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Pārdaugava 2-5 km

25. Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs  
 B | Uzvaras bulvāris 2A, Rīga   Vai esat kādreiz 
gribējuši nokļūt tur, kur vilciena pasažieriem 
durvis parasti ir slēgtas? Nāciet ciemos un 
ļaujiet vaļu zinātkārei! Izpētiet, kā darbojas 
tvaika lokomotīve, iekāpiet tās kabīnē un 
nofotografējieties, dodieties izbraucienā ar 
rokas drezīnu un pārliecinieties, cik ļoti vilcieni ir 
mainījušies pāris gadsimtu laikā! 

26. Žaņa Lipkes memoriāls  
 B | Mazais Balasta dambis 9, Rīga   Atklājiet Rīgas 
vislabāk paslēpto muzeju un iepazīstieties ar 
drosmīgu vīru, kurš Otrā pasaules kara laikā no 
nacistiem izglāba vairāk nekā 50 ebrejus, slēpjot 
tos savas mājas šķūnītī! Esot memoriālā var 
ārkārtīgi dzīvi iztēloties, kādos apstākļos mita viņu 
cerības un alkas pēc dzīves.

27. Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs  
 B | Kandavas iela 2, Rīga   Vai esat noilgojušies 
pēc nesteidzīgas pastaigas plašā dārzā, kurā var 
papriecēt acis ar eksotiskiem augiem no visas 
pasaules, aplūkot Tropu mājas krāšņos tauriņus, 
kā arī vienkārši baudītu dabu pašā pilsētas dzīves 
epicentrā? Laipni lūdzam!

28. Kalnciema ielas kvartāls  
 B | Kalnciema iela 35, Rīga   Atjaunoto koka 
ēku kvartāls, kurš ieskauj nelielu ābeļdārzu un 
pagalmu, ne tikai piesaista acu skatienu, bet kļūst 
itin rosīgs sestdienu tirdziņu, koncertu un svētku 
laikā. Ikdienā šeit var nobaudīt kādu tasi kafijas 
vai maltīti no sezonāliem produktiem, kā arī 
iegādāties vīnus. Atpūtieties uz brītiņu no pilsētas 
burzmas šajā veldzējošajā oāzē!

29. Televīzijas tornis  
 B | Zaķusalas krastmala 1, Rīga   Rīgu mēdz dēvēt 
par mazo Parīzi, bet īstenībā ir otrādāk - Eifeļa 
tornis ir zemāks par Latvijas un visas Eiropas 
Savienības augstāko torni! Ātrgaitas lifts pacels 
Jūs elpu aizraujošā augstumā, no kura var 
redzēt Vecrīgu, pilsētas centru, Pārdaugavu un 
skaidrā laikā pat kuģus Rīgas jūras līcī. Tik lielisku 
panorāmu Jūs nekur citur neatradīsiet!

13. Rīgas Centrāltirgus  A | Nēģu iela 7, Rīga   
Bijušajos cepelīnu angāros ierīkots viens no 
lielākajiem tirgiem Eiropā, kurš ir gluži kā ceļvedis 
Latvijas kulinārajā pasaulē. Šeit vienmēr valda 
rosība, svaigus produktus var baudīt gan ar 
acīm, gan uz mēles, un vērot, kā iepērkas vietējie. 
Jebkurā gadījumā tas būs garšīgs piedzīvojums 
Jūsu maņām!

14. Latvijas Dabas muzejs 
 A | Krišjāņa Barona iela 4, Rīga   Vajag tikai pavērt 
durvis, lai iepazītu dabu pašā Rīgas centrā! Visas 
pasaules dzīvnieku un putnu izbāzeņu, kukaiņu, 
augu un minerālu kolekcijas, paša iedarbināts 
vulkāns un zemestrīce, iespēja nofotografēties 
dzintarā, interaktīvi ekrāni un spēles ļaus aizraujoši 
pavadīt laiku gan bērniem, gan pieaugušajiem 
vairāku stundu garumā.

