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  Peterburi  linna turismiinfobüroo. Peterburi, Sadovaja tänav 14, 
+7 (812) 3102822, http://ispb.info/, info@ispb.info, infocenter_spb@mail.ru

1. Jelagini saare palee on esimene arhitekt Carlo Rossi poolt Venemaa keisrinna Maria Fjodorovnale ehitatud palee. 
Saarest, mis oli suure vaevaga tagasi võidetud Peterburi soiselt maalt, sai Venemaa Isola bella (kaunis saar), sellel 
asuvat parki tunnistati üheks Euroopa kauneimaks. Lossi- ja pargiansambel on tänapäevani säilinud muutumatuna. 
Jelagini saare paleed peetakse üheks paremini Vene impeeriumi ajajärku kirjeldavaks arhitektuurimälestiseks.
Peterburi, Jelagina saar 4,  GPS 59.979764, 30.259767

  Leningradi oblasti turismiinfokeskus. Peterburi, Zamšini tänav 6, +7 (812) 4587328, 
+7 (812) 4587327, lentravel@mail.ru, http://www.lentravel.ru/itc

2. Ajaloo-memoriaalmuuseum – Scherbovi mõis on silmapaistev ja unikaalne modernistliku 
arhitektuurimälestise näide. Paul Egorovich Scherbov oli tuntud 19. sajandi lõpu ja 20. sajandi alguse karikaturist. 
Ajaloolise muuseumi saalis korraldatakse pühapäeviti oktoobrist maini kammermuusika kontserte „Pühapäeva 
õhtud kamina juures”.
Leningradi oblast, Gattšina, Čehova tänav 4, GPS 59.557363, 30.133644

3. Suida
sisse seatud endisesse külalistemajja. Tänapäevani on säilinud ka mitmed teised hooned – valitseja maja, tall, 
sulastemaja, sepikoda ja laut. Mõisa kaunistab 26 ha suurune vana park.
Leningradi oblast, Gattšina rajoon, Suida küla, Centralnaja tänav 1, GPS 59.466108, 30.124884

4. Muuseum „A.S. Puškini lapsehoidja majamuuseum”. Omaaegsetest materjalidest ehitatud ja 
originaalesemetega hoone esindab autentset 18.-19. sajandi talupojaelamut. Aleksandr Sergejevitš Puškin on 
kajastanud Arina Rodionovnat mitmes oma teoses, kuna just lapsehoidja oli kogu aeg tema kõrval ning omas suurt 
mõju tema haridusele ja tööle.
Leningradi oblast, Gattšina rajoon, Kobrino küla 27, GPS 59.428127, 30.115026

5. Muuseum „Jaama valvuri maja” – esimene kirjanduslikule kangelasele pühendatud muuseum Venemaal. 
See asub 18.-19. sajandi postijaama hoones ja pakub külastajatele põnevat väljapanekut. Muuseumis korraldatakse 
regulaarselt festivale ja harivaid üritusi lastele. Maja kõrval asuvas kirikus toimuvad kaks korda aastas õigeusuliste 
pidude pühitsemine. 
Leningradi oblast, Gattšina rajoon, Vira küla, Bolshoj projezd 32А, GPS 59.348027, 29.959061

6. Kohvik-restoran „Samson Virini Trahter” on sisustatud traditsioonilises vene stiilis. Trahter rõõmustab oma 
külalisi meeldiva ja külalislahke õhkkonnaga ning vene rahvusliku köögi laia toiduvalikuga.
Leningradi oblast, Gattšina rajoon, Vira küla, Bolshoj prospekt 34, GPS 59.346482, 29.959058

7. Vana Vene Izvara mõis
Konstantinovich Rerikhi muuseumiga, mis paikneb 60 ha suurel alal ning selle moodustavad üheksa 18.-19. sajandist 
pärit hooned, järv ja vana park. Muuseum peegeldab looduse, arheoloogia, ajaloo ja kultuuri ühtsust.
Leningradi oblast, Volosova rajoon, Izvara küla, GPS 59.351282, 29.517009

8. Mõisa muuseum Rozhdestvenno. Siin saab tutvuda unikaalse 18. sajandi lõpus ehitatud hoone ajalooga. 
Muuseumi väljapanek tutvustab kirjanik-emigrandi V.V. Nabokovi elu ja loomingut ning elu ammu möödunud 
aadelkonna ajastul. Külastajaid köidab muuseumis välja pandud liblikate kollektsioon. Mõisa juurde kuulub koobaste 
ja punasest kaljust välja tungivate allikatega avar park. Ühte allikatest peetakse rahva seas pühaks. 
Leningradi oblast, Gattšina rajoon, Rozhdestvenno küla, GPS 59.316961, 29.946056

9. N. A. Rimski-Korsakovi memoriaalmuuseum „Ļubenska” ja „Vetšaša”. Rimski-Korsakoviga seotudmäles-
tuspaikade külastamisel saate uurida neid samu parke, aedasid ja mõisaid, mida tundis ka helilooja. See annab 
võimaluse tungida sügavale helilooja muusikalisse maailma.
Pihkva oblast, Pljussa rajoon, Vetšaša küla, GPS 58.391176, 29.583595

10. Pihkva Kreml (Krom) on linna vaimse, ajaloolise- ja arhitektuuri keskus. See hõlmab keerulist kindluse 
kaitsemüüride ja tornide kompleksi, sealhulgas Dovmontovi linna, Veetše väljakut (13.-16. saj), Püha Kolmainsuse 
katedraali (17. saj), Kohtupalatit (1692.-1695. a, 1701. a), Zahabit – kitsast tänavat kahe kaitsemüüri vahel.
Pihkva, Kreml 1, +7(8112)724574,  GPS 57.8221, 28.3290

  Pihkva, Lenini väljak 3, +7 953 242 57 00, infopunktpskov@yandex.ru, http://tourism.pskov.ru/

11. Irboska muuseum-kaitseala on rajatud 1964. aastal kohalike elanike initsiatiivil. Tähtsamad arhitektuursed 
ja arheoloogilised mälestised on Truvori linnus (8. saj), Irboska kindlus (14. saj), Slooveni allikad, Maljski kloostri 
ansambel (15. saj), pühakojad, pühamud, püha ristid. Irboska ümbrus on Loode-Vene tasandiku loodusmälestis. 
Siin tegutseb muuseumi- ja turismikompleks „Maamehe talu”. Külastajatele pakutakse huvitavaid ekskursioone 
muuseum-kaitsealale, lõõgastust vene saunas, ratsutamist ja paadisõitu. 
Pihkva oblast, Irboska, Petseri tänav 39, +7(81148)96696, www.museum-izborsk.ru, GPS 57.70821, 27.8589  

12. Pihkva-Petseri Püha Uspenski mungaklooster on üks Venemaa suuremaid ja paremini tuntud 
mungakloostreid, mis omab sajandite pikkust ajalugu. 1473. aastal õnnistati siin liivakivisse ehitatud Uspenski 
peakirikut, seda peetakse ka kloostri asutamise ajaks. 
Pihkva oblast, Petseri, Mezhdunarodnaja tänav 5, +7 (81148) 92601, www.pskovo-pechersky-monastery.ru/, 
GPS 57.80945, 27.61427

13. Seto Talumuuseum ja Tsäimaja. 
alguse taluarhitektuuri, vanade tööriistade ja rikkaliku käsitööga. Tsäimajas on võimalik osa saada seto 
rahvustoitudest, mida pakutakse käsitööna valminud savinõudest. Ettetellimisel gruppide toitlustamine, peolauad, 
ürituste korraldamine, esinevad seto laulukoorid, pillimängijad, koosolekusaali kasutus jm.
Pikk 56, Värska, Põlvamaa, +372 505 4673, info@setomuuseum.ee, www.setomuuseum.ee, 
GPS 57.942425, 27.651537    

14. Värska Sanatoorium ja Veekeskus. Värska Sanatoorium on Eestis ainulaadne oma raviarsenali poolest. 
Turgutust pakutakse looduslike vahenditega – magevee ravimuda ja Värska mineraalveega. Lisaks muud 
tervendavad protseduurid. Veekeskuses on ujumisbassein, laste- ja beebibassein, erinevad veemassaažid ja saunad, 
kohvik, laste mängutuba, ilusalong, solaarium, jõusaal.
Väike-Rõsna küla, Värska vald, Põlvamaa,  +372 799 3901, info@spavarska.ee, www.spavarska.ee, 
GPS 57.984077, 27.620731   

  Põlvamaa Turismiinfokeskus. Kooli tn 1, Räpina, Räpina vald, Põlva maakond, +372 799 5001, 
polvamaa@visitestonia.com, GPS 58.09724, 27.464794

15. Räpina rand ja sadam. Soodsad tuuled on teinud Räpina rannast lohesurfajate ja purjelaudurite kevadsuvise 
meelispaiga. Rannas on vaatlustorn, kust avaneb suurepärane vaade poldrile ning Lämmijärvele. Õhututi on rand 
valgustatud. Räpina sadamas on kaasaegsed tingimused veesõidukite sildumiseks ja veeskamiseks. Peipsi järvele on 
võimalik pääseda igasuguse veeseisuga.
Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond,  +372 799 9500, vald@rapina.ee, www.rapina.ee, 
GPS 58.12606, 27.530249   

