Vidzemes strand staat bekend vanwege de adembenemende landschappen
en grote diversiteit van natuurlijke objecten. Er zijn zowel hoge zandduinen
en zandstenen kliffen zoals de rotsachtige kust en bijzondere rand, of de kust
graslanden te bewonderen.
U steekt een aantal unieke natuurgebieden over bijvoorbeeld – het Zeekust
Natuur Park, het Biosfeer Reservaat van Noord-Vidzeme, de mooiste rivieren en
regio’s van Letland met alleen voor hun typische cultureel erfgoed.
In Vidzeme kan iedereen zich goed voelen, niet alleen mensen die van populaire recreatiegebieden houden, maar ook degenen die op zoek zijn naar afgelegen stranden of vissersdorpjes. Iedereen die op een spannende fietsreis gaat,
vindt hier ruime keuze aan knus ingerichte knusse pensioenen, hotelletjes of
campings.

Goed om te weten!

Bij het plannen van een fietsreis door de Baltische Landen, de poort naar een actieve recreatie in Vidzeme is de hoofdstad Rīga. De comfortabelste manier om van de
grootste steden naar Rīga te reizen is met het luchtverkeer. Een comfortabele manier
om naar Rīga te reizen is ook met een bus. Vanuit Scandinavië is Letland gemakkelijk
bereikbaar met de veerboot. In 2014 wordt Rīga de Culturele Hoofdstad van Europa.
Een fietsreis naar Vidzeme is handig om vanuit de oude stad van Rīga te beginnen,
vanuit het Bastejkalns, waar tot Vecāķi een fietspad ingericht is.
Het verkeer. Om fietsen te transporteren kunt u het beste de diensten van de Letse
spoorwegen gebruiken (zie: www.ldz.lv). De zelfde diensten met een bus zijn nog
niet beschikbaar.
Fietsinfrastructuur en service. De diensten voor een fietshuur worden in bijna alle
steden en campings bij de kust zoals bij fietsers vriendelijke pensions en hotels
aangeboden. Fietsenrekken en informatie stands zijn voornamelijk in de meest
populaire toeristische bezienswaardigheden, accommodaties en cafes te vinden. De
diensten voor een fietshuur zijn in de grote steden van Letland de vinden zoals – Rīga,
Saulkrasti Salacgrīva Valmiera, Cēsis, Sigulda, Ogre en Rūjiena (de fietsen moeten
hier op voorhand besteld zijn bij de Dienst voor fietshuur in Mazsalaca), zoals op
sommige dicht bewoonde plaatsen, voor dagtochten kunnen fietsen ook gehuurd
worden bij vele accommodaties.
Voor een goede communicatie. Vanaf 2014 wil Letland als een middel van betaling
de euro invoeren. Buiten de steden is de meest gebruikelijke betalingsmanier contant geld, als u naar het platteland wilt gaan, raden wij u aan contant geld opnemen
uit geldautomaten in de grotere steden. Als communicatie taal adviseren wij het
Engels en Russisch, soms ook het Duits. De TIC (Toeristische Informatie Centrum)
vele cafés en bibliotheken in de steden vervoegen over een draadloze internetverbinding (Wi-Fi). Om de Estse-Letse en Lets-Litouwse grens over te gaan heeft u een
persoonlijke identificatiedocument - een paspoort of ID-kaart nodig.
Reisplanning in de Baltische Landen. Als u een reis door de Baltische Landen
plant, is Letland een prima uitgangspunt voor reizen met de fiets naar Estland
en Litouwen. De route vanuit Sigulda tot Allažmuiža verweeft zich samen met de
route Tour de LatEst. Hier kunt u kiezen – om verder de weg voort te zetten naar
Litouwen of, helemaal omgekeerd, de 1296 km gemarkeerde route te nemen naar
Estland. Vanuit Ikšķile, Ogre en Ķegums aan de rechteroever van de rivier Daugava
begint de fietsroute Daugava die in Litouwen eindigt. Voor Daugavpils vanuit Ilūkste
moet u richting Subate en Rokiški (Litouwen) draaien.
Beveiliging. In Letland kunt i zich veilig voelen, zowel in stedelijke als landelijke
gebieden, natuurlijk moeten elementaire beveiligingsmaatregelen geacht worden.
Zul er toch een of ander ruzie op meningsverschillen optreden, is er voor deze soort
gevallen een speciale toeristische informatie Hotline 1118 beschikbaar en in een
extreme situatie kunt u zich altijd wenden voor hulp via het algemene Europese
hulp nummer voor noodsituaties 112.
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EuroVelo 13

Rīga – Vecāķi – Carnikava – Saulkrasti – Tūja – Salacgrīva –
Ainaži – Pärnu

www.eurovelo.com
Vanaf het noorden van Finland tot Turkije ongeveer 8800 km lang, het oversteken van 20 landen, is er een mogelijkheid om de nieuwe Europa fietsroute
te gaan verkennen ook bekend als de route van het Ijzere gordijn (Iron Curtain
Trail, ICT). De totale lengte van de ICT route 13 bedraagt 562 km. De totale
aantal kilometers van de Vidzemes fietsroute vanaf het historische centrum
van Rīga tot de Letse-Estlandse grens bedraagt 160 km.
De helft van de route is op de verharde wegen met weinig autoverkeer, de
fietspadden zijn grootstendeel in de steden te vinden zoals – Rīga, Saulkrasti
en Salacgrīva. De andere helft van het wegdek – grind- en zand wegen. 17 km
van de fietsroute verloopt ook op de snelweg A1, de langste etappe van
3,3 km is tussen Tūja en Vitrupe, meestal 1.5 km lange etappes.
De route loopt grotendeels langs de kust, dus het hoogteverschil is zeer gering. Er moet rekening gehouden worden, dat een deel van de route op zand
wegen gaat. De etappe tussen Carnikava naar Saulkrasti wordt aanbevolen
om per trein af te leggen. Onverharde delen van de route zijn gemarkeerd
met tijdelijke gele borden EV13, die worden hoofdzakelijk aan te raden, om de
drukke A1 wegvervoer te vermijden, in dit geval kunnen de snelweg vermijden worden met behulp van de route 109 en Nr. 7.
Vanuit Rīga naar Jūrmala (ongeveer 50 km), gaat een regelmatige en goede
treinverbinding, die in het bijzonder aanbevolen is tijdens de fietsroute vanaf
Carnikava tot Saulkrasti, waar nog geen fietspad gebouwd is.