15. Latvijas Nacionālā opera un balets  
 A | Aspazijas bulvāris 3, Rīga   Viesojoties Rīgā, 
nepalaidiet garām iespēju izbaudīt pasaules 
līmeņa koncertus un izrādes Baltajā namā! 
Akustika 19. gadsimta teātrī ir brīnišķīga, un 
greznais interjers rada neatkārtojamu svinīguma 
sajūtu. Ņemiet līdzi draugus un gida pavadībā 
dodieties noslēpumainajās aizkulisēs, un 
palutiniet sevi ar glāzi šampanieša operas 
kafejnīcā!

16. Brīvības piemineklis  
 A | Brīvības piemineklis, Rīga   Zaļo dāmu, 
kura pacēlusies pāri koku galotnēm virs galvas 
tur trīs zelta zvaigznes, vietējie mīļi dēvē par 
Mildu. Savukārt obeliska pakājē ir daudzas 
akmens skulptūras, kuras stāsta par nozīmīgiem 
pavērsieniem valsts vēsturē un kultūrā. Tāds ir 
simbols Latvijas neatkarībai! Dienas laikā reizi 
stundā mainās pieminekļa goda sardze - to ir 
vērts noskatīties!

17. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  
 A | Brīvības bulvāris 32, Rīga   Ja vēlaties 
uzzināt visu svarīgāko par Latvijas vēsturi no 
vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām un 
iegādāties skaistus etnogrāfiskus suvenīrus, šī ir 
īstā vieta. Un, ja vēl paaicināsiet līdzi gidu, stundas 
laikā kļūsiet teju par Latvijas vēstures ekspertu.

18. Latvijas okupācijas muzejs  
 A | Raiņa bulvāris 7, Rīga   Par Otrā pasaules kara 
laikā zaudēto valsts neatkarību stāsta ne tikai 
vēsturiski fakti, bet arī daudzu cilvēku traģiskie 
likteņi 50 gadu garumā. Fotogrāfijas, videoklipi 
un citas liecības liks Jums aizdomāties par to, ko 
pārdzīvojusi gandrīz katra Latvijas ģimene.

Foto: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras arhīvs, Shutterstock.com, Dreamstime.com.
Kartes: Openstreetmap.org
Bezmaksas
www.latvia.travel

* norādītās pakalpojumu cenas var mainīties

1. Rīgas Svētā Pētera baznīca 
  A | Skāņu iela 19, Rīga   Pacelieties tuvāk debesīm 
augstākajā Rīgas baznīcā, kuru pilsētnieki sākuši 
celt jau 13. gadsimtā! No baznīcas torņa, kura 
smailē sēž milzīgs zelta gailis, paveras viens 
no iespaidīgākajiem skatiem pār vecpilsētas 
jumtiem, kuru iemūžināt fotogrāfijās. Un tad var 
laisties atpakaļ lejā un doties tuvāk apskatīt to, kas 
augšā iekritis acī.

2. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs  
 A | Skāņu iela 10, Rīga   Kā Latvijas mākslinieki 
jau kopš 19. gadsimta kaislīgi aizrāvušies ar 
dekorēšanu, var apskatīties vienā no senākajām 
Rīgas mūra ēkām, kas reiz bijusi baznīca. 
Izsmalcināti porcelāna, māla un stikla trauki, 
rakstainas segas, kokgriezumiem rotātas 
mēbeles – tas ir tikai neliels ieskats viņu fantāzijas 
lidojumos! Un tad vēl pārsteidzošas mainīgās 
izstādes, kurās varēsiet pasmelties kādu radošu 
ideju savas mājas dizaina atsvaidzināšanai.

3. Farmācijas muzejs  
 A | Riharda Vāgnera iela 13, Rīga    
Īpašas smaržas un sajūtas slēpjas trijos 18. 
gadsimta Vecrīgas namos. To iekšpagalmiņā 
pat iekārtots ārstniecības augu dārzs, lai Jums 
varētu pastāstīt, kā radās aptiekas - sākot ar tautas 
dziedniecību un alķīmiķu laboratorijām, kur tapa 
noslēpumaini pulveri un mikstūras, līdz pat 21. 
gadsimta farmācijas sasniegumiem.

