
Det är värt att veta!
Planerar du en resa till Baltikum på cykel, då är Rīga porten för att komma till 
aktiv fritid i Vidzeme. Det enklaste sättet att resa från de största europeiska stä-
derna till Rīga är ett flyg. Man kan också resa bekvämt med buss. Det är lätt att 
nå Lettland från Skandinavien med färjetrafiken. Rīga skall vara kulturhuvud-
stad för Europa 2014. Börja en resa till Vidzeme på ett bekvämt sätt direkt från 
Gamla Stan i Rīga, från Bastejkalns, där det finns en cykelväg till Vecāķi.

trafikinformation. Järnväg rekommenderas för cykeltransport i Lettland 
(se: www.ldz.lv). Det går inte att ta med cykel på bussen.  

Cykelinfrastruktur och service. Cykelverkstäder finns nästan i alla städer, 
liksom på kustområdes campinganläggningar, pensionat och hotell som är 
mycket cyklistvänliga. Cykelställ och informationsskyltar finns främst i de mest 
populära besöksplatserna, övernattningsställerna och kaféerna. Cykeluthyrning 
finns i de största städerna – Rīga, Saulkrasti, Salacgrīva, Valmiera, Cēsis, 
Sigulda, Ogre och Rūjiena (om du beställer cyklar i förväg från cykelplats i 
Mazsalaca), liksom i andra befolkade områden. För en dagstur kan du hyra en 
cykel också på många övernattningsställer. 

För bekväm kommunikation. Lettland planerar att införa euro som 
betalningsmedel från 2014. Kontanter används ofta för att betala för tjänster 
utanför städerna. För en utflykt på landsbygden, rekommenderar vi ta ut 
pengar i bankomater som finns i städerna. Lokal befolkningen ofta kan tala bra 
engelska och ryska, mer sällan tyska. Turist informationscentren, många kaféer 
och biblioteken i städer erbjuder trådlöst internet (Wi-Fi). Du behöver en giltig 
identitetshandling – ett pass eller ID-kort i gränslandet Lettland–Estland och 
Lettland–Litauen.

För reseplanering i Baltikum. För en rundresa i Baltikum, är Lettland en 
utmärkt utgångspunkt för cykelresor till estland och Litauen. Färdleden 
ansluter sig till Tour de LatEst rutten från Sigulda till Allažmuiža. Här kan du 
välja om du vill resa vidare och fortsätta till Litauen, eller cykla längs den 
1296 km markerade området till Estland. Daugavas cykelleden börjar från 
Ikskile, Ogre och Ķegums och fortsätter längs den högra stranden av Daugava 
upp till Litauen. Sväng mot Subate och Rokiškis (Litauen) bort från Ilūkste 
innan Daugavpils. 

Säkerhet. Du kan känna dig trygg i Lettland både i städer och på landsbygden, 
du skall bara följa sund förnuft. Om resenärer möter vissa osäkerheter eller 
meningsskiljaktigheter, har de en speciell turist informationstelefonnummer 
Tourist Hotline 1118, och i varje extrem situation, kan du få hjälp genom att 
ringa gratis till gemensamma europeiska nödnummer 112.

Vidzeme stranden är känd för sina pittoreska landskap och stor antal av 
varierade naturminnesmärken. Den har höga sanddyner och sandstens 
klippor, stenig strand och märkliga “Randu pļavas” eller så kallade strandängar.
Du kommer att korsa flera unika natur landskap – Kustens naturstig, 
Norra Vidzeme biosfärområde, Lettlands vackraste floder och endast 
länen med deras typiska kulturarv.
Inte bara de som gillar populära rekreationsplatser kommer att trivas 
i Vidzeme, utan även de som söker avlägsna stränder eller fiskebyar. 
Alla som kommer för en spännande cykelresa kommer att hitta 
övernattningsplats och matställe i några av de mysiga pensionat, hotell 
eller campinganläggningarna.

Lettlands regionala cykelled längs Salaca floden och Burtnieki sjön är 
130 km i Lettland. Rutten rekommenderas för 2–3 dagars resa. Den hela 
längden av rutten är markerad med No. 17. 

Rutten består huvudsakligen av asfalterade vägar med vanlig biltrafik. 
Endast plats innan Burtnieki sjön har en liten grusvägs sträcka.

Rutten går på slätten, där det inte finns några branta upp- och 
nedförsbackar.

Från Rīga till Valmiera finns regelbunden tågtrafik och du får ta med din 
cykel på tågen. 

Ainaži – Aloja – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Karksi Nuija (EST)

regional rutt No. 1717

Det är möjligt att ta den nya Europa cykelled från norra Finland till 
Turkiet som är ca 8800 km och som passerar 20 länder. Den kallas för 
järnridåleden (Iron Curtain Trail, ICT). Den totala längden av ICT i Lettland 
som följer den 13 cykelvägen är 562 km. Vidzeme väg som leder från 
Rīgas historiska centrum till gränsen Lettland–Estland är 160 km.

En halv av leden består av asfalterad väg med lätt biltrafik och cykelbanor 
främst i städer – Rīga, Saulkrasti och Salacgrīva. Den andra halvan är grus 
och sand vägar. 17 km av sträckan går på motorvägen A1, den 3,3 km 
längsta delen är mellan Tūja och Vitrupe, andra delar är ca 1,5 km långa 
sträckor.

Cykelrutten leder främst längs kusten och därför höjdskillnaden är inte så 
stor. Du bör notera att en del av rutten består av sandvägar. På sträckan 
från Carnikava till Saulkrasti rekommenderas att använda järnvägstrafik. 
Icke asfalterade delar av leden är markerad med tillfälliga EV13 tecken i 
gul färg. Oftast bäst är att undvika A1 transportbelastade motorvägen, 
som kan förbigås med hjälp av vägar No. 109 och No. 7.