7

Letse nationale route nr. 7
De route Letse rivieren Salaca –
Gauja – Daugava

Salacgrīva – Limbaži – Turaida / Sigulda – Ropaži – Ikšķile –
Ogre – Ķegums – Route Daugava

De nationale fietsroute langs de Letse rivieren strekt zich over een totale
lengte van meer dan 400 km uit, terwijl de totale kilometerstand van de route
Vidzeme vanuit Salacgrīva tot Ķegums HES tot 190 km strekt. De aanbevolen
dagen voor de aflegging van de route Vidzeme is 3–4 dagen. De gehele lengte
van de route staat aangegeven.
De route is zo ontwikkeld dat over het algemeen verharde wegen met weinig
autoverkeer gebruikt worden zoals fietspaden, die vooral in stedelijke gebieden te vinden zijn als – Salacgrīva, Limbaži, Sigulda, Ikšķile en Ogre. De fietspad van Ikšķile en Ogre loopt langs de dijk van de rechteroever van de rivier
Daugava. In Ropaži, evenals vanuit Ogre naar Ķegums gaan twee kleine, 3 km
lange onverharde grindwegen. De derde en langste etappe van een grindweg
is aan het begin van de fietsroute te vinden, achter Salacgrīva met de totale
lengte van 9 km.
In de route zijn geen opvallend steile hellingen inbegrepen, want ze gaat
langs de oevers van rivieren en meren, alleen bij het oversteken van de vallei
van Gauja in Sigulda, moet u rekeing houden met kleine hoogte verschillen.
Vanuit Rīga tot Sigulda en vanuit Rīga naar Ikšķile, vanuit Ogre en Ķegums
gaat een regelmatige en comfortabele treinverbinding, in de trein coupes
kunt u gemakkelijk u fiets plaatsen.

17

Regionale route nr. 17

Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Karksi Nuija (EST)
De Letse regionale fietsroute gaat langs de rivier Salaca en Burtnieku meer, de totale lengte in Letland bedraagt 130 km. De aanbevolen aantal dagen voor de route
is 2–3 dagen. De gehele lengte van de route is duidelijk aangegeven met het nr. 17.
De route is zo ontwikkeld, dat er voornamelijk verharde wegen met een
matige auto verkeer gebruikt worden. Alleen voor Burtnieku meer is een kort
stuk grind weg te vinden.
De route gaat langs op een vlakke weg, zonder steile hellingen.
Vanuit Rīga naar Valmiera gaat een regelmatige treinverbinding, in de trein
coupes kunt u gemakkelijk u fiets plaatsen.

109

De lokale kastelen en landgoederen
route nr. 109

Limbaži – Skulte – Saulkrasti – Bīriņi – Igate – Limbaži
De lengte van de Letse lokale kastelen en landhuizen fietsroute bedraagt
93 km. De aanbevolen aantal dagen voor de route is 2–3 dagen. De gehele lengte van de route is duidelijk aangegeven met het nr. 109.
De route is zo ontwikkeld, dat er voornamelijk verharde wegen gebruikt
worden met een kleine of middelgrote autoverkeer, er zijn fietspadden te
vinden in Limbaži en Saulkrasti. Er is een kleine weg zonder wegdek van
5 km lengte te vinden tussen Limbaži–Saulkrasti.
Deze route kent geen steile hellingen.
Aanbevolen voor families met kinderen.
Vanuit Rīga naar Saulkrasti gaat een regelmatige en comfortabele trein
verbinding.

www.balticcycling.com

ROUTEBESCHRIJVINGEN

Fietsroute

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Rīga – Carnikava – Saulkrasti – Salacgrīva – Ainaži

KAART SCHAAL
1: 500 000

tradities van het badplaats voortgezet en
er is een badplaats ingericht met de naam
“Centrum”.

Op zijn twintigste verjaardag heeft het
museum zijn visuele outfit verandert en
verwacht zijn bezoekers met een nieuwe
tentoonstelling “Heldere knoppen,
helmen”.

1 Onderzoekscentrum gemeente
Carnikava

17 Ainaži museum voor Zeevaart
57°51’56.9”, 24°21’38.8”

41 Sierštelles (Kaas makerij)
56°48’53.6”, 24°36’7.7”

50 Het Memorialen museum
ensemble van Salaspils

Valdemāra straat 47, Ainaži,
tel. +371 64043349
De centrum van Ainaži herbergt de
oude Letse Zeewaarts getuige – Ainaži
Museum voor Zeevaart, waar u kunt
leren hoe oude zeilschepen in de oude
vissersdorpen gebouwd worden en in
het water geplaatst worden en hoe onze
matrozen met de oude zeilschepen in de
zee gingen naar verre wereldzeeën en
oceanen.

Brīvības straat 12, Ogre,
tel. +371 65021200, www.sierstelle.lv
In 2009 werd het merk “SierŠtelle”
geboren. Op dit moment worden 31
verschillende smaken kaas aangeboden,
daaronder kaas met munt, paddestoelen,
zongedroogde tomaten en andere smaken. Als van tevoren geboekt, hebt u de
mogelijkheid om kennis te laten maken
met de productie ruimte, kazen laten
proeven en de heerlijke producten uit de
aanbieding van “Sierštelles” ook kopen!

56°52”24.2”, 24°18’9.4”

57°8’7.6”, 24°16’19”
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Op het eind van de Jomas straat, aan de
rivier Gauja, Carnikava,
www.tourism.carnikava.lv
In de 17de eeuw gelegen aan de voet
van de Gauja vallei in Carnikava was ooit
de enige veerboot, waar in de buurt de
Cēlāju huis gebouwd wordt. In 1966 werd
het huis meegenomen naar de Letse
Etnografische Openluchtmuseum, maar
in 2012 werd een kopie van de huis aan
de Gauja rivier vanuit het niets alweer
opgebouwd, dat nu een kleine lokale
geschiedenis centrum herberghert, dat
met de lokale tradities kennis laat maken,
hun waarden en de unieke lamprei
vishandel presenteert.
2 Carnikava landgoed kapiteel
57°7’49.5”, 24°16’26.6”
Carnikava park, aan de rechterkant van
Jūras straat, Carnikava,
www.tourism.carnikava.lv
Tot 1917 kon Carnikava trots zijn op de
meest luxueuze landgoed in heel Vidzeme, gebouwd door Ernst Reinhold von
Mengden rond 1774. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd het landhoed verwoest en nooit meer herbouwd. Van het
prachtige landgoed, dat door de rijkdom
van de lamprei vissen verhoogd wordt,
is tegenwoordig alleen een kapiteel van
de kolom over gebleven, gerenoveerde
schuur en een een herstelde park.