4. Mencendorfa nams  
 A | Grēcinieku iela 18, Rīga   Vai vēlaties 
paviesoties pie bagāta Rīgas tirgotāja vairākus 
gadsimtus senā pagātnē? Ja saimnieks būtu 
mājās, viņš Jūs uzcienāto ar labāko kafiju Rīgā 
un izrādītu greznās, bet mājīgās telpas ar 
unikāliem griestu un sienu gleznojumiem. Pēc 
tam aizvestu uz seno veikalu, pagraba velvēm un 
romantiskajiem bēniņiem, jo viņam netrūkst, ko 
pastāstīt un parādīt.

5. Melngalvju nams  A | Rātslaukums 7, Rīga   
Laipni lūgti Rīgas greznākajā viesību namā, 
kurš patiesībā tikai nesen ir atdzimis no Otrā 
pasaules kara drupām! Oriģināls celts viduslaikos 
un kalpojis par pilsētnieku sanāksmju un dzīru 
vietu. Vēlāk nams nonācis Melngalvju biedrības 
neprecēto tirgotāju rokās, kuri acīmredzami nav 
skopojušies to kā skaitu jaunkundzi vēl vairāk 
izdaiļot. Fotoaparāti tajā iemīlas no pirmā acu 
skatiena!

6. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs 
  A | Palasta iela 4, Rīga   Vai zināt, cik veca ir Rīga, 
un kā tā izauga par Baltijas metropoli? Kādi kuģi 
piestāja Latvijas ostās, un ko tie pārvadāja? Kas 
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ir viens no Rīgas brīnumiem - Lielais Kristaps? 
Atbildes un neskaitāmus unikālus pierādījumus 
atradīsiet vienā no vecākajiem muzejiem Eiropā. 
Varēsiet pēc tam citiem pastāstīt daudz ko 
interesantu par Rīgu!

7. Rīgas Doms  A | Herdera laukums 6, Rīga   
Gandrīz tikpat sens kā Rīgas pilsēta Doma 
laukuma malā slejas viens no lielākajiem 
viduslaiku dievnamiem Baltijā. Tā tornī sēž milzīgs 
zelta gailis, kurš rāda vēja virzienu, logos mirdz 
krāšņas vitrāžas, bet baznīcas velves pieskandina 
ne tikai dievkalpojumu balsis, bet arī dažādi 
ērģeļmūzikas un klasiskās mūzikas koncerti. 
Atveriet dievnama durvis un esiet atvērti!

8. Mākslas muzejs "Rīgas Birža" 
  A | Doma laukums 6, Rīga   Doma laukuma malā 
cēli nostājusies Venēcijas renesanses palaco 
formām apveltītā Rīgas skaistule. Tā glabā lielāko 
ārzemju mākslas kolekciju Latvijā un aicina to 
iepazīt modernās zālēs un galerijās. Japānas, 
Ķīnas, Indijas, Indonēzijas un pat Senās Ēģiptes 
tradicionālā māksla ar īstu mūmiju tepat Baltijā - 
tas tik ir ceļojums laikā!

9. Trīs brāļi  A | Mazā pils iela 17, Rīga    
Šaurā Vecrīgas ieliņā iespiedušies trīs jauki 
namiņi, kurus jau kopš seniem laikiem dēvē par 
Trīs brāļiem. Katrs no tiem celts savā gadsimtā, 
vecākais - 15. gadsimtā. Vienā no namiņiem 
iekārtojies Latvijas Arhitektūras muzejs. Ienāciet 
uz brītiņu Viduslaikos, jo plašā halle un kopīgais 
pagalmiņš ir kā piesūcies ar seno laiku garu!

10. Rīgas pils  A | Pils laukums 3, Rīga    
Daugavas krastā jau vairāk nekā 700 gadu slejas 
viena no lielākajām viduslaiku pilīm Latvijā ar 
garu un dramatisku vēsturi. Mūsdienās šeit 
saimnieko Latvijas prezidents. Viņu Jūs visdrīzāk 
sava apmeklējuma laikā nesatiksiet, toties varēsiet 
pavērot stalto goda sardzi pie pils vārtiem. 

