Vidzemen rannikko erottuu kauniilla maisemilla sekä luontokohteiden moninaisuudella. Sieltä löytyy sekä korkeita hiekkadyynejä ja hiekkakallioita
että kivinen rannikko ja omalaatuisia rannikkoniittyjä.
Matkustatte muutamien ainutlaatuisten luontoalueiden poikki - Piejūran
luonnonpuiston, Pohjois-Vidzemen biosfäärireservaatin, Latvian kauneimpien jokien ja maakuntien tunnusomaisine kulttuuriperintöineen poikki.
Vidzemessä tulee hyvä olo sekä suosituista lomapaikoista pitäville että
syrjäisen uimarannan tai kalastajakylien etsijöille. Jokainen jännittävälle
pyöräilymatkalle lähtijä löytää majoituksen sekä ruokailupaikkoja jostain
kodikkaasti tehdystä majatalosta, hotellista tai leirintäalueelta.

Hyödyllistä tietoa!
Suunniteltaessa matkaa Baltian maihin on Riika aktiivilomailun portti
Vidzemessä. Euroopan isoimmista kaupungeista matkustetaan Riikaan
mukavimmin ilmateitse. Tänne pääsee helposti myös linja-autolla.
Skandinaviasta pääsee Latviaan erittäin helposti meriteitse. Vuonna
2014 Riiasta tulee Euroopan kulttuuripääkaupunki.
Matka Vidzemeen on helppoa aloittaa Riian vanhasta kaupungista
Bastejkalnsista, josta on tehty pyörätie Vecāķiin.
Liikenne. Polkupyöräkuljetusta varten suositellaan junaa (ks. www.ldz.lv). Linjaautoissa tämä palvelu ei ole vielä saatavilla.
Pyöräilyinfrastruktuuri ja huolto. Pyörähuollot sijaitsevat lähes kaikissa
kaupungeissa sekä rannikon leirintäalueilla ja pyöräilijöille ystävällisissä
majataloissa ja hotelleissa. Polkupyörätelineet ja infopisteet löytyvät pääasiassa
suosituimpien nähtävyyksien luota, majoituspaikoista sekä kahviloiden
luota. Isoimpiin kaupunkeihin on perustettu polkupyörävuokraamoja –
Riikaan, Saulkrastiin, Salacgrīvaan, Valmieraan, Cēsikseen, Siguldaan,
Ogreen ja Rūjienaan (etukäteen tilaamalla polkupyöriä saa myös Mazsalacan
toimipisteestä), sekä erilaisiin asuinpaikkoihin. Päivämatkoja varten polkupyöriä
on mahdollista vuokrata monista majoituspaikoista.
Mukavaa viestintää. Vuodesta 2014 alkaen Latviassa otetaan käyttöön euro.
Kaupunkien ulkopuolella yleisin maksutapa on käteinen. Matkustettaessa
maaseudulla kannattaa ottaa pankkiautomaateista käteistä mukaan.
Keskustellaksenne sujuvasti suositellaan käytettäväksi englantia ja venäjää,
harvemmin saksaa. Kaupungeissa, matkailukeskuksissa, monissa kahviloissa
ja kirjastoissa on tarjolla langattomat verkot (Wi-Fi). Latvian–Viron ja Latvian–
Liettuan rajalla tarvitaan henkilöllisyystodistus – passi tai ID-kortti.
Baltian maihin suuntautuvan matkan suunnittelu. Matkustettaessa ympäri
Baltian maita Latvia on mainio aloituspaikka pyörämatkoille Viroon ja Liettuaan.
Siguldasta Allažmuižaan reitti kietoutuu yhteen Tour de LatEst -reitin kanssa.
Täällä voitte valita – lähteä eteenpäin Liettuaan tai päinvastoin 1296 km:n
merkittyä tietä pitkin Viroon. Ikšķilesta, Ogresta ja Ķegumsista Daugava-joen
oikeaa rantaa pitkin alkaa Daugavan pyöräilyreitti Liettuaan asti. Ennen
Daugavpilsia Ilūkstesta on käännyttävä Subaten ja Rokišķin (Liettua) suuntaan.
Turvallisuus. Latviassa voit tuntea olosi turvalliseksi sekä kaupungeissa että
maaseudulla. On tietenkin noudatettava perusvarovaisuutta. Jos kuitenkin
on epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä, matkailijoiden käytössä on erityinen
matkailijoiden tiedotuspuhelin Tourist Hotline 1118, sekä jokaisessa
hätätilanteessa voi soittaa Euroopan yhteiseen ilmaiseen hätänumeroon 112.

13

EuroVelo 13

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

www.ironcurtaintrail.eu
Suomen pohjoisesta Turkkiin, noin 8800 km:n matkalla, matkustettaessa
20 maan kautta on mahdollista pyöräillä uutta Euroopan pyöräilyreittiä
pitkin, jota kutsutaan myös rautaesirippureitiksi (Iron Curtain Trail; ICT).
ICT:n reitin kokonaiskilometrimäärä Latviassa on 562 km. Vidzemen reitin
kokonaiskilometrimäärä Riian historiallisesta keskustasta Latvian–Viron
rajalle on 160 km.
Puolet reitistä on asfaltoitu ja liikenne on vähäistä, pyöräreitit ovat
pääsääntöisesti kaupungeissa – Riiassa, Saulkrastissa ja Salacgrīvassa.
Toinen puoli on sora- ja hiekkateitä. 17 km reittiä on autotietä
A1 pitkin, pisin osuus 3,3 km on Tūjan ja Vitrupen välillä. Osuudet ovat
enimmäkseen 1,5 km pitkiä.
Reitti kulkee pääsääntöisesti meren rantaa pitkin ja tästä syystä
korkeuserot ovat hyvin pieniä. Kannattaa ottaa huomioon, että osa
reitistä on hiekkateitä. Carnikavasta Saulkrastiin suositellaan käyttämään
rautatietä. Asfaltoimattomia osuuksia on merkitty tilapäisillä keltaisilla
EV 13 –merkeillä ja niitä suositellaan välttääksenne vilkasliikenteisen
A1 tien, joka on mahdollista ohittaa käyttäen reittejä nro 109 sekä nro 7.
Riiasta Saulkrastiiin (n. 50 km) on säännöllinen ja mukava junayhteys,
jota suositellaan Carnikavasta Saulkrastiiin, sillä tälle välille ei ole vielä
rakennettu pyörätietä.