9 Dunte landgoed en het
museum van Minhauzen
57°24’19.9”, 24°25’34.8”

Dunte, Liepupe gemeente,
tel. +371 26576065, www.minhauzens.lv
Het museum van de beroemde fantasie
meester Hieronymus Karl Friedrich
von Münchhausen ligt op slechts een
kanonskogel vlucht van de hoofdstad
Rīga (55 km). Het museum bevindt zich
in de gerestaureerde Duntes landgoed.
Het opende zijn deuren voor bezoekers
op 32 Mei 2005. Dit is een museum – een
droom, de thuisbasis van vreugde en
humor.

10 De pottenbakkerij “Cepļi”
van Ingrīda Žagata
57°24’7”, 24°25’59.8”

“Cepļi”, Skulte gemeente,
tel. +371 29234867, www.cepli.lv
De workshop van de meester van de
traditionele aardewerk. Als u deel wilt
nemen aan de educatieve demonstratie,
is een bezoek aan de workshop mogelijk
te organiseren. Tijdens het bezoek kunt
u zich in de rol van een pottenbakker
glijden.

ZUGU geluk en succes
57°23’59.7”, 24°26’0.4”
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De plaats waar Gauja uitmondt in de zee
is een geweldige plek voor vogelliefhebbers, watersporters, natuurliefhebbers
en voor gewone vakantiegangers. Tot op
de dag is de natuurlijke uitstraling van
de Gauja uitmonding bewaard gebleven
samen met de interactie van de rivier
en de zee. De rivier is van beide kanten
omringt door het park, dat uiteraard ook
omgeven wordt van de diversiteit van
vogels en vissen.
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“Zelmeņi”, Skultes gemeente,
tel. +371 29783447,
www.zuguart.com
De meester Arnis Preiss biedt een
opening van de open haard oven, rondleidingen door zijn werkplaats, een atelierbezoek voor pottenbakken, bruiloft
activiteiten, een bezoek aan de bijenstal,
picknick- en campingplaatsen aan.
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INVESTING IN YOUR FUTURE

Toeristen informatie centrums (TIC)
TIC Ainaži

TIC Rencēni

57°51’44.7”, 24°21’24.4”

57°43’49”, 25°25’44.3”

Valdemāra straat 50, Ainaži,
tel. +371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv

Valmieras straat 13, Rencēni,
tel. +371 64268383,
www.burtniekunovads.lv

TIC provincie Aloja

TIC Rīga

57°50’11.6”, 24°44’52.8”

56°56’52”, 24°6’25.1”

Lielā straat 13, Staicele,
tel. +371 64035371, 27806452,
turisti@staicele.lv, www.aloja.lv
TIC Bauska

Rātslaukums 6, Rīga,
tel. +371 67037900,
info@rigatic.lv,
www.liveriga.com

56°24’36.6’ 24°11’6.6’

TIC provincie Ropaži

TIC gemeente Burtnieki
57°41’42.7”, 25°16’40.6”

Jaunatnes straat 15, Burtnieki,
tel. +371 64226502,
www.burtniekunovads.lv
TIC provincie Carnikava
57°7’43.5”, 24°16’40.6”

Stacijas straat 5, Carnikava,
tel. +371 67708443, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv
TIC Jūrmala
56°58’17.6”, 23°47’52.9”

Lienes straat 5, Majori, Jūrmala,
tel. +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv
TIC Koknese
56°38’40.11”, 25°26’47”

Melioratoru straat 1, Koknese,
tel. +371 65161296,
www.kokneseturisms.info
TIC provincie Ķekava
56°49’43.6”, 24°14’19”

Rīgas straat 26, Ķekava,
tel. +371 67935826, 29359409,
turisms.kekava.lv
TIC provincie Limbaži
57°30’55”, 24°42’51.1”
Torņa straat 3, Limbaži,
tel. +371 64070608, 28359057,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv
TIC Ogre en Ikšķile
56°48’56”, 24°36’8”

Brīvības straat 12a, Ogre,
tel. +371 65071883, 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv

5 Mežgarciems
57°6’12.2”, 24°14’0.9”
Carnikava provincie
Mežgarciems werd opgericht als een
stadje voor de voormalige Sovjetleger
luchtverdediging troepen, waar hier
in de Sovjettijd de S-75 PGA legerbasis
voor trainingsdoeleinden bevond. Ook
hedendaags is het mogelijk binnen dit
territorium Sovjet-erfgoed bezienswaardigheden te bekijken.

Salacgrīva provincie
De Liven Slachtoffers grot is gelegen
aan het Kuiķulu huis aan de rechter
oever van Svētupe, 10 km ten oosten
van Salacgrīva. Het is een van de langste
grotten betref het midden-devoon zandsteen in Letland. De lengte van de hoofdgang, de kleinere gangen inbegrepen,
bedraagt 47 m, voor kleinere – 19,5 m.

12 De met stenen bezaaide Vidzeme
kust en het Veczemju (Mantiņu) rots
57°34’48.6”, 24°21’56.7”

Salacgrīva provincie
De met stenen bezaaide Vidzeme kust
omvat een 12 km lange kust die van
Dzeņi tot Tūja loopt. Ze is opgenomen
in de beschermde gebieden Natura
2000-netwerk uitgeroepen van de Europese Unie. Het is de enige plaats in de
Oostzee, waar u aan de kust kale zandstenen rotsen kunt bekijken. Goed onderhouden toeristische accommodatie.

26 Turaida museum complex
57°11’12.5”, 24°50’52.1”

57°42’21.7”, 24°39’21.6”

Turaida straat 10, Sigulda,
tel. +371 67972376, www.turaida-muzejs.lv
Het meest bezochte museum in Letland, waar u kennis kunt maken met de
exposities van archeologie, cultuur en
kunstgeschiedenis, die vertellen over de
gebeurtenissen van 1000 jaar geleden.
Het middeleeuws kasteel en de kerk,
Gaujas inwoners – de Liven, het oude
landgoed en de Dainas heuvel.