16. Räpina Paberivabrik. Räpina Paberibabrik on vanim tegutsev tööstusettevõtte Eestis, mille ajalugu ulatub 
peaaegu 300 aasta kaugusele. Taaskasutaval tehnoloogial põhinev paberiveski alustas  Räpinas tööd 1734. aastal. 
Paberivabriku hoone, mis on läbinud mitmeid ümberehitusi, kuulub Euroopa ainulaadsemate tööstusarhitektuuri 
näidete hulka. Vabriku ajalugu ja tänast tootmist tutvustavad ekskursioonid toimuvad ettetellimisel. Ekskursioon 
toimub eesti keeles ja kestus umbes 1 h.
Pargi 23, Räpina, Põlvamaa, +372 799 8240, rappin@rappin.ee, www.rappin.ee, GPS 58.096764, 27.454884

17. Sillapää loss ja park, Räpina Koduloo-ja Aiandusmuuseum. Räpina piirkonna pärl ja olulisim 
vaatamisväärsus on 19. sajandi keskpaigal rajatud hilisklassitsistlik mõisa peahoone ehk Sillapää loss ning 
seda ümbritsev äärmiselt liigirikas park. Lossi esimesel korrusel tegutsev muuseum annab hea ülevaate Räpina 
kihelkonna, mõisa, paberivabriku ja aianduskooli omanäolisest ja värvikast ajaloost.
Pargi 28, Räpina, Põlvamaa, +372 799 9545, muuseum@rapina.ee, GPS 58.09727, 27.450766    

18. Räpina Loomemaja. Räpina Loomemaja asub ajaloolise Räpina mõisa kaaristuga tall-tõllakuuris. Loomemaja 
pakub loominguliste tegevuste võimalusi kunsti-, foto-, savi-, klaasi-, küünla-, pruuli-, heli-, kanga- ja õmbluskojas. 
Näituseruumis on erinevad kunsti- ja käsitööväljapanekud. Loomemajast on võimalik soetada endale mõni tore 
suveniir või siis see oma kätega kohapeal valmis teha.
Pargi tn 31, Räpina, Räpina vald, Põlvamaa, +372 5301 0830, ariabi@ariabi.ee, www.rapinaloomemaja.ee, 
GPS 58.09629, 27.450933  

19. Mooste mõis. Kauni peahoone kõrval on Mooste mõisa uhkuseks Eesti üks suurejoonelisim historitsistlikus 
stiilis kõrvalhoonete kompleks. Mõisa peahoones tegutseb kool, renoveeritud endises mõisa puutöökojas on 
külalistemaja, endises tööhobustetallis tegutseb Restauraatorite koda, valitsejamajas Kunsti ja Sotsiaalpraktika 
Keskus ning endisest karjalaudast on saanud 500 kohaline kontserdisaal.
Mooste alevik, Mooste vald, Põlvamaa,  +372 511 7848, info@moostemois.ee, www.moostemois.ee, 
GPS 58.16096, 27.191288   

20. Jaaniraotu linnupark. Jaaniraotu linnupargis leidub tegevust nii suurtele kui väikestele. Talus elab üsna 
suurel hulgal erinevaid linnuliike: lennuvõimetud linnud, faasanid, vee- ning puurilinnud. Lisaks on ka põnevaid 
väiksemaid ja suuremaid loomi. Taimehuvilistel on Jaaniraotul võimalus tutvuda aias kasvavate liikide-sortidega 
ning soovi korral üht-teist kaasa osta. Avatud 01. maist 30. septembrini.
Madala küla, Lasva vald, Võrumaa,  +372 5342 3433, info@jaaniraotu.ee,  www.jaaniraotu.ee, 
GPS 57.909634, 27.31001    

21. Piusa Koobaste Külastuskeskus. Piusa liivakoopad on kunagised klaasiliiva kaevandamiseks rajatud maa-
alused võlvkäigud. Nahkhiirtele soodsad elutingimused on neist teinud suurima nahkhiirte talvitusala Eestis. 
Külastuskeskus annab ülevaate koobaste ajaloost, kaevurite raskest igapäevatööst ja ümbritsevast kaitsealast. Giidi 
saatel saab külastada ka ainsat külastamiseks mõeldud muuseumikoobast.
Piusa küla, Orava vald, Põlvamaa, +372 797 9010, info@piusa.ee, www.piusa.ee, GPS 57.84048, 27.468927   

22. Setomaa Turismitalo. Setomaa Turismitalo on seto rahvuslikku eripära kandev, kohalikku kultuuri ja toitu 
tutvustav talu. Peomaja mahutab 150 inimest, korraldatakse sünnipäevi, pulmi, suvepäevi. Siin on tegev ka 
SetoResto, kus valmistatakse ettetellimisel kohalikust toorainest lihtsaid ja maitsvaid toite. Siinne suitsusaun on 
piirkonna suurim ja mahutab lavale 10 inimest. Lastele pakub rõõmu Seto Laste Mängumaa.
Kalatsova küla, Meremäe vald, Võrumaa, +372 516 1941, +372 508 7399, seto@setotalu.ee, www.setotalu.ee, 
GPS 57.740086, 27.430443   

23. Vastseliina Piiskopilinnuse varemed ja külastuskeskus. Vastseliina piiskopilinnuse ajalugu ulatub 14. 
sajandisse ning oli kuni 17. sajandi lõpuni võimas piirilinnus Venemaa ja Euroopa vahel. Keskajal oli linnus kuulus 
kabelis oleva imeristi, läbi aegade tänapäevalgi veel palverännakute sihtkohana. Külastuskeskus pakub tutvumiseks 
erinevaid linnuse ajalooga haakuvaid väljapanekuid, kohalikel legendidel põhinevat näitust, käsitöö õpitubasid, 
kontserte ja etendusi vanas kõrtsitoas ning võimalust keskaja riietuses osa võtta linnuserahva pidusöögist.
Vana-Vastseliina küla, Vastseliina vald, Võrumaa, +372 509 6301, +372 5330 5089, linnus@vastseliina.ee, 
www.vastseliina.ee/linnus, GPS 57.7289, 27.361223  

24. Nopri Talumeierei. Nopri Talumeiereis saad teada, kust tuleb piim, uudistada kuidas valmivad sõir, juust, jogurt, 
kohupiim, või, taluleib ning degusteerida erinevaid piimatooteid. Tellida võib toitlustamist ja peososaali tähtpäevade 
või seminaride pidamiseks. Kohalikust külapoest  (E-P 8-23) saad kaasa osta erinevaid Nopri Talumeierei tooteid, 
suveniire ja muud huvitavat.
Nopri talu, Kärinä küla, Misso vald, Võrumaa,  +372 517 2478,   +372 785 1050, info@nopri.ee, www.nopri.ee, 
GPS 57.64537, 27.188725  

  Ape,  Skolas tänav 4, +371 64322273, +371 22037518, tic@ape.lv, www.apesnovads.lv

25. Zvartava loss on ehitatud 1881. aastal, olles üks silmapaistvamatest neogooti stiilis arhitektuuripäranditest 
Lätis. Zvartava lossis Rahvusvahelises Kunsti- ja hariduskeskuses toimuvad kunsti sümpoosiumid, näitused, Töötoad 
ja teised üritused. Lossis on võimalik ööbida ning nautida rahulikku puhkust lossipargis või järve ääres.
Zvārtava, Ape piirkond, +371 29454543, vvitalijs@gmail.com, www.zvartavaspils.lv, GPS 57.537268, 26.369062

  "Pilskalni", Gaujiena, +371 64381601, +371 28386923, gaujiena.info@ape.lv, www.apesnovads.lv

26. Vanavara muuseum Faasanid. Vanavara eramuuseum, mis asub endises parun Wulf Bormanile kuulunud 
mõisapargis. Talu nimetus tuleneb asjaolust, et parun oli faasanikasvataja. Muuseumi kogudes on ligikaudu 50 tuhat 
eset. Vanim ja haruldasem muuseumiese on 300 aastat vana E. Glückile kuulunud  külmkapp.
„Fazāni”, Trapene, Ape piirkond, +371 29498605, zigurds.fazani@inbox.lv, www.apesnovads.lv, 
GPS 57.448041, 26.599247

27. Ernst Glücki Piiblimuuseum pakub võimalust tutvuda Piibli teekonnaga – alates kõige esimesest Ernst Glücki 
Aluksnes tõlgitud Piiblist kuni tänapäevaste väljaanneteni. Väljapanek sisaldab Piibleid 36 keeles, erinevaid jutluste- 
ja lauluraamatute väljaandeid. 
Pils tänav 25a, Alūksne, +371 64323164, +371 25627589, muzejs@aluksnesdraudze.lv, GPS 57.424484, 27.048741

28. Alūksne Uus loss (Jaunā pils) ja park. 
neogooti stiilis aastatel 1860–1864 ning see on üks Läti väljapaistvamaid Tudori hilisgootika arhitektuurimälestisi. 
Tänapäeval asub lossis Alūksne ja interaktiivne Keskkonna labürindi muuseum. Lossi ümbritseb avar park.
Pils tänav 74, Alūksne, + 371 64381321, +371 29205295, muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv, +371 28624196, 
http://naturemuseum.blogspot.com, GPS 57.422819, 27.054527

  Alūksne, Pils tänav 25a, +371 64322804, +371 29130280, tic@aluksne.lv, www.aluksne.lv

