Praktiline info
Vaatamisväärsused
Kaardid
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Sissejuhatus
Vidzeme ranniku rattamarsruut kulgeb läbi
maaliliste maastike ja eriliselt mitmekesiste
loodusobjektide. Seal on nii kõrgeid liivakünkaid
ja liivakivipaljandeid kui ka kiviseid randu ja
omapäraseid rannaniite. Retkel saab tutuvuda
mitmete ainulaadsete kohtadega – Piejūra
looduspargiga, Põhja-Vidzeme biosfääri
kaitsealaga, Läti ilusaimate jõgedega ning
maakondade ja ainult neile iseloomuliku
kultuuripärandiga.

Vidzeme paikades tunnevad end suurepäraselt
mitte ainult need, kellele meeldivad tuntud
puhkekohad, vaid ka need, kes otsivad inimtühje
randu või kalurikülasid. Igaüks põnevale rattareisile
suundu ja leiab endale sobiva öömaja ja söögikoha
mõnes hubaselt sisustatud külalistemajas, hotellis
või kämpingus. Rattaparklad ja infotahvlid
asuvad peamiselt vaatamisväärsuste juures,
ööbimiskohtades ja kohvikute juures. Rattarendi- ja
hoolduspunktid asuvad suuremates linnades.

Märgid marsruudi

Pearaudteejaamast, Stacijas väljak 2, www.ldz.lv, 56°56’50”, 24°7’13”
Riia rahvusvaheline lennujaam, Lennujaam “Rīga” 10/1, Mārupe, www.riga-airport.com, 56°54’58”, 23°58’40”
Riia Passenger Terminal, Eksporta tänav 3a, Rīga, www.rigapt.lv, 56°57’34”, 24°5’41”
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02 EuroVelo 13
Riia – Vecāķi – Kalngale – Garciems – Carnikava (39 km)
Reisi Vidzemele saab mugavalt alustada Riia vanalinnast, kas Bastejkalsi
mäelt või Skanste ja Hanza tänava ristmikult, kust algab rattatee Kesklinn–
Vecmīlgrāvis, mis viib läbi Mežaparksi (Metsapargi). Riias saab mugavalt
arveldada pangakaardiga, kuid väljaspool pealinna tuleks sularaha kaasa
varuda. Saadaval on erineva hinnatasemega öömajad ja rattatöökojad. Mugav
rongiliiklus marsruudil Riia–Carnikava– Saulkrasti–Skulte.

Riia turismiinfokeskus
Linnaväljak 6, Rīga,
+371 67037900,
info@rigatic.lv, www.liveriga.com,
56°56’52”, 24°6’25”
Carnikava piirkonna
turismiinfokeskus
Stacijas tänav 5, Carnikava,
+371 67708443, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv,
57°7’44”, 24°16’41”

6
Majutus
“Siroko”, Krasta tänav 10,
Garciems, Carnikava piirkond,
+371 29477222, www.siroko.lv,
57°6’45.0”, 24°11’42”

1 Riia vanalinn (Vecrīga) on Riia

linna kõige vanem osa, mis on kantud
UNESCO maailmapärandi nimekirja.
Linna arengut soodustasid keskajal
kolm konkureerivat jõudu: vaimulikkond,
Liivi ordu rüütlid ja Riia kodanikud –
kaupmehed ja käsitöölised.
2007. aastal, tänu Riia Vanalinna
panoraamile ja siluetile sai Riia Euroopa
Pärandi märgise. Riia on 2014. aasta
Euroopa kultuuripealinn. Riia vanalinnas
asuvad militaarse pärandiga objektid
nagu Okupatsioonimuuseum ja
1991. aasta Barrikaadide muuseum.
www.liveriga.com
2 Vabadussammas asub Vabaduse
puiesteel (Brīvības bulvāris) Riia vanalinna
kõrval. See püstitati Vabadussõjas hukku
nute mälestamiseks, tänapäeval aga pee
takse seda Läti riikluse, Läti rahva ühtsuse,
iseseisvuse ja vabaduse sümboliks.
56°57’5”, 24°6’47”
3 Mežaparksis asub Riia Loomaaed,
mis on vanim Põhja-Euroopas. Kord
viie aasta jooksul Mežaparksi Suurel
vabaõhulaval toimub Läti laulupidu.

Meža puiestee 1, Rīga,
+371 67518409, http://rigazoo.lv,
57°00’33”, 24°09’44”

“Priedes”, Garciems,
Carnikava piirkond, +371 29252103,
57°6’9”, 24°11’45”

4 Vecāķi rand on üks tuntumaid Riia
linna randu, ning see on ka rannavolle
ja jalgpallurite seas lemmik. Tuulistel
päevadel kogunevad Vecāķi randa
lohesurfarid.
57°4’55”, 24°6’24”
5 Mežgarciems on tekkinud endisest
Nõukogude armee õhukaitseväeosa
linnakust, kus oli NSVL-u ajal S-75 PGA
baas sõjaväe koolitusteks. Carnikava
maakonna territooriumil siiamaani
nõukogude ajal ehitatud punkrid, mis
sai rajatud strateegiliselt tähtsates
objektides.
Carnikava piirkond, 57°6’12”, 24°14’1”
6 Piejūra looduspark hõlmab umbes
viiendiku maakonna territooriumist ja
kulgeb 19 km mööda mererannikut.
Seda rikastavad metsad, jõed ja järved.
Pärast Katariina II käsul rannaäärsete
metsade väljaraiet on looduspargis
tekkinud rändluited.
57°6’24”, 24°10’51”

5
Toitlustus
Kohvik-kauplus “Priedes IT”,
Garciems, Carnikava piirkond,
+371 29232048,
57°6’20”, 24°11’58”
Rannakohvik “Ar mani atkal
runā kaijas”,
+371 25400040, www.kaijas.lv,
57°6’41”, 24°11’23”
“Krupis”, Silmude degusteerimine,
Zvejnieku tänav 22, Carnikava,
+371 67993375, 26423383,
57°7’55”, 24°16’16”
Juris Purmalis, Carnikava,
Carnikava piirkond, +371 29565540,
57°7’44”, 24°16’12”

03 EuroVelo 13
Carnikava – Lilaste (25 km)
Carnikava piirkonna
turismiinfokeskus
Stacijas tänav 5, Carnikava,
+371 67708443, tic@carnikava.lv,
www.tourism.carnikava.lv,
57°7’44”, 24°16’41”

Carnikava maakond on uhke oma 19 km pikkuse mereranniku üle ja
Piejūra looduspark katab umbes viiendiku maakonna pindalast, mistõttu
loodusearmastajatel on mugavam sõita maastiku- või mägiratastega.
Maakonna kõik teed on asfalteeritud, külades asuvad jalgrattaparklad,
kauplused, kohvikud, ööbimiskohad, pangaautomaadid, korrastatud
puhkekohad, traadita internetiühendus ja jalgrataste remonditöökojad.
Maakonda läbib Riia–Skulte raudteeliin ja see võib olla abiks marsruudi
planeerimisel või jalgratta transportimisel.

Majutus

6

“Korande”,
Riia–Tallinna maantee 13. km,
+371 26135503, 67904077,
www.korande.lv, 57°7’9”, 24°19’26”
“Medzābaki”, Carnikava piirkond,
+371 67147070, www.medzabaki.lv,
57°11’7”, 24°20’47”
“Lilaste”,
Lilaste, Saulkrasti vald,
+371 26439830, www.lilaste.com,
57°11’19”, 24°21’03”
“Gauja”, Dzirnupes tänav 3,
Siguļi, +371 67992829,
www.janisnaglis.lv/gauja,
57°08’53”, 24°17’73”

1 Carnikava kodulookeskus. 17. saj
Carnikavas asus Gauja (Koiva) jõe alamjooksu ületamiseks ainus üleveoparv, mille
läheduses asus maja Cēlāji. 1966. a maja
toodi Läti Etnograafilisse Vabaõhumuuseumi, 2012. aastal maja koopia ehitati
Koiva kaldale, milles asub kodulookeskus.
Ekspositsioon tutvustab maakonna väärtusi ja erakordseid silmupüüdja oskusi.
Asub Jomas tänava lõpus, Koiva jõe ääres.
Carnikava, +371 29128086,
57°8’8”, 24°16’19”

hävis ja alles jäi ainult üks sambakapiteel
ja taastatud mõisapark. Asub Carnikava
pargis Jūras tänava paremal poolel.
Carnikava pargis, Jūra tänav,
57°7’50”, 24°16’27”
4 Carnikava luteriusu kirik. 1728.
aastal ehitatud Carnikava kirik Siguļis
on tänapäeval ainus puust jumalakoda
kogu Vidzeme rannikul. Kirik on alati
olnud seotud Mengdeni mõisaga ja see
on oluline Carnikava ajalooväärtus.
Siguļi, Carnikava piirkond,
57°7’32”, 24°19’17”

2 Krupis (Kärnkonn). Silmude degus

5 Dzirnezers – järv viie saarega, mis

teerimine ja silmude valmistamise
õpitoa külastamine. Zvejnieku tänav 22,
Carnikava, +371 67993375, 26423383,
57°7’55”, 24°16’16”

asub Gauja ja Lilaste vahel. Iga saar
on oma nime poolest erinev, näiteks
Vadoņu saar, Sudrabsaliņa jt. Kokku on
kalurid järvele andnud 16 kalapüügi
kohanimetust.
Carnikava piirkond, 57°8’27”, 24°19’4”

3 Carnikava mõisa kapiteel. Kõige rikkam ja uhkem mõis Vidzemes, mille 1774.
aastal ehitas krahv Ernst Reinhold von
Mengden. Esimese maailmasõja ajal hoone

6 Gauja jõesuu on suurepärane koht
linnuvaatlejatele, paadisõitjatele ja
loodusearmastajatele. Koiva suudme
looduslik ilme on säilinud tänapäevani
tänu jõe ja mere vastastikusele mõjule.
Piejūra loodusparki, mis asub mõlemal
pool jõge iseloomustab lindude ja
kalade mitmekesisus.
57°9’36”, 24°15’55”

“Straupes”, Lilaste,
Saulkrasti vald, +371 29188277,
www.straupes.et.lv,
57°11’42”, 24°21’32”
“Dzirnezers K”, Carnikava,
Riia–Tallinna maantee 14. km,
+371 67700343, 57°8’23”, 24°20’7”

2
Toitlustus
“Tīne”, Rīgas tänav 18, Carnikava,
+371 26532674, 57°7’44”, 24°16’42”
“Stils” (kohvik “Arita A”),
Vanagu tänav 1A, Kalngale,
Carnikava piirkond, +371 67903071,
57°4’55”, 24°9’33”
Siroko Rannabaar,
Garciemsi rand,
+371 29477222, 26437713,
www.gspot.lv, 57°6’50”, 24°11’26”

4

Juris Purmalis, Carnikava,
Carnikava piirkond, +371 29565540,
57°7’44”, 24°16’12”
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Saulkrasti
Ratturid saavad Saulkrastis mugavalt kasutada jalakäijate ja ratturite ühisteid,
mis kulgevad läbi terve linna. Linnas on saadaval rattaabi, saab vajalikku
varustust või teostada tõsisemaid remonditöid. Vaatamisväärsuste juures
asuvad rattaparklad. Leidub erineva hinnatasemega ööbimiskohti, mida hooaja
saabudes on soovitatav eelnevalt reserveerida. Linnas on pangaautomaadid,
toitlustus, Wi-Fi alad. Liivane supelrand heakorrastatud puhkealadega.
Saulkrastisse on mugav rongiliiklus liinil Rīga–Saulkrasti, Rīga–Skulte.

Saulkrasti
turismiinfokeskus
Ainažu tänav 13b, Saulkrasti,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”
Majutus
“VinDen”,
Rīgas tänav 77, Saulkrasti,
+371 26558349, www.vinden.lv,
57°14’50”, 24°24’14”
“Pie Maijas”, Murjāņu tänav 3,
Saulkrasti, +371 67951372,
29405480, www.hotelmaija.lv,
57°15’28”, 24°24’51”
“Saulrieti”,
Raiņa tänav 11, Saulkrasti,
+371 67951400, 29407267,
http://saulrieti.celotajs.lv,
57°15’43”, 24°24’37”

2

1 Soome lendurite mälestuskoht.

23. aprillil 1943. aastal teel Saksamaalt
Soome toimus Saulkrasti territooriumil
pommilennuki Junkers avarii, mille
tulemusel hukkus neli soome sõdurit –
Urho Jääskeläinen, Lauri Suhonen,
Aimo Valkeeniemi ja Erkki Horma.
Lennuki langemiskohale Soome
sõjaväelendurite kommete kohaselt
paigaldati mälestusmärk.
Saulkrasti piirkond, 57°13’31”, 24°23’24”
2 Valge luide asub Inčupe jõe
kaldal, selle vaateplatvormist avaneb
suurepärane vaade merele. Luitest
Saulkrasti keskuse poole siirdub 4 km
pikkune Saulrieta rada.
Saulkrasti, Kāpu tänav,
57°14’4”, 24°23’30”
3
X–IV Saulkrasti jalgrattamuuseum. Kollektsioon peegeldab Läti
jalgrattatööstuse ajalugu enne Teist
maailmasõda, lisaks unikaalsetele

eksponaatidele saab siin näha vanaaegset töökoda ja kauplust.
Rīgas tänav 44, Saulkrasti,
+371 28883160, www.velomuseum.lv,
57°14’31”, 24°24’3”

“Bušas”, Saulkrasti vald,
+371 26785909, www.busas.lv,
57°14’36”, 24°25’53”
Toitlustus
“Bemberi”, Raiņa tänav 7,
Saulkrasti, +371 67952236,
28695448, www.bemberi.lv,
57°15’46”, 24°24’51”
Vidrižu tänav 21-1, Saulkrasti,
+371 67951251, 29263357,
www.bemberi.lv,
57°16’16”, 24°25’44”