Kalnakrogs, Pāle gemeente,
tel. +371 28724310, www.pale.lv

De enige museum in Letland, waar
demografische en cultureel-historische
informatie van Vidzeme Liven en wetenschappelijk bewezen materiaal van
de afstammelingen van Liven families
verzameld en samengesteld zijn. Het
museum heeft ook een uitgebreide
collectie van antieke voorwerpen –
landbouwwerktuigen, huishoudelijke
werktuigen, etc., foto’s, en bewijsmateriaal over het leven in de buurt.

Het historische centrum van Limbaži is
uniek met de radiale straten netwerk, die
zich in de 1385 vormde, na de bouw van
de stadsmuur. De oude stad herberghert
de grootste deel in de tweede helft van
de 18de eeuw gebouwde huizen, in de
oude stad ziet u ruïnes van een middeleeuwse toren, de oude brandweerkazerne,
de grootste orthodoxe kerk in Vidzeme
buiten Rīga, het oude stadhuis uit de 18e
eeuw met mooie muurschilderingen, het
monument, een begraafplaats en een
tentoonstelling in de Limbaži museum
voor de auteur van Letse volksliedjes.

Sila straat 2, Salacgrīva,
tel. +371 64071981
Het museum werd opgericht in 1998, het
biedt zijn bezoekers een nieuwe permanente tentoonstelling “Paling in de val”,
die het verhaal vertelt over de unieke
visserij van Salaca lamprei met stuwen. Er
worden interactieve technieken gebruikt,
dat kinderen en volwassenen in het ontdekkingsproces betrekt.

6 De Witte Duin
57°14’4”, 24°23’3”
Saulkrasti, Kāpu straat
De Witte Duin bevind zich aan de kust
van Inčupe, aan de monding van de rivier
in de zee, waar u vanuit het observatiedek een prachtig uitzicht op de zee hebt.
Op de weg naar de Duin gaat de weg via
de Catharina linden. Het verhaal zegt, dat
deze linden geplant zijn door de Russische keizerin Catharina II. Vanaf de Duin
tot het Saulkrasti centrum strekt zich de
4 km lange Zonsondergang-pad, van
waar u een prachtig uitzicht kunt genieten over de vallei en Peter rivier.

Burtnieki straat 4, Limbaži,
tel. +371 29356858
In het museum kunt u sieraden en kleine
decoratieve spoelen, maar ook grote
kunstwerken bewonderen, waaronder
een unieke kunstwerk “Het Paleis van
de Toekomst 3001”, dat bestaat uit meer
dan 30 kg zilver en is de grootste zilveren
werk in de Baltische Landen. Er wordt een
museum bezoek aangeboden, de diensten van een plaatselijke gids, de mogelijkheid om het werkproces te beleven,
zoals u eigen hand aan te leggen.

57°45’14.1”, 24°22’29.3”

Salacgrīva, tel. +371 29268299,
Er wordt een proeverij van lamprei
aangeboden (VIII–I)
Stuw voor lamprei – een unieke en
tegelijkertijd een traditionele methode
van vissen. Lamprei is voor vele mensen
een speciale delicatesse, maar de vangst
van deze vissen wordt in de hele wereld
weinig gebruikt. Alleen hier in Salacgriva
wordt voor de vangst van lamprei een
stuw gebruikt – een unieke methode van
vissen met vele eeuwen geschiedenis.

56°58’29.9”, 24°38’12.6”

Sporta straat 2, k2, Ropaži,
tel. +371 67918580
Turisms@ropazi.lv
www.ropazi.lv
TIC provincie Rūjiena
57°53’55.5”, 25°19’35.1”

Raiņa straat 3, Rūjiena,
tel. +371 64263278, 29464888,
tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv
TIC provincie Salacgrīva
57°45’8.5”, 24°21’20.1”

Rīgas straat 10a, Salacgrīva,
tel. +371 64041254, 26463025,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv
TIC provincie Saulkrasti
57°16’3.7”, 24°24’42.5”

7 Saulkrasti Fietsmuseum
57°14’31”, 24°24’3”
Rīga straat 44, Saulkrasti,
tel. +371 28883160,
www.velomuseum.lv
De collectie weerspiegelt de geschiedenis van de Letse fietsindustrie voor de
Tweede Wereldoorlog. Samen met unieke tentoonstellingen kunt u hier ook een
oude werkplaats en een winkel bekijken.
Hier zijn zaken ruim vertegenwoordigd,
gerelateerd aan het gebruik van de fiets,
fietssport en vakbonden. Ontwikkeling
van de verzameling is begonnen in 1977,
en het is de enige verzameling in Letland
en de grootste in de Baltische Landen.

Ainažu straat 13b, Saulkrasti,
tel. +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv,
www.saulkrasti.lv
TIC provincie Sigulda

15 Randu weiden pad,
vogelkijktoren
57°50’1”, 24°20’41”

Salacgrīva provincie
Natuur reservaat – een bepaalde plaats
aan de Vidzemes kust vanaf Ainaži tot
Kuiviži. De enige weiden kust in Letland
met unieke plantensoorten. Op de oppervlakte van 200 ha vindt u hier een derde
van de Letse plantensoorten of ongeveer
600 soorten planten terug, waarvan 37 in
Letland en andere Europese landen zeldzaam en bedreigd zijn. Randu weiden
zijn ook internationaal herkenbaar plaats
voor vogeltrek en nesten.

57°9’11.4”, 24°51’13.3”

Ausekļa straat 6, Sigulda,
tel. +371 67971335,
info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv
TIC Pärnu
58°23’7.1”, 24°29’57.4”

Uus straat 4,
Pärnu, Estland,
tel. +372 447 3000,
www.visitparnu.com

8 De strand van Saulkrasti
57°16’4”, 24°24’43”
Saulkrasti provincie
De kust van Saulkrasti is de tweede
langste stadsstrand in Letland, het strekt
zich 17 km lang en is interessant in zijn
verscheidenheid: aangevangen met de
“zingende” zandkorrels in Lilaste en eindigend met de rotsachtige kust in Zvejniekciems. In 1823 werd de eerste badplaats
Neubad ingericht – de nieuwe zwembad,
en vandaag de dag, worden de oude

Igate, Vidriži gemeente,
tel. +371 29245500, www.igatespils.lv
In Igate wordt u verwelkomt in de gezellige “Dzirnavu krodziņš” (Molen kroeg)
met een Letse sfeer en heerlijk eten. Na
de maaltijd kunt u een wandeling maken
door het kasteel park, daaronder met een
bezoek aan de elegante Igate kasteel,
waar tegenwoordig ook een gezellig
hotel ingericht is voor 43 personen.
23 Het regionale onderzoeks-

museum in Vidriži voor
de componist E. Melngailis
57°22’17.2”, 24°41’1.7”