29. Gulbene-Alūksne kitsarööpmeline raudtee rong Susla. See 33 km pikkune raudteelõik on Baltimaades 
ainus regulaarselt töötav kitsarööpmeline rongiliin. Bānītis sõidutab reisijaid, korraldab atraktiivseid vaatemänge ja 
üritusi, pakub ekskursioone depoosse ning sõitu käsidresiiniga. Tõelistel raudtee õhkkonna armastajatel on võimalus 
ööbida Depoo külalistemajas ja salongvagunis ning kasutada avaliku sauna teenuseid. 
Viestura tänav 12, Gulbene, +371 20228884, raitis@banitis.lv, www.banitis.lv, GPS 57.183317, 26.764583  

30. Püha Aleksander Nevski õigeusu kirik Stāmerienas. Stāmeriena ümbruskonnas, järve ääres asub 
majesteetlik Püha Aleksander Nevski õigeusu kirik. Üks kiriku ehitamise põhjustest oli mõisa omaniku Johann Eduard 

ollakse kiriku torni ristidesse sissetöötatud mäekristallide üle. Kiriku läheduses asub Stameriena loss.
Vecstāmeriena, Gulbene piirkond, +371 28389893 (kirik), +371 29468334 (loss), GPS 57.215667, 26.892483  

31. Litene mõis ja park. Litene mõisakompleksi rajamine algas 18. sajandi teisel poolel, kuid peahoone ehitus 

ehitatud mõisa lossi ümbritseb Pededze jõe kaldal asuv maastikupark ilmeka pärnade alleega. Ümbruskonnas 
asuvad mitmed mõisahooned – kunagine sulastemaja, tall jms. 1925. aastast alates asub lossis kool..
Litene, Gulbene piirkond, +371 26395383, +371 29269823, GPS 57.190883, 27.029083

32. Gulbene piirkonna ajalugu ja kunstimuuseum. Vecgulbene mõisa kasvuhoone on ehitatud 19. sajandil, 
pärast seda 20. sajandi 20-ndatel aastatel tehti hoones ümberehitusi ja see sai kohandatud rahukohtu vajadustele. 
2001. aastast alates tegutseb hoones Gulbene piirkonna ajaloo- ja kunstimuuseum. Sümmeetrilise hoone keskel ja 

kogumik Klēts (Ait), asub endises mõisa magasini hoones.
Brīvības tänav 10, Gulbene, +371 64473098; +371 26128984, muzejs@gulbene.lv, www.gulbenesmuzejs.lv, 
GPS 57.160988, 26.760721

33. Vecgulbene mõisa Punane loss. Vecgulbene mõisa Punane loss ehk Sarkanā pils on ehitatud 19. sajandi teisel 
poolel. Legendi kohaselt kinkis mõisa omanik Heinrich von Wolf selle lossi oma armastatud abikaasale Marisele. 
Eklektilises stiilis punasest telliskivist neogooti stiili elementidega ehitatud ehitist on sajandite kestel puudutanud 
märkimisväärsed muudatused. 1905. aastal põletati loss maha, siis taastati teistsuguses väljanägemises, kuid 20. 
sajandi 20-ndatel ehitati ümber koolimajaks.
Parka tänav 10, Gulbene,+371 64473098, +371 26128984, GPS 57.160667, 26.763583

   Gulbene,  Ābeļu tänav 2, +371 64497729, +371 26557582, turists@gulbene.lv, 
www.gulbene.lv/tourism

34. Lizumsi mõis. 
ja see ehitati 19. sajandi keskel ümber Tudori neogooti stiilis. Interjööri viimistlus on säilinud lossi trepikojas, saalides, 
samuti Sinises ehk Jahimeeste saalis. 1937. aastal kasutas lossi ruume kool, mis asub seal ka tänapäeval, lossi tornis 
asub Lizumsi keskkooli koduloomuuseumi väljapanek.
„Pils”, Lizums, Gulbene piirkond, +371 26550837, GPS 57.192482, 26.371523

35. Velēna Evangeelne luteri kirik. Selle piirkonna esimene kirik oli puust mätaskatusega ehitis, millest tuleneb 
ka koha nimetus Velēna (Mätas). Erinevatel aegadel on Velēnas olnud 5 kirikut, tänasel päeval saab tutvuda ka 

aastal ehitatud orel, mida peetakse üheks paremini säilinuks oreliks Lätis.
Velēna, Gulbene piirkond, +371 26387499, GPS 57.239483, 26.404333  

36. Ranka mõis. Täpselt Ranka keskuses asub Ranka mõisahoone koos mõisa pargiga, mis on riikliku tähtsusega 
arhitektuurimälestis. Ranka mõisa lossi ehitus algas 18. sajandi keskel, kuid 19. sajandi keskel ehitati see ümber, 
sel ajal rajati ka ülejäänud majapidamishooned. Mõisa loss hävis tulekahjus 20. sajandi lõpus. Käesolevalt on 
teostamisel hoone konserveerimistööd, kuid huvilistel on sellegipoolest võimalus jalutada mööda korrastatud ja 
avarat mõisa territooriumi.
Ranka, Gulbene piirkond, +371 28350874, +371 29420502, GPS 57.208833, 26.185333  

37. Jaunpiebalga Püha Tooma evangeelne luteri kirik. Üks suurimaid ja hiilgavamaid Lätis asuvatest 
maakirikutest. Kirikus on 800 istekohta, selle altar ja kantsel on lõigatud tammepuust. 200 aastapäeva tähistamisel 
2004. aastal anti pühakojale Püha Tooma nimi. Kiriku restaureerimistööd lõppesid 2012. aastal. 
Gaujas tänav 23, Jaunpiebalga, +371 28381573, +371 26615072, www.jaunpiebalga.lv, GPS 57.176623, 26.035706

  Jaunpiebalga, Gaujas tänav 2, +371 26114226, ticjaunpiebalga@gmail.com

38. Cesvaine evangeelne luteri kirik. Ehitatud 1879. aastal, arhitekt P. Bertschy. See on Vidzeme 
sakraalarhitektuuri üks silmapaistvamaid näiteid, ehitatud maakividest neogooti stiilis. Külastajad saavad uudistama 
kiriku ajalugu 1854. aastal A. Martini poolt ehitatud võimsa oreli helide saatel.
Baznīcas tänav 4, Cesvaine, +371 28337510, daigamatroze@inbox.lv, www.cesvainesdraudze.lv, 
GPS 56.971623, 26.305211

39. Cesvaine loss ja park. Cesvaine loss on silmapaistvamaid eklektika kunsti suurteoseid Baltimaades, unikaalne 
ehitis, milles on harmooniliselt ühendatud erinevate stiilide elemendid. Loss ehitati aastatel 1893-1896 mõisniku 

Sajandist säilinud interjööri detaile ja ronida lossi vaatlustorni.
Pils tänav 1, Cesvaine, +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv/tic, 
GPS 56.969524, 26.312399

   Cesvaine, Pils tänav 1, +371 64852225, +371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv

40. Lubāna evangeelne luteri kirik. Kirik ehitatud aastatel 1869-1872 neogooti stiilis J. Kampe ehitusprojekti 
järgi. Kirikul on omapärane planeering, kuna hoones on ühendatud kaks kirikut – suur ja väike. Ronides kiriku torni, 
saab vaadelda Lubāna linna ja ümbruskonna panoraami.
Baznīcas tänav 1, Lubāna, +371 26391527, +371 22020801,+371 26643624, aigars.noviks@lubana.lv, 
www.lubana.lv, GPS 56.903402, 26.723986  

41. Biksēre mõis, mida on vanasti kutsutud Libe mõisaks, asub maalilise Libe jõe oru kõrval. Mõisa ümbritseb 

osalejate skulptuurid. Mõisahooned on säilinud mõisahärra Magnuse ajast. Härrastemajas asub Sarkani vallavalitsus 
ning aita on sisse seatud vanavara eramuuseum. Mõisa mäel asuvast hoovist avaneb avar panoraamvaade.
Biksēre, Madona piirkond, +371 28621303, +371 29424739, sarkani@madona.lv, GPS 56.9231986, 26.3064480

42. Madona koduloo- ja kunstimuuseum. Muuseum on üks Vidzeme tähtsamatest kultuuriajalooliste väärtuste 
hoidlatest, kogudes on rohkem kui 126 000 ühikud. Pakkumises: näitussaal temaatiliste ja kunsti näitustega 
(üheaegselt 4 näitust), muuseumpedagoogilised kavad, kogude külastamine. Endisesse Birži mõisa aita on sisse 
seatud näituste saal. Kaarega muuseumist mööda voolab Madona jõeke, selle ümber on moodustunud maaliline org.
Skolas tänav 10a, Madona, +371 648 23844, muzejs@e-madona.lv, www.madonasmuzejs.lv, 
GPS 56.8522285, 26.2112621

  Madona, Saieta laukums 1, +371 64860573, +371 29130437, tic@madona.lv, www.madona.lv

43. SPA kuurort „Mārciena mõis”. Kuurort on rajatud endise Mārciena mõisa Lejas Patmalnieki (20. saj algus) 
maja territooriumile, mille ajaloolistest hoonetest on saanud maitsekalt sisustatud ruumid külaliste vastuvõtuks. 
Külalistemaja ja restoran on sisustatud uhkes 19. sajandi lõpu stiilis. Puhkajatele pakutakse SPA protseduure, 
massaaže, valikut puhke- ja ilu  rotseduuride pakette, võimalust kasutada erinevaid saunasid ning basseine.
Lejas Patmalnieki, Madona piirkond, +371 64807300, hotel@marciena.eu, www.marciena.eu, 
GPS 56.7845421, 26.0878118