Från Rīga till Saulkrasti (cirka 50 km), finns regelbunden och bekväm 
tågtrafik, som är speciellt rekommenderas för Carnikava till Saulkrasti 
sträckan som saknar en cykelväg. 

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

eurovelo 1313

www.ironcurtaintrail.eu

www.balticcycling.com

Den nationella cykelleden som går längs Lettlands floder sträcker sig mer 
än 400 km. Det totala avståndet längs Vidzeme rutten från Salacgrīva till 
Ķegums HPS är 190 km. Vidzeme rutten rekommenderas för 3–4 dagars 
resa. Den hela längden av resvägen är markerad.

Rutten består huvudsakligen av mindre belastade asfalterade vägar med 
gles biltrafik samt cykelbanor, som är framför allt utbyggda i städerna – 
Salacgrīva, Limbaži, Sigulda, Ikšķile och Ogre. Ikšķile och Ogre cykelväg 
går längs skyddsvallen av Daugavas höger strand. I Ropaži, samt från 
Ogre till Ķegums finns två små 3 km lång grusvägs sträckor. Den tredje 
9 km lång grusvägs sträcka är i början av rutten bakom Salacgrīva. 

Rutten har inga branta upp- och nedförsbackar, eftersom den går 
längs flod- och sjöstränder. Men du måste vara medveten om stora 
höjdskillnader när du passerar Gaujas gamla dalen i Turaida och Sigulda.

Från Rīga till Sigulda och från Rīga till Ikskile, Ogre och Ķegums finns 
regelbunden och bekväm tågtrafik och du får ta med din cykel på tågen.

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

Lettlands riksväg No. 7
rutt av Lettlands Floder Salaca – Gauja – 
Daugava 
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Lokal slotts- och herrgårds cykelrutt i Lettland är 93 km. Rutten 
rekommenderas för 2–3 dagars resa. Den hela längden av rutten är 
markerad med No. 109. 

Rutten består huvudsakligen av asfalterade vägar med gles eller vanlig 
biltrafik. Cykelbanor finns i Limbaži och Saulkrasti. Det finns en liten 5 km 
lång grusvägs sträcka Limbaži–Saulkrasti.

Rutten har inga branta upp- och nedförsbackar. 
Den rekommenderas för barnfamiljer.

Från Rīga till Saulkrasti finns regelbunden tågtrafik och du får ta med din 
cykel på tågen. 

Limbaži – Skulte – Saulkrasti – Bīriņi – Igate – Limbaži

Lokal Slotts- och herrgårdsrutt No. 109109
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utseende på sin tjugonde födelsedag 
och välkomnar sina besökare med en 
ny utställning “Ljusa knappar, hjälmar”.  

17  ainaži Naval School Museum
57°51’56.9”, 24°21’38.8”
Valdemāra gata 47, Ainaži,
tel. +371 64043349
Ainaži centrum har ett gammalt 
vittne till den lettiska sjöfarten – det 
är Ainaži Naval School Museum, där 
man kan lära sig hur de gamla segel-
fartygen byggdes i kuststäderna och 
sänktes ner i vattnet samt hur sjöfa-
rarna använde dem för att segla på 
världshaven och -oceanerna. 

18  Livländska offergrottan vid 
Svētupe
57°43’6.3”, 24°29’27.2”
Salacgrīva län
Livländska offergrottan ligger vid 
Kuiķuli-huset på den högra kusten av 
Svētupe, 10 km öster om Salacgrīva. 
Det är en av de längsta grottorna i 
Lettland och har i mitten devoniska 
sandstenar. Huvudpassagens längd, 
inklusive avgreningar, är 47 m, den 
minsta 19,5 m.

19  Pāle Museum för lokal historia
57°42’21.7”, 24°39’21.6”
Kalnakrogs, Pāle socken,
tel. +371 28724310, www.pale.lv
Det enda museet i Lettland där de-
mografiska, kulturella och historiska 
uppgifter samlas in och sammanfattas 
om Vidzemes Liver och vetenskapligt 
bevisade liviska släktband. Här kan 
du lära dig om genealogiska träd för 
liviska familjer från 1700-talet fram 
till idag. Museet har en bred samling 
antika föremål – jordbrukares verktyg, 
hushållsföremål etc., foton, levande 
historia från länet Pāle.

20 Hansastaden Limbaži
57°30’55”, 24°42’51.1”
Limbaži historiska centrum är unikt 
med sitt radiella gatunät som skapades 
1385 efter byggandet av stadens för-
svarsmur. Den gamla staden har beva-
rat den största delen av byggandet av 
den andra delen av 1700-talet. Du kan 
se den medeltida slottsruinen från ett 
utsiktstorn, den gamla brandstationen, 
den största ortodoxa kyrkan i Vidzeme 
utanför Riga, det gamla rådhuset 
med väggmålningar från 1700-talets 
slut, ett monument till författaren av 
Lettlands nationalsång, viloplats och 
utställning i Limbaži Museum.

21  Kvicksilver Museum
57°30’56.3”, 24°42’48.7”
Burtnieku gata 4, Limbaži,
tel. +371 29356858
Museet visar både bijouterier och 
små dekorativa föremål, samt stora 
konstverk, bland annat den unika 
“Framtidens slott 3001”, som är till-
verkad av mer än 30 kg silver och är 
det största silververket i de baltiska 
staterna. Museet erbjuder visning via 
guider där man kan se arbetssätt och 
prova på själv.

22 Igate slott och  
“Kvarnvärdshuset”
57°22’52”, 24°41’2”
Igate, Vidriži socken, 
tel. +371 29245500, www.igatespils.lv
Igate välkomnar dig med den mysiga 
“Dzirnavu krodziņš” (Kvarnvärdshuset) 
med dess lettiska atmosfär och läckra 
rätter. Efter måltiden kan du ta en pro-
menad i den rena slottsparken och gå in 
i det eleganta Igate slottet där det finns 
ett bekvämt hotell för 43 personer. 