“Melngaiļi”, Vidriži gemeente,
tel. +371 26428989
De tentoonstelling is gewijd aan de bekende Letse culturele persoonlijkheid –
de componist en dirigent E. Melngailis.
Zijn muzikale folklore verzameling telt
ongeveer 5000 melodieën en archieven
over de nationale volks muziekinstrumenten en tradities. Het museum laat
ook kennis maken met de gemeente
Vidriži en de geschiedenis van de school,
de gezamenlijke ruimte voor de collectieve boerderij Vidriži en een tentoonstelling gewijd aan het Sovjet-tijdperk.
24 De functionele tentoonstelling
van geneeskrachtige planten
57°21’46.6”, 24°41’38”

“Sautlāči”, Vidriži gemeente,
tel. +371 29479172 (15.05.–15.10.)
Excursies en presentaties, met meer dan
300 Letse geneeskrachtige kruiden die
gekweekt zijn in een ecologisch schone
omgeving. Planten gebruik in voedsel
en gezondheidszorg. Groene cocktails,
fito-producten voor uw gezondheid en
fito-souvenirs als cadeau plezier.

16 Museum van Brandbestrijding
57°51’45”, 24°21’30.5”

Valdemāra straat 69, Ainaži,
tel. +371 64043280, 29213784
Op 14 December 1991 werd de deuren
geopend voor de bezoekers aan de
Museum voor Brandbestrijding in Ainaži.

25 Bīriņi kasteel
57°14’39.8”, 24°39’35”

Bīriņi, Vidriži gemeente,
tel. +371 64024033, www.birinupils.lv
Omring door oude parken, op de heuvel

Pilskalni, Ropaži, Ropaži provincie
De huidige pastorie werd gebouwd in
1804, op de plaats waar de voormalige
houten pastorie ooit stond. Dat is een
uitstekend klassiek architectuur monument in Letland. Nog steeds kunt u in het
landgoed vreemde geluiden horen en
het blijkt, dat de knechten van de pastoor
daar rond spoken. Er bestaat de mogelijkheid in de pastorie te overnachten en
vliegende blikjes en ook andere objecten
bekijken, in de aanwezigheid van spoken.

42 Het museum van Kunst en
Geschiedenis van Ogre
56°49’2.7”, 24°36’13”

34 Ropaži kerk
56°58’25.1”, 24°37’54.6”

Pilskalni, Ropaži, Ropaži provincie,
tel. +371 29422823, www.ropazu.lelb.lv
De eerste kerk in gemeente Ropaži werd
gebouwd in de van de Duitsers gebouwde Lijflandse Orde kasteel in 1320.
De laatste houten kerk werd in Ropaži
gebouwd in 1775, waarop op het eind
van de 19e eeuw een stenen kerk werd
gebouwd van keien, die nog altijd in
Ropaži bekeken kan worden.

35 Valdenrode–Zaķumuiža
landgoed complex
56°58’7.6”, 24°29’17.7”

Skolas straat 1, Zaķumuiža, Ropaži provincie
Het landgoed complex behoorde vanaf
de 19e eeuw tot de midden van de 20e
eeuw tot de eigendom van barons familie
von Wolfs. Het was een grote boerderijen
en er worden zelfs druiven en meloenen
gekweekt. Op basis van de kolchoz werd
hier 1974 de eerste ras fokken gekweekt.
Het landgoed van Valdenrode werd
waarschijnlijk gebouwd in de tijden van
baron Friedrich von Wolfs in de 19e eeuw
in de jaren 90, in een mix van latere Art
Nouveau en Neoclassicisme.

36 Het gebied van Natura 2000 – een
natuurreservaat “Lielie Kangari”
56°55’18.6”, 24°43’30.2”

28 Het kasteel van de Lijflandse
Orde in Sigulda

Pils straat 18, Sigulda,
tel. +371 67971335, www.tourism.sigulda.lv
Het kasteel werd gebouwd in 1207 als
een soort “castellum” fort, later omgebouwd tot een klooster-achtig gebouw.
In 2012 werd de kasteel hersteld. In het
kasteel kunt u een dag in de huid van de
broers van de Lijflandse Orde kruipen:
een echte ordensbroer – een ridder tegen komen, zijn oorlogs- bijl, speer, pijl
en boog proberen of naar het uitkijktoren boven klimmen met een schitterende
zicht op de Gaujas vallei.

29 Kabelbaan over de Gauja rivier
57°9’52.4”, 24° 50’44.9”

22 Igate kasteel en de “Molen kroeg”
57°22’52”, 24°41’2”
14 Het lamprei vissers beroep en
lamprei stuwen

27 Gūtmanis grot
57°10’34”, 24°50’33.5”
Turaida, Sigulda
De grootste grot in de Baltische Landen.
De oudste toeristische attractie in Letland.
Op de gele zandsteen muren van de grot
zijn inscripties terug te vinden zelfs vanuit
de 17e eeuw. Hier begon de legende van
de Roos van Turaida. Gūtmanis grot is een
archeologisch monument en beschermde geologische bezienswaardigheid.

57°9’59.1”, 24°50’58.8”

21 De levendige Zilver museum
57°30’56.3”, 24°42’48.7”

13 Salacgrīva museum
57°45’6.5”, 24°21’19.8”

aan de voet van een meertje bevindt
zich de in 1860 gebouwde Biriņi kasteel.
Een romantisch plaats, met liefde creeërt in de buurt van Rīga, Sigulda en de
strand van Saulkrasti. Het kasteel wordt
omgeven door mooie parken, meren en
landgoederen met een hotel, een restaurant, ruimtes voor bruiloft en seminaars.
Verschillende sauna’s, paardrijden, boottochten en wandelingen in het park langs
de oude paden zorgt perfect voor uw
gezondheid.

19 Pāle Museum voor het
Regionale onderzoek

www.latvia.travel

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Rātslaukums 1, Bauska,
tel. +371 63923797, 27746484,
tourinfo@bauska.lv, tourism.bauska.lv

Siguļi, Carnikava provincie,
www.carnikavasbaznica.lv
De in 1728 gebouwde Carnikavas kerk
in Siguļi is vandaag de enige houten
kerk in de hele Vidzemes kust, het is ook
een uitstekende historische getuige van
Carnikava. Deze kerk is in verband gebracht met het Mengden landgoed en de
plaatselijke inwoners en het is erkend als
een belangrijke culturele en historische
bezienswaardigheid.