44. Kalsnava arboreetum-puukool. Üks Läti suuremaid ja kaunimaid dekoratiivpuude ja -põõsaste kollektsioone. 
Maitsekalt haljastatud 140 ha suurusel arboreetumi alal kasvab umbes 2500 eri liiki. Pakutakse: külastajate keskus, 
ekskursioonid, 25 meetri kõrgune vaatetorn, jalutusrajad, puhkekohad, pojengide aed (kollektsioonis ligikaudu 160 eri 
liiki), elupuudest labürint, dendroloogiaalane nõustamine. 
Slodas, Jaunkalsnava, Madona piirkond, + 371 27841099, +371 29233063, s.rukmane@lvm.lv, 
GPS 56.6847407, 25.9479905

45. Vecpiebalga mõis (vaadeldav väljastpoolt). Pärast Põhjasõda kinkis Peeter I Vecpiebalga mõisa Boriss 
Šeremetjevile, kes ehitas härrastemaja 1784-1786. aastate paiku selliseks nagu me seda tänasel päeval tunneme. 
Ümber auhoovi on 19. sajandi lguses rajatud ühtne klassitsistlik hoonestusansambel, mida ümbritseb park pindalaga 
4,2 ha koos 22 võõrliigiga. Parki piirab looduskivist piirdemüür. Mõisa keldris paikneb Piebalga portselanivabriku 
galerii koos maalimisstuudioga.
„Pils”, Ineši, Vecpiebalga piirkond, www.porcelanadarbnica.lv, GPS 57.020370, 25.832806 

Piirkonna traditsioonilise 
ehituse näide, mis hõlmab muistsete Vēveri talupoegade-käsitöömeistrite taluhoonete gruppi. Külastajad võivad 
kududa kangasse oma lõnga, kaasa lüüa teravilja jahvatamises ja leiva küpsetamises. Taastatud veskist avaneb vaade 
Piebalgale.
„Vēveri”, Vecpiebalga piirkond, +371 29364806, www.brivdabasmuzejs.lv, GPS 57.113328, 25.845833

47. Dzērbene mõis. 18. sajandi lõpus ehitatud mõis on klassitsismi stiilis ehitis, millele ehitati 19. sajandi lõpus 
juurde massiivne neogootilik torn. Mõisa ümbritseb seitsme tiigi kaskaad. Pakutakse ekskursiooni mõisas asuvasse 
kummituste kambrisse. Tornist avaneb vaade ümbruskonna maastikule. 
“Pils”, Dzērbene, Vecpiebalga piirkond, +371 29408315, www.vecpiebalga.lv, GPS 57.196006, 25.666032  

48. Nēķeni mõis (vaadatav väljastpoolt). Härrastemaja ehitatud 19. sajandi 80–ndatel arhitekt R.G. Schmeling 
jooniste järgi. Innustust saanud Itaalia renessanssi villade arhitektuurist. Mõisakompleksi muistsest hoonestusest 
on säilinud ait, veinikelder, vana loss. Säilinud 19. sajandil sisustatud maastikupark. Pargis asub mälestuskivi 
kommunistliku terrori ohvritele.
“Nēķena muiža”, Taurene, Vecpiebalga piirkond, www.vecpiebalga.lv, GPS 57.161128, 25.662781

  Vecpiebalga,  “Zvirbulīši”, +371 26110724, info.vecpiebalga@inbox.lv, www.piebalgasmuzeji.lv

49. R. Blaumanise memoriaalmuuseum Braki. Läti kirjaniku ja kaasaegse dramaturgia alusepanija, Rūdolfs 
Blaumanise (1863–1908) elu- ja töökoht. Braki talus on võimalus tutvuda taastatud Vidzeme piirkonnale iseloomulikku 
talupoja rentniku taluga koos 8 puust hoonega, osaleda harivatel üritustel ja ekskursioonidel (perepühad, kuradite 
tembud, talutööd) ja maitsta lätipärast Braki putru, Silmači pannkooke, teed ja veini Magusast pudelist. Territooriumil 
asub atraktsioonipark Braki rajad („Braku takas”).
„Braki”, Ērgļi piirkond, +371 64871569, +371 26498099, braki.muzejs@inbox.lv,  www.braki.lv, 
GPS 56.900425, 25.696780    

50. Vendade Jurjānis’te memoriaalmuuseum Meņģeļi. Läti klassikalise muusika alusepanijate, vendade 
Jurjānis’te kodukoht. Pakutakse: ekskursioon, tutvumine väljapanekutega, telkimis- ja piknikukohad, vihtlemine 
suitsusaunas, loodusrada, maalilised loodusmaastikud. Eripakkumine noorpaaridele: atraktiivne musikaalne 
pulmaekskursioon koos Meņģeļi Liisiga.
“Meņģeļi”, Ērgļi piirkond, +371 29431659, jurjanumuzejs@inbox.lv, http://jurjanumuzejs.blogspot.com/, 
GPS 56.877066, 25.699470    

51. Jumurda loss ja park. Jumurda mõisakeskus on välja kujunenud muistsest asumist. Loss, park ja pumbamaja 
on kõik eraldi  arhitektuurimälestised. Lahutamata maastiku elemendina on pargialal järv. Tänapäeval asub pargi 
territooriumil puhkekompleks Jumurda mõis, mis pakub aktiivse puhkuse võimalusi.
Liepaine, Jumurda, Ērgļi piirkond, +371 64871791, +371 29282601, info@jumurda.lv, www.hoteljumurda.lv, 
GPS 56.946142, 25.740995  

52. Ērgļi piirkonna Sausnēja valla koduloomuuseum. Muuseum on rajatud endisesse kirjaniku Valdise kodumajja 
Līdumi. Võimalus tutvuda kirjaniku elu ja loomingut kirjeldavate käsikirjade, raamatute ja piltidega. Väljapanekud 
erinevate muusikainstrumentide, heliplaatide kollektsiooni ja muusikaalase kirjandusega. Püsiekspositsioonis saab 

„Līdumi”, Sausnēja, Ērgļi piirkond, +371 64829534, +371 28730830, GPS 56.799619  25.711782  

  Ērgļi, Rīgas tänav 10, +371 64871299, info@ergli.lv, www.ergli.lv

53. Koknese lossivaremed. Koknese linnus keskaegse lossivaremetega asub Daugava jõe paremkaldal, kohas kus 
Pērse suubub Daugavasse. Loss oli asustatud kuni 18. sajandi alguseni. 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses oli 
linnus üks Läti külastatumaid turismiobjekte. Loss kaotas oma maastikulise ilu pärast kunagiste Daugava jõe järskude 
kallaste üleujutust loodava Pļaviņas HEJ veehoidla tarbeks 20. sajandi 60-ndate aastate lõpus.
Koknese, +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv, GPS 57.191006, 27.028955 

  Koknese, Melioratoru tänav 1, +371 65161296, turisms@koknese.lv, www.koknese.lv

54. Andrejs Pumpurs’i Lielvārde muuseum. Muuseumis on võimalus mängida viimane võitlus Karutapja 
(Lāčplēsis) ja Musta rüütli vahel täpselt selles kohas, kus see toimus rohkem kui 800 aastat tagasi. Kui endale panna 
legendide ja saladustega ümbritsetud Lielvārde vöö ümber talje, saab jõudu koguda ja innustust edasisteks tegudeks. 
Kosutavad on jalutuskäigud Lielvārde mõisa pargis, kus saab näha muistseid rüütlilossivaremeid, skulptuuriaeda ja 
Spīdala kivirahnu. Hüvastijätuks võib igaüks kaasa viia kingituse, mis väljalunitud Lāčplēsise voodi juurest.
E. Kauliņa allee 20, Lielvārde, +371 65053759, +371 29322468, muzejs@lielvarde.lv,  www.lielvarde.lv, 
GPS 56.711361, 24.835281

55. Ķeipene Kinojaam. Kinojaam on raudteejaam koos ainukese säilinud raudteelõiguga kunagisel Riia - Ērgļi liinil. 
Siin saab näha vana kinotehnikat, ehtsat meresõidu tulemärki ja väljapanekut, mis on pühendatud silmapaistvale 

suurvaimudele. Laud on 6 m kõrge ja selle sisse ehitatud trepi abil on seda võimalik kasutada vaatlusplatsina.
Ķeipene, Ogre piirkond, +371 26314147, velta.riekstina@gmail.com, GPS 56.8956647, 25.1866665  

56. Suntaži mõisa park ja muuseum. Mõisa härrastemaja-loss ehitati 1780.–1782. aastal, 19. sajandi keskel 
ajakohastatud, andes sellele neogootilise ilme. 1905. aastal pärast hävingut taastas lossi selle viimane omanik parun 
von Hanenfeldt. 1920. aastast alates tegutseb lossis kool. Muuseumis saab vaadata valla ja kooli ajaloo väljapanekut. 
Võimalus ronida lossitorni. Suntaži lossi ja mõisa hoonestus on kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestis. 
Suntaži, Ogre piirkond, +371 28625976, + 371 28303163, GPS 56.9071891, 24.9253841  