4 Saulkrasti (Pēterupe) luteriusu
kirik. Kirikuhoone ehitamine lõppes
1856. a. Kirikus asub altarimaal “Kristus
ristil”, mille maalis 1856. aastal kunstnik
Jāzeps Millers, orel ja kantsli uksetahvlile
maalitud Püha Peetruse pilt.
Ainažu tänav 4, Saulkrasti,
www.saulkrastubaznica.lv,
57°15’39”, 24°24’59”

“10 balles”, Ainažu tänav 9,
Saulkrasti, +371 67952873,
57°15’49”, 24°24’51”
“Katrīnbāde”,
Rīgas tänav 77c, Saulkrasti,
+371 26379239, 26779912,
www.katrinbade.lv,
57°14’51”, 24°24’05”

5
Reinis Kaudzīte koduaias
asub eluhoone kõrval, kus aastail
1913–1920 elas Läti kirjanik R. Kaudzīte
(1839–1920). Maja juures aias asub
Naabrite pink ja teevidapost, mis näitab,
kuhu kirjanik omal ajal oli reisinud.
Skolas tänav 19, Saulkrasti,
+371 20222765,
57°15’44”, 24°25’09”

“Ripo”, L. Paegles 10,
Saulkrasti, +371 67951454
57°15’55”, 24°25’06”
“Neibāde”, Rīgas tänav 45,
Saulkrasti, +371 28200207
http://www.draugiem.lv/neibade
57°14’33”, 24°24’02”

3

Saulkrasti rattarent,
Rīgas tänav 44a, Saulkrasti,
+371 28883160,
www.velomuseum.lv,
57°14’31” 24°24’03”
Rattarent “VeloDžeks”,
Ainažu tänav 24a, Saulkrasti,
+371 26702228,
57°16’01”, 24°24’53”

“Bufete”,
Ainažu tänav 42a,Saulkrasti,
+371 67951599,
57°16’38”, 24°25’05”
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“Aizvēji”, Jūras puiestee,
“Aizvēji”, Zvejniekciems,
+371 26547055,
57°19’33”, 24°24’32”

Saulkrasti
Saulkrasti
turismiinfokeskus
Ainažu tänav 13b, Saulkrasti,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”
Majutus
“Minhauzena Unda”,
Ainažu tänav 74, Saulkrasti,
+371 67955198, www.minhauzens.lv,
57°17’29”, 24°24’54”
“Tereza”, Akācijas tänav 1a,
Saulkrasti, +371 67952541,
29134171, www.tereza.lv,
57°17’02”, 24°24’55”

7

6
Loomingulise ühenduse
Seasidefeeling meelelahutuslik
kultuuriprogramm “Saulkrasti lood”
jalutuskäikudega rannas ja luidetel
(1–2 h, läti, vene ja inglise keeles). Tutvu,
tunneta ja armasta mereäärset linna ka
loominguliste õpitubade kaudu.
Saulkrasti lood: +371 29498998,
loomingulised töökojad:
+371 29183736,
www.seasidefeeling.lv
7 Saulkrasti rand. Saulkrasti rand on

oma 17 kilomeetriga pikkuselt teine
pikim liivarand Lätis ja on huvitav jaalt
mitmekesine.
Saulkrasti piirkond, 57°16’37”, 24°25’6”

Supelkohas asuv valgustatud Merepark
kutsub nautima päikeseloojangut
mugavates päevitamistoolides ja
kasutama mänguasju, välitrenažööre,
tänavavõimlemise ja rannavõrkpalli
väljakuid.
Saulkrasti piirkond, 57°16’01”, 24°24’49”
9 Ausammas Neibāde supelkoha
asutajatele. Püstitatud 1877. aastal
Lēdurga paruni Karl von Reiterni
auks, kes 1823. aastal asutas Neibāde
supluskoha.
Saulkrasti piirkond, 57°16’4”, 24°24’43”
10 Skulte sadam. Kala- ja puidusadam.

www.skulteport.lv,
57°19’04”, 24°24’28”

8 Päikeseväljak (Saules laukums) ja
Merepark (Jūras parks). Päikeseväljak
asub Saulkrasti keskuses ja suvisel ajal
õhtuti kogunevad sinna külastajad
vabaõhukontsertidele ja filme vaatama.

Rattarent “VeloDžeks”,
Ainažu tänav 24a, Saulkrasti, +371 26702228,
57°16’01”, 24°24’53”

10

“Baltās dūjas”,
Zaļā tänav 2, Zvejniekciems,
Saulkrasti vald, +371 29735650,
www.baltasdujas.viss.lv,
57°17’48”, 24°24’37”
“Aizvēji” (
),
Jūras puiestee, “Aizvēji”,
Zvejniekciems, Saulkrasti vald,
+371 26547055, www.aizveji.lv,
57°19’33”, 24°24’32”
“Uzkalni”,
Zvejniekciems, Saulkrasti vald,
+371 26346047, 67954186,
http://kempingspiejuras.com,
57°18’39”, 24°24’39”
“Jūras priede”,
Upes tänav 56a, Zvejniekciems,
Saulkrasti vald, +371 67954780,
www.juraspriede.lv,
57°19’10”, 24°24’26”
Toitlustus
“Vēja rags”, Akmeņu tänav 2,
Zvejniekciems, +371 26826199,
57°17’55”, 24°24’42”
“Piekraste”, Ainažu tänav 28a,
Saulkrasti, +371 29540291,
57°16’18”, 24°24’58”
“Mezgls”, Jaunsaules,
Zvejniekciems, +371 67954256,
57°18’24”, 24°24’39”
“Mare”,
Ainažu tänav 13a, Saulkrasti,
+371 29216204,
57°16’02”, 24°24’43”
Rannakohvik “Koklītes”,
parkimine Koklītes, Saulkrasti,
+371 29171596, www.koklites.lv,
57°17’37”, 24°24’31”
“Tereza”,
Akāciju tänav 1a, Saulkrasti,
+371 67952541, 29134171,
www.tereza.lv, 57°17’02”, 24°24’55”
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Saulkrasti – Skulte mõis– Dunte – Liepupe – Tūja – Oltūži (61 km)
Saulkrasti–Oltūži teelõik viib teid loogeldes kaarega mööda tiheda liiklusega
Via Baltica automagistraalist, et näha rohkem– kuni Salacgrīvani on
märgistatud kohalik rattamarsruut nr 101. Teelõigul on olemas rattarent,
kuid tehnilist abi saate Saulkrastis, Tūjas ja Salacgrīvas. Maakauplustes saab
arveldada ainult sularahas. Marsruudilõik on tasane, mõnel teelõigul on
kruusatee, mille kvaliteet võib hooaja jooksul kiiresti muutuda.
Tasuta Wi-Fi leviala kohalikes raamatukogudes, suurimate vaatamisväärsuste
juures ja ööbimiskohtades.

Saulkrasti
turismiinfokeskus
Ainažu tänav 13b, Saulkrasti,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”
Majutus
“Liepupes muiža”, Liepupe,
+371 27802801, 64020268,
www.liepupesmuiza.lv,
57°27’47”, 24°28’19”
Puhkemaja “Almas māja”,
Cerību tänav 8, Skulte vald,
+371 29293682, 29142529,
www.almasmaja.lv
57°18’37”, 24°26’5”
“Skultes muiža”,
Skulte vald, +371 26160060,
www.skultesmuiza.lv,
57°22’21”, 24°29’47”
“Vidlauči”,
Skulte vald, +371 64065570,
57°21’59”, 24°38’17”

1 Lauči kivid – ühed suurimad

rändrahnud Läti mererannikul.
“Lauči”, Skulte vald, +371 26350536,
57°21’58”, 24°24’10”
2 Ingrīda Žagata keraamikatöökoda
Cepļi. Võimalik tutvuda läti kultuuritraditsioonide tugeva vaimuga, mis maaenergia ja tule kire sünteesis muutub
unikaalseks savinõuks. Uudis – Jaapani
anagama keraamikapõletusahi.
“Cepļi”, Skulte vald, +371 29234867,
www.cepli.lv, 57°24’7”, 24°26’0”
3 ZUGU imeline õnne ja edu keraamika.
Meister Arnis Preiss näitab põletusahju
avamist, töötoas saab näha, kuidas
valmivad nõud, nautida väljapanekut ja
osta endale meelepärase nõu.
“Zelmeņi”, Skulte vald, +371 29783447,
www.zuguart.com, 57°24’0”, 24°26’0”
4 Dunte mõis, Münchauseni muuseum

ja metsarada. Kuulsa fantaasiameistri
Karl Friedrich Hieronymus von Münchau
seni muuseum, pikim haavapuust
purre Euroopas (5,3 km). Näha saab,
vaat vaata et, suurimat õllekannu
Euroopas.

Dunte, +371 26576065,
www.minhauzens.lv, 57°24’20”, 24°25’35”
5 Liepupe (Pernigele) luteriusu kirik

(18. saj). Omapärane kellatorni paigutuse
poolest – kiriku küljel, altar ei ole kiriku
küljeseina ääres, vaid keskel.
Liepupe, 57°28’4”, 24°26’9”
6 Liepupe mõis. Mõisa vaatamisväärsus
on restaureeritud barokne kahepoolne
massiivne paraaduks, fassaadiviimistlus,
vanad puitpõrandad, maalitud kahhelahjud, laekaunistused ja barokkstiilis
puittrepid.
Liepupe, +371 27802801, 26382899,
64020268, www.liepupesmuiza.lv,
57°27’50”, 24°28’19”
7 Iluaed – Tūja kaskaad. Iluaed vaatega
merele, koskede kaskaadiga, mis töötab
kevadel ja pärast pikemat vihmaperioodi.
Tūja, +371 26417757, 57°29’55”, 24°23’1”
8 Ķurmragsi majakas – Ķurmrags.
Kõige isoleeritum maanina Liivi lahe
Vidzeme rannikul, siia on tekkinud
massiivsed kivikuhjad. Mere poole on
kaldunud Ķurmragsi vana majakas.
57°32’29”, 24°21’44”

Puhkekompleks
“Lauču akmens”,
Skulte vald, +371 64065423,
www.laucakmens.lv,
57°21’58”, 24°24’10”
“Ēvelbeņķi”, Ēvelbeņķi,
Skulte vald, +371 26552626,
www.evelbenki.lv,
57°23’7”, 24°25’51”
Talu “Duntes urdziņas”,
Skulte vald, +371 29234705,
57°23’55”, 24°24’4”
Puhkemaja “Jūras māja”,
Skulte vald, +371 29234705,
57°23’55”, 24°24’0”
Puhkemaja “Jūras bura”,
Jūras tänav 41, Tūja,
+371 29847299,
57°29’3”, 24°23’2”
“Vecmuiža”,
+371 29294073, 29297338,
www.vecmuiza.lv,
57°30’56”, 24°26’18”
Puhkemaja “Ķurmrags”,
“Ķurmrags”, +371 29113777,
57°32’42”, 24°21’57”
“Jūrasdzeņi”, Tūja,
+371 26550574,
www.jurasdzeni.lv,
57°29’25”, 24°22’59”
“Krimalnieki”, Tūja,
+371 29403119,
www.krimalnieki.lv,
57°30´11“, 24°22´57”

Toitlustus
Puhkekompleks
“Lauču akmens”, Skulte vald,
+371 64065423, www.laucakmens.lv,
57°21’58”, 24°24’10”
Pubi “MEKE”, Liepupe,
+371 64020232, www.meke.lv,
57°26’10”, 24°25’48”
Kohvik “Liedags”,
Liedaga tänav 3, Tūja,
+371 64032181, 29777295,
57°29’47”, 24°23’1”
“Krimalnieki”, Tūja,
+371 29403119, 29274643,
www.krimalnieki.lv,
57°30’11”, 24°22’57”
“Jūrasdzeņi”, Liepupe vald,
+371 26596127, www.jurasdzeni.lv,
57°29’25”, 24°22’59”
“Vecmuiža”, Liepupe vald,
+371 29294073, 29297338
www.vecmuiza.lv,
57°30’56”, 24°26’18”

07 EuroVelo 13
Mantiņi – Meleki – Salacgrīva – Kuiviži – Ainaži (37 km)
Ainaži turismiinfokeskus
Valdemāra tänav 50, Ainaži,
+371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv,
57°51’45”, 24°21’24”

Marsruut kulgeb mööda ilusat kivist mereranda, kus saab nautida maismaa
vaikust. Viibides Põhja-Vidzeme biosfääri rahvuspargi alal, tuleb käituda hoolikalt
looduse suhtes, lõkkeid võib teha ainult selleks ettenähtud kämpingukohtades.
Marsruuti võib jätkata mööda Tallinna maanteed või järgida rattamarsruudi nr
101 viiteid, mis viivad mööda metsateid ja rannikut Salacgrīvani. Salacgrīvas saab
tehnilist abi, on rattarent. Wi-Fi ühendus linnaraamatukogus. Linnas on võimalik
valida erinevate toitlustusteenuste vahel ning leida sobivam öömaja. Kauplustes
ja kohvikutes on võimalik maksta kaardiga.