23 vidriži Museum för 
lokal historia för kompositören 
e. Melngailis
57°22’17.2”, 24°41’1.7”
“Melngaiļi”, Vidriži socken,  
tel. +371 26428989
Utställningen är tillägnad en viktig 
personlighet i den lettiska kulturen – 
kompositören och dirigenten Emilis 
Melngailis. Hans musikaliska folkloriska 
samling har ca 5000 melodier och 
inspelningar av landets musikinstru-
ment och musiktraditioner. Museet 
visar Vidriži-sockens historia och sko-
lor, Vidriži-sockens kolchos-rum och en 
utställning tillägnad sovjettiden.

24 Funktionell utomhusutställ-
ning av hälsoväxter 
57°21’46.6”, 24°41’38”
“Sautlāči”, Vidriži socken,  
tel. +371 29479172 (15.05.–15.10.)
Utflykter och presentationer, en mång-
fald av mer än 300 lettiska hälsoväxter 
i ekologiskt ren miljö. Användning av 
växter i livsmedel och hälsovård. Gröna 
drinkar, fytoprodukter för hälsa och 
fyto-souvenirer. 

25 Bīriņi Slott
57°14’39.8”, 24°39’35”
Bīriņi, Vidriži socken,  
tel. +371 64024033, www.birinupils.lv
Bīriņi Slott byggdes 1860 på en kulle 

vid en sjö omgiven av gamla parker. 
Det romantiska slottet som är skapad 
med kärlek och ligger nära Riga, Si-
gulda och Saulkrasti strand omges av 
pittoreska parker, sjöar och bebyggelse 
av ett hotell, restaurang, bröllops- och 
seminarielokaler. Olika badhus, ridning 
och båtutflykter liksom promenader 
i den gamla parkstigen gör gott för 
hälsan.

26 turaida museireservat
57°11’12.5”, 24°50’52.1”
Turaidas gata 10, Sigulda,  
tel. +371 67972376,  
www.turaida-muzejs.lv
Det är det mest besökta museet 
i Lettland, där du kan lära dig om 
utställningar om arkeologi, kultur 
och konsthistoria, som berättar om 
händelser under en 1000 års period. Det 
medeltida slottet och kyrkan, Gauja, det 
gamla godset och Dainu kalns berättar 
var och en sin egen historia.

27 Gūtmanis grotta
57°10’34”, 24°50’33.5”
Turaida, Sigulda
Den största baltiska grottan. Det äldsta 
turistmålet i Lettland. På grottans gula 
sandstenväggar finns tecken bevarade 
från 1700-talet. Här startade legenden 
om Turaida Rose. Gūtmanis grotta är 
ett arkeologiskt monument och 
skyddat geologiskt objekt.

28 Livländska ordens Sigulda slott
57°9’59.1”, 24°50’58.8”
Pils gata 18, Sigulda,  
tel. +371 67971335,  
www.tourism.sigulda.lv
Slottet byggdes år 1207 som en fäst-
ning av kastelltyp men byggdes senare 
om till en konstruktion av klostertyp. 
År 2012 återställdes byggnaden. Det 
är möjligt att uppleva den livländska 
ordens medlemmars vardag i slottet: 
träffa riktiga ordenmedlemmar och 
prova en riddares stridsyxa, spjut, 
båge och pilar eller se den gamla Gauja 
dalen från utsiktstornet.

29 Linbana över Gauja
57°9’52.4”, 24° 50’44.9”
Poruka gata 14, Sigulda,  
tel. +371 67972531, www.bungee.lv
Den enda linbanan i Baltikum med en 
1020 m lång kabel över floden. Den 
modigaste är välkommen att prova 
bungyjump från vagnen som stannar 
precis över Gauja.

30 äventyrsparken “tarzāns”
57°9’34.7”, 24°50’19.2”
Peldu gata 1, Sigulda,  
tel. +371 27001187, www.tarzans.lv
Det är den största äventyrsparken 
utomhus i Baltikum. Här finns en 
rodelbana, där träd bär upp banan för 
liten och stor, stollift, slangbella och 
bungyjumptrampoliner för barn. Ett 
kafé och skidspår på vintern. 

31  Bob- och pulkaåkningsbanan 
“Sigulda”
57°9’3”, 24°50’27.2”
Šveices gata 13, Sigulda,  
tel. +371 29185351, www.bobtrase.lv
Den enda bob- och pulkaåkningsba-
nan i Baltikum. Dess hastighet och 
adrenalin kan avnjutas inte bara av 
professionella eftersom bobåkningen 
är tillgänglig för alla

32 aerodium
57°8’0.1”, 24°47’10.1”
Riga–Vidzeme motorväg på den 47e km,  
Sigulda lan, 
tel. +371 28384400, www.aerodium.lv 
Att flyga i den vertikala vindtunneln 

är en spännande upplevelse och en 
möjlighet att göra verklighet av män-
niskans uråldriga dröm om att kunna 
flyga fritt. Inga konstigheter – bara du 
och vinden.

33 ropaži prästgård
56°58’45.9”, 24°37’50.3”
Pilskalni, Ropaži, Ropaži län
Den nuvarande prästgården byggdes 
1804 på grunden av den tidigare 
prästgården i trä och är ett utmärkt 
monument över klassicistisk arkitektur 
i Lettland. Fram till idag kan du höra 
ovanliga ljud på gården och se präs-
ternas spöken promenera omkring. 
En chans att övernatta på prästernas 
egendom och se flygande kannor och 
andra föremål med spöken.

