kameromis 
stebimoje vietoje arba ten, kur yra 
daugiau žmonių!

• Kaii įmanoma, prie dviračių stovo 
rėmą prirakink kartu su abiem ratais!

Taksi

Oro transportas

+371 67207236 / arrival.service@riga-airport.com

2 h - 40 min prieš išskrendant 

miesto centras / #22 Abrenes iela / 30 min 
€ 2 (grynaisiais pas vairuotoją) / "E-talonas" perkant iš anksto pigiau!
+371 80001919 / www.rigassatiksme.lv

miesto centras / 15 min / € 12-15 

užsisakyti iš anksto / € 6 / www.rigashuttle.lv

www.avis.lv / www.budget.lv / www.europcar.lv / www.sixt.lv / 
www.auto5.lv

Tinka tarptautinės vairuotojo teisės

Ryga
www.rigassatiksme.lv
www.europark.lv

 +371 1888 
www.lamb.lv

Ekskursiniai laiveliai Rygoje
• "Vecrīga", "Amber Rīga" ir "Aurora" 

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

www.rigabycanal.lv

Laivelis į Jūrmalą
Vasaros sezonu iš Rygos centro į 
Jūrmalą (Majori) galima nuvykti upe 
motorlaiviu "New Way".
Kelionės trukmė apie 2,5 valandos.
www.pie-kapteina.lv

Dviračių takai
• Senoji Ryga - Imanta (13 km) - 

Jūrmala
• Rygos centras - Mežaparks (6,6 km)
• Rygos centras - Berģi (14 km)
www.liveriga.com
www.visitjurmala.lv

Informaciją apie dviračių nuomą, 
maršrutus ir ekskursijas galite gauti 
vietiniuose turizmo informacijos 
centruose.

RĪGA

LIDOSTA ORO UOSTAS

www.riga-airport.com

Jūrmala 20 km Rygos centras 13 km

#22

P1 30 min / € 1,5

Rygos autobusų stoties
• Adresas: Prāgas iela 1
• www.autoosta.lv 
• Google Play / App Store: Bezrindas
• +371 90000009 (informacija apie kainas)
• Bilietai internete: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
• Bilietų automatai (šalia autobusų stoties kasų)
• Bilietų kasos darbo laikas: 6:00-22:00
• Bilietai grynaisiais pas vairuotoją, jeigu yra laisvų vietų 

Rygos miesto visuomeninis transportas

 Autobusai, tramvajai ir troleibusai
• Adresai: Brīvības iela 49/53, Prāgas iela 1, Spīķeru iela 1
• www.rigassatiksme.lv
• +371 80001919 
• Bilietai: € 2 (grynaisiais pas vairuotoją) / "E-talonas" perkant iš anksto pigiau!
• 5:30-23:30, naktiniai autobusų reisai: penktadienis-sekmadienis

Mikroautobusai

• www.rigasmikroautobusi.lv
• Bilietai: € 2 (grynaisiais pas vairuotoją) / "E-talonas" perkant iš anksto pigiau!

Traukinys

• www.pv.lv
• Bilietų kainos Rygos miesto ribose: € 0,80

įsėdimo kaina + tarifas už kilometrą
Informacija apie taksi tarifus turi būti nurodyta ant išorinių automobilio durų. 
Mokėti už taksi paslaugas galima kaip grynaisiais, taip ir mokėjimų kortelėmis. 
Atskiruose taksi galima mokėti tik grynaisiais. Jeigu planuojate išvažiuoti toliau už 
Rygos, naudojantis taksi paslaugomis, prašome iš anksto patikslinti pas vairuotoją 
numatomas išmokas!Daugiau įdomių dalykų 

Latvijoje, kuriais galima 
ramiai pasimėgauti!

www.latvia.travel

Rīga

Jelgava
Liepāja

Tukums

Skulte

Cēsis
Gulbene

Pļaviņas

Krustpils

Daugavpils

Rēzekne
Zilupe

Valga

Jūrmala Sigulda

Priedaine, Lielupe, Bulduri, Dzintari, Majori, 
Dubulti, Jaundubulti, Pumpuri, Melluži, 

Asari, Vaivari, Sloka, Kūdra, Ķemeri

Iš Vilniaus į Rygą kursuoja 
daugiau nei 20 autobusų per 
dieną, o kelionė į vieną pusę 
trunka apie 4 valandas. 