Salacgrīva piirkonna
turismiinfokeskus
Rīgas tänav 10a, Salacgrīva,
+371 64041254, 26463025,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv,
57°45’9”, 24°21’20”
Majutus
“Bērziņi”,
“Bērziņi-1”, +371 29425352,
57°35’38”, 24°22’29”
Talu “Korķi”,
Salacgrīva vald,
+371 29239788, www.korki.lv,
57°38’29”, 24°22’43”
“Vējavas”, Salacgrīva vald,
+371 64071667, 26463252,
www.vejavas.viss.lv,
57°41’15”, 24°21’49”

1 Vidzeme kivine mererand ja

Veczemju (Mantiņu) kaljud. Vidzeme
kivine mererand hõlmab 12 km pikkuse
rannikuala Dzeņist kuni Tūjani ning
see on kantud ELi kaitse all olevate
looduskaitsealade Natura 2000 võrgus
tikku. Ainus koht Läänemerel, kus
rannas võib näha liivakivipaljandit.
Salacgrīva vald, 57°34’49”, 24°21’57”
2 Kutkāju rändrahn. Asub Kutkāju
neeme juures ja selle kõrgus on 2,1 m,
laius 3 m, pikkus 6 m, pinnapealne
maht 16 m3. Kivimürakas on teravate,
murdunud servadega ja killustunud
lünkadega. Ebatavaliselt piklik kuju ja
teravad servad viitavad sellele, et rahn
ei oma algses suuruses, kuid on raiutud
kiviraidurite poolt.
Salacgrīva vald, 57°36’0”, 24°22’20”

3 Annasmuiža raudbetoonsild on
esimene raudbetoonsild Baltimaades,
avatud 13. juunil 1909. aastal.
Sillalt avaneb iseloomulik vaade
Läti tähtsaima lõhejõe – Salaca oru
looduskaitsealale.
Salacgrīva vald, 57°45’3”, 24°24’8”

“Rakari”,
“Rakari”, Salacgrīva vald,
+371 64071122, 27060869,
www.rakaricamp.lv,
57°41’10”, 24°22’0”
“Kosīši”,
Svētciems, Salacgrīva vald,
+371 29479426, www.kosisi.lv,
57°41’48”, 24°21’9”

4 Rannaniitude (Randu pļavas) rada,
linnuvaatlustorn. Looduskaitseala–
Vidzeme rannikul Ainažist Kuivižini.
200 ha suurusel alal võib näha
kolmandikku Läti taimeliikidest ehk
umbes 600 liiki, sealhulgas 37 on
haruldased ja ohustatud Lätis ja teistes
Euroopa riikides. Rahvusvaheliselt
tunnustatud linnurännu- ja
pesitsuskoht.
Ainaži vald, 57°50’1”, 24°20’41”

Talu “Kraukļi”,
Salacgrīva vald,
+371 26322316, 26431634 ,
www.kraukli.viss.lv,
57°42’58”, 24°26’41”
“Kraujas 2”,
Sila tänav, Salacgrīva vald,
+371 26520939,
57°43’5”, 24°20’41”
“Tacis -2”,
“Mārskalniņi”, Salacgrīva vald,
+371 29255398,
57°44’59”, 24°23’33”

4

Puhkemaja “Meža māja”,
Līduma tänav 8, Salacgrīva,
+371 29268792,
majameza@inbox.lv,
57°45’55”, 24°22’57”
Puhkekompleks
“Kapteiņu osta”,
Pērnavas tänav 49a,
Salacgrīva, +371 64024932,
www.kapteinuosta.lv,
57°47’21”, 24°21’7”

“Klintis”,
“Mantiņi”, Salacgrīva vald,
+371 29464686,
57°35’15”, 24°22’9”
Pērnavas tänav 35C, Salacgrīva,
+371 29120001, 57°46’35”, 24°21’17”
Rattarent Kosīši külalistemajas,
Svētciems, Salacgrīva vald,
+371 29479426, www.kosisi.lv,
57°41’48”, 24°21’9”

Ainaži

08 EuroVelo 13
Salacgrīva ja Ainaži
Marsruut Salacgrīva–Ainaži on 14 km pikk ja kulgeb mööda rannaniite. Ärge laske
mööda võimalust ronida linnuvaatlustorni, tutvuda piiriäärse väikelinna Ainažiga,
Põhjamuuliga, huvitavate muuseumidega, vaadata Kuiviži sadamas kalureid
oma tegevuses ja võib-olla hankida endale värskeid või suitsukalu. Salacgrīvas
asub rattarent ja tehniline abi. Wi-Fi-ühenduse leiate Salacgrīva raamatukogust
ja bussijaamast. Kauplustes ja kohvikutes on võimalik tasuda kaardiga. Marsruut
kulgeb mööda Riia–Tallinna maanteed, seega peate tee peal olema ettevaatlik.
Väikese kõrvalepõike võib teha mööda metsateed, mis võib kohati liivane olla.

9

Salacgrīva piirkonna
turismiinfokeskus
Rīgas tänav 10a, Salacgrīva,
+371 64041254, 26463025,
saltic.juris@salacgriva.lv,
tourism.salacgriva.lv,
57°45’9”, 24°21’20”
Ainaži turismiinfokeskus
Valdemāra tänav 50, Ainaži,
+371 64043241, 26414207,
tic.inta@salacgriva.lv,
57°51’44”, 24°21’24”

8
Majutus

1 Salacgrīva muuseumi väljapanek
“Angerjake mõrras” tutvustab Salaca
silmutõkkeid. Sila tänav 2, Salacgrīva,
+371 64071981, 57°45’7”, 24°21’20”
2 Keraamika kamber-tüüpi ahi.
2007. a suvel ehitatud keraamika
põletusahi ehk naborigama, milles võib
saavutada portselani põletustempera
tuuri, mis ületab 1300 °C.
Krasta tänav 40a, Salacgrīva,
+371 29151889, 57°45’6”, 24°22’11”
3 Silmupüüdja ja silmutõke. Ainult
Salacgrīvas kasutatakse tänapäeval
silmude püüdmiseks silmutõket –
unikaalset kalapüüdmisvõtet mitme
sajandi pikkuse ajalooga. Silmud on
paljude jaoks eriline delikatess, kuid
kalapüüdmismaailmas on see vähe
levinud. Silmude degusteerimine (VIII–I),
ekskursioonid. Meldru tänav, Salacgrīva,
+371 29268299, 57°45’14”, 24°22’29”
4 Salaca linnus. 1226. aastal, täpselt
25 aastat pärast Riia linna asutamist,
palus piiskop Albert endale Salaci
jõesuudme äärde ehitada kivilossi,
ja valdas juurdepääsu merelt Salaca
basseinile, niinimetatud Salaca väravaid,
see oli ainus peapiiskopile kuuluv sadam.
Salacgrīva, 57°45’18”, 24°21’49”

aastal. Salacgrīva, 57°45’22”, 24°21’28”
6 Valge päike. Vilnis Titānsi loodud
mälestusmärk K. Valdemārsile kutsub
igaüht hetkeks mererannal ja uusi
eesmärke seadma, ammutades jõudu
minevikust.
Ainaži, 57°51’35”, 24°20’49”
7 Tuletõrjemuuseum ootab külastajaid
uue ekspositsiooniga “Säravad nööbid,
kiivrid”. Valdemāra tänav 69, Ainaži,
+371 64043280, 29213784,
57°51’45”, 24°21’31”
8 Ainaži merekoolimuuseumis on võimalik teada saada, kuidas rannakalurikülades ehitati ja lasti vette vanu purjekaid
ja kuidas meie meremehed nendega
maailmameredele ja ookeanidele teele
läksid. Valdemāra tänav 47, Ainaži,
+371 64043349, 57°51’57”, 24°21’39”
9 Ainaži Põhjamuul. 1911. aastal

töötas Valmiera kitsarööpmeliste
juurdepääsuteede ühistu välja projekti
Ainaži sadama lainemurdja põhjaotsa
ühendamiseks rannaga. Projekti peamine
eesmärk oli luua rööbaste haru Ainaži
jaamast kuni lainemurdjani. Ehitustööd
katkestas Esimene maailmasõda.
Ainaži, 57°52’25”, 24°21’37”

“Helmi”, Valdemāra tänav 51,
Ainaži, +371 26582570,
www.helmi.viss.lv,
57°51’53”, 24°21’33”
“Roķi”, Jaunā tänav 6, Salacgrīva,
+371 29218952, 22332775,
www.roki.lv, 57°44’50”, 24°21’40”
Salacgrīva keskkooli ühiselamu
ja internaat,
Pērnavas tänav 33, Salacgrīva,
+371 64023061, 29191097,
57°46’0”, 24°21’16”
“Zvejnieku parkā”,
Sporta tänav 6, Salacgrīva,
+371 64041553, 26407133,
57°46’11”, 24°21’6”

5
Toitlustus
“Hesburger”,
Valdemāra tänav 82, Ainaži,
57°50’59”, 24°21’13”
Baar-kohvik “Robeža”,
Valdemāra 32, Ainaži,
+371 29578196, 29400592,
57°51’53”, 24°21’31”
Salacgrīva rattarendipunkt,
+371 26126875,
57°44’40”, 24°21’31”

Salacgrīva

5 Salacgrīva majakas, ehitatud 1925

sl
09 L äti rahvu

ik marsruut nr

7

Korģene – Pāle –Drieliņi – Šķirstiņi (30 km)
Limbaži piirkonna
turismiinfokeskus
Torņa tänav 3, Limbaži,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

Vecsalacalt kuni Korģeneni on maantee muutuva kattekvaliteediga, edasi kuni
Limbažinion tasane asfalteeritud keskmise liiklustihedusega tee. Kohvikuid ei ole,
kuid mõnes ööbimiskohas ööbides on võimalik kokku leppida toitlustuse osas,
tasumine sularahas, pangaautomaadid Salacgrīvas või Limbažis. Marsruudil
on toidukauplusi, kus saab maksta kaardiga. Talude ümber võib kohata vabalt
hulkuvaid koeri. Juurdepääs internetile on võimalik valdade raamatukogudes ja
ööbimiskohtades. Väljatöötatud kohalikud, märgistamata rattamarsruudid Viļķene ümbruskonnas, mille kohta saate info, kui võtate ühendust meie infokeskuse
või rattarendipunktiga.
1

Majutus
Talu “Svētupes”,
Kuiķule, Salacgrīva vald,
+371 64041469, 26555239,
www.svetupes.lv,
57°43’4”, 24°29’26”

4 Ausammas Läti riigihümni Jumal,
õnnista Lätit! autorile Baumaņu
Kārlis’ele. Avatud 1988. aastal, asub
Indriķi talu kõrval, kujur Vilnis Titāns.
57°36’58”, 24°36’38”

1 Niedrāji–Pilka raba loodusrada.
Klassikaline samblasoo, kus paikneb
umbes 1 km pikkune looklev soorada
3 m kõrguse linnuvaatlusplatvormiga.
Pāle vald, 57°44’25”, 24°38’24”

5 Baumaņu Kārlise Viļķene põhikooli

koduloomuuseum, kolm väljapanekut –
vanavara, nõukogude aeg ja kooli
ajalugu, umbes 2000 ühikut.
Baumaņu Kārlise Viļķene põhikool,
Viļķene, +371 29491706,
57°36’53”, 24°35’47”

2 Pāle koduloomuuseum on ainus
Lätis, kuhu on kogutud demograafilisi
ja kultuur-ajaloolisi teateid Vidzeme
liivlaste ja teaduslikult tõestatud liivi
suguvõsade järglaste kohta.
Kalnakrogs, Pāle vald, +371 28724310,
www.pale.lv, 57°42’21”, 24°39’15”

6 Viļķene kausikivi on esimene

Vidzemes avastatud sellist tüüpi kivi,
välja tahutud kausikujulise õõnsuse
maht on umbes 20 liitrit.
57°37’15”, 24°34’18”

3 Viļķene Püha Katariina kirik,
ehitatud umbes 1867. aastal
neogooti stiilis poolkaare kujuliste
katuseakendega. Tähelepanuväärne
on 1868. aastal A. Martinsi ehitatud
(1808–1891) orel.
57°36’30”, 24°36’40”

7 Ķirbiži Keskkonnahariduskeskus –

5

metsamuuseum ja õpperada. Ainus
metsamuuseum Põhja-Lätis, mis
tutvustab ümbruskonna metsade
floora ja fauna rikkust, Läti metsanduse
arengut. Muuseumi juurest algab
ringikujuline 2,1 km pikkune rada
mööda Vitrupe jõe kaldaid.
Ķirbiži, Viļķene vald,
+371 29288916,
57°39’4”, 24°29’23”

“Smēdes”,
Pāle vald, +371 26114495,
www.smedes.lv,
57°40’3”, 24°40’6”
Talu “Dzirnupes”,
Viļķene vald, +371 26408465,
www.dzirnupes.lv,
57°36’50”, 24°40’44”
Majutuskoht noortele,
Baumaņu Kārlise Viļķene
põhikoolis, Viļķene,
+371 29491706,
57°36’53”, 24°35’47”
Talu “Vīnkalniņi”,
Viļķene vald,
+371 29109041,
57°38’47”, 24°30’44”
“Robežnieku dzirnavas”,
“Robežnieki”, Šķirstiņi,
Viļķene vald, +371 29411023,
57°36’42”, 24°39’59”

6
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Šķirstiņi – Limbaži – Igate – Vidriži (45 km)
Limbažist viib Bīriņisse asfalteeritud ja võrdlemisi tasane tiheda liiklusega
maantee P 9. Marsruudi lõigul on tagatud bussiliiklus. Juurdepääs internetile
ja võimalus arveldada pangakaardiga suurimates ööbimiskohtades,
teelõigul ei ole pangaautomaate, seetõttu tuleb sularaha kaasa varuda.
Hubased kõrtsid Igates ja Bīriņis, avatud ka restoran. Külades on toidupoed,
paljudes majutuskohtades saab tellida toitlustust. Marsruudil on paigaldatud
informatiivsed kaardid, on võimalik ära pöörata ja liikuda mööda märgistatud
kohaliku tähtsusega rattateid nr 110 ja 111 sõita.

Limbaži piirkonna
turismiinfokeskus
Torņa tänav 3, Limbaži,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

8
Majutus
Igates pils, Igate, Vidriži vald,
+371 64062432, www.igatespils.lv,
57°22’48”, 24°41’11”
Talu “Dzirnupes”,
Viļķene vald, +371 26408465,
www.dzirnupes.lv,
57°36’50”, 24°40’44”

6 Püha Ristija Johannese ja Maarja
1 N. Bomise pagariäri Lielezers.
Erinevat sorti leivad, saiad, saiakesed,
rukkijahu-piparkoogid. Väike kauplus.
“Stekļi”, +371 64023391,
www.lielezers.lv, 57°29’13”, 24°42’36”
2 Miniloomaaed, Bērzkalni talu.