34 ropaži kyrka
56°58’25.1”, 24°37’54.6”
Pilskalni, Ropaži, Ropaži län,  
tel. +371 29422823, www.ropazu.lelb.lv
Den första kyrkan i Ropažis län låg 
i den Livländska ordens slott som 
byggdes av tyskarna. Första gången 
det nämndes i dokument var redan 
år 1320. Den sista träkyrkan i Ropaži 
byggdes 1775 men ersattes av en sten-
kyrka i slutet av 1800-talet som bygg-
des med stenblock och tegel. Kyrkan 
står kvar än idag i Ropaži.

35 valdenrode–Zaķumuiža 
egendom
56°58’7.6”, 24°29’17.7”
Skolas gata 1, Zaķumuiža, Ropaži län
Fastigheten tillhörde en familj baroner 
von Wolves från mitten av 1800-talet 
till början av 1900-talet. Det var ett 
stort hushåll där man till och med odla-
de druvor och meloner i trädgården. År 
1974 etablerades den första fullblodiga 
fågelfarmen här förmedlingen under 
baron Friedrich von Wolfs tid –  
på 90-talet av 1800-talet med kombi-
nation av jugendstil och nyklassisism.

36 Natura 2000 område – 
naturreservat “Lielie Kangari”
56°55’18.6”, 24°43’30.2”
Ropaž län
Naturreservatet (1972,4 hektar) omfat-
tar de största åskullarna i Lettland– 
Lielies Kangari samt angränsande 
områden – Kangari sjö, Lielkangari kärr 
och skogar. Reservatet är rikt med säll-
synta och skyddade växtarter. I mitten 
av Lielkangari kärret finns en mineral ö – 
Burkalniņš där stråtrövare och 
plundrare Kaupēns brukade gömma 
sig för länge sedan.

37  Ikšķiles kulturarvscentrum 
“tīnūžu muiža”
56°52’5.1”, 24°34’12.2”
Tīnūži socken, tel. 
+371 26669452
Tīnūži omges av Vidzeme vackra land-
skap vid kusten Mazā Jugla floden där 
lettiska skyttar under första världskri-
get stred mot den tyska armén. Tīnūži 
ger den permanenta utställningen 
“Lettiska skarpskyttar vid slaget vid 
Mazā Jugla floden”. Utställningen 
innehåller tidigare opublicerade foton, 
vapen, uniformer och föremål som har 
hittats på stridsplatserna.

38 Ikšķile kyrkoruiner på 
St. Meinard Island
56°49’10.8”, 24°30’8.4”
Ikšķile, tel. +371 65022458
Historiska händelser på lettisk och 
europeisk nivå som inleddes i Ikšķile 
mer än 800 år tidigare. De äldsta sa-
krala ruinerna över stenbyggnader på 
St.Meinard Island i Daugava vittnar om 
dem. Ikšķiles biskop Meinard började 
bygga kyrkan år 1184. Det är möjligt 
att komma till ön med båt och färja. 
Det är ett nationellt arkitektoniskt och 
historiskt monument.

39 Björksav
56°49’11.9”, 24°31’2.3”
“Zaķu muiža”, Daugavmala,  
Tinūži socken, tel. +371 29297469, 
http://sula.lv
Linards Liberts är skaparen av sula.lv. 
De som är intresserade är välkomna 
att besöka världen av björksav med 
Linards där de kommer att berätta, visa 
och erbjuda dig att smaka på något 
som är gjort av björksav. Färst björksav, 
saft, sirap, vin, champagne och till och 
med starka björksavdrinkar. Preliminär 
ansökan.

40 Ogre stads historiska 
konstruktion och torg 
56°49’0.4”, 24°36’17.5”
Brīvības gata, Ogre 
Brīvības gata är känd för sin arkitektur 
från 20-30-talet av 1900-talet. Idag 
är den största delen av byggnaderna 
nationella eller lokala arkitektoniska 
monument. Torget kallas “stadens 

hjärta” och har blivit en plats där lokala 
invånare och besökare samlas. Här kan 
du njuta av lokal musik på sportevene-
mang och andra tillställningar.

41  Sierštelles
56°48’53.6”, 24°36’7.7”
Brīvības gata 12, Ogre,  
tel. +371 65021200, www.sierstelle.lv
Under 2009 föddes varumärket 
“SierŠtelle”. Idag erbjuder de ost i 31 
olika smaker, till exempel ost med 
mint, kantareller, soltorkade tomater, 
etc. Om du ansöker tidigt kan du lära 
dig om produktionsenhet, smaka ostar 
och köpa de godaste produkterna ur 
olika “Sierštelle”!

42 Ogre Museum för historia  
och konst 
56°49’2.7”, 24°36’13”
Brīvības gata 15, Ogre,  
tel. +371 65024345,  
www.ogresmuzejs.lv
Ogre Museum för historia och konst 
erbjuder två permanenta utställningar: 
“Legendary Ogre” som är tillägnat de 
ljusaste händelserna i stadens historia 
och “Ogre – Sea Resort and Air Resort” 
som berättar om den tid då staden 
förvandlades till en plats som är en 
populär och känd semesterort och 
rekreationsplats i Lettland. Museets ut-
ställningshall presenterar regelbundet 
konst och tematiska utställningar.

43 Ogre lutterska kyrka
56°49’2.2”, 24°37’7.6”
Brīvības gata 51, Ogre, tel. +371 65047915
Kyrkans historia startade i böjran av 
1900-talet. Kyrkans klocka (diameter 
0,78 m, 200 kg) tillverkades i Riga, 
Švenns klockgjuteri (1930). Altartavlan 
presenterades av Andrejs Kēse och 
tillverkades av J. Šēnbergs enligt ar-
betet av den berömda gamle lettiska 
mästaren Kārlis Hūns “Kristus otrreizējā 
atnākšana”. Konserter för kyrkomusik 
hålls regelbundet i kyrkan.