7

Latvian kansallinen reitti nro 7
Latvian jokien Salacan Gaujan - Daugavan reitti

Salacgrīva – Limbaži – Turaida / Sigulda – Ropaži – Ikšķile –
Ogre – Ķegums – Daugavan reitti

Kansallinen pyöräilyreitti Latvian jokien ohella on yli 400 km pitkä,
mutta Vidzemen reitin kokonaiskilometrimäärä Salacgrīvasta Ķegumsin
vesivoimalalle on 190 km. Vidzemen reittiin suositellaan käyttämään
3–4 päivää. Reitti on koko pituudeltaan merkitty.
Reittiä suunniteltaessa käytettiin vähäliikenteisiä asfaltoituja teitä
sekä pääsääntöisesti kaupungeissa olevia pyöräteitä – Salacgrīvassa,
Limbažissa, Siguldassa, Ikšķilessa ja Ogressa. Ikšķilen ja Ogren pyörätie
vie ihan Daugavan oikean reunan rantaa pitkin. Ropažissa sekä Ogresta
Ķegumsiin on 2 pientä 3 km pitkää soratieosuutta. Kolmas ja pisin
soratieosuus on reitin alussa Salacgrīvan jälkeen, joka on 9 km pitkä.
Reitti ei erotu jyrkillä mäillä, sillä se menee jokien ja järvien rantoja
pitkin. Paitsi Gauja-joen laaksossa Turaidassa ja Siguldassa tulee ottaa
huomioon isompi korkeusero.
Riiasta Siguldaan sekä Riiasta Ikšķileen, Ogreen ja Ķegumsiin on
säännöllinen ja mukava rautatieyhteys; vaunuissa on mahdollista
kuljettaa polkupyöriä.
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Alueellinen reitti nro. 17

Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Karksi Nuija (EST)
Latvian alueellinen pyöräreitti Salaca-jokea ja Burtnieks-järveä pitkin,
sen kokonaiskilometrimäärä Latviassa on 130 km. Reittiin suositellaan
käyttämään 2–3 päivää. Koko reitti on merkitty merkeillä nro 17.
Reittiä suunniteltaessa käytettiin pääsääntöisesti asfaltoituja teitä
kohtalaisella autoliikenteellä. Vähän ennen Burtnieks-järveä on pieni
soratieosuus.
Reitti kulkee tasangolla ilman jyrkkiä mäkiä.
Riiasta Valmieraan on säännöllinen rautatieyhteys; vaunuissa on
mahdollista kuljettaa polkupyöriä.
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Paikallinen linnojen ja kartanoiden
reitti nro. 109

Limbaži – Skulte – Saulkrasti – Bīriņi – Igate – Limbaži
Latvian paikallinen linnojen ja kartanoiden pyöräilyreitti pituudeltaan
93 km. Reittiin suositellaan käyttämään 2–3 päivää. Koko reitti on
merkitty merkeillä numerolla 109.
Reittiä suunniteltaessa käytettiin pääsääntöisesti asfaltoituja teitä
kohtalaisella tai vähäisellä autoliikenteellä, Limbažista ja Saulkrastista
löytyy pyöräteitä. Osuudella Limbaži–Saulkrasti on 5 km pitkä soratie.
Reitillä ei ole jyrkkiä mäkiä. Suositellaan lapsiperheille.
Riiasta Saulkrastiin on säännöllinen ja mukava rautatieyhteys, vaunuissa
on mahdollista kuljettaa polkupyöriä.

www.balticcycling.com

REITTIEN KUVAUS

Pyöräilyreitti

NÄHTÄVYYDET

Rīga – Carnikava – Saulkrasti – Salacgrīva – Ainaži

KARTAN MITTAKAAVA
1: 500 000

1 Carnikavan kotiseutukeskus
57°8’7.6”, 24°16’19”
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Joma-kadun päädyssä, Gauja-joen
rannalla, Carnikava,
www.tourism.carnikava.lv
Gauja-joen alajuoksulla Carnikavassa
sijaitsi 1600-luvulla ainoa lautta, jonka
lähelle rakennettiin Nostajien talo.
Vuonna 1966 tämä talo vietiin Latvian
etnografiseen ulkoilmamuseoon.
Vuonna 2012 sen kopio rakennettiin
uudestaan Gauja-joen rannalle –
taloon on tehty kotiseutukeskus, joka
esittelee kotiseudun perinteitä, arvoja
sekä nahkiaisenkalastajien ammattia.

3 Gauja-joen suu
57°9’35.7”, 24°15’55”
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Gauja-joen laskukohta mereen on
loistava paikka sekä veneilijöille ja
lomailijoille että luonnonystäville ja
lintujen tarkkailijoille. Tähän päivään
asti Gaujan jokisuulahti on säilynyt
joen ja meren vuorovaikutuksineen.
Jokea ympäröi molemmin puolin
luonnonpuisto, ja kokonaisuuteen
kuuluvat tietenkin erilaiset linnut ja
kalat.
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57°24’19.9”, 24°25’34.8”

Dunte, Liepupes kunta,
puh. +371 26576065,
www.minhauzens.lv
Kuuluisan fantasiamestarin
Karl Friedrich Hieronymus von
Münchhausenin museo sijaitsee
Duntessa – tykinkuulan matkan
etäisyydellä Riiasta (55 km). Museo
on tehty kunnostettuun Dunten
kartanonherran taloon. Se avasi
ovensa vierailijoille 32. toukokuuta
2005. Se on museounelma, jossa asuu
ilo ja sukkeluus.

Pyöräilyreitti
Salacgrīva – Pāle – Limbaži – Sigulda – Ropaži – Ikšķile –
Ogre – Ķegums

18 Liiviläisten uhriluola
Svētupe-joella

Ingrīda Žagatan
“Cepļi”-keramiikkapaja
10

57°24’7”, 24°25’59.8”

“Cepļi”, Skultes kunta,
puh. +371 29234867, www.cepli.lv
Perinteisen keramiikkataiteen mestarin
työpaja. Halutessanne osallistua
oppiesittelyihin on mahdollista sopia
vierailusta työpajalle. Sen aikana
voitte kokeilla keramiikkamestarina
työskentelyä.
11 ZUGU onnellisuuden ja onnen
ihmeellinen keramiikka
57°23’59.7”, 24°26’0.4”

“Zelmeņi”, Skultes kunta,
puh. +371 29783447,
www.zuguart.com
Mestari Arnis Preiss tarjoaa
avotulipätsin avaamisen, kierrokset
työpajalla, vierailut saviastiastudiossa,
häätapahtumat, mehiläispesän
esittelyn ja eväsretki- sekä
telttapaikkoja.