18 De Liven Slachtoffers grot bij
Svētupe

20 Hanzestad Limbaži
57°30’55”, 24°42’51.1”

4 Carnikava Lutherse Kerk in Siguļi
57°7’31.8”, 24°19’16.7”
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Salacgrīva – Pāle – Limbaži – Sigulda – Ropaži –
Ikšķile – Ogre – Ķegums

57°43’6.3”, 24°29’27.2”

11 De prachtige keramiek van

3 Gaujas uitmonding in de zee
57°9’35.7”, 24°15’55”

Fietsroute

33 Ropaži pastorie
56°58’45.9”, 24°37’50.3”

Poruka straat 14, Sigulda,
tel. +371 67972531, www.bungee.lv
De enige kabelbaan in de Baltische Landen
met een kabel lengte van 1020 m en 43 m
boven de rivier. De dappersten worden
aangemoedigd om een bungeejumping te
proberen rechtstreeks vanuit de kabelbaan,
die precies boven de rivier Gauja stopt.

Ropaži provincie
Het natuur reservaat (1972,4 ha) bestaat
uit het grootste reeks assen in Letland –
Lielie Kangari, evenals de aangrenzende
gebieden – Kangari meer, Lielkangaru
moeras en bossen. Het natuur reservaat
is rijk aan zeldzame en bedreigde plantensoorten. In het midden van Lielkangari
moeras bevind zich een minerale eiland –
Burkalniņš, waar, volgens de legende,
ooit hier rovers zich verbergen hebben,
daaronder de bekende rover Kaupēns.

Brīvības straat 15, Ogre,
tel. +371 65024345, www.ogresmuzejs.lv
Het museum van Kunst en Geschiedenis
van Ogre heeft twee permanente tentoonstellingen: “De legendaire stad Ogre”,
waarin de meest belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de stad
getoond worden en “Ogre – een lucht- en
badkuuroord”, die vertelt over een tijd toen
de stad een populaire bad- en recreatie
plaats in Letland werd. In de grote zaal
vindt u regelmatig artistieke en thematische tentoonstellingen.
43 De Lutherse kerk van Ogre
56°49’2.2”, 24°37’7.6”
Brīvības straat 51, Ogre,
tel. +371 65047915
De geschiedenis van de kerk gaat terug
tot het begin van de 20e eeuw. De kerk
bel (diameter 0,78 m, gewicht 200 kg) is
gegoten in Rīga, in de smelterij van Švenn
(1930). De van Andrejs Kēse geschonken
altaar schilderij is geschilderd door
J. Šēnbergs na de werk van de bekende
Letse meester Kārlis Hūns “De tweede
komst van Christus”. Regelmatig vinden
hier heilige muziek concerten plaats.

44 De Dolomieten klif
56°49’10.8”, 24°39’24.7”
De aanbevolen uitkijkpunt – de kruispunt
tussen de Brīvības en de Stirnu straat, Ogre
In de gemeente Ogresgals naast de voormalige kartonfabriek 3,58 hectare bevindt
zich een beschermde geologische bezienswaardigheid – de Ogre Dolomieten
klif. Het bereikt een hoogte van 4 m
en van het geologisch oogpunt, is een
unieke natuurlijke bezienswaardigheid,
want binnen de klif worden visresten van
verschillende oude mariene fossielen
en ongewervelde dieren gevonden. De
eenvoudigste manier om de Dolomieten
klif te bekijken is dan, wanneer het water
in de rivier laag ligt.

Tīnūži landgoed is gelegen in het
prachtige landschap van Vidzeme
aan de oevers van de rivier Mazā
Jugla, waar tijdens de Eerste Wereldoorlog, de Letse Schutters gevochten
hebben tegen het Duitse leger. In de
Tinūžu landgoed kunt u de permanente tentoonstelling “De slag van
de Letse Schutters aan de oevers van
de rivier Mazā Jugla” bekijken. In de
expositie ziet u foto’s, wapens, uniformen en gevonden voorwerpen
op de slagvelden.

45 Nāvessala
56°50’2.5”, 24°26’11.9”

Daugmale, Ķekava provincie
www.navessala.lv
Het slagveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hier bevind zich het monument voor
de vertegenwoordigers van de Nāvessala –
de eerste monument in Letland ontworpen voor vertegenwoordigers van de
Vrijheidsslagen tijdens het Eerste Wereldoorlog in Letland (auteur E. Laube).

46 “Bijen hooning bij Daugmales
Jānis” / “Pampāļu potten”
56°49’50.6”, 24°24’54.9”

38 De ruïnes van de kerk van
Ikšķile op de St. Maynard eiland
56°49’10.8”, 24°30’8.4”

30 Avontuur Park “Tarzāns”
57°9’34.7”, 24°50’19.2”

Peldu straat 1, Sigulda,
tel. +371 27001187, www.tarzans.lv
Het grootste openlucht avontuur park
in de Baltische Landen, u vindt hier een
rodelbaan, in bomen elkaar geplaatste
hindernissen voor Groot en Klein, stoeltjeslift, een katapult en trampolines voor
de kinderen. Er bevindt zich ook een café.
In de winter kunt u heerlijk skiën.

31 Bobslee en rodelbaan “Sigulda”
57°9’3”, 24°50’27.2”
Šveice straat 13, Sigulda,
tel. +371 29185351, www.bobtrase.lv
De slechts enige bobslee en rodelbaan
in de Baltische Landen. De snelheid en
de adrenaline kunnen niet alleen sporters
genieten, want de bobslee en rodelbaan
is beschikbaar voor iedereen!

Ikšķile, tel. +371 65022458
Meer dan 800 jaar geleden begonnen
in Ikšķile gebeurtenissen in Letland en
Europa die tegenwoordig van historisch
belang zijn. De getuigen hiervan zijn
de ruïnes van het oudste heilige stenen
gebouw op de St. Maynard eiland in de
rivier Daugava. De kerk werd gebouwd in
1184 onder de leiding van de volgende
bisschop Maynard van Ikšķile. Het eiland
is te bereiken met een veerboot. Dat is
een nationale architectonische en
historische monument.
39 Berken sap
56°49’11.9”, 24°31’2.3”

“Zaķu muiža”, Daugavmala,
Tinūži gemeente, tel. +371 29297469,
http://sula.lv
Linards Liberts is de ontwerper van de
website sula.lv. De interessenten worden
uitgenodigd in de wereld van berken sap
bij Linards, waar hij alles zal vertellen,
weergegeven en alles laten proeven dat
gemaakt is van berken sap – verse berken
sap, limonade, siroop, wijn, champagne
en zelfs schnabs van berkensap. Op
afspraak.