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

57. Ikšķile piirkonna kultuuripärandi keskus Tīnūži mõis. Keskus Tīnūži mõis asub 20. sajandi 30-ndatel 
aastatel ehitatud aidas. Püsiekspositsioon on pühendatud Läti laskurite lahingutele. Keskus on rajatud 2012. aasta 
lõpus, et edendada Läti kultuuripärandi säilimist ja ühiskonna huvi ning kajastada ajaloo- ja kultuurisündmusi. Keskus 
korraldab üritusi erinevatele põlvkondadele ja huvilistele – traditsiooniliste ürituste läbiviimisest kuni lahingute 
rekonstruktsioonideni välja.
Tīnūži, Ikšķile piirkond, +371 26669452, GPS 56.8683582 24.5698650  

58. Ikšķile kirikuvaremed Püha Meinardi saarel Daugava jõel. Ikšķile on see koht, kus rohkem  kui 800 aastat 
tagasi said alguse Läti ja isegi Euroopa jaoks tähtsad ajaloosündmused. Selle tunnistajad on Lätis vanimad sakraal-
ehitise müürivaremed Püha Meinardi saarel. Saarele saab sõuda paadiga, et näha ehitise varemeid. Igal aastal 
augustis tähistatakse saarel Püha Meinardi päeva. 
Ikšķile, +371 65027221, turisms@ikskile.lv, GPS 56.815466, 24.500837

  Ikšķile, Birzes tänav 33, +371 65027221, turisms@ikskile.lv

59. Dole-Ķekava Püha Anna evangeelne luteri kirik. Pühakoja praegune hoone ehitati 1783. aastal Dole mõisa 
omaniku Woldemar Anton von Löwis of Menar rahaliste vahendite abil ja õnnistati 1784. aastal. Ehitusstiili ja J. K. 
Broce jooniste järgi otsustades arvatakse, et ehitise projekti autor on kuulus arhitekt Riia linna ehitusmeister Christoph 
Haberland (1750–1803). Põhja seina sisse müüritud kuul pärineb 1812. aastast Napoleoni sõjast.
Rīgas tänav 75, Ķekava, + 371 67935858, doleskekavasdr@inbox.lv, http://kekava.lelb.lv/, GPS 56.829116, 24.239113

  Ķekava, Rīgas tänav 26, +371 67935826, +371 29359409, turisms@kekava.lv, www.parturismu.lv

. Jugla järve kaldal asub üks vanimatest vabaõhumuuseumitest 
Euroopas (asutatud 1924. a). Muuseum tutvustab Läti kultuuripiirkondadele omaseid ehitisi ja olmeesemeid, mis 
iseloomustavad maaelu 17. sajandi lõpust kuni 20. sajandi 30-ndate aastateni. Muuseumis töötavad käsitöömeistrid, 
peetakse pidusid läti kommete järgi, näitussaalis saab vaadata rahva tarbekunstistuudio ja muuseumi kogude 
näituseid. 
Brīvības puiestee 440, Rīga, + 371 67994106 (ekskursioonid), + 371 67994515 (kassa), www.brivdabasmuzejs.lv, 
info@brivdabasmuzejs.lv, GPS 56.994343, 24.269272

61. Puusepa töökoda. Iga külastaja võib proovida oma osavust töötamisel puusepa tööriistadega, õppida 
muistseid mänge, sõita hobuvankriga ja lõõgastuda Lõkkemajas. Igal aastaajale vastavalt pakutakse kohapeal 
erinevat programmi.
“Pirts Alpi”, Garkalne piirkond, +371 29858049, namdara.darbnica@inbox.lv, www.namdardarbnica.com, 
GPS 57.014198, 24.456940  

62. Ropaži lossivaremed. Parema ülevaate saamiseks Ropaži regiooni ajaloost ja lossi varemetest soovitatakse 
gruppidel kasutada giiditeenust/tellida giiditeenus. Demonstreeritakse keskaegset riietust, tööriistu ja relvi, võimalus 
proovida selga keskaegset raudrüüd. 
“Pilskalni”, Ropaži, + 371 67918580, turisms@ropazi.lv, www.ropazi.lv, GPS 56.9759840, 24.6315876

63. Mālpilsi mõis ja park. Mālpilsi mõis on üks Vidzeme peenemaitselisemaid klassitsismi ajastust pärinevaid 
arhitektuurimälestisi. See on ehitatud 18. sajandi keskel ja ümber ehitatud 20. sajandi alguses. 2008. aastast alates 
asub mõisas peen võõrastemaja ja restoran. Mõisa ümbritseb maaliline park mitmete 19. sajandist pärinevate 
tiikidega. Pargis on ka Gustav Wilhelm von Taube mälestussammas, mille on talle pühendanud tema lapsed. 
Pils tänav 6, Mālpils, +371 26666600, info@malpilsmuiza.lv, www.malpilsmuiza.lv, GPS 57.006461, 24.949354

64. Sigulda lossikompleks. Liivi ordu loss Siguldas oli originaalis 1207. aastal ehitatud kaitseehitistega kindlus. 
Hiljem see ehitati ümber konvendilaadseks hooneks. Tänapäeval saavad külastajad nautida keskaegset hõngu, 
ronides Põhja ja Värava torni ning jalutades lossimüüride vahel. Sigulda uus loss ehitati neogooti stiilis 1878. aastal 
mõisaomanike, Kropatkini pere elamuks. Praegu asub hoones Sigulda vallavalitsus.    
Pils tänav 16/18, Sigulda, +371 67971335, info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv, GPS 57.165621, 24.850602

  Sigulda, Ausekļa tänav 6, +371 67971335,  info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv
65. Turaida muuseumi varamu. Turaida küla ajalooline keskus jutustab sündmustest 1000 aasta vältel. Külastajad 
saavad tutvuda Koiva liivlaste kultuuripärandiga. Keskaegse Turaida lossis on mitmed väljapanekud, samuti torn, 
millest avaneb võrratu vaade Koiva jõe orule. Kirikumäel on puust kirik ja mälestusmärk Turaida Roosile. Rahvalaulude 
mägi esitleb läti rahvalauludele pühendatud skulptuuride aeda.    
Turaidas tänav 10, Turaida, Sigulda piirkond, +371 67972376, turaida.muzejs@apollo.lv, www.turaida-muzejs.lv, 
GPS 57.183250, 24.849485

66. Lielstraupe lossikirik. Unikaalne ehitis, mis hõlmab nii lossi kui ka kirikut, on olnud parun von Roseni suguvõsa 
koduks 700 aastat. Imetlusväärne on selle suguvõsa soov saada loss oma valdusse tagasi iga kord pärast karme 
ajaloopöördeid. Praegu on lossis haigla ja seepärast saavad turistid seda vaadelda ainult väljastpoolt. Kuid kirik on 
avatud kõigile. Siin asuvad väärtuslikud kunstimälestised – Sigismunds Vidbergi aknavitraažid, altarimaal, kantsel. 
Välisseinalt võib leida päikesekella.
Straupe, Pārgauja piirkond, +371 26411827, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, www.pargaujasnovads.lv, 
GPS 57.347401, 24.947611

  "Ezeriņi", Stalbes pagasts, Pārgauja piirkond, +371 26620422, turisms@pargaujasnovads.lv, 
www.pargaujasnovads.lv

67. Unguri mõis. See 18. sajandist pärinev puust hoonete ansambel on Lätis ainus säilinud baroksetest 
puitarhitektuuri näidetest. Selle siseruumid on rikkalikult kaunistatud seinamaalingutega. Unguri mõis on 
suurepärane koht ajaloo õppimiseks, puhkuseks, pidude pidamiseks ja seminaride korraldamiseks. Härrastemajja ja 
„vanasse koolimajja” on sisse seatud hubased toad. Loodusesõbrad ja pered saavad nautida matkaradade õhustikku 
või lihtsalt lõõgastuda vanade tammepuudega mõisapargis. 
Ungurmuiža, Pārgauja piirkond, +371 22007332, info@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv, GPS 57.36246, 25.088693

68. Cēsise lossimõisa kompleks peegeldab mitme sajandi ajalugu. Külastajad võivad jalutada põlevate 
küünlalaternatega 13. sajandi keskaegsetes lossivaremetes, vaadelda linnupilguga Läänetorni tipust Cesise 
linnapanoraami ja külastada Lõunatorni keldris asuvat keskaegset vanglat. Lossiaias on avatud keskaegsete tegevuste 
keskus ja muistsete ehete meistrikoda. Uues lossis (18. saj) saavad külastajad imetleda lossi interjööri, kaasa lüüa 
interaktiivses ekspositsioonis või heita pilgu Cesise linnale Lademahera tornist. Endises tõllakuuris tegutseb Cēsise 
Näitusemaja. 19. sajandist pärinev lossipark oma lehtlate, sildade ja vabaõhulavaga meelitab romantilistele 
jalutuskäikudele. Pargis asub Pähklimägi – 11. sajandist pärinev vendide linnus. Mai park rõõmustab oma valgustatud 
purskkaevude, haljasala ja tiigis ujuvate mustade luikedega.
Pils laukums 9, Cēsis, +371 +371 64121815, +371 28318318, pils@cesis.lv, www.cesupils.lv (läti keeles), 
www.cesiscastle.lv (kõik teised versioonid), GPS 57.313185, 25.270603

  Cēsis,  Pils laukums 9, +371 64121815, +371 28318318, info@cesis.lv, www.tourism.cesis.lv