Salacgrīvan maakunta
Liiviläisten uhriluola sijaitsee Kuiķulukodissa Svētupe-joen oikealla rannalla,
10 km itään Salacgrīvasta. Se on yksi
Latvian pisimpiä luolia keskidevonikauden hiekkakivessä. Pääluolan
pituus mukaan lukien sivuhaarat on
47 m, pienemmän pituus on 19,5 m.
19 Pālen kotiseutumuseo
57°42’21.7”, 24°39’21.6”

Kalnakrogs, Pāles kunta,
puh. +371 28724310, www.pale.lv
Ainoa Latvian museo, johon on kerätty
ja koottu demografisia ja kulttuurihistoriallisia tietoja Vidzemen liiviläisistä
sekä tieteellisesti todistetuista liiviläissukujen jälkeläisistä. Täällä voi tutustua muutamiin liiviläisten sukupuihin
1700-luvulta nykypäivään. Museosta
löytyy laaja vanhojen esineiden kokoelma – viljelijöiden työkaluja, talousesineitä jne., valokuvia, todisteita
elämästä Pālen ympäristössä.

12 Vidzemen kivinen merenranta
sekä Veczemjun (Mantiņu) kalliot
57°34’48.6”, 24°21’56.7”

Salacgrīvan maakunta
Vidzemen kivinen merenranta on
12 km pitkä ja ulottuu Dzeņista Tūjaan.
Se on sisällytetty Euroopan erityisesti
suojeltavien Natura 2000 -alueiden
joukkoon. Se on ainoa paikka
Itämerellä, jossa on mahdollista nähdä
hiekkakivipaljastumia. Kunnostettu
matkailijoiden majoituspaikka.

Limbažin historiallinen keskusta
on ainutlaatuinen säteittäisten
katuverkostonsa, joka muodostui
vuonna 1385 kaupungin suojamuuria
rakennettaessa, ansiosta. Vanhassa
kaupungissa on säilynyt suurin
osa 1700-luvun toisen puoliskon
rakennuksista. Nähtävillä ovat
keskiaikaiset rauniot näkötorneineen,
vanha paloasema, Vidzemen suurin
(Riian ulkopuolella oleva) ortodoksinen
kirkko, vanha raatihuone 1700-luvun
loppupuolen seinämaalauksineen,
Latvian hymnin säveltäjän
monumentti, hautapaikka sekä
näyttely Limbažin museossa.
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Matkailukeskukset (TIC)
Ainažin TIC
57°51’44.7”, 24°21’24.4”

Valdemāra katu 50, Ainaži,
puh. +371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv
Alojan maakunnan TIC
57°50’11.6”, 24°44’52.8”

Lielā katu 13, Staicele,
puh. +371 64035371, 27806452,
turisti@staicele.lv,
www.staicele.lv, www.aloja.lv
Bauskan TIC
56°24’36.6’ 24°11’6.6’

Ogren ja Ikšķilen TIC
56°48’56”, 24°36’8”

Brīvības katu 12a, Ogre,
puh. +371 65071883, 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv
Rencēnin TIC

57°43’49”, 25°25’44.3”

Valmieras katu 13, Rencēni,
puh. +371 64268383,
www.burtniekunovads.lv
Riian TIC

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

Burtnieksin kunnan TIC

Ropažin maakunnan TIC

Jaunatnes katu 15, Burtnieki,
puh. +371 64226502,
www.burtniekunovads.lv
Carnikavan maakunnan TIC
57°7’43.5”, 24°16’40.6”

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

Lienes katu 5, Majori, Jūrmala,
puh. +371 67147900, info@jurmala.lv,
www.tourism.jurmala.lv
Koknesen TIC

56°58’29.9”, 26°38’12.6”

Sporta katu 2, k2, Ropaži,
puh. +371 67918580,
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv
Rūjienan maakunnan TIC
57°53’55.5”, 25°19’35.1”

Raiņa katu 3, Rūjiena,
puh. +371 64263278, 29464888,
tic@rujiena.lv,
www.rujiena.lv
Salacgrīvan maakunnan TIC
57°45’8.5”, 24°21’20.1”

Siguldan maakunnan TIC
57°9’11.4”, 24°51’13.3”

Rīgas katu 26, Ķekava,
puh. +371 67935826, 29359409,
turisms.kekava.lv

Ausekļa katu 6, Sigulda,
puh. +371 67971335,
info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv

Limbažin maakunnan TIC

Pärnun TIC

Torņa katu 3, Limbaži,
puh. +371 64070608, 28359057,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv

57°45’6.5”, 24°21’19.8”

Sila katu 2, Salacgrīva,
puh. +371 64071981
Museo perustettiin vuonna 1998.
Se tarjoaa vierailijoilleen uuden
pysyvän “Zutiņš murdā” -näyttelyn,
joka kertoo ainutlaatuisista Salacan
nahkiaisten kalastamistavoista.
Museossa on käytetty interaktiivisia
menetelmiä, jotka vetävät mukaansa
sekä aikuiset että lapset.

Burtnieku katu 4, Limbaži,
puh. +371 29356858
Museossa on esillä sekä koruja ja
pieniä koristeellisia esineitä että
isokokoisia taideteoksia mukaan
lukien ainutlaatuinen “Tulevaisuuden
linna 3001”, joka on tehty yli 30 kg:sta
hopeaa. Se on Baltian isoin hopeinen
työ. Museossa voi nähdä kokoelman
lisäksi myös työprosesseja sekä
kokeilla niitä. Opaspalveluita saatavilla.

57°22’52”, 24°41’2”

Nahkiaisenkalastajan ammatti
sekä nahkiaispadat
57°45’14.1”, 24°22’29.3”

Salacgrīva, puh. +371 29268299,
tarjolla on nahkiaismaistiaiset (VIII–I)
Nahkiaispato – ainutlaatuinen ja samalla perinteinen tapa kalastaa. Nahkiainen on monien herkkusuiden erityinen
herkku. Niiden kalastus ei kuitenkaan
ole maailmassa yleistä. Salacgrīvassa
käytetään nykypäivänä patoja aidossa
nahkiaisten kalastuksessa. Se on ainutlaatuinen kalastustapa, jolla on monta
vuosisataa pitkä historia.