11. Arsenāls  A | Torņa iela 1, Rīga   Ieročus šeit 
jau sen kā vairs neglabā, jo bijušās 19. gadsimta 
noliktavas iekarojusi māksla un pārvērtusi tās 
par lielāko izstāžu zāli Rīgā. Pastāvīgu ekspozīciju 
šeit nav, tādēļ katru reizi varēsiet sev atklāt ko 
jaunu un neredzētu gan Latvijas, gan ārzemju 
mākslinieku izpildījumā. Mākslas gardēžiem 
apmeklējums obligāts!

12. Latvijas Kara muzejs  A | Smilšu iela 20, Rīga   
Rīga visos laikos ir bijusi iekārojama, tāpēc 
to sargājis pamatīgs aizsargmūris, no kura 
torņiem līdz mūsdienām saglabājies tikai viens - 
Pulvertornis. Aiz 3 m biezajām sienām atradīsiet 
Kara muzeju, kurā iekārtotas ekspozīcijas sākot 
ar viduslaiku karamākslu un beidzot ar Latvijas 
neatkarības atjaunošanu. 

Vecrīga 0,4-2 km

Rīgas centrs 1-3 km
19. Rīgas Kristus Piedzimšanas 
pareizticīgo katedrāle  B | Brīvības bulvāris 23, 
Rīga   Mirdzošie zelta kupoli Esplanādes parka 
koku galu ieskauti rāda ceļu uz lielāko pareizticīgo 
dievnamu Rīgā, kurš pārdzīvojis padomju laikus 
kā planetārijs un restorāns, atkal gaida ciemos 
ticīgos. Smelieties spēku brīnišķīgajos griestu 
gleznojumos un aizdedziniet turpat iegādātu 
svecīti, lai piepildās kāds labs nodoms!

20. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs  
 B | Jaņa Rozentāla laukums 1, Rīga   Rīgas bulvāru 
loka žilbinošākā pērle neatstās vienaldzīgus 
ne arhitektūras, ne mākslas cienītājus. Tikai šeit 
varēsiet ieraudzīt Latvijas izcilāko gleznotāju 
šedevrus un spilgtākos Baltijas un Krievijas 
gleznotāju darbus krāšņā pagājušā gadsimta 
interjerā! Lai nedaudz atpūstos no gūtajiem 
iespaidiem, dodieties uz muzeja jumta terasēm, 
no kurām paveras jauks skats uz pilsētu!

21. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejs  B | Antonijas iela 1, Rīga   Kas cilvēkiem 
aiz ādas, un kā ārstēt dažādas kaites? Jūs pat 
nevarat iedomāties, cik daudz laika tas jau prasījis, 
un kāda vēl būs nākotnes medicīna! Apskatiet 
rekonstruēto viduslaiku klostera hospitāli 
un aptieku, moderno diagnostikas aparātu 
priekštečus, kosmisko medicīnu un daudz ko 
citu vienā no trim lielākajiem medicīnas vēstures 
muzejiem pasaulē!

22. Rīgas Jūgendstila centrs  
 B | Alberta iela 12, Rīga   Ja šķiet, ka Jūsu pastaigu 
pa Rīgu, īpaši Elizabetes un Alberta ielās kāds 
novēro, nebrīnieties! Jūgendstila seju "spiegu 
tīkls" uz ēku fasādēm šeit sastopams ik uz soļa. 
Bagātīgi dekori, skulptūras, vitrāžas un citi mākslas 
elementi nebeidz sajūsmināt ar savu dažādību 
un izsmalcinātību. Ne velti Rīgu dēvē par Eiropas 
Jūgendstila galvaspilsētu, kur Jūs gaida ciemos 
īstā Jūgendstila dzīvoklī!