24 liiki kana, faasanit, tuvi, paabulindu,
ca de bou-tüüpi koera, küülikut.
Piknikukoht. Lādezers, Limbaži vald,
+371 27400350, 57°25’40”, 24°42’19”
3 Veini esitlus Jokasi külalistemajas.
Erinevatest marjadest, kasemahlast, tammelehtedest, kurkidest jms. valmistatud
koduvein. Limbaži vald, +371 29132456,
www.jokas.com, 57°24’27”, 24°44’9”
4
Inta Luse loov keraamikatöökoda
on avatud kõigile, kel südamelähedane
looming ja soov saviplastikat tundma
õppida. “Purmaļi”, Igate, Vidriži vald,
+371 29109324, 57°23’20”, 24°41’57”
5 Igate loss ja Veskikõrts. Hubane

kõrts lätipärase õhkkonnaga ja maitsvate
söökidega. Igate loss on ehitatud
neorenessanss-stiilis umbes 1880. aasta
paiku, maastikupark tiikidega. Lossis
tegutseb hotell, saab vaadata
H. Legzdiņši mälestusväljapanekut.
Igate, Vidriži vald, +371 29245500,
www.igatespils.lv, 57°22’52”, 24°41’2”

Magdaleena kirik nelja konfessiooni –
katoliiklaste, luterlaste, õigeusklike ja
baptistide–esindajatele (arh. Aleksandrs
Sološenko). Igate, Vidriži vald,
+371 29140068, www.igatesbaznica.lv,
57°22’46”, 24°40’58”
7 E. Melngailise Vidriži koduloomuuseum. Väljapanek helilooja ja dirigent
Emilis Melngailisest. Valla ja koolide
ajalugu, kolhooside ja nõukogude ajale
pühendatud näitus.
“Melngaiļi”, Vidriži vald, +371 25609577,
57°22’18”, 24°41’2”
8
A. ja M. Andruste etnograafiliste
esemete kogu. Muistsed majapidamistarbed, tööriistad, instrumendid, ehteasjad.
Igate, Vidriži vald, +371 29320222,
57°22’19”, 24°41’2”
9 Jõutammede jalutuskäik – 2,9 km
pikk, et tunnetada läti pühimate puude,
tammepuude jõudu.
“Medņi”, Vidriži vald, +371 26380555,
www.spekozols.lv, 57°22’41”, 24°38’16”
10
Sepikoda. Sepameistri
järelevalve all on võimalus välja mõelda
ja osaleda oma sepise valmimisel.
Vidriži vald, +371 29462999,
www.kalumi.lv,
57°19’35”, 24°38’15”

“Noriņi”,
Limbaži vald, +371 29827007,
www.norini.lv,
57°31’28”, 24°40’44”
Lādezers keskkooli internaat,
Lādezers, Limbaži vald,
+371 26446476,
57°25’18”, 24°41’35”
“Jokas”, Limbaži vald,
+371 64070801, 29132456
www.jokas.com, 57°24’27”, 24°44’9”
Puhkemaja “Medņi”,
Vidriži vald, +371 26565914,
www.spekozols.lv,
57°22’41”, 24°38’16”
“Punkas”,
Vidriži vald, +371 26552293,
57°18’37”, 24°38’17”

1

Toitlustus
Igate lossi veskikõrts,
Igate, Vidriži vald,
+371 64062432, www.igatespils.lv,
57°22’48”, 24°41’11”

6

Greenwayd

1
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Limbaži
Limbaži piirkonna
turismiinfokeskus
Torņa tänav 3, Limbaži,
+371 64070608, tic@limbazi.lv,
www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

Rattamarsruut viib läbi hansalinna Limbaži mööda avalikke teid, rattatee
kulgeb paralleelselt linna ringteega. Linna on paigaldatud suuremõõtmelised
Limbaži kaardid infoga vaatamisväärsuste ja turismiinfrastruktuuri kohta.
Toitlustuskohti on piisavalt. Võimalik teostada rattaremonti või osta vajalikke
detaile. Pangaautomaadid, juurdepääs netile ja Wi-Fi-punktid. Regulaarne
liiklus Riia ja piirkonna linnade vahel. Hooajal võib linnas tulla puudus
majutuskohtadest. Väljasõit linnast looduserajal piki Limbaži Lielezersi järve.

Majutus
Olümpiakeskuse Limbaži
sõudmisbaas,
Lielezera tänav 33, Limbaži,
+371 26425645,
57°30’8”, 24°42’18”
“Noriņi”, Limbaži vald,
+371 29827007, www.norini.lv,
57°31’28”, 24°40’44”
Noorte majutuskoht,
Sporta tänav 3, Limbaži,
+371 28702491, www.oclimbazi.lv,
57°30’27”, 24°42’31”

7

Noorte hostelid Limbaži
maakonna keskkooli ühiselamus,
Rīgas tänav 23, Limbaži,
+371 29206135, 57°30’30”, 24°42’54”
Toitlustus

1 Limbaži muuseum, keskaegse lossi

varemed ja vaatetorn. Linna ja koduloo
väljapanekud, temaatilised näitused, Läti
riigihümni autorile Kārlis Baumanisele
pühendatud väljapanek. Muuseumi
kõrval asub ainus loss Lätis, milles on
säilinud gooti ajastu väravad. Endine Riia
peapiiskopi residents.
Burtnieku tänav 7, Limbaži,
+371 64070632, 57°30’56”, 24°42’49”
2 Elava hõbeda muuseum. Ehted,

suureformaadilised kunstiteosed, nende
hulgas unikaalne teos “Tulevikuloss
3001”, mis on loodud rohkem kui 30 kg
hõbedast. Mujal maailmas teatavasti nii
suuremõõdulisi hõbedatöid näha ei ole
võimalik. Võimalus näha tööprotsessi ja
kaasa teha. Burtnieku tänav 4, Limbaži,
+371 29356858, www.sudrabamuzejs.lv,
57°30’55”, 24°42’50”
3 Seinamaalid Vanas raekojas. 18. saj
teisel poolel ehitatud hoone mansard
korruse saalides on taastatud uhked hilisrokokoo interjööri- ja seinamaalingud.
Burtnieku tänav 4, Limbaži,
+371 64070608, 57°30’55”, 24°42’50”

4 Vana tuletõrjedepoo. Ehitatud
elegantses nn telliskivi stiilis, võib ronida
14 m kõrgusele torni vaatega linnale,
väljapanek tuletõrje ajaloost.
Torņa tänav 3, Limbaži, +371 64070632,
57°30’53”, 24°42’51”
5 Limbaži luteriusu kirik. Rootsi ajastu

sümbol, varabaroki aja mälestis. Kirikuaias
Läti Vabadusvõitlustel langenutele
pühendatud ausammas.
Dailes tänav 2, Limbaži, +371 29430665,
57°30’54”, 24°42’55”
6 Kristuse Ilmumise õigeusu kirik.
Uhke neobütsantsi stiilis kirik (1903) on
rajatud Liivimaa kloostri territooriumile
ning on suurim õigeusu kirik väljaspool
Riiat Vidzemes.
Klostera tänav 8, Limbaži,
+371 26049992, 57°30’54”, 24°43’1”
7 Limbaži Lielezersi rand ja
loodusrada. Korrastatud liivarand ja
supelrand, laste mängu- ja spordiväljakud.
Paatide ja vesirataste rent. Aktiivseks
puhkuseks on loodud 3,6 km pikkune rada.
+371 26142812,
57°30’12”, 24°42’11”

Bistroo “Ņamma”,
Pasta tänav 1, Limbaži,
57°30’42”, 24°43’2”
Pizzeria “Pica Lulū”,
Rīgas tänav 8, Limbaži,
+371 64022858,
57°30’46”, 24°42’57”
Lossimõisa kõrts,
Burtnieku tänav 7, Limbaži,
+371 64021914, 57°30’56”, 24°42’50”
Kohvik “Tonuss”, Parka tänav 18,
Limbaži, +371 29266202,
57°30’41”, 24°42’45”
Kohvik “Tornis”, Torņa tänav 1,
Limbaži, +371 64022400,
57°30’53”, 24°42’50”
Pubi “Trīs kambari”,
Baumaņu Kārļa väljak 3,
Limbaži, +371 64070711,
57°30’52”, 24°42’46”
Kohvik “Viesis”, Rīgas tänav 16,
Limbaži, +371 29487004,
57°30’38”, 24°42’48”
Greenwayd
Rattatöökoda, rattarent
“Velo Eko &”,
Sporta tänav 3, Limbaži,
+371 26589139, 57°30’28”, 24°42’31”
Autohooldus “Riepu serviss
Limbaži”, Stacijas tänav 1, Limbaži,
+371 29391335, www.rsl.lv,
57°30’48”, 24°43’24”

2
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Limbaži – Bīriņi – Saulkrasti – Skulte mõis – Limbaži (90 km)
Saulkrasti
turismiinfokeskus
Ainažu tänav 13b, Saulkrasti,
+371 67952641, tic@saulkrasti.lv,
www.visitsaulkrasti.lv,
57°16’4”, 24°24’43”

Läti kohaliku tähtsusega rattamarsruut 93 km kogupikkuses, mida on soovitav
läbida 2–3 päevaga. Marsruut on märgistatud tähistega nr 109. Arveldada
saab enamasti sularahas, pangaautomaadid on Limbažis ja Saulkrastis.
Marsruudil on peamiselt keskmise liiklustihedusega asfaltteed. 5 km pikkune
Limbaži–Saulkrasti kruusateelõik. Riiast Saulkrasti vahel regulaarne ja mugav
rongiliiklus, vagunites on võimalik rattaid vedada. Lossides ja mõisates saab
ööbida ja süüa.

Limbaži piirkonna
turismiinfokeskus
Torņa tänav 3, Limbaži,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv,
www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”
Majutus
“Lādes ezers”,
Limbaži vald, +371 26544667,
57°25’36”, 24°41’28”

2 Skulte mõisapark. Selle kujundamist
alustas 18. saj 40ndatel aastatel parun
von Schulzen. Omal ajal silmapaistva
barokkmõisa keskuse kompleksi üks osa.
3
Kodujäätis. Koogelmoogeliplombiir kodukanade munakollastest,
rõõsast koorest ja piimast.
“Ceplīši”, Stiene, Skulte vald,
+371 29177990, 57°25’36”, 24°31’12”
4 Ravimtaimede vabaõhuekspositsioon. Vidzeme suur ravimtaimede
vabaõhuekspositsioon.
“Avotiņi”, Limbaži vald,
+371 29479172, 57°28’32”, 24°36’27”

Limbaži lennuväli.
Meelelahutuslennud.
Langači, Limbaži vald,
http://langaci.wordpress.com,
+371 29383608, 57°29’5”, 24°40’12”
5

ja Limbaži lossimõis.
Loss, hilisem Riia peapiiskopi residents,
on ehitatud 13. saj esimesel poolel,
hävitatud 1944. aastal. Linnuse
lõunanõlvale on 1830. aastal ehitatud
klassitsistlikus stiilis Riia rae uus loss
Limbažis
(vt ka 11. ava).
7 Igate loss. 1765. aastal oli Igate
omanik hilisem Riia peakubermangu
iiri päritoluga mõisnik Georg Braun.
Omaniku vahetudes ehitas parun von
Pistolkors 19. saj 80ndatel uue eluhoone.
Lossikompleksis oli kaasaegne õlletehas,
tänapäeval saab sealt vajadusel
põhjavett võtta
(vt ka 10. ava).
8 Bīriņi loss. Mõisakeskuse rajas
18. saj 90ndatel aastatel krahv Ludwig
August Mellin, märkimisväärne Vene
impeeriumi sõjaväekartograaf. 19. saj
60ndatel ehitas August von Pistolkors
uue lossi. Arhitekt ei ole täpselt teada –
hoone on kas tellitud Riia arhitektilt
F. V. Hesesilt või on ehitusprojekt
pärit Münchenist. Hoone on pälvinud
kaasaegse arhitektuuri preemia
(vt ka 13. ava).

“Jumpravmuiža”,
Limbaži vald, +371 26302213,
57°28’49”, 24°35’48”
“Bruņķīši”,
Limbaži vald, +371 29379572,
57°26’59”, 24°37’5”
“Purmaļi”, Limbaži vald,
+371 29119780,
www.purmali.viss.lv,
57°26’42”, 24°38’4”
Talu “Lauciņi”,
Limbaži vald, +371 29466955,
57°26’37”, 24°38’31”
“Dziļezers”, Limbaži vald,
+371 26179055,
57°30’8”, 24°34’53”

Ööbimiskohti,
toitlustusvõimalusi ja rattarenti,
rattahooldust vt avas 04–06,
10, 11 ja 13

8

Greenwayd

i

1 Saulkrasti kuurort, puhkajate
lemmikkoht juba ammustest aegadest.
Neibāde on asutatud 1823. aastal, kui
kaks parunit – Bīriņi parun Aleksei von
Pistolkors ja Lēdurga parun Karl von
Reitern ehitasid Pēterupe lähedale
esimesed suvilad, Saulkrasti vabaõhulaval
saab vaadata ausammast Lēdurga
parunile Reiternile, kes 19. saj algul asutas
Neibāde ujula. 57°16’4”, 24°24’43”

Puhkekompleks
“Meža salas”,
Limbaži vald, +371 29122133,
www.mezasalas.lv,
57°28’50”, 24°33’47”

baž

6 Limbaži keskaegse lossi varemed

Puhkemaja “Kundziņi”,
Vidriži vald, +371 29144380,
www.kundzini.lv,
57°19’9”, 24°35’23”

Lim
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Bīriņi – Ragana – Krimulda – Turaida – Sigulda – Stīveri (33 km)
Limbaži piirkonna
turismiinfokeskus
Torņa tänav 3, Limbaži,
+371 64070608,
tic@limbazi.lv, www.visitlimbazi.lv,
57°30’55”, 24°42’51”