57°14’31”, 24°24’3”

Rīgas katu 44, Saulkrasti,
puh. +371 28883160,
www.velomuseum.lv
Kokoelma esittelee Latvian polkupyöräteollisuutta ennen toista maailmansotaa. Täältä löytyy uniikkien
esineiden lisäksi myös vanhanaikainen
työpaja sekä kauppa. Esillä on laajasti
käytettyjä esineitä liittyen polkupyörien käyttöön, pyöräurheiluun sekä
-yhdistyksiin. Kokoelmaa alettiin kerätä vuonna 1977. Se on ainoa Latviassa
ja Baltian isoin.

Randan niittypolku, lintujen
tarkkailutorni
15

57°50’1”, 24°20’41”

Salacgrīvan maakunta
Luonnonsuojelukohde – Vidzemen
merenrannan pätkä Ainažista Kuivižiin.
Latvian ainoat merenrantaniityt
ainutlaatuisen moninaisine
kasvilajeineen. Täällä 200 ha:n alueella
on nähtävissä yksi kolmasosa Latvian
lajeista eli noin 600 lajia, mukaan lukien
37 Latviassa ja muissa Euroopan maissa
harvinaista ja uhanalaista lajia. Randan
niityt ovat kansainvälisesti tunnettu
lintujen muutto- ja pesimispaikka.

Turaidas katu 10, Sigulda,
puh. +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv
Latvian eniten vierailtu museo, jossa
voi tutustua yli 1000 vuotta vanhoista
tapahtumista kertoviin näyttelyihin
arkeologian, kulttuurin ja taiteen
historiasta. Keskiaikainen linna ja
kirkko, Gauja-joen liiviläiset, vanha
kartanon keskus sekä Dainu-mäki –
jokainen kertoo oman tarinansa.

Turaida, Sigulda
Baltian isoin luola. Vanhin matkailukohde Latviassa. Luolan keltaisilla
hiekkakiviseinillä on säilynyt kaiverruksia 1600-luvulta lähtien. Täältä alkoi
legenda Turainan ruususta. Gūtmaņaluola on arkeologinen monumentti
sekä geologinen suojelukohde.

Pilskalni, Ropaži, Ropažin maakunta,
puh. +371 29422823, www.ropazu.lelb.lv
Ensimmäinen kirkko Ropažin maakunnassa sijaitsi saksalaisten rakentamassa
Liivinmaan ritarikunnan linnassa. Se
on mainittu asiakirjoissa jo vuonna
1320. Vuonna 1775 rakennettiin
viimeinen Ropažin puukirkko, jonka
tilalle rakennettiin 1800-luvun lopussa
siirtolohkareista ja tiilistä kivikirkko,
joka on edelleen olemassa Ropažissa.

58°23’7.1”, 24°29’57.4”

Uus katu 4, Pärnu,
Viro, puh. +372 447 3000,
www.visitparnu.com

57°52’22.9”, 24°21’36.6”

Brīvības katu 15, Ogre,
puh. +371 65024345,
www.ogresmuzejs.lv
Ogren historia- ja taidemuseo tarjoaa
kaksi pysyvää näyttelyä: “Legendaarinen Ogre”, joka on omistettu
loistavimmille kaupungin historian
tapahtumille sekä “Ogre – uima- ja
ilmakylpylä”, joka kertoo ajasta, jolloin
kaupungista tuli rakastettu ja Latviassa suosittu kylpylä- ja lepopaikka.
Museon näyttelysalissa on säännöllisesti esillä taide- ja teemanäyttelyitä.
43 Ogren luterilainen kirkko
56°49’2.2”, 24°37’7.6”

Brīvības katu 51, Ogre,
puh. +371 65047915
Seurakunnan historia alkoi 1900-luvun
alussa. Kirkonkello (halkaisijaltaan
0,78 m, 200 kg) on tehty Riiassa
Švennin kellotehtaassa (v. 1930).
J. Šēnbergs on tehnyt Andreja Kēsen
lahjoittaman alttaritaulun merkittävän
latvialaisen mestarin Kārlis Hūnsin
“Kristuksen toinen tuleminen” -työn
mukaan. Kirkossa pidetään säännöllisiä
kirkkomusiikkifestivaaleja.

Skolas katu 1, Zaķumuiža,
Ropažin maakunta
Kartanokokonaisuuden omisti
1800-luvun puolestavälistä
1900-luvun alkuun paroni von Wolfin
suku. Se oli iso maatila, siellä kasvatettiin jopa viinirypäleitä ja meloneja.
Vuonna 1974 tänne perustettiin ensimmäinen rotulintukasvattamo kolhoosin
pohjalle. Valdenroden herrantalo on
mahdollisesti rakennettu paroni Friedrich von Wolfin aikana 1890-luvulla
yhdistäen myöhäistä jugendtyyliä ja
uusklassismia.

Valdemāra katu 69, Ainaži,
puh. +371 64043280, 29213784
14. joulukuuta 1991 avasi vierailijoille
ovensa Ainažin paloturvallisuusmuseo.

Ainaži, Salacgrīvan maakunta
Yli 500 m pitkä vuonna 1928 rakennetun aallonmurtajan osa koostuu
isoista siirtolohkareista. Aallonmurtajalle rakennettiin joskus kapearaiteisen rautatien haara. Aallonmurtajan jäänteitä näkyy kauempana
merellä isoina kivisaarina. Pohjoinen
aallonmurtaja on yksi harvoista
paikoista, joissa voi tarkkailla lintuja
merellä.

59 Burtnieksi-järvi ja Vīsragsin
luontopolku
57°41’47.4”, 25°16’34.3”

Burtnieku maakunta,
www.burtniekunovads.lv/burtnieku-ezers
Maaseudun suurin arvo on Burtnieks-järvi ja sen historialliset ja
maisemalliset luonnonvarat sekä
maaseudun läpi virtaavien jokien –
Gaujan, Sedan, Rūjan, Salacan sekä
Brieden – maisemat. Burtnieks-järvi
on Latvian neljänneksi suurin järvi.
Burtnieksien kartanon kohdalla
alkaa Vīsragsin polku, joka vie
lintujen ja maisemien tarkkailutorniin – täydellistä lomailua luonnossa
tiedonjanoisille.
60 Adzelviešin maatila
57°43’57.1”, 25°19’47”

52 Punaiset kalliot Salaca-joella
57°50’27.5”, 24°28’56.5”

Salacgrīvan maakunta
Kalliot sijaitsevat Salacgrīvan
maakunnassa, lähellä rautasiltaa
sekä entisen rautatieradan vallia
Salaca-joen vasemmalla rannalla.
Se on Burtnieksin hiekkakivirinne,
joka on yli 400 m pitkä. Kallioita
vastapäätä Ziedonis-lahdelle on
tehty matkailijoiden lepopaikka.