44 Strandsluttning i dolomit
56°49’10.8”, 24°39’24.7”
Den unika utsiktsplatsen– gatu-
korsningen Brīvība och Stirnu, Ogre
I Ogresgals socken, vid den tidigare 
kartongfabriken i ett område av 
3,58 hektar är området geologiskt 
skyddat – Ogres strandsluttning i 
dolomit. Den når en höjd av 4 m och 
från en geologisk synvinkel är det ett 
unikt naturobjekt eftersom rester av 
olika gamla ryggradslösa havsdjur och 
fossilfiskar har hittats här. Det bästa 
sättet att se dolomitsluttningen är när 
vattennivån i floden är låg.

45 Nāvessala (Death Island)
56°50’2.5”, 24°26’11.9”
Daugmale, Ķekava län, www.navessala.lv
Krigsplats under första världskriget. 
Här finns ett monument till minne av 
de som försvarade ön. Det är det första 
monumentet tillägnat de som deltog 
i världskriget och kampen om frihet i 
Lettland (arkitekt E. Laube).

46 “Daugmales Jānis bihonung” / 
“Pampāļi kastrullen”
56°49’50.6”, 24°24’54.9”
“Dorītes”, Daugmale socken,  
tel. +371 29494234,  
www.daugmalesmedus.lv
Här ingår besök på en biträdgård, 
provsmakning av honung och möj-
ligheten att se hur man tillverkar 
“Pampāļi kastrullen”, krukmakeri. Alla 
kan tillverka sin egen kruga. Preliminär 
ansökan.

47  Daugmale slottskulle
56°49’53.1”, 24°22’53.2”
Ķekava län, www.daugmalespilskalns.lv
Slottskullen är bebodd ända sedan 
det andra årtusendet före Kristus. 
Från 900-talet till 1100-talet var det 
det största handels-och hantverks-
centrumet i Baltikum som beboddes 
av Zemgaļi och livlänningar. Idag 
Daugmale slottskullen en plats för 
festligheter 

48 Zoo och djurhem “Mežavairogi”
56°48’44.2”, 24°17’59.2”
“Mežavairogi”, Bērzmente,  
Ķekava län, tel. +371 29139149, 
www.mezavairogi.lv
En plats där du kan smaka honung 
tillsammans med björnar, se många 
andra djur som rävar, vildsvin, var-
gar, mårdhundar, murmeldjur etc., 
samt umgås med familj och vänner 
i en riktig landsbyggdsatmosfär. I 
erbjudandet ingår även pedagogiska 
utflykter. Preliminär ansökan.

49 Daugava Museum
56°50’54.6”, 24°13’41.8”
Doles Island, Salaspils län,  
tel. +371 67216367,  
www.daugavasmuzejs.lv
Daugava Museum ligger i mitten av 
Dole Island och avslöjar Salaspils unika 
historia och dess omgivning som en 
viktig del av det historiska och kulturella 
arvet i Europa och Lettland. Daugava 
Museum kommer att visa dig hur dalen 
i Lettlands mest kända flod såg ut 
innan den första HPS kaskaden.

50 Salaspils Memorial 
ensemble Museum 
56°52”24.2”, 24°18’9.4”
Salaspils
Salaspils Memorial Ensemble till 
minnet av offren för totalitära regi-
mer ligger på platsen för koncen-

trationslägret för civilbefolkningen 
som anordnades under den tyska 
ockupationen 1941–1944 och är ett 
av de största monumenten för att 
minnas faschismens offer i Europa. 
Museets utställning är arrangerat i 
monumentets portstruktur.

51  ainaži norra kajen
57°52’22.9”, 24°21’36.6”
Ainaži, Salacgrīva län
Kajområdet som är mer än en halv 
kilometer långt består av stora 
stenblock och byggdes år 1928. En 
smalspårig järnväg fanns förut på 
kajen. Det som återstår av kajen 
kan ses långt från havet som stora 
stenöar. Den nordligaste kajen är en 
av de sällsynta platserna där man 
kan se fåglar i havet.

52 röda klipporna vid Salaca
57°50’27.5”, 24°28’56.5”
Salacgrīva län
Klipporna är belägna i Salacgrīva län, 
inte långt från järnbron och det före 
detta järnvägsspåret på vänster kust 
av Salaca. Det är en brant sluttning 
i sandsten som strecker sig mer än 
400 m. Framför klipporna i Ziedoņi 
bukten finns det en plats för turis-
trekreation.

53 Staicele
57°50’23.3”, 24°43’58.6”
Staicele, 
tel. +371 64035155, 27806452
Här kan du lära dig om de historiska 
träkonstruktionerna från slutet av 
1800-talet och början av 1900-talet, 
liksom monumentet till Vidzeme 
livlänningar i skulpturen av Zigrīda 
och Juris Rapi – gränssten till let-
ter, livlänningar och ester. En stor 
möjlighet att njuta av naturen på 
den pittoreska Salaca kusten, besök 
verkstaden Staicele Folk Applied Art 
Studio’s Weaver och “Konstnärslada”.

54 Liviska museet “Pivālind”
57°50’7.1”, 24°44’51.4”
Lielā gata 14, Staicele,  
tel. +371 27881859
Det liviska museet ger dig möjlig-
het att lära dig mer om arvet från 
den liviska kulturen i Salaca län 
och Staicele historia, samt njuta 
av varma rätter på gammalt liviskt 
sätt i museet – värdshus. Preliminär 
ansökan.

55 Gården “Lielkalni”
57°45’59.1”, 24°48’35.1”
Lielkalni, Staicele socken,  
tel. +371 26362975
Denna biologiska gård är inte tradi-
tionell eftersom det i dess lilla om-
råde (2,6 hektar) ingår en trädgård 
för medicinska växter och buskar där 
det finns mer än 200 olika växter  – 
havtorn, junibär, skogsolvon, äldre 
och andra växter för te och läkeme-
del. Preliminär ansökan.