Bīriņist kuni Turaidani saavad rattasõitjad mugavalt kasutada autoteid.
Teelõigul kuni Raganani tuleb arvestada tiheda liiklusega, Raganas tuleb olla
autotee A3-ga ristumisel ettevaatlik. Raganas on ööbimiskohad, kõrts, kauplus,
pangaautomaat ja teenindusjaam. Siit on mugav bussiliiklus pealinna Riiaga
ning vastassuunas Valmiera ja Valgaga. Jätkates teed Turaida suunas, algab
Gauja rahvuspargi territoorium. See on vanim ja suurim rahvuspark Lätis, mis
on loodud 40 aastat tagasi Gauja (Koiva) ürgoru loodusväärtuste kaitsmiseks.
6

Sigulda piirkonna
turismiinfokeskus
Ausekļa tänav 6, Sigulda,
+371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’11”, 24°51’13”
Majutus
“Bīriņu pils”,
Bīriņi, Vidriži vald,
+371 64024033, www.birinupils.lv
57°14’40”, 24°39’35”
“KABA”, Puķu tänav 2, Sigulda,
+371 67971852,
www.hostelkaba.lv,
57°8’25”, 24°49’4”

1 Lauga soo on taastatud tänu jõhvikate kasvatamisele. Huviretkel (IV–XI)
saab vaadata loodusliku laugastega
raba. Erinevate marjade, puuvilja
sukaatide ja siirupite tehas Vērdiņi talus,
degusteerimine, ravimtoodete müük.
Bīriņi, Vidriži vald, +371 26485589,
26128457, www.spats.lv,
57°15’58”, 24°41’25”
2 Bīriņi loss ja restoran.
Romantiline, armastusega loodud koht
Riia, Sigulda ja Saulkrasti ranna lähedal.
Loss on ehitatud 1860. aastal, seda
ümbritsevad maalilised pargid, järved
ja mõisahooned. Tervist turgutavad
saunad, ratsutamine ja paadisõit,
jalutuskäik mööda vanu pargiradu.
Hubasesse keldri võlvisaali on loodud
restoran.
Bīriņi, Vidriži vald, +371 64024033,
www.birinupils.lv, 57°14’39”, 24°39’33”
3 Krimulda kirik on vanim kirik
Lätis. Pärast Kubesele vallutamist
1205. aastal ehitas Saksa ordu kiriku,
mida on korduvalt taastatud ja ümber
ehitatud (17. saj keskel, 20. saj alguses)
ja mis seisab siiamaani.

“Mācītāja māja”, Krimulda vald,
+371 29558822, www.krimuldasbaznica.lv,
57°9’49”, 24°46’7”
4 Kubesele looduserada algab
Krimulda kiriku juurest, viib läbi
puutumatu looduse, kus 3,6 km pikkuses
suliseb Runtiņupīte jõgi, mis viib mööda
liivi üliku Kaupo hauast. Kiriku juures
kaunis Krimulda Kaupo liiliate labürint.
Krimulda vald, +371 29558822,
www.krimuldasbaznica.lv,
57°9’49”, 24°46’7”
5 Puhkekompleks “Reinise rada”.

Mäe- ja murdmaasuusatamise rajad talvel, 9 auguga golfiväljak, rattamarsruu
did, takistusrada, suvelauad ja suusad.
“Kalnzaķi”, Krimulda vald,
+371 29272255, www.reinatrase.lv,
57°10’47”, 24°49’3”
6 Turaida muuseum-kaitseala. Läti
kõige külastatum muuseum, väljapanekud arheoloogia, kultuuri ja 1000 aasta
pikkuse ajaloo kohta. Keskaegne loss ja
kirik, Koiva (Gauja) liivlased, iidne mõisakeskus ja Dainu mägi – igaühel on oma
lugu. Turaidas tänav 10, Sigulda,
+371 67972376, www.turaida-muzejs.lv,
57°11’13”, 24°50’52”

SPA “Ezeri”, restoran,
“Ezeri”, Sigulda piirkond,
+371 67973009, www.hotelezeri.lv,
57°7’55”, 24°51’15”
Puhkemaja “Dālderi”,
Bīriņi, Vidriži vald,
+371 29110248,
57°14’49”, 24°39’21”
Puhkekompleks
“Raganas Ligzda”,
Vārpu tänav1, Ragana, +371 26470500,
www.raganasligzda.lv,
57°10’48”, 24°42’39”
“Reinis”, Krimulda vald,
+371 29272255, www.reinatrase.lv,
57°10’47”, 24°49’3”
Toitlustus
Bīriņi lossikõrts ja restoran,
Bīriņi, Vidriži vald,
+371 64024033, www.birinupils.lv,
57°21’47”, 24°41’38”
Kõrts “Raganas Ķēķis”,
Ragana, Krimulda vald,
+371 67972266, 29117021,
www.raganaskekis.lv,
57°10’47”, 24°42’48”
“Reiņa Cafe”, “Kalnzaķi”,
Krimulda vald, +371 29272255,
www.reinatrase.lv ,
57°10’47”, 24°49’3”
Restoran “Kungu Rija”,
Turaida–Ragana tee 1. km,
Krimulda vald, +371 67971473,
www.kungurija.lv,
57°11’3”, 24°49’53”

Rattaabi - autohooldus “4 ozoli”,
Bīriņi, Vidriži vald,
+371 29196699, 57°15’4”, 24°40’17”
Rattarent “Reiņa trase”,
“Kalnzaķi”, Krimulda vald,
+371 29272255, www.reinatrase.lv,
57°10’47”, 24°49’3”
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Sigulda
Sigulda piirkonna
turismiinfokeskus
Ausekļa tänav 6, Sigulda,
+371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’11”, 24°51’13”

Sellel lõigul viib tee läbi kõige sügavama jõeoru Baltimaades – Koiva (Gauja)
ürgoru, mis just Sigulda juures saavutab oma maksimaalse sügavuse – 80 m,
sellepärast peavad rattasõitjad arvestama allasõiduga ja pärast seda kilomeetrise tõusuga ürgoru vastasküljel. Sigulda kõige huvitavamat ja ilusamat kohta
ühendab 10 km pikkune rattatee. Linnas on välja pandud infotahvlid ja rajatud
puhkekohad rattaparklatega. Saadaval rohkem kui 20 erinevat tüüpi ööbimiskohta. Rattarent ja hooldus. Mugav juurdepääs ühistranspordile – ühes hoones
on bussijaam ja erineva kõrgusega perroonidega raudteejaam.
1

2
Majutus ja toitlustus
“Kaķu māja”, bistroo,
Pils tänav 8, Sigulda,
+371 29150104, 26616997,
www.cathouse.lv, 57°9’23”, 24°51’6”
“Sigulda”, restoran,
Pils tänav 6, Sigulda, +371 67972263,
www.hotelsigulda.lv,
57°9’20”, 24°51’9”

1 Gūtmanise koobas. Baltimaade suurim koobas – grott. Vanim turismiobjekt
Lätis. Koopa kollastel liivakiviseintel on
säilinud kirjed 17. sajandist. Siit on alguse saanud legend Turaida Roosi kohta.
Sigulda, 57°10’34”, 24°50’34”
2 Liivi ordu Sigulda loss. Loss on
ehitatud 1207. aastal kastell-tüüpi
kindlusena, hiljem ehitati see ümber
konvenditüüpi ehitiseks. 2012. aastal
loss taastati. Lossis on võimalik näha
Liivi orduvendade argipäeva: kohata
tõelist ordurüütlit, proovida tema
sõjakirvest, oda, vibu ja nooli või minna
üles vaatetorni ja nautida vaadet Koiva
(Gauja) jõe ürgorule ülevalt.
Pils tänav 18, Sigulda, +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’59”, 24°50’59”
3 Sigulda Uus loss. Ehitatud 1878.

aastal neogooti stiilis mõisaomanike
Kropotkinite eluhoonena. Tänapäevani
on säilinud mitmed hooned.
Alates 1993. aastast on lossis Sigulda
maavolikogu.
Pils tänav 16, Sigulda, +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv, 57°9’55”, 24°51’0”

4 Õhk-köistee üle Koiva (Gauja) jõe.
Ainus köistee Baltimaades, mille köis on
1020 m pikkune ja asub 42 m kõrgusel
jõe kohal. Kõige julgematel on võimalus
proovida benji-hüpet õhutrammist, mis
peatatakse otse Koiva (Gauja) jõe kohal.
Poruka tänav 14, Sigulda,
+371 67972531, www.bungee.lv,
57°9’52”, 24°50’45”
5 Tarzani seikluspark. Baltimaade
suurim vabaõhu-seikluspark, kelgurada,
puudele paigaldatud takistusrajad,
toolitõstja, katapult ja lastebatuudid.
Kohvik. Talvel suusarajad.
Peldu tänav 1, Sigulda,
+371 27001187, www.tarzans.lv,
57°9’35”, 24°50’19”
6 Sigulda bobi- ja kelgurada.
Baltimaade ainus bobi- ja kelgurada.
Seda kiirust ja adrenaliini saavad nautida
ka teised peale professionaalsete
sportlaste, sest bobisõidu võib ära
proovida igaüks!
Šveices tänav 13, Sigulda,
+371 29185351, www.bobtrase.lv,
57°9’3”, 24°50’27”

“Pils”,
Pils tänav 4b, Sigulda,
+371 67709625, www.hotelpils.lv,
57°9’16”, 24°51’12”
“Segevold”, restoran,
Mālpils tänav 4b, Sigulda,
+371 67974848,
www.hotelsegevold.lv,
57°8’37”, 24°51’26”
“Aparjods”, restoran,
Ventas tänav 1a, Sigulda,
+371 67972230, www.aparjods.lv,
57°8’29”, 24°50’41”
“Livonija”,
Pulkveža Brieža tänav 55b, Sigulda,
+371 67973066,
www.livonija.viss.lv,
57°8’58”, 24°51’34”
“Kaķītis”, kõrts,
Senču tänav 1, Sigulda,
+371 67976886, www.kakitis.lv,
57°8’35”, 24°49’45”
“Siguldas pludmale”,
Peldu tänav 2, Sigulda,
+371 29244984, www.makars.lv,
57°9’27”, 24°50’12”

4

Rattarent “Tridens”,
Raiņa tänav 1, Sigulda,
+371 29644800,
57°9’15”, 24°51’13”
Rattaabi “Okej”,
Raiņa tänav 1, Sigulda,
+371 29351672, www.okej.lv,
57°9’15”, 24°51’13”
Rattarent puhkekompleks “Kaķītis”,
Senču tänav 1, Sigulda,
+371 67976886, www.kakiskalns.lv,
57°8’35”, 24°49’45”
Rattaabi “Veloriba”,
Ausekļa tänav 7, Sigulda,
+371 26488507, www.veloriba.lv,
57°9’13”, 24°51’5”
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Stīveri – Allažmuiža – Plānupe – Ropaži – Kangari – Kākciems (33 km)
Ropaži maakond on Riia lähedal. Mugav on tulla mööda P4 teed, kuid
soovitatav on kasutada Greenwayd ehk “rohelist teed”, mis on loodud endise
Riia–Ērgļi raudtee kohale. Pakume erinevat tüüpi ja pikkusega rattamarsruute.
Ropaži keskuses on pangaautomaat, kohvikud, võimalus osta vajalikku
rattavarustust, vaadata ajaloolisi objekte ja rentida rattaid. Ööbimiskohad
Suure Jugla (Lielā Jugla) jõe kallastel.

Sigulda piirkonna
turismiinfokeskus
Ausekļa tänav 6, Sigulda,
+371 67971335, info@sigulda.lv,
www.tourism.sigulda.lv,
57°9’11”, 24°51’13”
Ropaži piirkonna
turismiinfokeskus
Sporta tänav 2, k. 2, Ropaži,
+371 67918580,
turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv,
www.facebook.com/
RopazuNovadaPasvaldiba
56°58’30”, 26°38’13”
Majutus
Puhkekompleks
“Sauleskalns”,
Zaķumuiža, Ropaži piirkond,
+371 29403887, 26301327,
www.sauleskalns.lv,
56°58’5”, 24°30’41”

1 Allaži loodusrajad looklevad

mööda loodus- ja kultuuriloolisi objekte,
erikaitsealade. Allaži ehk Stīveri kirik,
Kaļķugrava ehk Mežmuiža allikad,
Černauskide kultusekivi ja Černauskide
rändrahn, Ezernieki kaldakarstid – järv,
mis kord viie aasta jooksul kaob ja mõne
aja pärast taas ilmub.
Allaži, +371 29262489,
57°6’13”, 24°49’27”
2 Ropaži lossi varemed. Ropaži
(Rodenpois) loss oli Saksamaa ordu
Liivimaa haru (Liivi ordu) loss, ehitatud
1322. aastal. Liivi sõja ajal, 1559. aastal
põletas Moskva sõjavägi lossi maha.
17. saj algul oli loss veel asustatud,
kuid juba 1623. aastal oli see kokku
varisenud. Lossi müürikive on kasutatud
Ropaži mõisate ehitamisel.
56°58’45”, 24°37’46”

3 Ropaži köstrimõis. Tänapäevane
köstrimõis on ehitatud 1804. aastal
endise puust köstrimõisahoone
vundamendile ja see on suurepärane
klassitsistliku arhitektuuri mälestis Lätis.
Ööbimisvõimalus. “Pilskalni”, Ropaži,
+371 29422823, 56°58’46”, 24°37’50”
4 Ropaži kirik. Viimane puukirik
Ropažis ehitati 1775. aastal ja selle
asemele ehitati 19. saj lõpus rahnudest
ja telliskividest kivikirik, mis asub
Ropažis veel tänapäevalgi.
“Pilskalni”, Ropaži, +371 29422823,
56°58’46”, 24°37’50”
5 Kangari raudteejaam. Avati
26. novembril 1935. aastal Riia–Ērgļi
raudteeliinil. Jaamahoone on V. Ozoliņši
projekti järgi ehitatud 1937. aastal. Alates
2007. aastast rongid siia enam ei sõida,
selle asemel kasutatakse Greenwayd ehk
“rohelist teed”. 56°56’15”, 24°36’38”
6 Natura 2000 ala – looduskaitsealal
“Suured Kangarimäed” (1972,4 ha)
suurim mäestik Lätis – Suured Kangarid,
Kangari järv, Lielkangari sood ja metsad.
Lugude põhjal on soo mineraalsaarel
ehk Burkalniņši mäel end peitnud
maanteeröövlid, ka röövel Kaupēns.
56°55’58”, 24°37’46”