Adzelvieši, Burtnieku kunta,
puh. +371 29253507
Maatilan pelloilla kasvatetaan
hamppua, jonka siemenistä valmistetaan hamppuvoita. Latoon on laitettu esille hampun käyttötyökaluja.
Mahdollisuus valmistaa hamppuvoita käyttäen muinaistyökaluja tai
nauttia ja ostaa jo valmiita tuotteita.

61 Kalnmesterin sepänpaja
57°53’18.1”, 25°21’53.1”

44 Dolomiittirinne
56°49’10.8”, 24°39’24.7”

Suositeltava näköalapaikka – Brīvības- ja
Stirnu-kadun risteys
Ogresgalsin kunnassa entisen pahvitehtaan luona 3,58 ha:n alueella
sijaitsee geologinen suojelukohde –
Ogren dolomiittirinne. Se on 4 m
korkea ja geologisesta näkökulmasta
ainutlaatuinen luonnonkohde, sillä
siitä on löydetty erilaisia vanhoja
selkärangattomien merieläimien sekä
kalojen fossiilijäänteitä. Dolomiitti

näkyy parhaiten veden olleessa
matalalla.

Pils katu 18, Sigulda,
puh. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
Linna rakennettiin vuonna 1207 castellum-tyyppiseksi linnakkeeksi. Se
rakennettiin myöhemmin uudestaan
luostarityyppiseksi rakennukseksi.
Uudistettu vuonna 2012. Linnassa on
mahdollista kokeilla seikkailua Liivinmaan ritarikunnan arjessa: tavata aito
ritari, kokeilla hänen sotakirvestään,
keihästään, varsijoustaan sekä nuoliaan tai kiivetä näkötorniin sekä nähdä
Gauja-joen laakso ylhäältä.

53 Staicele
57°50’23.3”, 24°43’58.6”

Staicele, puh. +371 64035155,
27806452
Vierailemalla haikaroiden ja liiviläisten kaupungissa voi tutustua
1800-luvun lopun ja 1900-luvun
alun historiallisiin puurakennuksiin
sekä Zigrīda ja Juris Rapin rajakiviin
tekemään monumenttiveistokseen –
Vidzemen latvialaisille, liiviläisille
ja virolaisille. Hieno mahdollisuus
nauttia luonnosta Salaca-joen rannoilla, käydä Staicelen kansankäsityöneulojien studiotyöpajassa sekä
“Taiteilijoiden aitassa”.

Rīgas katu 65, Rūjiena,
puh.+371 29481759,
www.kalnmesteri.lv
Vieraillessanne Kalnmesterin sepänpajassa saatte tietoa siitä, miten ihan
tavallisista asioista tehdään kiinnostavia taideteoksia – lepotuoleja,
tuuliviirejä, pöytiä, kottikärryjä sekä
koristeellisia nauloja. Tänne on tehty
museo. Taideteoksia on myytävänä.

56°55’18.6”, 24°43’30.2”

Ropažin maakunta
Luonnonsuojelualue (1972,4 ha) sisältää Latvian isoimman mäntymetsän
– Lielie Kangarin sekä siihen kuuluvat
alueet – Kangarin järvi, Lielkangarin
suo ja metsät. Suojelualueella on
paljon harvinaisia ja suojeltavia kasvilajeja. Lielkangari-suon keskellä
sijaitsee kivennäissaari – Burkalniņš,
jossa tarinoiden mukaan on piilotellut
rosvoja, mm. Kaupēns-rosvo.

Ikšķilen maakunnan kulttuuriperintökeskus “Tīnūžu muiža”
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56°52’5.1”, 24°34’12.2”

Poruka katu 14, Sigulda,
puh. +371 67972531, www.bungee.lv
Ainoa ilmaköysirata Baltiassa – 1020
m pitkä ja 43 m korkeudella joen yllä.
Rohkeimmat voivat kokeilla benjihyppyä köysiradan vaunusta, joka
pysäytetään Gauja-joen ylle.

Tīnūži kunta, puh. +371 26669452
Tīnūži-kartano sijaitsee kauniissa paikassa Vidzemessä Pienen Jugla-joen
rannalla, jossa ensimmäisen maailmansodan aikana latvialaiset jousimiehet
taistelivat Saksan armeijaa vastaan.
Tīnūži-kartanossa on esillä pysyvä
näyttely “Latvialaisten jousimiesten
taistelut Pienen Jugla-joen rannalla”.
Näyttelyssä on esillä ennen julkaisemattomia valokuvia, aseita, univormuja sekä taistelupaikoilta löydettyjä
esineitä.

Igate, Vidrižu kunta,
puh. +371 29245500, www.igatespils.lv
Igatessa teitä odottaa kodikas “Dzirnavu krodziņš” (Myllykrouvi) latvialaisine tunnelmineen sekä herkullisine
aterioineen. Aterian jälkeen voi lähteä
kävelylle linnan puistoon ja samalla käväistä kauniissa Igaten linnassa, johon
on tehty hotelli 43 henkilölle.

Säveltäjän E. Melngailiksen
Vidrižin kotiseutumuseo
23

57°22’17.2”, 24°41’1.7”

“Melngaiļi”, Vidrižu kunta,
puh. +371 26428989
Näyttely on omistettu merkittävälle
latvialaiselle henkilölle – säveltäjälle ja
kapellimestarille Emilis Melngailiksille.
Hänen musikaaliseen kansanperinnekokoelmaansa on kerätty 5000 melodiaa
sekä merkintöjä kansan musiikinsoittimista ja perinteistä. Museossa on esillä
Vidrižin kunnan ja koulujen historiaa,
Vidrižin kunnan kolhoosihuone sekä
Neuvostoliiton ajalle omistettu näyttely.

45 Kuolemansaari
56°50’2.5”, 24°26’11.9”

Daugmale, Ķekavan maakunta,
www.navessala.lv
Ensimmäisen maailmansodan taistelupaikka. Täällä sijaitsee monumentti
Kuolemansaaren puolustajille – ensimmäisen maailmansodan ja Latvian
vapaustaisteluihin osallistuneille omistettu monumentti (tekijä E. Laube).