56 Starch Production Company 
57°46’20.7”, 24°48’43.8”
Joglas gata 2, Ungurpils,  
Aloja län, tel. +371 64031730, 
www.alojas.lv
Det största och mest moderna 
produktionsbolaget för potatis-
stärkelser i de baltiska staterna. De 
samarbetar med mer än 200 gårdar 
i norra Vidzeme och köper potatis 
för att bearbeta dem till stärkelser. 
En produktionsenhet för kryddor 
finns här och det finns även möj-
lighet att köpa torr fruktjuicegelé 
och geléer.

57 aloja
57°46’0.5”, 24°52’57.5”
tel. +371 27806452
Se staden Aloja och kyrkan. Se 
minnesplatser från Romantiken, 
den nationella renässansens sekels 
skarpaste arbetare och poet Au-
seklis (1850–1879) i staden Alojas 
kyrkogård, på Aloja Auseklis gymna-
sium och i “Sīpoli”.

58 Burtnieki stuteri
57°41’37.2”, 25°16’26.6”
J. Vintēna gata 13, Burtnieki,  
tel. +371 26562703
Det äldsta stuteriet i Lettland erbju-
der utflykter, ridning i manege eller 
utomhus, en vagntur och en slädtur 
på vintern. Det bredaste bibloteket 
för hästuppfödningsböcker i balt-
staterna. Inte långt från värdshuset 
Briede finns ett museum för selar.

59 Sjön Burtnieks och 
naturstigen vīsrags
57°41’47.4”, 25°16’34.3”
Burtnieki län,  
www.burtniekunovads.lv/burtnieku-ezers 
Länets ligger i sjön Burtnieks med 
dess historiska och landskapets 
naturliga rikedomar, liksom floderna 
som korsar länet – Gauja, Seda, Rūja, 
Salaca och Briede. Sjön Burtnieks 
en den fjärde störst sjön i Lettland. 
Stigen Vīsrags börjar vid Burtnieki 
och leder till utsiktstornet där man 
kan se fåglar och landskapet. Den 
perfekta platsen för kognitiv rekrea-
tion i naturen.

60 “adzelvieši” 
57°43’57.1”, 25°19’47”
Adzelvieši, Burtnieki socken,  
tel. +371 29253507
På denna gård odlas hampfrön på 
ett stort område och av detta görs 
sedan hampasmör. Gamla verktyg 
för bearbetning av hampa visas upp 
i ladan. Du kan göra hampasmör 
med händerna med hjälp av ett 
gammalt verktyg eller smaka och 
köpa färdigt från mästaren. 

61  Smidesverkstad 
“Kalnmesteri”
57°53’18.1”, 25°21’53.1”
Rīgas gata 65, Rūjiena,  
tel.+371 29481759,  
www.kalnmesteri.lv 
När man kommer till gården “Kaln-
mesteri” får man lära sig hur man 
tillverkar intressanta konstverk med 
enkla saker – fåtöljer, vindpilar, yxor, 
bord, skottkärror och dekorativa 
spikar. Här finns också en utställning 
och du kan köpa konstverken.

62 rūjiena utställningshall
57°53’54”, 25°19’36”
Raiņa gata 3, Rūjiena,  
tel. +371 64263175, 26381413
Tillsammans med chefen för ut-
ställningshallen Līga Siliņa, får du 
lära dig varför Sējējs har ett ärr på 
nacken, var Glendona-kullar är, vad 
Gulbene Gulbis och Ventspils Ļeņins 
gör i Rūjiena, vad Roberts Sloken-
bergs kortaste predikan och varjför 
han har så tjockt och fint hår, vilka 
bär som används för att göra muraki 
sylt, var Čīčingrietiņa bor, varför 
japaner har planterat japanska 
körsbärsträd i Rūjiena etc.

63 rūjiena glassproduktion
57°53’45”, 25°19’33”
Upes gata 5, Rūjiena,  
tel. +371 64263526,  
www.rujienassaldejums.lv 
Produktionsenheten bevarar ur-
gamla traditioner för att producera 
kvalitativa produkter och Rūjienas 
invånare är stolta över det. Den läckra 
Rūjiena-glassen tillverkas fortfarande 
med riktig mjölk och grädde vilket du 
kommer att få smaka. Du kommer att 
få se en kort video i produktionsen-
heten (7 min.) om glassens födelse. 
Det finns ca 20 typer av glass för 
provsmakning. Preliminär ansökan.

64 rūjiena centrum
57°53’53”, 25°19’28”
Centra square, Rūjiena,  
www.rujiena.lv/turisms
I själva hjärtat av staden finns ett 
monument av granit som gjorts av 
skulptören K. Zemdega som skyddar 
Rūjienas invånare sedan 1937 och 
kallas ”Tālavas taurētājs”. Bredvid 
Rūjiena och staden Higashikava 
(Japan) finns deras vändskapssym-
bol en vattenpump. På den andra 
sidan av gatan finns en skulpur 
“Nest” som öppnades 2012.

65 Ķoņi kvarn
57°56’35.8”, 25°22’22.7”
Ķoņi, Naukšēni län,  
tel. +371 26424567, 28346892,  
www.konudzirnavas.lv
Den enda platsen i Lettland där 
säden mals och ull vävs tillsammans 
i kvarnen. Täcken, kuddar och andra 
vackra arbeten är tillverkade av 
naturlig fårull. Njut av den unika 
utflykten till Koni kvarn. Om du har 
mer tid kan du lära dig baka bagel 
eller delta i brödbakning.