23. Stūra māja  B | Brīvības iela 61, Rīga    
Tik nevainīgs nosaukums dots vienam no 
baisākajiem PSRS varas instrumentiem - valsts 
drošības komitejas ēkai. Izstaigājot ieslodzījumu 
kameras, pagrabus, pastaigu laukuma krātiņu 
un pratināšanas kabinetus Jūs uzzināsiet, kāds 
liktenis sagaidīja ikvienu valsts varas pretinieku.

24. "Laima" šokolādes muzejs  
 B | Miera iela 22, Rīga   Nokļūstiet kaut uz brīdi 
īstā saldumu paradīzē! Mīlestība pret šokolādi 
šeit iegūst savu neatkārtojamo garšu un smaršu. 
Izgatavojiet savu šokolādes tāfelīti vai ļaujiet 
vaļu fantāzijai šokolādes darbnīcā un iepazīstiet 
Latvijas populārāko šokolādi!

Panorāmas skatu vietas Rīgā

Rīgas tūrisma informācijas centri

Starptautiskā lidosta "Rīga"    E | ielidošanas sektors E   
+371 29311187 (maksas tālrunis), www.riga-airport.com

Autoosta   A | Prāgas iela 1, Rīga   +371 67220555

Līvu laukums   A | Kaļķu iela 16, Rīga    +371 67227444

Rātslaukums   A | Rātslaukums 6, Rīga   +371 67037900

1 Rīgas Svētā Pētera baznīca   A  torņa skatu platformas peterbaznica.riga.lv

2 H "Gūtenbergs"   A  restorāna jumta terase www.hotelgutenbergs.lv

3 Bastejkalns  A  skatu laukums www.liveriga.com

4 Kinoteātris "Kino Citadele"   A  jumta bārs "Vertigo" www.forumcinemas.lv

5 Pulksteņa tornis   A  bārs "Neo" www.neobars.lv

20 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs  B  jumta terases www.lnmm.lv

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

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

8 "Galleria Riga"  B  7. stāva kafejnīcas un restorāni
www.galleriariga.lv

9 Latvijas Zinātņu akadēmija  B  skatu platforma www.panoramariga.lv

29 Televīzijas tornis  B  skatu laukums www.lvrtc.lv

10 Latvijas Nacionālā bibliotēka  B  skatu laukums www.lnb.lv

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

12 AB dambis  B  www.liveriga.com

13 H "Riga Islande Hotel"  B  9. stāva restorāns un 10. stāva vasaras terase 
www.islandehotel.lv
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39. Mežaparks  E | Mežaparks, Rīga    
Atpūtieties kopā ar rīdziniekiem pilsētas lielākajā 
un zaļākajā parkā! Pastaigas svaigā gaisā, aktīva 
atpūta uz velosipēda, skrituļslidām un citiem 
braucamrīkiem, piedzīvojumi šķēršļu trasēs starp 
priežu zariem, izbrauciens ar laivu pa vienu 
no lielākajiem Rīgas ezeriem vai laiska atpūta 
pludmalē - tās ir tikai dažas idejas, kā šeit var 
lieliski pavadīt dienu!

40. Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs  
 E | Meža prospekts 1, Rīga   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! 

41. Aldara darbnīca un Alus muzejs  
 E | Tvaika iela 44, Rīga   Latviešiem garšo alus. Ja 
Jums arī, atbrauciet paskatīties, kā Latvijā vāra 
alu vienā no populārākajām alusdarītavām! Gids 
Jums pastāstīs, kāds ir alus garšas noslēpums un 
kāpēc pasaulē ir tik daudz dažādu alu. Protams, 
ka iegūtās zināšanas vajag nostiprināt, pagaršojot 
vietējos ražojumus kopā ar uzkodām!

44. Salaspils Memoriālais ansamblis  
 E | Salaspils novads   Vietā, kur Otrā pasaules 
kara laikā atradās nacistu darba audzināšanas 
nometne, aiz simboliskas betona sienas 
mēmi klusē 7 milzīgas skulptūras. Vien ik pa 
laikam dzirdami sirdspuksti par piemiņu tiem 
tūkstošiem, kuru sirdīm karš lika apstāties. Ja 
pamanīsiet kādu rotaļlietu, ziniet - tā atstāta šeit 
mirušo bērnu dvēselītēm.