Ainaži – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – grens met Estland

51 Ainaži Noordpier
57°52’22.9”, 24°21’36.6”

59 Burtnieku meer en de Vīsrags
natuurpad

Ainaži, Salacgrīva provincie
Meer dan een halve kilometer lange pier,
tdie bestaat uit grote keien, is gebouwd
in 1928. Op de pier was ooit een kleine
gedeelte van de smalspoor gebouwd.
De restanten van de pier zijn ook verder
in de zee zichtbaar als grote rots eilanden. De noord-pier is een van de weinige plaatsen, waar de mogelijkheid
bestaat om vogels te bekijken in de zee.

57°41’47.4”, 25°16’34.3”

52 Rode rotsen bij Salaca
57°50’27.5”, 24°28’56.5”
Salacgrīva provincie
Rotsen bevinden zich in de provincie
van Salacgriva, niet ver van de ijzeren
brug en de vroegere spoorweg dijk op
de linkeroever. Het is een zandsteen
rots, uitgestrekt in meer dan 400 m
lengte. Tegenover de rotsen, in Ziedoņi
baai, is een rustplaats ingericht voor
de toeristen.

53 Staicele
57°50’23.3”, 24°43’58.6”

Staicele, tel. +371 64035155, 27806452
Als u naar de ooievaars en de stad van
de Liven gaat, maakt u kennis met
unieke historische houten gebouwen,
gebouwd op het eind van de 19e eeuw
en in het begin van de 20e eeuw,
evenals met een monument gewijt aan
de Liven van Vidzeme van Zigrīda en
Juris Rapa gemaakt in de vorm van een
sculptuur – grenssteen voor Letten,
Liven en Esten. Een mooie gelegenheid
om een beetje te genieten van de natuur aan de schilderachtige oevers van
de rivier Salaca, een bezoek te brengen
aan de wevers workshop in de Staicele
Kunst museum zoals aan de “Kunstenaars schuur”.

“Dorītes”, Daugmale gemeente,
tel. +371 29494234,
www.daugmalesmedus.lv
Gasten zijn ingeladen om de bijenstallen te bezoeken, honing te proeven, het
productie proces van “Pampāļu potten”
te bekijken, zoals kaarsen te maken.
Iedereen kan zijn eigen geluksknoop
maken. Alleen op afspraak.
47 Daugmale heuvel
56°49’53.1”, 24°22’53.2”

Ķekava provincie,
www.daugmalespilskalns.lv
Het heuvel werd bewoond al 2 duizend
jaar v.Ch. vanaf de 10e t/m 12e eeuw en
het was het grootste commerciële en
ambachtelijke centrum in de Baltische
Landen, bewoond door Semigallians
en Liven. Tegenwoordig worden op de
Daugmale heuvel plaatselijke feest vieringen gehouden.
48 Het kleine dierentuin en dieren
asiel “Mežavairogi”
56°48’44.2”, 24°17’59.2”

“Mežavairogi”, Bērzmente,
Ķekava provincie, tālr. +371 29139149,
www.mezavairogi.lv
Een plek waar u samen met de beren honing kunt proberen, kijken naar de vele
andere dieren – vossen, wilde zwijnen,
wolven, wasbeerhonden, marmotten,
etc., maar ook tijd doorbrengen met familie en vrienden in een echte landelijke
sfeer. Er worden ook educatieve rondleidingen aangeboden. Op afspraak.

Lielā straat 14, Staicele,
tel. +371 27881859
Het Liven museum biedt de gelegenheid kennis te maken met het culturele
erfgoed van de Liven in provincie
Salaca, zoals de geschiedenis van
Staicele, maar ook genieten van een
warme lunch gemaakt volgens oude
Liven tradities in het museums huis –
kroeg. Op afspraak.

55 Boerderij “Lielkalni”
57°45’59.1”, 24°48’35.1”
Lielkalni, Staicele gemeente,
tel. +371 26362975
De biologische boerderij is leuk om te
gaan bekijken, want op de kleine oppervlakte van (2,6 ha) is een kruiden- en
struik tuin ingericht, waar meer dan 200
verschillende planten groeien – bijvoorbeeld duindoorn, korinten, irbenen,
vlierbessen, etc. kruidenthee en kruidengeneesmiddelen. Op afspraak.
56 Productiebedrijf van
aardappelzetmeel
57°46’20.7”, 24°48’43.8”

Joglas straat 2, Ungurpils,
Aloja provincie, tel. +371 64031730,
www.alojas.lv
De grootste en modernste productiebedrijf van zetmeel in de Baltische
Landen. Werkt samen met meer dan
200 bedrijven in het Noord-Vidzeme,
waarvan aardappelen gekocht worden
voor de verwerking van zetmeel. Naast
worden ook kruiden geproduceerd.
Gelegenheid om droge kisels en gele
te kopen
57 Aloja
57°46’0.5”, 24°52’57.5”

tel. +371 27806452
Bezoek aan de stad Aloja en de kerk.
Bezoek aan het gedenkplaats in de
stads begraafplaats van Aloja, van het
grootste vertegenwoordiger van de
romantismus, de bekendste dichter van
de tijdperk van het nationale ontwaken
Auseklis (1850–1879), naast de Alojas
Ausekļa middelbaare school en “Sīpoli”.

49 Het Daugavas museum
56°50’54.6”, 24°13’41.8”
40 Het historische centrum en het
plein van de stad Ogre

32 Aerodium
57°8’0.1”, 24°47’10.1”
Snelweg Rīga–Vidzeme 47 km,
Sigulda provincie, tel. +371 28384400,
www.aerodium.lv
Een vlucht in de verticale windtunnel is
een spannende ervaring en de mogelijkheid om de eeuwenoude droom van de
mens – vliegen – eindelijk zelf te beleven.
Er is niets overbodig – alleen jij en de wind.