1  Carnikava lokala historiska 
centrum  
57°8’7.6”, 24°16’19”
I slutet av Jomas Street, Gauja flodens 
kust, Carnikava, 
www.tourism.carnikava.lv 
I nedre delen av Gauja i Carnikava 
var detta under 1600-talet den enda 
passagen som hade Cēlāju hus byggt 
i närheten. År 1966 levererades detta 
hus till det Lettiska Museet för Levande 
Historia och 2012 byggdes en kopia av 
huset upp igen på Gaujas kust. Den har 
ett lokalt historiskt centrum som intro-
ducerar länets traditioner, värderingar 
och speciella handel med nejonöga.

2  Carnikava herrgård
57°7’49.5”, 24°16’26.6”
Carnikava park, höger sida av Jūras 
gata, Carnikava,
www.tourism.carnikava.lv
Fram till 1917 kunde Carnikava vara 
stolt över den mest magnifika herrgår-
den i Vidzeme, som byggdes av Ernst 
Reinhold von Mengden omkring 1774. 
Under det första världskriget förstör-
des herrgården och återställdes aldrig 
igen. Det finns bara en pelare, en 
renoverad lada och restaurerad 
herrgård kvar av herrgården. 

3  Gauja flodens utlopp 
57°9’35.7”, 24°15’55”
Gauja flodens flodutlopp är en vacker 
plats för både fågelskådare, människor 
på båtar, naturälskare och helt enkelt 
semesterfirare. Fram till idag har Gau-
jas naturliga utseende bevarats genom 
samspelet mellan floden och havet. 
Floden är omgiven av naturreservat 
från båda sidor, vilket naturligtvis 
kompletteras med en mångfald av 
fåglar och fiskar.

4  Carnikava lutherska kyrka 
i Siguļi
57°7’31.8”, 24°19’16.7”
Siguļi, Carnikava län,  
www.carnikavasbaznica.lv
Carnikava kyrka i Siguļi som byggdes 
1728 är idag den enda träkyrkan i hela 
Vidzemes havskust och ett utmärkt 
vittne till Carnikavas historia. Denna 
kyrka har kopplats till Mengdens 
herrgård, länets folk och har erkänts ha 
ett viktigt syfte.

5  Mežgarciems
57°6’12.2”, 24°14’0.9”
Carnikava län
Mežgarciems har etablerats som en 
stad med en militär enhet av den 
sovjetiska arméns luftvärn, där basen 
S-75 PGA för arméns träning låg under 
sovjettiden. Numera är det möjligt att 
titta på arvet från denna tid.

6  vita sanddynor
57°14’4”, 24°23’30”
Saulkrasti, Kāpu gata
De vita sanddynerna ligger på kusten 
Inčupe vid flodens utlopp och från 
utsiktspunkten har man en utmärkt vy 
över havet. På väg mot sanddynorna 
finns Katarinas lindar. Enligt legenden 
planterade den ryska kejsarinnan Kata-
rina II dessa lindar. En 4 km lång Saul-
rieta taka (solnedgångsstig) strecker 
sig från sanddynerna till Saulkrastis 
centrum, där man kan se Pēterupe 
dalens och havets vackra landskap.

7  Saulkrasti Cykelmuseum
57°14’31”, 24°24’3”
Rīgas gata 44, Saulkrasti,  
tel. +371 28883160,  
www.velomuseum.lv
Samlingen representerar den lettiska 
cykelindustrins historia före det andra 
världskriget och tillsammans med 
unika utställningar kan du här se 
verkstäder och butiker från förr. Här 
finns saker som förknippas med 
cykelanvändning, cykelsporter och 
föreningar. Samlingen påbörjades 
1977 och är den enda i Lettland och 
den största i de baltiska staterna.

8  Saulkrasti strand
57°16’4”, 24°24’43”
Saulkrasti län
Saulkrastis kust har den näst längsta 
stranden i Lettland. Den strecker sig 
17 km och är mest intressant i sin 
mångfald som börjar med den ”sjung-
ande” sanden i Lilaste och avslutas 
med den steniga havskusten i Zvej-
niekciems. År 1823 etablerades den 
första badorten Neubad och den nya 
badorten fortsätter idag bygga vidare 
på de gamla traditionerna med 
badortens “Centrs”.

9  Duntes herrgård och 
Munchhausen Museum
57°24’19.9”, 24°25’34.8”
Dunte, Liepupe socken,  
tel. +371 26576065,  
www.minhauzens.lv
Museet som är tillägnat den berömda 
fantasimästaren Hieronymus Carl Frie-
drich von Munchhausen ligger bara ett 
kanonskott från Riga (55 km). Museet 
är inordnat i den restaurerade Duntes 
herrgård. Den öppnade sina dörrar för 
besökare maj 32, 2005. Detta är ett 
drömmuseum, där glädje och 
kvickhet lever. 

10  Ingrīda Žagata krukmakeri 
“Cepļi”
57°24’7”, 24°25’59.8”
“Cepļi”, Skulte socken,  
tel. +371 29234867,  
www.cepli.lv 
En verkstad för traditionellt krukma-
keri. Om du vill delta i en bildande 
utställning är det möjligt att arrangera 
besök i verkstaden. Under besöket 
kommer du få prova själv hur det är att 
vara krukmakare.

11  ZUGU Underbar keramik av 
lycka
57°23’59.7”, 24°26’0.4”
“Zelmeņi”, Skulte socken,  
tel. +371 29783447,  
www.zuguart.com 
Mästare Arnis Preiss erbjuder visning 
av en tegelugn med öppen eld, rund-
tur i verkstaden, besök i en ateljé där 
lergods tillverkas, bröllop, visning av 
en biträdgård, picknick och tältplatser.  