45. Daugavas muzejs  E | Salaspils novads    
Salā uz Latvijas lielākās upes Daugavas, jaukā 19. 
gadsimta muižā apkopoti stāsti par to, kā cilvēki 
šeit dzīvojuši jau kopš akmens laikmeta. Skaistais 
salas parks tā vien vilina doties nesteidzīgās 
pastaigās un atklāt senlaicīgus zvejas rīkus, 
dolomīta atsegumu krauju un brīnišķīgus, tālus 
skatus pār upi.

46. Maizes ceptuve "Lāči"  D | Babītes novads   
Vienā no latviskākajām vietām Latvijā var ne tikai 
nobaudīt īstu, ar rokām gatavotu maizi, bet arī 
pašam pielikt roku maizes kukulīša vai kliņģera 
cepšanā. Ceptuves rūķis palīdzēs un pastāstīs, 
kā tas darāms. Pagaršojiet latviešu tik iecienīto 
rupjmaizi, no kuras gatavo pat saldos ēdienus - 
maizes zupu un rupjmaizes kārtojumu! Varbūt arī 
Jūs šo garšu iemīlēsiet!

30. "Līvu akvaparks"  
 E | Viestura iela 24, Jūrmala   Izbaudiet tropu 
siltumu un vairāk nekā 40 dažādas ūdens 
atrakcijas jebkurā gadalaikā Ziemeļeiropā lielākajā 
akvaparkā! Bārs, kurā dzērienus var pasūtīt, 
plunčājoties baseinā, bistro un dažādas pirtis - 
stundas šeit paiet nemanot. Vasarā atvērta arī 
brīvdabas terase, kurā var jautri pavadīt laiku zem 
klajas debess un pasauļoties.

31. Jūrmalas brīvdabas muzejs  
 E | Tīklu iela 1 A, Jūrmala   No tuvējiem ciemiem 
atceļojušas koka ēkas meža ielokā pie Raga 
kāpas veido tipisku 19. gadsimta zvejnieku sētu. 
Apskatieties, ar kādām laivām, tīkliem, virvēm 
un enkuriem vīri no Baltijas jūras vilka laukā zivis! 
Vasarās ik ceturtdienu gaisā jūtama turpat uz 
vietas kūpinātu zivju smarža - lūdzu, nogaršojiet!

32. Dzintaru mežaparks  
 C | Dzintaru mežaparks, Jūrmala   Nāciet sportot 
un izbaudīt svaigu priežu gaisu kopā ar visu 
ģimeni un draugiem! Parkā atradīsiet rotaļu 
laukumus dažāda vecuma bērniem, šķēršļu trases 
vairāk nekā 10 m augstumā un citas izklaides. Bet 
tikpat labi var arī nesteidzīgi baudīt lieliskus skatus 
no torņa, kurš paceļas virs koku galotnēm. Jūra no 
augšas izskatās gandrīz rokas stiepiena attālumā!

33. Dzintaru koncertzāle  
 C | Turaidas iela 1, Jūrmala   Jau kopš 19. gadsimta 
leģendāro koncertzāli jūras krastā pieskandina 
ievērojamu mākslinieku koncerti un vēja šalkas, 
jo lielajai zālei ir jumts, bet nav sienu. Savukārt 
jaunākā, mazā zāle lepojas ar elegantu 1930-to 
gadu koka arhitektūru un izcilu akustiku. Aizejiet 
uz kādu koncertu, lai izbaudītu tās īpašo auru!

34. Jomas iela  C | Jomas iela, Jūrmala    
Labākais veids, kā iepazīt kūrortpilsētas dzīves 
ritmu, ir doties pastaigā pa tās galveno gājēju 
ielu, kura ir restorānu, kafejnīcu un modes preču 
veikaliņu pārpilna. Atpūtnieki veselu kilometru 
nesteidzīgi defilē gluži kā pa modes skates "mēli", 
tāpēc nekautrējieties tos novērot - tam jau iela 
domāta!