30 Seikkailupuisto Tarzāns
57°9’34.7”, 24°50’19.2”

Peldu katu 1, Sigulda,
puh. +371 27001187, www.tarzans.lv
Baltian isoin ulkoilmaseikkailupuisto,
kelkkarata, puihin tehdyt esteradat
pienille ja isommille, tuolinosturi, katapultti sekä lasten köysihyppytrampoliinit. Kahvila. Hiihtoladut talvella.

Ikšķilen kirkkorauniot Pyhän
Meinardsin saarella
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56°49’10.8”, 24°30’8.4”

Ikšķile, puh. +371 65022458
Ikšķilessa alkoivat yli 800 vuotta sitten
Latvian ja koko Euroopan tärkeimmät
tapahtumat. Niiden todistajia ovat
vanhimman kivikirkkorakennuksen
rauniot Pyhän Meinardsin saarella Daugava-joella. Kirkon rakentamisen aloitti
vuonna 1184 seuraava Ikšķilen piispa
Meinards. Saarelle pääsee laivalla tai
lautalla. Kansallinen arkkitehtuuri- ja
historiamonumentti.
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Koivunmahla

56°49’11.9”, 24°31’2.3”

31 Siguldan kelkka- ja
rattikelkkarata
57°9’3”, 24°50’27.2”

Šveices katu 13, Sigulda,
puh. +371 29185351, www.bobtrase.lv
Baltian ainoa kelkka- ja rattikelkkarata.
Sen nopeudesta ja adrenaliinista
voivat nauttia paitsi ammattilaisurheilijat myös jokainen teistä.

“Zaķu muiža”, Daugavmala,
Tinūži kunta,
puh. +371 29297469, http://sula.lv
Linards Liberts on perustanut sula.lv:n.
Kiinnostuneita kutsutaan Linardsin
luokse koivunmahlamaailmaan, jossa
kerrotaan, näytetään ja tarjotaan
maistiaisiksi koivunmahlatuotteita –
tuoretta koivunmahlaa, limonadia,
siirappia, viiniä, kuohuviiniä sekä koivunmahlaväkevää. Ilmoittautuminen
etukäteen.

25 Bīriņin linna
57°14’39.8”, 24°39’35”

Bīriņi, Vidrižu kunta,
puh. +371 64024033, www.birinupils.lv
Vanhojen puistojen ympäröimänä,
kukkuloilla järven rannalla kohoaa
vuonna 1860 rakennettu Bīriņin linna.

32 Aerodium
57°8’0.1”, 24°47’10.1”

Riika–Vidzeme autotien 47. km,
Siguldan maakunta,
puh. +371 28384400, www.aerodium.lv
Lento pystysuorassa tuulitunnelissa on
jännittävä kokemus sekä mahdollisuus

40 Ogren kaupungin historialliset
rakennukset ja aukio
56°49’0.4”, 24°36’17.5”

Brīvības katu, Ogre
Brīvības-katu on merkittävä 1920–1930
luvun arkkitehtuurinsa ansiosta.
Nykyään suuri osa rakennuksia
on kansallisia tai paikallisia

Lielā katu 14, Staicele,
puh. +371 27881859
Liiviläisten museo tarjoaa tutustumista liiviläisten perintöön
Salacan maakunnassa sekä Staicelen
historiaan, ja nauttia lämpimästä
lounaasta muinaisliiviläisten tyyliin
museossa – kapakassa. Ilmoittautuminen etukäteen.

Raiņa katu 3, Rūjiena,
puh. +371 64263175, 26381413
Näyttelysalijohtaja Līga Siliņa kertoo,
miksi Sējējsin kaulalla on arpi, missä
sijaitsevat Glendonan mäet, mitä
Gulbenen joutsen ja Ventspilsin
Lenin tekevät Rūjienassa, mikä
oli Roberts Slokenbergsin lyhyin
saarna ja miksi hänen tukkansa oli
niin paksu, mistä marjoista tehdään
lakkahilloa, missä asuu Čīčingrietiņa,
miksi japanilaiset istuttivat kirsikkapuita Rūjienaan jne.
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Rūjienan jäätelötehdas

57°53’45”, 25°19’33”

55 “Lielkalni” – maatila
57°45’59.1”, 24°48’35.1”

56°49’50.6”, 24°24’54.9”

Terveyskasvien toiminnallinen
ulkoilmanäyttely
“Sautlāči”, Vidrižu kunta,
puh. +371 29479172 (15.05.–15.10.)
Kierrokset ja esitykset, yli 300 Latvian
terveyskasvien moninaisuus
ekologisesti puhtaassa ympäristössä.
Kasvien käyttö ruuan valmistuksessa ja
terveydenhoidossa. Vihreät cocktailit,
phytotuotteet terveydelle sekä
phytomuistoesineet lahjaksi.

54 “Pivālind” – liiviläisten museo
57°50’7.1”, 24°44’51.4”

46 “Daugmalen Jāniksen
mehiläisten hunaja”/“Pampāļin
saviastiat”

24

57°21’46.6”, 24°41’38”

62 Rūjienan näyttelysali
57°53’54”, 25°19’36”

”Lielie Kangari” -luonnonsuojelukohde – Natura 2000 -alue
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“Dorītes”, Daugmales kunta,
puh. +371 29494234,
www.daugmalesmedus.lv
Tarjolla mehiläispesän esittely, hunajamaistiaiset, “ Pampāļin saviastiat”
valmistusprosessin näkeminen, kynttilöiden valaminen. Jokainen voi tehdä
oman onnennappinsa. Ilmoittautuminen etukäteen.
47 Daugmalen linnanmäki
56°49’53.1”, 24°22’53.2”

Ķekavan maakunta,
www.daugmalespilskalns.lv
Linnanmäki oli asuttu jo 2. vuosisadalla
eKr. 900–1100-luvulla se oli Baltian
isoin kauppa- ja käsityökeskus, jossa
asui zemgalilaisia ja liiviläisiä. Nykyään
se on Daugmalen linnanmäen juhlien
tapahtumapaikka.
48 Kotieläintarha ja eläinten
turvapaikka “Mežavairogi”
56°48’44.2”, 24°17’59.2”

“Mežavairogi”, Bērzmente,
Ķekavan maakunta, puh. +371 29139149,
www.mezavairogi.lv
Paikka, jossa voi herkutella karhujen
kanssa hunajalla sekä nähdä monia
muita eläimiä – kettuja, villisikoja,
susia, supikoiria, murmeleita jne. ja
viettää aikaa perheen ja ystävien
kanssa maaseututunnelmassa. Tarjolla
myös koulutuskierroksia. Ilmoittautuminen etukäteen.
49 Daugavan museo
56°50’54.6”, 24°13’41.8”