“Zeltītes”,
Upessuži, Ropaži piirkond,
+371 26113617, 29185293,
www.zeltites.viss.lv,
56°58’14”, 24°41’16”
Toitlustus
Pubi “Vēja ligzda”,
“Brīvnieki”, Ropaži, +371 67918321,
56°58’26”, 24°38’1”
Kohvik “Pie Jāņa”,
Rīgas tänav 4, Ropaži
+371 67918305,
www.liepavoti.lv,
56°58’23”, 24°38’1”
Kohvik “Waldenrode”,
Parka tänav 4, Zaķumuiža,
Ropaži piirkond, +371 67958464,
56°58’6”, 24°29’21”

Rattarent
Ropaži aktiivsete vanemate selts,
Sporta tänav 2, k. 2, Ropaži,
+371 29210007,
56°58’30”, 26°38’13”
Greenwayd – marsruut Rīga-Ērgļi
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Kākciems – Tīnūži – Ikšķile – Ogre – Ogresgals – Ķegums (46 km)
Ogre ja Ikšķile
turismiinfokeskus
Brīvības tänav 12a, Ogre,
+371 65071883, 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv,
56°48’54”, 24°36’9”

Marsruut kulgeb mööda tasast maastikku, see viib läbi veetlevate Riia-äärsete
linnade ja väikeste kordatehtud külade, piki looklevaid jõgesid ja maalilisi
põldusid. Siin saate tutvuda Baltimaade esimese kivihoone varemetega, Läti
kuurortarhitektuuri ja laskurite ajaloolise lahingupaigaga Väikese Jugla jõe (Mazā
Jugla) lähedal. Gurmaanidel on võimalus nautida ökoloogilist kasemahlaveini ja
rohkem kui 30 erineva maitsega traditsioonilisi kodujuustusid. Väsinud jalgu saate
puhata jõe värskendavas vees, et uue jõuga nautida romantilist maastikut.
3

Ikšķile turismiinfokeskus
Birzes tänav 33, Ikšķile,
+371 65027221, turisms@ikskile.lv
http://ikskile.lv/turisms,
56°50’12”, 24°29’42”
Majutus
“Aļņi”, Ikšķile piirkond,
+371 29533635, www.alni.lv,
56°51’18”, 24°33’57”
“Kaķu muiža”, Ikšķile piirkond,
+371 29479882, www.minka.lv,
56°51’32”, 24°30’39”
“Lejsakalni”,
Ikšķile piirkond, +371 29111696,
56°51’32”, 24°28’23”

Ikšķile maakonna
kultuuripärandikeskus “Tīnūži mõis”.
Põhiväljapanek on pühendatud läti
laskurite lahingutele Väikese Jugla
(Mazā Jugla) jõe ääres 1917. aastal.
Muuseumi väljapanekus saab vaadata
pilte, relvi, mundreid ja erinevaid Väikese
Jugla lahingukohtadest leitud esemeid.
Võimalus teha pilti sõdurimundris.
Tīnūži vald, +371 26669452,
56°52’5”, 24°34’12”
1

2
Karmeliitide klooster.
Esimene kontemplatiivse kloostri
klausuur Lätis alates 16. saj
kirikureformatsioonist. Paljajalgsete
Karmeliitide Ordu nunnaklooster.
Smilšu tänav 15, Ikšķile, +371 29925047,
www.karmeliti.lv, 56°50’30”, 24°28’43”
3 Ikšķile kiriku varemed Püha
Meinardi saarel. Koht, kus rohkem kui
800 aastat tagasi algasid Läti ja isegi
Euroopa jaoks tähtsad ajaloosündmused.
Nende tunnistajaks on vanima
sakraalse kivihoone varemed. Varemete
vaatamiseks saab saarele minna paadi
või parvlaevaga. Riikliku tähtsusega
arhitektuuri- ja ajaloomälestis.
Daugavmala, Ikšķile piirkond,
56°48’56”, 24°30’4”

4
Sproģi keraamikatöökoda.
Võimalus näha, kuidas ebamäärasest
savitükist võib saada ilusaid nõusid,
võimalus ise professionaalsete
keraamikute juhendusel kingitusi luua.
Viestura aleja 6, Ogre, 56°48’30”, 24°37’12”
5 Ogre luteriusu kiriku kogukond
moodustus 20. saj. Kirikukell on valatud
Riias, Schwenni kellade valukojas (1930.)
Brīvības tänav 51, Ogre, 56°49’2”, 24°37’8”
6
Normunds Labrencise
kodu-veinikoda. Veini tegemine,
degusteerimine, ostmine.
Madlienas tänav 10, Ogre, +371 29415263,
www.vinacels.lv, 56°49’2”, 24°38’55”
7 Ogre dolomiidipank. Unikaalne
paleontoloogilise tähtsusega loodusobjekt, milles on leitud erinevate vanade
mereselgrootute ja kalade kivistisi.
Kõige mugavam on seda vaadata Ogre
paremalt kaldalt, kui veetase on madal.
Brīvībasi ja Stirnu tänava ristmikul, Ogre,
56°49’9.84”, 24°39’23.4”
8
Käsitööline Jānis Zviedris.
Meister, kes Latgales omandatud oskustele
tuginedes valmistab musta keraamikat.
Lähedal on kilpkonnaliste skulptuuride
park jm. Rankas tänav 17, Ogresgals vald,
+371 26709556, 56°48’18”, 24°44’7”

“Club 1934”, Ikšķiles tänav 2,
Ogre, +371 65021450,
www.hotelclub1934.lv,
56°49’13”, 24°34’9”
“Kuršu bāze”, Brīvības tänav 125,
Ogre, +371 29448285,
www.kursubaze.lv,
56°49’9”, 24°39’16”
Puhkemaja “Sprīdīši”,
Ogresgals vald, Ogre piirkond,
+371 65035283,
56°48’23”, 24°44’36”
“Indrāni”,
Indrāni, Ogresgals vald,
Ogre piirkond, +371 29242603,
56°48’33”, 24°46’38”
Puhkekompleks “Turbas”,
Turkalne, Ikšķile piirkond,
+371 26154444, www.turbas.lv ,
56°51’38”, 24°42’42”
Toitlustus
“Dainas”,
Jaunikšķile, Ikšķile piirkond,
+371 65030709,
www.dainugardumi.lv,
56°50’31”, 24°30’4”

7
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Ikšķile ja Ogre
Ogre ja Ikšķile
turismiinfokeskus
Brīvības tänav 12a, Ogre,
+371 65071883, 29491685,
info@latvijascentrs.lv,
www.latvijascentrs.lv,
56°48’54”, 24°36’9”

Teekond kulgeb mööda Daugava kaldaid, avades maalilisi vaateid Läti
saatuse jõele Daugavale ja külastades vanimat asustatud kohta Lätis –
Ikšķiled. Ikšķile ja Ogre on rattasõitjatele ühistranspordiga kergelt
ligipääsetavad, sest mõlemat linna ühendab Riiaga raudteeliin ja
korrapärane bussiliiklus. Nii Ogres kui ka Ikšķiles on söögikohad, suuremad
ja väiksemad kauplused, ööbida saab linnas või väikeses talumajas. Mugav
juurdepääs vaatamisväärsustele. Linnas on olemas pangaautomaadid,
tasuta Wi-Fi-alad.
6

Ikšķile turismiinfokeskus
Birzes tänav 33, Ikšķile,
+371 65027221, turisms@ikskile.lv
http://ikskile.lv/turisms,
56°50’12”, 24°29’42”
Majutus
Hotel ja vesi puhkekeskus
“Spadrops”,
Rīgas tänav 18a, Ikšķile,
+371 26430430, www.spadrops.lv,
56°49’24”, 24°29’55”
“Pie Maspāniem”,
Tīnūžu tänav 1, Ogre, +371 29432237,
www.piemaspaniem.lv,
56°48’53”, 24°36’5”

ehitatud P. Kundziņši projekti järgi
1931.–1933. aastal. Nõukogude võimu
ajal kasutati Läti Rahvusraamatukogu
laona. Kirikus regulaarselt toimuvad
kontsertid.
Daugavas pst 10, Ikšķile, +371 65030328,
56°50’10”, 24°30’6”
2 Liberti – kasemahla- ja veinikelder.

Huvilised on lahkelt kutsutud
kasemahlamaailma, kus teile räägitakse
kõike, mida võib kasemahlast saada –
värsket kasemahla, limonaadi, siirupit,
veini, šampanjat ja isegi viina. Kõiki
Liberti tooteid saab degusteerida ja osta.
“Zaķu muiža”, Daugavmala,
Tīnūži vald, +371 29297469,
http://libertu.lv,
56°49’12”, 24°31’3”

3
SierŠtelles – kodujuustutööstus.
Vaadeldakse tootmisprotsessi ja
degusteeritakse mõnda 31 erineva
maitsega juustust.
Brīvības tänav 12, Ogre, +371 26690077
www.sierstelle.lv, 56°48’53”, 24°36’8”
4 Ogre ajaloo- ja kunstimuuseum.
Kaks püsiväljapanekut: “Legendaarne
Ogre” ja “Ogre – supel- ja õhukuurort”
ning perioodiliselt muutuvad
temaatilised ja kunstinäituseid.
Brīvības tänav 15, Ogre,
www.ogresmuzejs.lv, 56°49’2”, 24°36’12”
5 Ogre linna ajalooline ehitus

ja haljak. Brīvībasi tänav Ogres on
suurepärane 20. saj 20.–30. aastate
arhitektuurinäide. Linnasüdameks
nimetatud haljak peegeldab stiilselt
Ogre jõe looklevat voolu ning ka saari,
mida on kujutatud lillepeenardena.
Brīvības tänav, Ogre, 56°49’0”, 24°36’18”
6 Ogre jalakäijate sild. Suurim kaarsild

Lätis – 94 m pikk, 4,5 m lai. Ehitatud
1966. aastal üle Ogre jõe (projekti
autorid V. Salcēvičs, J. Mēness, T. Vitkuss).
Ühendab Krasta tänavat ja J. Čakstesi
puiesteed, Ogre, 56°48’55”, 24°36’41”

Toitlustus
“Ozoliņa konditoreja”,
Melioratoru tänav 18, Ikšķile,
+371 65036787,
www.ozolinakonditoreja.lv,
56°50’22”, 24°30’12”
“Meidrops”, Rīgas tänav 18, Ikšķile,
+371 65030466, www.meidrops.lv,
56°49’24”, 24°29’55”
“Čili pica”,
Rīgas tänav 23 (t/c “Dauga”), Ogre,
+371 65044354, www.e-pica.lv,
56°49’1”, 24°35’7”
“Policijas akadēmija 98”,
Brīvības tänav 12, Ogre,
+371 65024620, www.malevs.lv,
56°48’53”, 24°36’8”
“Senjorita Kukū”,
Brīvības tänav 32, Ogre, +371 65024620,
www.senjoritakuku.lv, 56°49’2”, 24°36’21”
“Ilze”, Brīvības tänav 25, Ogre,
+371 26543080, 56°49’7” 24°36’21”
Ogre rattahooldus,
Skolas tänav 18, Ogre, +371 26358882,
www.ogresveloserviss.lv,
56°49’5”, 24°35’34”
Rattahooldus “Ära istu kodus”
Mālkalnes puiestee 26, Ogre,
+371 25905054, www.nesedimajas.lv,
56°49’25”, 24°35’56”

Ikšķile

1 Ikšķile luteriusu kirik. Kirik on

Ogre Riikliku tehnikumi
ühiselamu veekeskus,
Jaunatnes tänav 3, Ogre,
+371 26536204, 56°49’27”, 24°36’9”
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Mērnieki – Rozēni – Staicele – Ungurpils (30 km)
Rattamarsruut kulgeb Ainažist mööda asfalteeritud, tasast teelõiku ja lookleb
läbi Salaca oru looduspargi, järgides Salaca looklevat teed Staicelesse, kus
ristub Läänemere regiooni suuruselt neljanda lõhejõega. Marsruudil ei leidu
kohvikuid ja kauplusi, kõik vajaliku tuleb osta Ainažist. Ööbimisvõimalus.
Regulaarne, kuid hõre bussiliiklus Ainaži–Staicele vahel. Alternatiiv: Mērniekis
või Rozēnis ületada Salaca jõgi ja sõita Staiceleni mööda maanteed, mis ei ole
märgistatud, teekatte kvaliteet on muutlik, hõre transpordiliiklus, kohati kulgeb
tee otse mööda Salaca jõge.

Aloja piirkonna
turismiinfokeskus
Lielā tänav 13, Staicele,
+371 64035371, 27806452,
www.aloja.lv, www.staicele.lv,
57°50’8”, 24°44’53”
Majutus
“Rozēni”,
“Rozēni”, Staicele vald,
+371 29338118,
57° 52’ 55”, 24°39’13”
“Mačkalni”,
“Mačkalni”, Staicele vald,
+371 29612911,
57°51’57”, 24°41’50”
“Ķekari”,
“Ķekari”, Staicele vald,
+371 64030977,
57°51’42”, 24°41’50”
“Virši”,
“Virši”, Staicele vald,
+371 26859427,
57°52’49”, 24°48’8”
“Karogu karjers”,
Karogi, Staicele vald,
57°49’34”, 24°47’11”

raudteesild on ehitatud 1913. aastal,
raudteeliin tegutses kuni 1976. aastani.
Sillalt on võimalik jälgida lõhe kudemist.
Sild rekonstrueeriti 2009. aastal, see on
sõitjatele ja jalakäijatele ohutu.
Ainaži vald, 57°50’50”, 24°29’27”
2 Salaca jõe jalakäijate sillad.