12  vidzeme steniga kust och 
veczemju (Mantiņu) stenar
57°34’48.6”, 24°21’56.7”
Salacgrīva län
Vidzemes steniga kust är en 12 km lång 
havstrand från Dzeņi till Tūja. Den in-
går i Europeiska unionens Natura 2000 
nätverk för naturskyddsområden. Det 
är det enda platsen i Baltikum där du 
kan se hällar av sandsten på stranden.  
Här finns även turistanläggningar. 

13  Salacgrīva Museum
57°45’6.5”, 24°21’19.8”
Sila gata 2, Salacgrīva,
tel. +371 64071981
Museet grundades 1998 och erbjuder 
en ny permanent utställning för be-
sökare som kallas ”Ål i baljan”. Denna 
utställning berättar om det unika ne-
jonögefisket i Salaca med mjärde. Här 
används interaktiva metoder där både 
barn och vuxna får lära sig hur man 
tillverkar material.

14  Nejonögefiskare handel och 
mjärde
57°45’14.1”, 24°22’29.3”
Salacgrīva, tel. +371 29268299,
Här ingår provsmakning av 
nejonöga (VIII–I)
Mjärde för nejonöga är ett unikt och 
traditionellt sätta att fiska. Nejonögon 
är en delikatess för många men fisket 
av dem är fortfarande av mindre sprid-
ning i världen. Det är bara i Salacgrīva 
där man idag använder mjärde för 
riktigt nejonögefiske – det är en unik 
metod med en historia av flera 
århundranden.

15  randu ängstig, fågeltorn
57°50’1”, 24°20’41”
Salacgrīva län
Naturreservat – Vidzemes strandom-
råde från Ainaži till Kuiviži. Här finns de 
enda strandängarna i Lettland med en 
unik mångfald av växtarter. Med ett 
område på ca 200 hektar kan du se en 
tredjedel av Lettlands växtarter eller ca 
600 arter som innefattar 37 sällsynta 
och hotade arter i Lettand och andra 
europeiska länder. Randus ängar är 
internationellt erkänd som en plats för 
flyttfåglar och markhäckning.

16  Brandkårsmuseum
57°51’45”, 24°21’30.5”
Valdemāra gata 69, Ainaži,
tel. +371 64043280, 29213784
Den 14 december 1991 öppnade Ainaži 
brandkårsmuseum sina dörrar för be-
sökare. Museet förändrade sitt visuella 

ainaži tIC 
57°51’44.7”, 24°21’24.4” 
Valdemāra gata 50, Ainaži,  
tel. +371 64043241, 26414207, 
tic.inta@salacgriva.lv

aloja-läns tIC 
57°50’11.6”, 24°44’52.8” 
Lielā gata 13, Staicele,  
tel. +371 64035371, 27806452, 
turisti@staicele.lv 
www.staicele.lv, www.aloja.lv

Bauska tIC 
56°24’36.6’  24°11’6.6’ 
Rātslaukums 1, Bauska,  
tel. +371 63923797, 27746484, 
tourinfo@bauska.lv, 
tourism.bauska.lv 

Burtnieki-sockens tIC 
57°41’42.7”, 25°16’40.6” 
Jaunatnes gata 15, Burtnieki,  
tel. +371 64226502,  
www.burtniekunovads.lv

Carnikava-läns tIC 
57°7’43.5”, 24°16’40.6” 
Stacijas gata 5, Carnikava,  
tel. +371 67708443, 
tic@carnikava.lv,  
www.tourism.carnikava.lv

Jūrmala tIC 
56°58’17.6”, 23°47’52.9” 
Lienes gata 5, Majori, Jūrmala,  
tel. +371 67147900, 
info@jurmala.lv, 
www.tourism.jurmala.lv

Koknese tIC 
56°38’40.11”, 25°26’47” 
Melioratoru gata 1, Koknese,  
tel. +371 65161296,  
www.kokneseturisms.info

Ķekava-läns tIC 
56°49’43.6”, 24°14’19” 
Rīgas gata 26, Ķekava, 
tel. +371 67935826, 29359409, 
turisms.kekava.lv 

Limbaži-läns tIC 
57°30’55”, 24°42’51.1” 
Torņa gata 3, Limbaži,  
tel. +371 64070608, 28359057,  
tic@limbazi.lv, 
www.visitlimbazi.lv

Ogre och Ikšķile tIC 
56°48’56”, 24°36’8” 
Brīvības gata 12a, Ogre,  
tel. +371 65071883, 29491685,  
info@latvijascentrs.lv,  
www.latvijascentrs.lv

rencēni tIC 
57°43’49”, 25°25’44.3” 

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

rīga tIC 
56°56’52”, 24°6’25.1” 

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

ropaži-läns tIC 
56°58’29.9”, 24°38’12.6” 
Sporta gata 2, k2, Ropaži,  
tel. +371 67918580 
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv

rūjiena-läns tIC 
57°53’55.5”, 25°19’35.1” 

Raiņa gata 3, Rūjiena,  
tel. +371 64263278, 29464888,  
tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv 

Salacgrīva-läns tIC 
57°45’8.5”, 24°21’20.1” 

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

Saulkrasti-läns tIC 
57°16’3.7”, 24°24’42.5” 

Ainažu gata 13b, Saulkrasti,  
tel. +371 67952641,  
tic@saulkrasti.lv, www.saulkrasti.lv 

Sigulda-läns tIC 
57°9’11.4”, 24°51’13.3” 

Ausekļa gata 6, Sigulda,  
tel. +371 67971335, info@sigulda.lv,  
www.tourism.sigulda.lv

Pärnu tIC 
58°23’7.1”, 24°29’57.4” 

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

turistinformationscenter (tIC)

Rīga – Carnikava – Saulkrasti – Salacgrīva – Ainaži 

Ainaži – Matīši – Burtnieki – Rūjiena – Estniska gränsen 

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

Cykelled

Cykelled

Cykelled