16 Paloturvallisuusmuseo
57°51’45”, 24°21’30.5”

Pyöräilyreitti
Ainaži – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Viron raja

56°58’7.6”, 24°29’17.7”

8 Saulkrastin uimaranta
57°16’04”, 24°24’43”

Saulkrastin maakunta
Saulkrastin uimaranta on Latvian toiseksi pisin uimaranta. Se on 17 km pitkä
ja mielenkiintoinen: alkaen “laulavista”
hiekoista Lilastessa ja loppuen kiviseen
merenrantaan Zvejniekciemsissa.
Vuonna 1823 tehtiin ensimmäinen
uimaranta Neubad eli Uusi uimaranta.
Nykyään on jatkettu vanhoja kylpyläperinteitä ja kaupunkiin on tehty ja
kunnostettu Centrs-uimaranta.

Salaspils
Salaspilsin muistokokonaisuus
totalitaarisen järjestelmän
uhrien muistoksi tehtiin
vuosien 1941–1944 saksalaisten

miehitysviranomaisten perustaman
asukkaiden keskitysleirin
paikalle. Se on yksi isoimpia
monumenttikokonaisuuksia
fasismiuhrimuistolle Euroopassa.
Monumentin porttirakennukseen on
tehty museon näyttely.

35 Valdenroden–Zaķumuižan
kartanokokonaisuus

28 Liivinmaan ritarikunnan linna
Siguldassa

29 Ilmaköysirata Gauja-joen yli
57°9’52.4”, 24° 50’44.9”

22 Igaten linna sekä
“Myllykrouvi”
14

Ropažin kirkko

Salaspilsin muistomuseo

51 Ainažin pohjoinen
aallonmurtaja

42 Ogren historia- ja taidemuseo
56°49’2.7”, 24°36’13”

57°16’3.7”, 24°24’42.5”

Ķekavan maakunnan TIC

57°30’55”, 24°42’51.1”

Salacgrīvan museo

Saulkrastin polkupyörämuseo

Saulkrastin maakunnan TIC
Ainažu katu 13b, Saulkrasti,
puh. +371 67952641,
tic@saulkrasti.lv,
www.saulkrasti.lv

56°49’43.6”, 24°14’19”

7

Rīgas katu 10a, Salacgrīva,
puh. +371 64041254, 26463025 ,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv

Melioratoru katu 1, Koknese,
puh. +371 65161296,
www.kokneseturisms.info

56°38’40.1”, 25°26’47”

13

56°56’52”, 24°6’25.1”

Rātslaukums 1, Bauska,
puh. +371 63923797, 27746484,
tourinfo@bauska.lv, tourism.bauska.lv
57°41’42.7”, 25°16’40.6”

21 Elävän hopean museo
57°30’56.3”, 24°42’48.7”

6 Valkoinen dyyni
57°14’4”, 24°23’30”

Saulkrasti, Kāpu katu
Valkoinen dyyni sijaitsee Inčupe-joen
rannalla joen suussa – siltä avautuu
erittäin kaunis näköala merelle.
Dyynin lähistöllä seisovat Katariinan
lehmukset. Tarina kertoo, että nämä
lehmukset on istuttanut Venäjän
keisarinna Katariina II. Dyyniltä
Saulkrastin keskustaan ulottuu 4 km
pitkä Saulrietin polku, jolta avautuvat
kauniit maisemat Pēterupe-joen
laaksoon ja merelle.

Pilskalni, Ropaži, Ropažin maakunta
Nykyinen pappila rakennettiin
vuonna 1804 edellisen puupappilan
perustusten päälle. Se on loistava
klassisismin arkkitehtuurimonumentti
Latviassa. Nykypäivään saakka kartanossa on kuultu mielenkiintoisia ääniä
sekä on nähty, että tällä kummittelevat papin palvelijat. Mahdollisuus
yöpyä pappilassa sekä nähdä lentäviä
kannuja ja muita esineitä (edellyttää
kummitusten osallistumista).

Brīvības katu 12, Ogre,
puh. +371 65021200, www.sierstelle.lv
Vuonna 2009 luotiin SierŠtellejuustomerkki. Tällä hetkellä on tarjolla
31 erilaista juustoa, esim. piparminttujuustoa, kantarellijuustoa, aurinkokuivattutomaattijuustoa jne. Etukäteen
ilmoittautumalla on mahdollista
tutustua tehtaaseen, maistaa juustoja
sekä ostaa herkullisia SierŠtellen
tuotteita!

50

56°52”24.2”, 24°18’9.4”

57°9’59.1”, 24°50’58.8”

5 Mežgarciems
57°6’12.2”, 24°14’0.9”
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33 Ropažin pappila
56°58’45.9”, 24°37’50.3”

34
26 Turaidan museoreservaatti
57°11’12.5”, 24°50’52.1”

arkkitehtuurimonumentteja.
“Kaupungin sydämeksi” nimetystä
aukioista on tullut paikallisten ja
vieraiden kokoontumispaikka. Aukiolla
pidetään paikallisia musiikki- urheilu,
taide- ja muita viihdetapahtumia.
41 Sierštelles
56°48’53.6”, 24°36’7.7”

56°58’25.1”, 24°37’54.6”

27 Gūtmaņa-luola
57°10’34”, 24°50’33.5”
20 Hansan linna Limbaži
57°30’55”, 24°42’51.1”

57°7’31.8”, 24°19’16.7”

Carnikavan maakunta
Mežgarciems muodostui entisen neuvostoarmeijan ilmatorjuntajoukkojen
linnana, jossa Neuvostoliiton aikana
sijaitsi S-75 PGA -tukikohta armeijan
opetustarpeita varten. Nykyäänkin
alueella on mahdollista nähdä Neuvostoliiton perintöön liittyviä kohteita.