Salacgrīva maakonna territooriumil
ristuvad Salaca jõega kaks jalakäijate
silda. Üks asub endise Mērnieki kooli
lähedal, teine aga endise Mērnieki
kalakasvatuse lähedal. Jalakäijate
sildadelt avanevad imeilusad vaated
Salaca jõele ja selle kallastele.
Ainaži vald, 1) 57°51’19”, 24°30’44”;
2) 57°51’14”, 24°32’21”
3 Salaca oru looduspark laiub
Mazsalaca maakonnast Mazsalacas,
jätkub Aloja maakonnas ja Salacgrīva
maakonnas, kuni Salaca suudmeni.
Looduspargi ilu nautimiseks on parim
viis teha seda paadiga Salaca jõel.

Kallastel on palju geoloogilisi paljandeid,
kaljusid ja koopaid. Maastiku kõige
ilusamad kohad on Punaste kaljude
juures ja nendest allavoolu. Salaca jõgi
on ka tähtis silmude, meriforellide ja
lõhede rände- ja kudemiskoht. Võib
kohata kaitsealuseid taimi ja linde.

3

4 Planči soo loodusrada. Ökoturismi
loodusrada soos, kus saab näha ja
nautida värvi- ja helisümfooniat. Info
looduses nähtavast on olemas ka Braili
kirjas. Staicele vald, 57°52’46”, 24°45’2”
5 Loodusrajad Karogi nõmmel.
Omal ajal Staicele elanike lemmikjalu
tuspark. Taastatakse rada Karogi koobastesse, Dzelzāmursi rahnu juurde,
allikale, loodud on puhkekoht tiigi ääres,
spordiväljakud.
Karogi, Staicele vald, 57°49’34”, 24°47’11”
6 Eko Cik. Puu-, kanuu- ja kummipaatide rent Salaca jõel sõitmiseks (paate on
võimalik tagastada Salacgrīvas).
Staicele, +371 26459085,
57°49’7”, 24°45’13”

5

7

25

1 Ainaži–Valmiera kitsarööpmeline

Aloja
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Staicele ja Aloja
Marsruut viib läbi mõlema Aloja maakonna väikelinna – Staicele ja
maakonnakeskuse Aloja. On toidukauplustest võimalik osta vajalikke tooteid,
olemas on väikesed majapidamistoodete osakonnad. Maitsvaid sööke
pakuvad kohalikud kohvikud, olemas ööbimisvõimalus. Bussiliiklus
lähedalolevate linnadega – Ainaži, Valmiera ja Limbažiga. Linnades on
olemas pangaautomaadid, linnadest väljaspool arveldatakse peamiselt
sularahas. Tasuta Wi-Fi-ühendus on kohalikes raamatukogudes ja eraldi
turismiobjektide juures.

Aloja piirkonna
turismiinfokeskus
Lielā tänav 13, Staicele,
+371 64035371, 27806452,
www.aloja.lv, www.staicele.lv
57°50’8”, 24°44’53”
Aloja raamatukogu
turismiinfokeskus
Jūras tänav 14, Aloja,
+371 64031345, 57°46’1” 24°52’55”
Majutus
“Stārķu miga”,
Sporta tänav 5, Staicele,
+371 26349152,
57°50’15”, 24°44’20”
IU “Mieriņš”,
Kalēju tänav 7, Aloja, +371 26159180,
57º45’57”, 24º52’42”
“Stārķu ciemats”,
Sporta tänav 5, Staicele,
+371 29177705,
57°50’15”, 24°44’20”

Skulptuur – kivipaat linnuga piirikivina
lätlastele, liivlastele ja eestlastele.
Autorid Z. ja J. Rapa, avatud 2004. aastal.
Staicele, 57°50’8”, 24°44’53”
2 Liivlaste muuseum Pivālind
tutvustab Staicele ja ümbruskonna
ajalugu, kombeid, liivi kultuuripärandit,
pakub võimalust nautida traditsioonilist
liivlaste putru ja jooki. Lielā tänav 14,
Staicele, +371 64035155, 278673984,
www.aloja.lv, 57°50’5”, 24°44’51”
3 Toonekurepesa “Professori maja”.
Staicele ajaloolise sümboli – toonekure –
pesapaik. Staicele, 57°50’6”, 24°44’47”
4 Vabaõhukompleks Kangrute
maja ja Kunstnike küüniga. Võimalus
proovida kätt 100 aastat vanade
telgedega ja külastada Staicele
käsitööliste suvenäituste saali.
Lielā tänav 19, Staicele, +371 27806452,
57°50’7”, 24°45’13”
5 Staicele luteriusu kirik. Pühakoda
on ehitatud 1930. aastal. Altarimaali
ja ikoonid on maalinud kohalik elanik
Kārlis Kere. Kalēju tänav 3, Staicele,
57°50’0”, 24°45’13”

6 Aloja muuseum tutvustab Aloja
ja ümbruskonna ajalugu, väljapanek
pühendatud kodumaalastele – luuletaja
Auseklisele, dirigent Indriķis Zīlele
ja õpetajale, maalijale, graafikule ja
koduloouurijale Arvīds Galeviusele.
Ekskursioon luuletaja Auseklise
puhkepaigale Aloja surnuaial.
Ausekļa tänav 1, Aloja,
+371 29355172, www.aloja.lv,
57°45’55”, 24°52’37”
7 Luuletaja Auseklise büst.
Graniitausammas asub Aloja Auseklise
keskkooli juures, skulptor M. Lange,
püstitatud 1973. aastal.
Aloja, 57°45’51”, 24°52’36”
8 Purskkaev – mälestuskivi

luuletajale Auseklisele ja 1. Läti
üldlaulupeo ülemdirigendile Indriķis
Zīlele. Autorid Z. ja J. Rapa, avatud
2000. aastal. Aloja, 57°46’2”, 24°52’50”
9 Aloja luteriusu kirik.

Baznīcas tänav 2, Aloja, 57°46’3”, 24°53’1”
10 Kristuse sündimise õigeusu kirik.
Kirik on ehitatud maakivist ja punastest
telliskividest bütsantsi stiilis.
Baznīcas tänav, Aloja vald,
57°46’36”, 24°52’46”

2
Toitlustus
Kohvik “Stārķu virtuve”,
Sporta tänav 5, Staicele,
+371 29177705,
57°50’15”, 24°44’20”
Kohvik “Avotiņš LC”,
Jūras tänav 13, Aloja, +371 64031776,
57º46’1”, 24º52’45”
IU “Mieriņš”,
Kalēju tänav 7, Aloja, +371 26159180,
57º45’57”, 24º52’42”
Rattarent OÜ “Eko Cik”,
Lielā tänav 46, Staicele, +371 26459085
Rattaabi
OÜ “TB Robs Auto”,
Rēciemi, Staicele, +371 29441117,
57º49’48”, 24º44’29”

Staicele

1 Ausammas Vidzeme liivlastele.
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Ungurpils – Aloja – Urga – Vilzēni – Matīši (25 km)
Tee Alojast Burtnieksini on tasane, põhimarsruut on asfaltkattega, sõita on
lihtne, ei ole järske tõuse ega languseid. Alojast väljudes tuleb ületada sild, mis
läheb üle endise Riia–Limbaži–Rūjiena raudteeliini. Teelõigul Alojast Matīšini on
võimalus süüa kõrtsis. Ööbimiskohti on, kuid vähe. Alaga tutvudes soovitame
sõita natuke ringi, külastada Vilzēnit, Braslavat, Ozolmuižat või Ungurpilsit.
Internetiühendus kohalikes raamatukogudes ja eraldi turismiobjektidel.
Asustatud kohtades on väikesed toidukauplused. Marsruudil on regulaarne, aga
hõre bussiliiklus.

6

1 Aloja-Starkelsen OÜ. Läti–Rootsi

ühisettevõte on bioloogilise kartulitärk
lise tootmise ettevõte, kes toodab ka
kuivkisselle ja erinevaid maitseaineid.
Ungurpils, Aloja vald, +371 64031730,
57°46’19”, 24°48’33”
2 Lielkalni mahepõllumajandus.

Väikesele alale on rajatud ravimtaimede
ja -põõsaste aed rohkem kui 200 erineva
istikuga – astelpaju, sõstrad, lodjapuud,
leedrid ja muud. Puuviljadest ja
marjadest tehakse moosi, želeed,
ravimeid ja korjatakse teed.
Ungurpils, Aloja vald, +371 26362975,
57°46’0”, 24°48’36”
3 Ungurpilsi järv ujuvsaartega.
Imeilusad kalapüügikohad ja võimalus
vaadata järve vaatetornist.
Ungurpils, Aloja vald,
57°46’23”, 24°49’1”
4 Vīksnasi mahepõllumajandus pakub
lambakasvatustoodangut, vilditud suve
niire, jalutuskäiku metsarajal, vaadata
iluaeda. “Vīksnas”, Brīvzemnieki vald,
+371 29107389, 57°41’38”, 24°52’19”

5 Puikule mõis ja park. Mõisaloss on
ehitatud neogooti stiilis, selle juures
on 4,9 ha suurune park. Tänapäeval
tegutseb seal kool.
Puikule, Brīvzemnieki vald,
+371 64034125, 57°41’19”, 24°52’56”

Aloja piirkonna
turismiinfokeskus
Lielā tänav 13, Staicele,
+371 64035371, 27806452,
www.aloja.lv, www.staicele.lv
57°50’8”, 24°44’53”
Vilzēni raamatukogu
turismiinfokeskus
Braslava vald, 57°43’16”, 25°1’3”
Puikule rahvamaja
turismiinfokeskus
57°41’23”, 24°52’55”

Majutus
Puikule rahvamaja,
Puikule, +371 29413438,
57°41’22”, 24°52’56”
Puhkemaja “Ķirumi”,
“Ķirumi”, Braslava vald,
+371 29268828,
57°46’8”, 25°3’45”

5

6 Puikule Purezersi loodusrada.
Umbes 3 km pikkune rada, mis
viib järvele soo keskel. Korrastatud
piknikukohad. Brīvzemnieki vald,
57°40’52”, 24°54’30”
7 Skāpasi töökojas on võimalik
vaadata puunikerdaja naivist Kārlis
Lūsise puust kujukesi.
Braslava vald, +371 28688703,
57°45’23”, 24°59’10”
8 Braslava mõisapargi hoonestus on
ehitatud 19. saj, 14,2 ha suures pargis
kasvab 11 eksootilist puu- ja põõsaliiki.
Seal on tantsupaviljon ja kapell,
võrkpalliväljak. 57º45’15”, 25º2’34”
9 Must Jānis. “Tempel Jānisele ja
maharaiutud metsadele”.
“Ceļmalnieki”, Braslava vald,
+371 29475141, 57°44’59”, 25°3’59”

Toitlustus
Pubi “Urgas dzirnavas”,
Urga, Braslava vald,
+371 29284755,
57º43’59”, 24º57’45”

8
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Matīši – Burtnieki – Dūre – Pabērži – Rencēni – Oleri (41 km)
Rattateelõik Burtnieka järve kaldal on väga maaliline, Põhja-Vidzemele
iseloomulike talude ja koplitega. Marsruut kulgeb mööda Dzirnavu mäge –
kõrgeima punkti mägisel voorestikul (64 m üle merepinna). Ümber järve sõites
asfalteeritud teelõigud vahelduvad liivase astmestikuliste kruusateedega.
Peamised teenuskeskused on Matīši, Burtnieki ja Rencēni külad. Järve ümber
paiknevad ööbimiskohad, mis pakuvad paadirenti, kalu ning ka rataste
transportimist. Tehnilist abi saab Eži rattahoolduskeskuses Valmieras. Burtnieki
maakonnas ei ole pangaautomaate, kauplustes saab tasuda pangakaardiga.

Burtnieki valla
turismiinfokeskus
Jaunatnes tänav 15, Burtnieki,
+371 64226502,
www.burtniekunovads.lv,
57°41’43”, 25°16’41”
Rencēni turismiinfokeskus
Valmieras tänav 13, Rencēni,
+371 64268383,
www.burtniekunovads.lv,
57°43’49”, 25°25’44”

1
Majutus

1 Matīši Püha Matteuse luteriusu

kirik on ehitatud 1687. aastal Riia Peetri
kiriku torni ehitaja Rupert Bindenschu
projekti järgi. Torni kuldse kuke ja
kuuliga 45 m kõrgusel on näha juba
kaugelt vaadates. Kirik ja selle 17. saj
interjöör on säilinud ilma suurte
muutusteta rohkem kui 300 aastat. Eriti
uhke on altar ja kantsel, tähelepanu
tuleks pöörata eenduvale osale
peasissepääsu kohal Rootsi kuningas
Karl XI krooni ja monogrammiga.
Matīši, Matīši vald, +371 26199854,
57°42’0”, 25°9’35”
2 Burtnieki hobuserakmemuuseum

on tüüpiline 19. saj Vidzeme teeäärse
kõrtsi näide. Etteteatamisel võib minna
vaatama osa vanast kõrtsisisustusest,
kus on hobusekasvatamise ajaloo
väljapanek koos maakonna vanade
põllumajandustööriistadega, kaasa
arvatud tsaariaegse traguni tarvikud.
Briedes krogs, Burtnieki vald,
+371 29124573,
57°40’40”, 25°13’41”

3 Jaunjērcēni talu pakub võimalust
vaadata, kuidas ühes talus elavad koos
faasanid, vutid, pardid, koprad, küülikud
ja kääbuskitsed. Võimalus püüda kalu
karpkala- ja forellitiikidest – kindel saak.
Jaunjērcēni, Burtnieki vald,
+371 64226578, 26520865,
57°40’21”, 25°17’20”
4 Tammi põlistamm, umbes 400

aastane, seitsmes suurim põlistamm
Lätis (ümbermõõt 8,75 m). Muljetavaldav on selle tavalisest palju paksem
juurtekogum, mis osaliselt paljandub –
läheb vaja 10 inimest, et haarata kätega
ümber tammepuu kinni.
Dambji, Burtnieki vald,
57°42’33”, 25°18’27”
5 Adzelvieši talu. Vidzeme elanikele
iseloomulik talu, kus tänapäevani on
säilinud teadmised ja kanepikasvatamise
ja töötlemise traditsioonid. Kanepivõi
degusteerimine ja muistsete kanepitöötlusriistade esitlus. Võimalus ise kanepivõid valmistada või osta juba meistrite
valmistatut. Adzelvieši, Burtnieki vald,
+371 29253507, 57°43’57”, 25°19’47”