69. Āraiši arheoloogiline muuseum-park pakub vaatamiseks unikaalset rekonstruktsiooni järvekindlusest, mille 
9.-10. sajandil asustasid muistsed latgalid. Külastajad saavad tutvuda meie esivanemate elutingimustega 1000 aastat 
tagasi. Vabaõhumuuseumis asuvad ka keskaegse lossi varemed ning kivi- ja pronksiajastu elamute rekonstruktsioonid. 
Igal aastal juuli lõpus leiavad siin aset Āraiši pidustused.
Āraiši, Amata piirkond, +371 64107080, araisi@history-museum.lv, araisuezerpils.wordpress.com, 
GPS 57.251846, 25.282761

70. Drabeši mõis ja park. Praegune Drabeši mõisakompleks on kujunenud 19. sajandi alguses, kui asendati 18. 
Sajandi puidust hooned. Kõikidest suundadest viivad mõisani vanad tammealleed. Mõisa ümber on kujundatud 
maastikupark. Praegu tegutseb mõisa hoones Kunstide Maja, kus on võimalik eelregistreerimisel õppida traditsioonilisi 
läti käsitöövõtteid ja kombeid, samuti osa saada läti pidustuste traditsioonidest, tellides tegevusi eelnevalt. 
Drabeši, Amata piirkond, +371 28681083, turisms@and.lv, www.amata.lv, GPS 57.243347, 25.279026  

71. Kārlite mõis. Mõisa ajalugu ulatub 18. sajandisse. Hiljem rajati vaba planeeringuga romantiline maastikupark, 
mis hõlmas territooriumi kuni Amata jõeni. Reisijate lemmikkohaks on saanud imeline ümbruskond ilusate Amata 
jõekallastega. Muistses Kārlite mõisahäärberis asub võõrastemaja. Vana hoone on välimuselt vähe muutunud, 
säilitades originaalset elegantsi ja stiili. Külastajad võivad ikka nautida maalilist mõisa ümbruskonda.
Kārļi, Amata piirkond, +371 26165298, info@karlamuiza.lv, www.karlamuiza.lv, GPS 57.240467, 25.212034

72. Ieriķi vesiveski looduspark. Ieriķi veski, mis oli algselt ehitatud Ieriķi mõisa majapidamishoonete osana, sai 
esimest korda kaardile märgitud 1681. aastal. Piki Melderupite jõekallast kulgeb jalutusrada, mis viib kaunitest 
koskedest ja lilleseadetest mööda kuni veskivesirattani, mis on veel töökorras ja üllatab oma suurejoonelisusega. 
Külastajad on kutsutud romantilisele jalutskäigule ka talveajal, kui parki valgustab lugematu hulk lambikesi.
Ieriķi, Amata piirkond, +371 28396804, +371 26493739, meiere.ieva@gmail.com, www.ierikudzirnavas.lv, 
GPS 57.209198, 25.169506

  Ieriķi, Amata piirkond, +371 28681083, +37164119024, turisms@and.lv, www.amata.lv

73. Nītaure vesiveski. Unikaalse looduskivist hoone ajalugu algab 19. sajandi algusest. Seda oli kasutatud 
vesiveskina enam kui sada aastat. 2006. aastal sai veski täielikult taastatud ja sellest sai külalistemaja. Taastamise 
käigus on säilinud looduskivist müür, vanaaegsed talad ja veski imeline aura, mis seob vanu aegu tänapäevaga. 
Külalistemajas saab õhtust süüa, puhata mugavalt sisustatud tubades ning nautida saunamõnusid ehtsas maasaunas.
Nītaure, Amata piirkond, +371  28352982, +371 26410627, sales@nitauresdzirnavas.lv, www.nitauresdzirnavas.lv, 
GPS 57.073620, 25.185513

74. Anna mõis. Esimene mõisnike maja ehitati juba 18. sajandi keskel. Anna mõisa ajalugu on sügavalt seotud kogu 
läti rahva ajalooga, sest mõisas on mõisaomanike laste koduõpetajana töötanud silmapaistev läti rahva elu uurija 
Garlieb Merkel. Tänapäeval on Anna mõisa aidahoone taastatud ja seal tegutseb Anna Hotell, mis on Baltimaade ainus 
prestiižsesse Best Design Hotels gruppi kuuluv hotell. Taastatud on ka ajaloolise Anna mõisa vundament.
Annas, Amata piirkond, +371 64180700, anna@annashotel.com, www.annashotel.com, GPS 57.036495, 25.367844

75. Ühepuupaatide (haabja) park on jalutamise ja rekreatsioonipark, kus on tänapäevani mittesäilinud 
lähiümbruse mõisate ja teiste hoonete miniatuurid, mis annavad olulise ülevaate ajaloost. Puukäsitöö muuseumis 
saab teada, kuidas meistrid nikerdasid olmeesemeid nii mõisahärrade kui lihtinimeste tarbeks. Pargi erinevates osades 
on rajatud jalutusrajad mitmete vaatamisväärsustega.
„Vienkoči”, Līgatne piirkond, +371 29329065, info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv, GPS 57.190701, 25.052004

76. Līgatne paberivabriku kultuuriajalooline keskus. Unikaalne 19. sajandi industriaalhoonestuse näide 

koosolekute maja, haigla, kool, sünnitusmaja, apteek. Ajaloolises keskuses on ka lüüside-kanalite-sildade süsteem. 
Elanike ja paberivabriku vajaduseks on liivakivi kaljudesse rajatud rohkem kui 300 tehislikku koobaskeldrit, mida 
kasutatakse osaliselt veel tänapäevalgi.
Spriņģu tänav 2, Līgatne, 371 64153169, +371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv, 
GPS 57.233509, 25.039711

  Līgatne, Sprinģu tänav 2, +371 64153169, +371 29189707, info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv

77. Rauna lossivaremed kuuluvad Läti paremini säilinud lossivaremete hulka. Loss ehitati 1262. aastal Riia 
peapiiskop Albert II algatusel ja on olnud üks tähtsamaid piiskopkonna keskusi. Vaatlustorni on rajatud vaateplatvorm, 
kust saab vaadelda vägevaid lossivaremete müüre ning heita pilgu ka Rauna linnale.
Rīgas tänav 26, Rauna, + 371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS 57.330460, 25.610720

78. Rauna luteri kirik on ehitatud 13. sajandil. Pühakoda on keskajal üle elanud mitu sõda, kuid vaatamata 
kõigile raskustele siiski säilinud tänapäevani. Nüüd on see koht, kus saab kuulata orelimuusika kontserte, osa saada 
jumalateenistustest ning ronida kiriku torni, et näha ülevalt Rauna linna.
Valmieras tänav 3, Rauna, + 371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv, GPS  57.332474, 25.610018

79. Rauna lubjapõletusahjud. Rikkalike traditsioonidega keraamikatöökojas valmistatakse eriotstarbe ja -disainiga 
keraamilisi esemeid. Külastajad võivad jälgida nii keraamikute igapäevatööd kui ka iase oma oskusi proovile panna. 
„Ķieģeļceplis”, Rauna piirkond, +371 29412265, ecinis@apollo.lv, www.rauna.lv, GPS 57.314113, 25.729967

  Rauna, Valmieras tänav 1a, +371 64177014, +371 27775764, raunatic@gmail.com, www.rauna.lv

80. Mēri mõis ja park, Smiltene koduloomuuseum. Mõis on ehitatud 1905. aastal. 2011. aastast alates 
tegutseb siin Smiltene piirkonna muuseum, mis pakub vaatamiseks ulatuslikku meditsiiniesemete, puust esemete 
ja käsitööesemete kollektsiooni, erinevaid fotosid ja tekste Birzuļi põhikooli ajaloost, ning vanu ja väärtuslikke 
raamatuid. Külalised on oodatud kaasa lööma erinevatel teemaüritustel. Mõisapargis kasvab Baltimaade kõige 
laiaharulisem tamm.
Mēri, Smiltene piirkond, +371 29227562, zinaida.berza@gmail.com, http://www.smiltene.lv/smiltene_novada_muzejs, 
GPS 57.444985, 26.092578 

81. Smiltene mõisakompleks ja Printsess von Lieveni maiustused. Mõis on rajatud sama mäe tippu, kus 
asus vanasti Smiltene linn. Prints Paul Lieven oli esimene sotsiaalsete ideede, mis puudutasid arengut, heaolu ja 
ilu, väljamõtleja ning levitaja. Smiltene tehnikum mõnes mõttes jätkab printsi alustatud teekonda – seal jätkuvad 
külalislahkuse ja toiduvalmistamise traditsioonid, mida õpetatakse noortele. Külastajad saavad maitsta Prints Paul 
Lieveni kaasa maiustusi, tutvuda printsi pagariäriga, ööbida hotellis Kalna Ligzda ning avastada erinevaid aktiivse 
vabaaja veetmise võimalusi.
Kalnamuiža, Smiltene piirkond, +371 64772173, +371 29152919, +371 29563923 inguna.avota66@inbox.lv, 
www.smiltenestehnikums.lv, GPS 57.428521, 25.907423