56°49’0.4”, 24°36’17.5” Brīvības straat, Ogre
Brīvības straat is beroemd om haar architectuur uit de 20e eeuw uit de jaren
20–30. Tegenwoordig zijn de meeste van
de gebouwen lokale architectonische
monumenten. Het plein, in de volksmond
ook genoemd als “het hart van de stad”,
is uitgegroeid tot een beroemde verzamelplaats van de lokale bevolking en de
bezoekers van de stad. Hier vinden alle
lokale muziek, kunst, sport en andere
evenementen plaats.

Burtnieki provincie,
www.burtniekunovads.lv/burtnieku-ezers
De waarde van deze provincie is de Burtnieku meer, samen met de historische
en landschappelijke natuur schoonheid,
maar ook met de landschappen van de
rivieren, die de provincie doorkruisen
zoals – Gauja, Seda, Rūja, Salaca en Briede. Burtnieku meer is de vierde grootste
meer in Letland. Aan het begin van de
Burtnieki landgoed begint de Vīsrags
pad, dat u naar de vogels en landschap
kijktoren brengt –een ideale plek om
een verkennende manier te ontspannen
60 Boeren bedrijf “Adzelvieši”
57°43’57.1”, 25°19’47”

54 Liven museum “Pivālind”
57°50’7.1”, 24°44’51.4”

erfgoed “Tīnūži landgoed” van de
gemeente Ikšķile
Tīnūži gemeente, tel. +371 26669452

Fietsroute

Adzelvieši, Burtnieki gemeente,
tel. +371 29253507
Het boeren bedrijf kweekt op een
groot gebied hennep, waarvan van de
zaden van hennep de hennep boter
geproduceerd werd, in de schuur is
oude gereedschappen terug te vinden
voor de bewerking van hennep. Er
bestaat een mogelijkheid om zelf een
hennep boter te leren maken met de
oude gereedschappen of gewoon hennepen boter te proeven en te kopen.

61 Smederij “Kalnmesteri”
57°53’18.1”, 25°21’53.1”

Rīgas straat 65, Rūjiena,
tel.+371 29481759, www.kalnmesteri.lv
Bij aankomst op de broederij “Kalnmesteri” leert u hoe van heel gewone
dingen interessante meesterwerken
gemaakt worden kunnen – bijvoorbeeld stoelen, wind-indicatoren, tafels,
kruiwagens en decoratieve nagels. Hier
is een tentoonstelling ingericht en de
kunstwerken worden ook verkocht.

62 Rūjienas tentoonstellingszaal
57°53’54”, 25°19’36”

37 Centrum van het cultureel

56°52’5.1”, 24°34’12.2”

Salaspils
Het Memorialen museum ensemble
van Salaspils voor de herdenking aan
de slachtoffers van de totalitaire regime bevind zich op het zelfde plaats

waar tussen 1941 tot 1944 de Duitse
bezetting autoriteiten een concentratiekamp ingericht hebben voor de
inwoners en het is een van de grootste
monumenten ter nagedachtenis aan
de slachtoffers van het fascisme in
Europa. Aan de voet van het gebouw is
een tentoonstelling ondergebracht.

Doles sala, Salaspils provincie,
tel. +371 67216367,
www.daugavasmuzejs.lv
Het Daugava museum bevindt zich in
het midden van de eiland Dole, het
onthult de unieke geschiedenis van
Salaspils en het omliggende gebied als
een belangrijk bestanddeel van het cultureel erfgoed van de Europese en Letse
geschiedenis. In het Daugava museum is
het mogelijk om erachter te komen hoe
de vallei van de grootste rivier in Letland
uitgezien heeft, voor de vorming van de
HES cascade.

Raiņa straat 3, Rūjiena,
tel. +371 64263175, 26381413
Samen met de manager van de tentoonstellingszaal Līga Siliņa kunt u
erachter komen waarom heeft een
zaaier littekens op zijn hals, waar liggen de bergen van Glendona, wat doet
de zwaan van Gulbene en de Lenin van
Ventspils in Rūjiena, wat was de inhoud van de kortste preek van Robert
Slokenbergs, van wat soorten bessen
wordt de muraki jam gekookt, waar
woont de Čīčiņgrietiņa, waarom hebben de Japanners in Rūjiena een sakur
geplant en enz.

63 Rūjiena ijs productie bedrijf
57°53’45”, 25°19’33”

Upes straat 5, Rūjiena,
tel. +371 64263526,
www.rujienassaldejums.lv
In het productie bedrijf werden jaren
lange tradities behouden voor een
hoogwaardige productie van ijs, en de
inwoners van Rūjiena zijn daar heel trots
op. In het oude gebouw werd nog steeds
de lekkere Rūjiena ijs geproduceerd van
echte melk en room, er bestaat ook
een mogelijkheid om een degustatie
te maken. Er wordt aan uw een korte
video opname (7 min.) getoond, hoe
ijs gemaakt wordt. U kunt 20 verschillende soorten ijs proeven. Op afspraak.

64 Bezoek Rūjiena centrum
57°53’53”, 25°19’28”

Centra gebied, Rūjiena,
www.rujiena.lv/turisms
In het hart van de stad sinds 1937 wordt
de vrede van de inwoners van Rūjiena
beschermt door het granieten monument van de beeldhouwer K. Zemdega
“Tālavas taurētājs”. Vlak naast bevindt
zich een symbool van vriendschap
tussen Rūjiena en stad Higashikava
(Japan) – een waterpomp. Aan de
overkant van de straat werd in 2012 de
sculptuur “Nest” geopend.

65 Ķoņi molens
57°56’35.8”, 25°22’22.7”
58 Burtnieki paarden fokkerij
57°41’37.2”, 25°16’26.6”

J. Vintēna straat 13, Burtnieki,
tel. +371 26562703
De oudste paarden fokkerij in Letland,
biedt excursies aan binnen de fokkerij,
paardrijden in de manege of buiten,
rijden met een kar en op sleeën in de
winter, de meest uitgebreide bibliotheek van paard boeken in de Baltische
Landen, in de buurt, in Briedes kroeg
is een museum voor paarden gereedschap ingericht.

Ķoņi, Naukšēni provincie,
tel. +371 26424567, 28346892,
www.konudzirnavas.lv
De enige plaats in Letland, waar in de
zelfde molen granen worden gemalen
en wol gesponnen. Van de natuurlijke
schapenwol worden dekens, kussens en
verschillende handwerken gemaakt.
Geniet van de eerste klasse aanbieding
in het Ķoņu molen – een rondleiding
door het Ķoņu molen. Als u hier meer
tijd besteden wilt kunt u hier ook
leren hoe er waterkoeken of brood
gebakken wordt.