“Stārķu ligzda”,
“Rozītes”, Matīši vald,
+371 29359528,
57°43’44”, 25°18’14”
“Saulītes”,
“Bauņi”, Matīši vald,
+371 29157195, 26428428,
57°44’37”, 25°11’8”
“Briedes krogs”,
“Briedes krogs”, Burtnieki vald,
+371 29452833, 26562703,
57°40’48”, 25°13’53”
Puhkekompleks “Rīts”,
“Andruves”, Burtnieki vald,
+371 26326727, 29428708,
57°42’19”, 25°21’5”
Puhkemaja “Berķene”,
“Dūres”, Burtnieki vald,
+371 29359528,
57°43’44”, 25°18’14”
“Ezerpriedes”,
“Ezerpriedes”, Burtnieki vald,
+371 29461455, 26387423,
57°43’58”, 25°17’34”
“Ežu veloserviss”, Valmiera,
Rīgas tänav 43, +371 64226223,
57°32’16”, 25°24’59”

2
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Burtnieki ja Rūjiena
Burtniekis on ratturitele mitu ööbimiskohta, hooajal on küll soovitatav eelnevalt
reserveerida. Keskuses ei ole pangaautomaate, kaupluses ei saa tasuda
maksekaardiga, tasuda tuleb sularahas. Puuduvad ühistoitlustamisvõimalused
ja konkreetsed rattatöökojad, kuid on bussiliiklus Valmieraga. Rūjienas on
olemas kaks pangaautomaati, kaks kohvikut, kus saab nautida maitsvaid
sööke. Tīrumkalni-1 autohooldus osutab igale ratturile tehnilist abi. Nii
Burtniekis kui ka Rūjienas tasuta Wi-Fi-ühenduse tagab kohalik raamatukogu.

9

Burtnieki valla
turismiinfokeskus
Jaunatnes tänav 15, Burtnieki,
+371 64226502,
www.burtniekunovads.lv,
57°41’43”, 25°16’41”
Rūjiena piirkonna
turismiinfokeskus
Raiņa tänav 3, Rūjiena,
+371 64263278, 29464888,
www.rujiena.lv,
57°53’56”, 25°19’35”
Majutus
“Burtnieki”,
Jaunatnes tänav 9, Burtnieki,
+371 26152552, 64226475,
57°41’48”, 25°16’25”
“Burtniekkrasts”,
J. Vintēna tänav 10, Burtnieki,
+371 26300430, 29345139,
57°41’47”, 25°16’30”

1 Vīsragsi loodusrada ja vaatetorn.

Koht õpetlikuks puhkuseks looduses
kogu perele. Rada algab mõisapargi
juurest. Burtnieki, +371 64226502,
57°41’47”, 25°16’34”

6 Kalnmesteri sepikojas tehakse
huvitavaid kunstiteoseid. Näitus,
ostuvõimalus.
Rīgas tänav 65, Rūjiena, +371 29481759,
www.kalnmesteri.lv,
57°53’18”, 25°21’53”

2 Burtnieki lossi mõis ja park. 17. saj

7 Rūjiena näitusesaalis saab vaadata

ehitatud Burtnieki mõisast on kõige
paremini säilinud endine kaaristuga ait.
Burtnieki mõisapark on hoolitsetuim
talumõisapark Lätis. Burtnieki,
+371 26479451, 57°41’56”, 25°16’41”

maakonna kunstnike tööde näitust ja
Jaapani tuba.
Upes tänav 5, Rūjiena, +371 26381413,
57°53’46”, 25°19’37”

3 Burtnieki hobusekasvatus on vanim

hobusekasvatus Lätis, karjamaadel
on umbes 180 hobust. Ekskursioonid,
ratsutamine, rakendis sõitmine. Kõige
laiem hobusekasvatusraamatute kogu
Baltimaades. Burtnieki, +371 26479451,
57°41’56”, 25°16’41”
Burtnieki valla ajaloomuuseum
tutvustab maakonna ajaloo- materjalide
ja tõendite abil Burtnieki valla inimesi,
asju ja sündmusi.
Jaunatnes tänav 15, Burtnieki,
+371 64226502, 57°41’40”, 25°16’35”
4

5 Aedniku Zenta Skrastiņa aed.
Jaunatnes tänav 23, Burtnieki,
+371 64226341, 57°41’32”, 25°16’43”

8
Rūjiena jäätisetehases tehakse
ehtsast piimast ja rõõskkoorest
maitsvat Rūjiena jäätist. Pakutakse ka
degusteerimisvõimalust.
Upes tänav 5, Rūjiena,+371 64263526,
www.rujienassaldejums.lv,
57°53’76”, 25°19’63”
9 Rūjiena keskuse vaatamine. Alates
1937. aastast kaitseb Rūjiena kodanike
rahu skulptori K. Zemdegsi ausammas
“Tālavasi pasunapuhuja”. Sealsamas
kõrval asub Rūjiena ja Higashikawa linna
(Jaapan) sõpruse sümbol – veepump.
Üle tänava skulptuur “Pesa”.
Centra väljak, Rūjiena,
www.rujiena.lv/turisms,
57°53’50”, 25°19’34”

Burtnieki hobusekasvatuse
külalistemaja, J. Vintēna 13,
Burtnieki, +371 29452833,
26562703, 57°41’36”, 25°16’29”
“Atpūtas namiņš”,
Lāčplēša tänav 3a, Burtnieki,
+371 29121375, 29402503,
57°41’36”, 25°16’52”
Puhkemaja “Enksāre”,
Jaunatnes tänav 25, Burtnieki,
+371 26528281, 64226653,
57°41’29”, 25°16’50”
Külaliskorter,
Rīgas tänav 17, Rūjiena,
+371 26556583,
57°53’49”, 25°20’2”

3
Toitlustus
Baar “Trīs draugi”,
Valdemāra tänav 6, Rūjiena,
+371 64263663,
57°53’46”, 25°19’31”
Kohvik “e.d.a.”,
Valdemāra tänav 5, Rūjiena,
+371 26455565,
57°53’46”, 25°19’33”

Rūjiena
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Oleri – Endzele – Rūjiena – Ķoņi veski – Eesti piir (31 km)
Rūjiena ümbruses märgistatud rattateest veidi kõrvale sõites on võimalik
külastada erinevaid erilisi majapidamisi ja kohtuda toreda maarahvaga.
Peremehed näitavad oma majapidamisi, avaldavad majapidamissaladusi ja
pakuvad teile maitsvaid talusaadusi. Käsitöölised tutvustavad oma ametit
ja lasevad ka ise proovida. Enne teeleminekut soovitame oma külastuse
kooskõlastada mainitud kohtade peremeestega. Tee peal leiate ka mõnusaid
ööbimiskohti ja kultuuriajaloolisi pärandimärke. Kogu märgistatud rattatee
Rūjiena maakonnas on asfalteeritud kuni Eesti piirini välja.

Rūjiena piirkonna
turismiinfokeskus
Raiņa tänav 3, Rūjiena,
+371 64263278, 29464888,
tic@rujiena.lv, www.rujiena.lv,
57°53’56”, 25°19’35”

6
Majutus
“Naukšēnu muiža”,
“Naukšēnu muiža”, Naukšēni,
+371 64265154, 29293630,
57°52’59”, 25°26’49”
Puhkekompleks “Nāras”,
“Nāras”, Naukšēni vald,
+371 64265394, 29431081,
www.naras.naukseni.lv,
57°53’6”, 25°26’59”

1 Naukšēni mõis ja Inimmuuseum –

hariv ajaloolise pärandi keskus, mille
väljapanekutes peegeldatakse ja
tõlgendatakse inimese ja ühiskonna,
provintsi ja metropoli suhteid PõhjaVidzemes ja Lõuna-Eestis alates 13. saj,
põhitähelepanu pöörates mittemate
riaalsetele allikatele, kogudes elulugusid,
mälestusi ja suguvõsade ajalugu.
Naukšēni vald, +371 29359390,
www.naukseni.lv, 57°52’45”, 25°27’35”
2 Mööda Rūjasi jõge on Naukšēni
ja Rūjiena vahel valmis sõudma
mootorparved Ruhjas Donalds (kuni
20 inimest) ja Ašais Tomass. Reis kestab
Rūjienani ja tagasi umbes kolm tundi,
tee peal saab jälgida kobraste ja partide
elu, parvelt maha minna Rūjiena või
Kābele linnuses.
“Nāras”, Naukšēni vald, +371 29431081,
57°53’6”, 25°26’59”
3 Eriņi krossirada.
Raja ja krossimootorrataste vaatamine.
“Lejeriņi”, Ķoņi vald,
+371 26514524, www.mototrase.lv,
57°53’56”, 25°15’23”

4 Ķoņi mägi on suurim voor Lätis
(voored on ovaalsed kõrgendikud, mis
on kujunenud liikuva liustikujää all),
mille pikkus on 9,6 km, laius 2,4 km,
suhteline kõrgus 35 m, absoluutne
kõrgus 92,6 m üle merepinna. Ķoņi
mägi on vana ja populaarne ürituste ja
kokkutulekute koht.
57°56’18”, 25°20’0”
5 Ķoņi veski – ainus veski Lätis, kus
ühes veskis jahvatatakse jahu ja kedratakse villa. Lambavillast tehakse tekke,
patju ja erinevaid käsitööesemeid.
Siin õpetatakse, kuidas vesikringleid ja
leiba küpsetada.
Ķoņi vald, +371 26424567,
www.konudzirnavas.lv,
57°56’36”, 25°22’16”
6 Skulptuur “Balti tee”. Balti keti

20. aastapäeval 23. augustil 2009. aastal
269. piiriposti juures Unguriņi piiriületuspunktis Läti–Eesti piiril avati Rūjiena
metallikunstniku Andris Dukursi valmis
tatud mälestusmärk. Skulptuuri idee –
inimeste siluettid, kes seisavad käsikäes,
sümboliseerib ühtsust.
57°58’49”, 25°28’43”

Puhkemaja “Grēņi”,
“Grēņi”, Ķoņi vald,
+371 64263511, 29145558,
57°54’24”, 25°19’37”
“Ķoņu dzirnavas”,
“Ķoņu dzirnavas”, Ķoņi vald,
+371 64230836, 26424567,
www.konudzirnavas.lv,
57°56’36”, 25° 22’16”

5
Toitlustus
Baar “Ievlejas”,
Naukšēni, +371 64268194
Ķoņi veski,
“Ķoņu dzirnavas”, Ķoņi vald,
+371 64230836, 26424567,
57°56’36”, 25°22’16”

4

50

Turku

S E
A

N O R T H

I C

S E A
L
B A

S o ov

i ta me

k
s ta da
küla

a:

aa)
eme.lv
(Kuram
giooni tsioon; w w w.kurz
e
r
e
m
e
Kurz turismiassotsia
e
Kurzem
.lv
oni
.zemgale
t susi
n; w w w
le regio
omavali
Zemga Planeerimisregioo
i
k
ie
ln
ja Ozo
Zemgale
elgava
linna, J Turismikeskus; va.lv
a
v
a
lg
a
e
Je
ionaaln
.visit.jelg

T

st
w.weste
estit
Lääne -Esti Turism MTÜ; w w
e
-E
e
is
L ään
i Ro ot s
regioonngu Keskus;
re
Ö re bro
la
a
a

onia.ee

egion
om
Erebrö R slagenc ycling.c
rg
es
w w w.be
o
om
ku So m
arestik.visitarchipelago.c
a
s
u
r
u
T
w
w
w
;
n
lin
Pargase

reg
ww
Jelgava
ava.lv, w
rnis.jelg
w w w.to

12
umber 1
sēta
ädaabin
h
ta
u
s
tus Jāņa
ühtne ta
rdikirjas u
a
a
p
a
o
K
:
ro
d
u
istanu
188 ∙ E
maps.e
otline 1
Ettevalm s.lv, www.baltic
ourist H
T
e
n
el.
rt
a
fo
.k
le
w
ekülged
ww
nfo te
on
ni)
rismileh
Turismii
otsiatsio
tsiatsioo
s
tsuste tu
s
o
li
a
ss
ia
v
ia
a
m
s
m
o
rism
me Turi ariik
aldatud
e
iikliku Tu
v
z
a
(R
id
n
V
o
TA
:
V
fo
ja
ab
in
dja
eskuste)
kohane
Väljaan s 1, Cēsis, Läti V zeme.com
smiinfok
tuda, aja
um
vid
TIC (Turi
õib muu
d
v
a
v
fo
e
Pils lauk 4122011, info@
In
n
.
ri
pp
pä
16
id.
. aasta lõ
d pildid
valdatu
ga 2013
e autore
Tel. +37
andes a
si, piltid
tib seisu

h
valitsu
ne; Välja
v info ke
usi, oma
, Ieva Dro
Käesole
iinfokesk
nis Sijāts
sm
Jā
ri
:
tu
to
:
fo
id
nu
Kaane
isel osale
videst.
ujundam
fotoarhii
aande k
lj
ä
v
i
ik
kõ
Täname

www.vidzeme.com
EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

INVESTING IN YOUR FUTURE

Rattamarsruutide brošüür “Jalgrattamarsruutide teejuht. Vidzeme rannik, Läti” on koostatud Kesk-Läänemere
INTERREG IV A programmi 2007-2013 projekti “Jalgrattamarsruutide võrgustiku väljaarendamine Kesk-Läänemere
piirkondade territooriumil” raames.
Väljaande sisu peegeldab autori seisukohti ja programmi korraldusasutus ei vasuta projektipartnerite poolt koostatud trükise
sisu eest.

www.latvia.travel