  Smiltene, Dārza tänav 3, +371 64707575, tourism@smiltene.lv, www.smiltene.lv

82. Kultuurhariduslik kava Leivakoda. Talumaja Donas külastus loob erilise lätipärase tunde. Meeldejäävaid 
hetki pakub perenaise külalislahkus, kaasahaaravad jutustused ja leivaküpsetamisel kaasalöömine. Võimalus nautida 
Vidzeme rahvapärast lõunasööki koos omaküpsetatud leiva, ehtsa taluvõi, peki ja meega, juurde juua maapiima või 
taimeteed. Lätipärane eine, saun ja magus uni taastab jõudu edasiseks teekonnaks.
„Donas”, Smiltene piirkond, +371 26425426, donas@inbox.lv, www.maizesdarbnica.blogspot.com, 
GPS 57.4417201, 25.7337006  

83. Jērcēni mõisakompleks ja park on kujundatud 19. sajandi keskel. Kompleksi peahoone on Jērcēni mõisa 
„Fräuleinite“ maja, mille parun Krüdener ehitas oma vallalistele õdedele. Hoone siseruumide interjööris on märgatavad 
mitmed ajaloolised elemendid – ahjupottidest ahi, puitlagi, ukseavad jms. Mõisa aidahoones on näitusesaal, kus on 
linnu- ja loomatopiste kogu. Aidahoonet saab kasutada ka lasketiiruna.
Jērcēnmuiža, Strenči piirkond, +371 6715652, ilvija.kimse@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv, 
GPS 57.6912181, 25.6503270

  Strenči, Rīgas tänav 7, +371 64715667, tic@strencunovads.lv, www.strencunovads.lv

84. Naukšēni mõis ja Rahvamuuseum. Naukšēni mõis asub Ruja jõe kaldal ning selle ajalugu ulatub 16. 
sajandi lõppu. Praeguse välimuse sai mõis 1843. aastal ja see kuulub kujunduselt ampiirstiili. Läheduses tegutseb 
Rahvamuuseum, mis pakub jutustusi Naukšēni valla inimestest ja ekskursioone endisel mõisa territooriumil.
Naukšēnu muiža, Naukšēni piirkond, +371 26452037, cilvekmuzejs@naukseni.lv, www.cilvekmuzejs.naukseni.lv, 
GPS 57.883062, 25.447033

85. Oleri mõis. Varaklassitsismi stiilis ehitatud mõisakompleksi haldab ühendus Oleri mõis. Hooned on taastatud 
traditsioonilisi ehitusvõtteid ja materjale kasutades. Maastikuaed on kujundatud järgides 19. sajandi lõpu traditsioone, 
mis määrab ka taimede valiku. Mõisaaia nüanssiderikas toonide kooskõla, valguse ja varjude mäng ning läbimõeldult 
valitud õitsvate põõsaste lõhn muutub märkamatult talupäraseks ümbruskonna maastikuks.
Oleri, Rūjiena piirkond, +371 29251565, +371 29224494, olerumuiza@inbox.lv,  www.olerumuiza.lv, 
GPS 57.809493, 25.362317  

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

86. Burtnieki mõisapark (10 ha) on riikliku tähtsusega looduskaitseala, rajatud 1860. aastal. Pargi radade asetus 
ja lillepeenrad harmoneeruvad põõsaste ja puude gruppidega, tiikide ning nendes asuvate saarekestega. Pargis on 
suur puude mitmekesisus – ligikaudu 70 erinevat puu- ja põõsaliiki. Pargi kujundust on nõustanud tunnustatud 
maastikuarhitekt W. M. A. Engelhart.
Burtnieki, Burtnieki piirkond, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, www.burtniekunovads.lv, 
GPS 57.698952, 25.277999

   Burtnieki, Jaunatnes tänav 15, +371 64226502, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, 
www.burtniekunovads.lv

87. Valmiera mõisapark. Valmiera mõisapargi eredaim aeg oli 18. sajandi lõpp, millal mõisat juhtis prints Peeter 
August. Tema ehitas 1764. aasta paiku neobarokk stiilis villa sinna, kus praegu asub Valmiera mõisapark ja Valmiera 
mõisatorn. Ajaloolistel andmetel on mõisat külastanud mitmed kuninglikud külalised – Venemaa keisrinna Katariina 
II, Preisi kuninganna Luise. 
Dzirnavu tänav 1, Valmiermuiža, Burtnieki piirkond, +371 22033707, turisms@burtniekunovads.lv, 
www.burtniekunovads.lv, GPS 57.555809, 25.431110

  Valmiermuiža, Dzirnavu tänav 2, +371 29135438, info@valmiermuiza.lv, www.valmiermuiza.lv

88. Valmiera vanalinna kompleks. Valmiera väike vanalinnakompleks Koiva jõe (Gauja) kaldal pakub mõnusat 
puhkust kõrvalolevast linnasaginast. Vanalinna keskel asuvad Liivi ordulossi varemed, püha Simeoni kirik (ehitatud 
1283. a), millel on tänaseni säilinud keskaegne ilme. Valmiera muuseumikompleks tutvustab muistset ja kaasaegset 
linna. Muuseumi territooriumil saab avastada keskaegse Liivi ordu linnuse varemeid, mis on riikliku tähtsusega 
arheoloogiamälestis. Külastajad on oodatud tutvuma näitusesaali väljapanekutega, uudistama „Vana apteeki“ ja 
„Ajaloolist ürdiaeda“. Samal alal kasvavad mitmed Valmiera põlispuud. 
Bruņinieku tänav 3, Valmiera, +371 64223620, +371 64224770, muzejs@valmiera.lv, muzejs.valmiera.lv, 
GPS 57.539339, 25.428854

  Valmiera, Rīgas tänav 10, +371 64207177, tic@valmiera.lv, visit.valmiera.lv

89. Dikļi loss. Vanimad teated mõisa kohta pärinevad 1456. aastast. Loss on ehitatud 1896. aastal, restaureeritud 
2003. aastal, säilitades mitmeid esialgseid puidust elemente interjööri osana. Dikli lossis asub Läti ainuke Ärkamisaja 
silmapaistvamate maalikunstnike tööde ekspositsioon, antiikmööbli kollektsioon ning unikaalne kaminate ja ahjude 
kollektsioon. Lossis asub neljatärnihotell, restoran, puhkekompleks. Mõisa aidahoones on avatud avar saal näituste ja 
kontsertide korraldamiseks. Lossis pakutakse giidiga ekskursiooni.
Dikļi, Kocēni piirkond, +371 64207480, www.diklupils.lv, GPS 57.598101, 25.102071

90. Ozoli mõisakompleks asub Ozoli järve kaldal. Loss on ehitatud 18. sajandi lõpus varaklassitsismi stiilis, 
19. sajandi lõpus kujundati selle kõrvale imeline park. Lossi fassaadi viimistlus on hiilgavas klassitsismistiilis, 
varaklassitsismi stiilis interjööri dekoratsioonid tehtud stukk-tehnikas. Tänapäeval asub hoones Ozoli mõisa põhikool.
Ozolmuiža, Aloja piirkond, +371 64037619, GPS 57.639795, 25.054536  

91. Puikules mõis ja park. Telliskivist mõisa loss on ehitatud Tudori neogooti stiilis parun von Clodtile vana 
härrastemaja asemele 19. sajandi 70-ndatel aastatel. Selle kõrvale kujundati 4,9 ha suurune park. Tänapäeval asub 
hoones kool.
Puikule, Aloja piirkond, +371 64034125 GPS  57.687614, 24.886802  

92. Vīķi mõis ja park. Telliskivist Vīķi mõisa loss on ehitatud 1890. aastal neogooti stiilis ilma tornita, lameda 
katusega. Mõis ja park asub maalilisel Salaca jõe kaldal. See on olnud ka Läti peaminister August Kirschteini valduses.
Vīķi, Staicele maa teritoorium, Alojas piirkond, +371 27806452, GPS 57.859359, 24.801466  

  Staicele, Lielā tänav 13, +371 64035371, +371 27806452, turisti@staicele.lv, www.aloja.lv

93. Ainaži (Heinaste) Merekooli muuseum. Muuseum asub esimese Läti merekooli hoones. Kool asutati 

ajalugu Vidzeme rannikul. Muuseumi aias on ankrute, miinide ja laevakruvide kollektsioon, samuti vanade “merelõvide” 
skulptuurid, ning ausammas kartulitele. Jah, samadele kartulitele, mida Ainaži rahvas müüs Peterburis, et avada 
merekool.
Valdemāra tänav 47, Ainaži, +371 64043349, www.ainazumuzejs.lv, ainazumuzejs@apollo.lv, 
GPS 57.864814, 24.360500

  Ainaži, Valdemāra tänav 50a, +371 64043241, +371 64071309 tic.inta@salacgriva.lv

  Salacgrīva, Rīgas tänav 10a, +371 64041254, +371 26463025, saltic.baiba@salacgriva.lv, 
tourism.salacgriva.lv

94. Lāņu mois (vaadeldav ainult väljastpoolt). Lāņu mõis valmis 1872. aastal kohas, mida vanasti kutsuti Shtillfriedaks. 
Kuni 1940. aastani oli mõisa omanikuks olnud parun Reinhardt von Vegesack. Lāņu mõis oli kaunis ja hästi hooldatud, 
seda kutsuti jahilossiks, kuna siia sõitsid jahile härrad välismaalt – Saksamaalt, Itaaliast ja Prantsusmaalt. Lossi 22 toas 
oli uhke mööbel, põrandad olid kaetud vaipadega. Mõisa aeda ja parki käis hooldamas aednik Saksamaalt. Praegu 
ootab mõis uut peremeest, kes sooviks investeerida, et taastada mõisa endine hiilgus ja elegants. 
Lāņi, Salacgrīva piirkond, GPS 57.673028, 24.368631