35. Jūrmalas pilsētas muzejs  
 C | Tirgoņu iela 29, Jūrmala   Vai zināt, kā jāiet 
peldēties retro stilā? Manekeni nekautrējas izrādīt 
plašāko peldkostīmu kolekciju Latvijā - lielākā 
daļa no tiem bijusi modē pagājušā gadsimta 
20-30. gados. Vēl par atpūtnieku izklaidēm 
un ārstēšanos stāsta senas pastkartes, dažādi 
vēsturiski priekšmeti un ainiņas no kūrorta dzīves.

36. Aspazijas māja  C | Zigfrīda Meierovica 
prospekts 20, Jūrmala   Sapni par jauku vasarnīcu 
Jūrmalā pagājušā gadsimta sākumā piepildīja 
viena no Latvijas izcilākajām dzejniecēm Aspazija. 
Savas vecumdienas viņa pavadīja burvīgā koka 
namā šaurākajā pilsētas vietā, kur jūru no Lielupes 
šķir vien 320 m. Viss iekārtots tā, ka šķiet, mājas 
saimniece ir tikai uz brītiņu izgājusi pastaigāties 
un drīz atgriezīsies.

37. Ķemeri - vēsturiskais kūrorts 
 D | Ķemeri, Jūrmala   Kā smaržo kūrorts? 
Arī akmens ķirzaciņai, kura, pārliekusies pār 
dziedniecisko sērūdens avotu, to gribas sajust. 
Jau kopš 18. gadsimta šurp no tālienes plūdušas 
cilvēku straumes, meklējot veselību. Mūsdienās 
gan palicis tikai kluss un mierīgs parks ar bijušo 
viesnīcu, koka baznīcu, romantiskiem tiltiņiem pār 
upīti un pastaigu celiņiem.

38. Ķemeru Nacionālais parks  D   
Purva ezeriņiem nosētais Ķemeru tīrelis, putniem 
bagātie lagūnu ezeri un mierīgas baltu smilšu 
pludmales - vai nav pietiekoši daudz iemeslu, 
lai lieliski atpūtinātu prātu pie dabas?! Uzvelciet 
ērtus apavus pastaigām pa koka laipām, kāpšanai 
skatu torņos un velosipēda pedāļu mīšanai! 
Baskāju takā un jūras krastā gan bez tiem varēsiet 
iztikt!

42. Rīgas Motormuzejs  E | Sergeja 
Eizenšteina iela 6, Rīga   Baltijā lielāko un 
daudzveidīgāko seno spēkratu kolekcija lepojas 
ar unikāliem Kremļa limuzīniem, leģendāriem 
sacīkšu auto un mūsdienu auto zīmolu 
"vectētiņiem". Vairāk nekā 100 eksponātu ar 
interaktīviem ekrāniem, videostāstiem, virtuālo 
realitāti un citām modernajām tehnoloģijām 
aicina Jūs aizraujoši pavadīt laiku vairāku stundu 
garumā. 

43. Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas 
muzejs  E | Brīvības gatve 440, Rīga   
Paviesojieties tipiskās senlatviešu zemnieku 
mājās, kuras sabraukušas no visiem Latvijas 
novadiem un apmetušās jaukā priežu mežā ezera 
krastā! Viens no vecākajiem brīvdabas muzejiem 
Eiropā glabā gadsimtiem senas tradīcijas, lai ļautu 
Jums labāk iztēloties, kā cilvēki šajā zemē kādreiz 
dzīvoja, strādāja un svinēja svētkus.