Romanttinen, rakkaudella rakennettu,
lähellä Riikaa, Siguldaa sekä Saulkrastin uimarantaa. Linnaa ympäröivät
maisemalliset puistot, järvet sekä kartanorakennus hotelleineen, ravintoloineen sekä hää- ja seminaaritiloineen.
Terveyttä parantavat erilaiset saunat,
ratsastukset sekä veneretket ja kävelyt
vanhojen puistojen polkuja pitkin.

toteuttaa ihmiskunnan unelmaa
vapaasta lennosta. Ei mitään turhaa –
vain sinä ja tuuli

57°43’6.3”, 24°29’27.2”

Carnikavan luterilainen kirkko
Siguļissa
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Valdemāra katu 47, Ainaži,
puh. +371 64043349
Ainažin keskustassa sijaitsee vanha
latvialainen merenkäynnin maineen
todistaja – Ainažin merikoulumuseo,
jossa voi saada tietoja siitä, miten merenrannan kalastajakylissä rakennettiin
ja laskettiin vesille purjeveneitä sekä
miten merimiehet lähtivät niillä maailman merille ja valtamerille.

Dunten kartano ja
Münchhausenin museo

4

Siguļi, Carnikava maakunta
www.carnikavasbaznica.lv
Vuonna 1728 rakennettu Carnikavan
kirkko Siguļissa on nykyään
ainoa puukirkko koko Vidzemen
merenrannalla – se on loistava
Carnikavan historian todiste. Tämä
kirkko on liittynyt Mengdenin
kartanoon sekä maakunnan ihmisiin
ja se on todettu merkittäväksi
kulttuurihistorialliseksi kohteeksi.

17 Ainažin merikoulumuseo
57°51’56.9”, 24°21’38.8”

9

2 Carnikavan kartanokapiteeli
57°7’49.5”, 24°16’26.6”

Carnikavan puistossa Jūra-kadun
oikealla puolella, Carnikava,
www.tourism.carnikava.lv
Vuoteen 1917 saakka Carnikava
ylpeili loistavalla, Reinhold Ernst
von Mengdenin noin vuonna 1774
rakentamalla Vidzemen kartanolla.
Ensimmäisen maailmansodan
aikana kartano tuhoutui, eikä sitä
kunnostettu. Kauniista linnasta on
jäljellä pylväskapiteeli, kunnostettu
lato sekä uudistettu kartanon puisto.

20-vuotisjuhlavuotenaan museo
vaihtoi ulkonäköänsä, ja vierailijoita
odottaa nyt uusi näyttely “Kirkkaat
napit ja kypärät”.

Doles sala, Salaspils maakunta,
puh. +371 67216367,
www.daugavasmuzejs.lv
Daugavan museo sijaitsee Dole-saaren
keskustassa. Se esittelee Salaspilsin
ja sen ympäristön ainutlaatuista
historiaa tärkeänä osana Euroopan ja
Latvian historiaa ja kulttuuriperintöä.
Daugavan museossa on mahdollista
saada tietoa siitä, miltä näytti Latvian
isoimman joen laakso ennen vesivoimalan rakentamista.

Lielkalni, Staiceles kunta,
puh. +371 26362975
Luomumaatila ei ole perinteinen,
sillä pienelle alueelle (2,6 ha) on
tehty yrttikasvien ja pensaiden
puutarha, johon on istutettu yli
200 erilaista istutusta – tyrni,
korintti, koiranheisi, terttuselkä
ym. yrttiteetä ja yrttejä.
Ilmoittautuminen etukäteen.
56 Perunajauhoja valmistava
yritys

Upes katu 5, Rūjiena,
puh. +371 64263526,
www.rujienassaldejums.lv
Tehtaassa on säilytetty vuosien
myötä muodostuneita korkealaatuisen tuotannon perinteitä, joista
Rūjienan asukkaita ovat ylpeitä. Vanhassa rakennuksessa tehdään yhä
edelleen Rūjienan jäätelöä aidosta
maidosta ja kermasta sekä tarjotaan
maistiaisia. Tehtaassa voitte katsoa
lyhytelokuvaa (7 min) jäätelön valmistusprosessista. Maistiaisissa noin
20 erilaista jäätelöä. Ilmoittautuminen etukäteen.

57°46’20.7”, 24°48’43.8”

Joglas katu 2, Ungurpils,
Alojan maakunta,
puh. +371 64031730, www.alojas.lv
Baltian isoin ja modernein perunajauhoja valmistava yritys. Tekee
yhteistyötä yli 200 pohjoisvidzemeläisen maatilan kanssa, joista ostaa
perunoita. Sinne on tehty myös
maustetehdas. Mahdollisuus ostaa
kiisselijauheita ja hyytelöitä.
57 Aloja
57°46’0.5”, 24°52’57.5”

puh. +371 27806452
Alojan kaupungin ja kirkon esittely.
Romantismin edustajan ja loistavimman herätyskauden työntekijän
ja runoilijan Ausekliksen (1850–1879)
muistopaikan esittely Alojan hautausmaalla, Alojan Ausekliksen lukiolla
sekä “Sīpolissä”.

64 Rūjienan keskustan esittely
57°53’53”, 25°19’28”

Centra laukums, Rūjiena,
www.rujiena.lv/turisms
Vuodesta 1937 lähtien kaupungin
keskustassa Rūjienan asukkaiden
rauhaa suojaa kuvanveistäjä
K. Zemdegan graniitista tekemä monumentti “Tālavan torvensoittaja”.
Viereltä löytyy Rūjienan ja Japanin
ystävyyskaupungin Higashikawan
symboli – vesipumppu. Toiselle
puolelle katua avattiin vuonna 2012
“Ligzda” (Pesä)-veistos.

65 Ķoņi-myllyt
57°56’35.8”, 25°22’22.7”
58 Burtnieksin hevoskasvattamo
57°41’37.2”, 25°16’26.6”

J. Vintēna katu 13, Burtnieki,
puh. +371 26562703
Vanhin hevoskasvattamo Latviassa.
Tarjolla kierrokset, ratsastukset
maneesilla tai luonnossa, ajelut
hevosvaljakolla tai talvisin reellä,
laajin hevoskasvatuskirjojen kokoelma Baltian maissa. Lähelle, Brieden
krouviin, on tehty hevosesineiden
museo.

Ķoņi, Naukšēnu maakunta,
puh. +371 26424567, 28346892,
www.konudzirnavas.lv
Latvian ainoa paikka, jossa samalla
jauhetaan jyviä sekä kehrätään
villaa. Luonnollisesta lampaan
villasta tehdään peittoja, tyynyjä
sekä erilaisia käsitöitä. Nauttikaa
Ķoņi-myllyn ainutlaatuisesta
tarjouksesta – tutustumiskierroksesta Ķoņi-myllyssä. Jos teillä on
lisää aikaa, voitte oppia, miten paistetaan vesirinkeleitä tai leipää.