95. Liepupe mõis. Mõis on ehitatud 1751. aastal. Selle ajalugu on sündmusterohke, mistõttu on Liepupe taastatud 
mõisa pööningule sisse seatud näitus mõisa ja selle omanike ajaloost. Mõisa roheline park on taastatud, eriti palju 
hoolt on kantud vanade puude eest. Pargi territooriumile on rajatud oranžerii. Mõisa hoones tegutseb hotell. 
Liepupe, Salacgrīva piirkond, +371 27802801, +371 26382899, +371 64020268, info@liepupesmuiza.lv, 
www.liepupesmuiza.lv, GPS 57.463024, 24.471772

96. Dunte mõis ja Münchhauseni muuseum. Dunte mõisa härrastemaja on ehitatud 17. sajandi esimesel poolel, 
ehitustöödega lõpetati 1764. aastal. Mõisa härrastemaja vastas asus mõisavalitseja ja metsavahi maja, praegu asub 
selles Münchhauseni muuseum.
Dunte, Salacgrīva piirkond, +371 64065633, +371 64065634, minhauzens@minhauzens.lv, www.minhauzens.lv,   
GPS  57.404829, 24.425222

97. Limbaži lossimõis ja keskaegsed lossivaremed. 19. sajandi alguses ehitatud Riia rae uude lossi ehk 
Lossimõisa (Pilsmuiža) valitseja hoonesse on sisse seatud Limbaži muuseum. Uusim väljapanek on pühendatud 
Läti Vabariigi hümni sõnade ja viisi autorile, Karlis Baumanisele. Loss on üks Läti vanimatest kaitserajatistest ja Riia 
peapiiskopi residentsidest. Lossi väravatorn on Lätis ainus, kus on säilinud unikaalne langevõre fragmentidega värav.
Burtnieku tänav 7, Limbaži, +371 26351433, limbazu_muzejs@limbazi.lv, GPS 57.515768, 24.713854 

98. Elava hõbeda muuseum vanas raekojas. Muuseumis saab näha ehteid - nii väikseid dekoratiivesemeid 
kui ka suures formaadis kunstitöid, sealhulgas unikaalset tööd Tuleviku loss 3001, mis on kujundatud rohkem kui 
30 kilost hõbedast, olles Baltimaades suurim hõbedast tehtud kunstiteos. Muuseum pakub vaatamiseks erinevaid 
kollektsioone, giidi teenuseid, võimalust näha tööprotsessi, koolitust töökojas. Vana raekoja mansardkorrusel on 
säilinud 18. sajandi lõpu seinamaalingud. 
Burtnieku tänav 4, Limbaži, +371 29356858, ligita.auzere@gmail.com,  www.sudrabamuzejs.lv, 
GPS 57.515168, 24.713659

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

99. Katvari mõisapark. Mõisa pargi kujunduses on säilinud 19. sajandi alguse baroki-klassitsismi ilmingud. 
Külastajaid paeluvad pärnaalleed. Kõige grandioossemad on ülemisel terrassil paiknevad, 400 aastat vanad, 
4-5 m ümbermõõduga ja kuni 40 m kõrgused pärnad. Muljetavaldav on ka mõisa lõunapoolel asuv kastanisalu. 
Meeldejäävaim kõigist Katvari istandikest on pärnade põhja-labürint koos omapäraselt kujundatud pärnadega.
Katvari kool, Katvari, Limbaži piirkond, +371 64070608, tic@limbazi.lv, GPS 57.5588732, 24.801771

100. Igate lossikompleks. Igate loss on ehitatud neorenessanss stiilis umbes 1880. aasta paiku. Lossis asub hotell, 
lossi ruume üüritakse välja pidudeks, romantilisteks pulmadeks, elegantseteks bankettideks ja ballideks. Veski 
hoonesse on sisse seatud hubane lätipärane kõrts maitsvate toitudega. Läheduses asub Püha Ristija Johannese ja 
Maarja Magdaleena kirik, mis on esimene Läti oikumeeniline kirik ja E.Melngailise Vidridži koduloomuuseum. 
Igates pils, Limbaži piirkond, +371 29245500, igatespils@igatespils.lv, www.igatespils.lv, 
GPS 57.3806984, 24.6830865

101. Bīriņu loss ja park. Uhke loss on ehitatud 1860. aastal ja see on Läti lossi arhitektuuris üks omapärasemaid 
poolkaares ja neogooti stiilis ehitatud hooneid. Lossis asub hotell ja restoran, samuti ruumid nii pulmade kui ka 
seminaride korraldamiseks. Lossi ümbritsevad maalilised pargid ja järved. Tervistavalt mõjuvad erinevad saunad, 
ratsutamine, paadisõidud ja jalutuskäigud mööda muistse pargi radasid.
Bīriņu pils, Limbaži piirkond, +371 64024033, hotel@birinupils.lv, www.birinupils.lv, GPS 57.244144, 24.659166  

102. Neibāde park. Neibāde kuurordi (läti keeles: Jaunā peldvieta – Uus ujula) asutamisel 1823. Aastal mõeldi 
ka külastajate puhkuse peale. Sealne puhkus oli hariv - toimusid kontserdid, loengud ja tantsimine. Harrastada sai 
aktiivset puhkust - paadisõidud Ķīšupe jõel, jalutuskäigud värskes õhus. Inglise stiilis pargi kujundas aednik Akerberg. 
1877. aastal käskis parun A. von Pistolkors püstitada parki ausammas, tähistades sellega esivanemate saavutusi 
Neibāde asutamisel ja rajamisel.
Ainažu tänav 42a, Saulkrasti, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv, GPS 57.2768413, 24.4190006

  Saulkrasti, Ainažu tänav 13b, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv

103. Pēterupe (Peetrijõe) ajalooline keskus hõlmab endas Peetrijõe kirikut, kirikumõisat Līgotnes, kirikuõpetaja 
Janis Neilandsi 1879. aastal istutatud pärnaalleed ja Johann Wilhelm Knierimi 1869. aastal istutatud põlistamme. 
Esimene Peetrijõe koguduse kirik ehitati 1641. aastal. Neljas, 1856. aastal ehitatud kirikuhoone on säilinud 
tänapäevani.  Juba 17. sajandi lõpust alates on Peetrijõe kirikumõisa mainitud kirjalikes allikates, selle park ja hooned 
on osaliselt säilinud tänapäevani.
Ainažu tänav 4, Saulkrasti, www.saulkrastubaznica.lv, GPS 57.2607690, 24.4166962

104. Saulkrasti jalgrattamuuseum. Muuseumis on välja pandud üks esimestest suure esirattaga jalgratastest, 
esimene täispuhutavate rehvidega jalgratas ja isegi puust jalgratas. Peale jalgrataste on kollektsioonis hulgaliselt 
muid asju, mis on seotud jalgratta kasutamise, rattaspordi, jalgrattaseltside ja jalgrataste tootmisega. Muuseumis on 
Läti ainus vanade jalgrataste kollektsioon. Kollektsiooni loomist alustati 1977. aastal.
Rīgas tänav 44a, Saulkrasti, +371 28883160, latvello@inbox.lv, www.velomuseum.lv, 
GPS 57.2418473, 24.4010733

105. Katariina II pärnad. 1764. aastal tegi Katariina II ringreisi Eesti- ja Liivimaa (Vidzeme) kubermangus. Keisrinnal 
oli soov veenduda, kas tõepoolest on veel selliseid kubermange, kus talumehed ei oska lugeda ega kirjutada ja keda 
saab osta ja müüa. Kaunis ümbruskond innustas keisrinnat, ta käis suplemas Valge luite (Baltā kāpa) lähedal ja istutas 
sinna kaks pärna. Täna on pärnade tüve ümbermõõt 3,7 m ja 2,7 m. 
Kāpu tänav 2, Saulkrasti, +371 67952641, tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv, GPS 57.2336274, 24.3926184

106. Carnikava kodulookeskus. 17. sajandil asus Carnikavas Koiva (Gauja) jõe alamjooksul ainus üleveoparv, 

ehitati 2012. Aastal Koiva kaldale, milles nüüd asub kodulookeskus. Ekspositsioon tutvustab maakonna väärtusi ja 
erakordseid silmupüüdja oskusi.
Jomas tänav 7, Carnikava, +371 29128086, +371 29326285, tic@carnikava.lv, www.tourism.carnikava.lv, 
GPS 57.1353296, 24.2713164

  Carnikava, Stacijas tänav 5, +371 67708443, +371 29326285, tic@carnikava.lv, 
www.tourism.carnikava.lv

107. Riia ja Riia vanalinn. Riia vanalinn Vecrīga on Riia vanim linnaosa, kantud UNESCO maailma kultuuripärandi 
nimistusse. Riia linna arengut keskajal juhtisid kolm rivaalitsevat jõudu - vaimulikud, Liivi ordu rüütlid ja Riia 
linnakodanikud (kaupmehed ja käsitöölised). 2007. aastal pälvis Riia Euroopa kultuuripärandi märgise tänu vanalinna 
panoraamile ja selle siluetile. Riia on 2014. aastal Euroopa Kultuuripealinn.

  Riia, Rātslaukums 6, +371 67037900, info@rigatic.lv, www.liveriga.lv
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