Rīgas nomale 7-13 km Pierīga 17-30 km

Jūrmala 20-60 km

Jūrmalas tūrisma informācijas centri

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

Ķemeru Nacionālais parks  D | Tūristu iela 1, Ķemeri   +371 67730078, 
www.kemerunacionalaisparks.lv, www.daba.gov.lv

Apzīmējumi

Tūrisma informācijas centrs

1 Tūrisma objekts

2 Panorāmas skats

Rīgas centrālā dzelzceļa stacija

Citas dzelzceļa stacijas

Rīgas autoosta

Starptautiskā lidosta "Rīga"

Rīgas pasažieru osta

Jahtu osta

Iepirkšanās centrs / tirgus

Pasts

Ekskursiju kuģīši

Lidostas autobuss

Taksometrs

Mikroautobuss

Auto noma

Veloceliņš / velomaršruts

Dabas taka

Skatu tornis

Laivu noma

Savvaļas dzīvnieki

Vecrīga

Pludmale

"Zilā karoga" pludmale

Bezmaksas bezvadu internets

Valūtas maiņa

Aptieka

Bagāžas glabātuve

Cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām

Reģistrēšanās laiks

Vienvirziena ceļš

A10 Galvenais valsts autoceļš

H Viesnīca

Iebraukšanas caurlaide Jūrmalā

Autobuss

Vilciens

Rīgas centrālā dzelzceļa stacija

• Adrese: Stacijas laukums 2
• www.pv.lv, travel.ldz.lv
• Google Play / App Store: Pasažieru vilciens
• +371 67231181
• Biļete Internetā: www.pv.lv
• Biļete vilcienā no konduktorā skaidrā naudā par € 0,50 piemaksu par biļeti
• Biļešu kases darba laiks: 4:30-23:40

Auto

Kuģis

Velo

Sargājiet savu velosipēdu!
• 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!

Taksometrs

Aviosatiksme

1817 (no Latvijas) / +371 29311817 (no ārvalstīm) / maksas tālruņi

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

2 h - 40 min pirms lidojuma

pilsētas centrs / #22 Abrenes iela / 30 min 
€ 2 (skaidrā naudā no šofera) / "E-talons" iepriekšpārdošanā lētāk!
+371 80001919 / www.rigassatiksme.lv

pilsētas centrs / 15 min / € 12-15 

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

Derīgas starptautiskās autovadītāja tiesības!

Rīga
www.rigassatiksme.lv
www.europark.lv

 +371 1888 
www.lamb.lv

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

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

www.rigabycanal.lv

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. 
www.pie-kapteina.lv

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

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

RĪGA

LIDOSTA AIRPORT

www.riga-airport.com

Jūrmala 20 km RĪGAS centrs 13 km

#22

P1 30 min / € 1,5

Rīgas starptautiskā autoosta
• Adrese: Prāgas iela 1
• www.autoosta.lv 
• Google Play / App Store: Bezrindas
• +371 90000009 (maksas tālrunis)
• Biļete Internetā: www.bezrindas.lv, www.buseurope.eu 
• Biļešu automāti (blakus autoostas kasēm)
• Biļešu kases darba laiks: 6:00-22:00
• Biļete skaidrā naudā no šofera, ja ir brīvas vietas

Rīgas sabiedriskais transports

Autobusi, tramvaji un trolejbusi
• Adreses: Brīvības iela 49/53, Prāgas iela 1, Spīķeru iela 1
• www.rigassatiksme.lv
• +371 80001919 
• Biļete: € 2 (skaidrā naudā no šofera) / "E-talons" iepriekšpārdošanā lētāk!
• 5:30 - 23:30, nakts autobusi: piektdiena - svētdiena

Mikroautobusi

• www.rigasmikroautobusi.lv
• Biļete: € 2 (skaidrā naudā no šofera) / "E-talons" iepriekšpārdošanā lētāk!

Vilcieni

• www.pv.lv
• Biļetešu cenas Rīgas pilsētas robežās: € 0,80

 iekāpšanas maksa + tarifs par kilometru
Informācijai par taksometra tarifiem jābūt norādītai ārpusē uz automašīnas 
durvīm. Samaksāt par taksometra pakalpojumiem iespējams gan skaidrā naudā, 
gan ar maksājumu kartēm. Atsevišķos taksometros var norēķināties tikai skaidrā 
naudā. Ja plānojat doties ar taksometru ārpus Rīgas, lūdzu, iepriekš noskaidrojiet 
pie taksometra vadītāja paredzamās izmaksas!

Vairāk aizraujošu lietu, ko 
nesteidzoties izbaudīt Latvijā!

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


