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Tūrisma karte 
Latvija
Iedvesmojies un atklāj!

Rīga

Vairāk nekā 800 gadu vēstures valdzinājumu Vecrīgā atradīsiet 
ik uz soļa – no iespaidīgām Viduslaiku baznīcām un atklājumiem 
bagātiem muzejiem līdz stilīgām kafejnīcām un restorāniem 
pārpilnām ieliņām un laukumiem.

Sigulda

Gaujas senlejas krastos iekārtojusies viena no skaistākajām Latvijas 
pilsētām, kurp doties pēc elpu aizraujošām ainavām un adrenalīna 
pārpilnām aktivitātēm visu cauru gadu.

Rundāles pils 

Greznākajā pilī Baltijā laiks paskries nemanot, iepazīstoties ar 
Kurzemes hercogistes galma bezrūpīgo ikdienu 18. gadsimta 
istabās, zālēs un reibinošajā rožu dārzā.

Baltijas jūras piekraste

No baltu smilšu pludmalēm līdz iespaidīgiem stāvkrastiem, 
smilšakmens klintīm un jūrā sabirušiem laukakmeņiem – atrodiet 
savai sirdij mīļāko gabaliņu no vairāk nekā 500 km garās 
piekrastes!

Ķemeru Nacionālais parks

Uzvelciet ērtus apavus pastaigām pa koka laipām, kāpšanai 
skatu torņos un velosipēda pedāļu mīšanai, atpūšoties no  
ikdienas burzmas!

Jūrmala

Lielākais piejūras kūrorts Baltijā ar vairāk nekā 25 km garu 
baltu smilšu pludmali, veselīgo priežu silu gaisu, SPA un 
dziednīcām palīdzēs Jums atjaunot spēkus un baudīt dzīvi visā 
tās krāšņumā!

Dabas parks Tērvete

Paciemojieties pie draudzīgās raganas un rūķiem, kuriem meža 
vidū ir pat vesela pilsēta, pārbaudiet savu veiklību gaisa takās 
vai izbaudiet citas aizraujošas aktivitātes kopā ar visu ģimeni!

Līgatne

Dabas takas ar savvaļas dzīvniekiem, alas, kurās mājo amatnieki 
un vīndari, un parks, kurā viss radīts no koka – tas viss ļaus 
sajusties līdzsvarā ar dabu.

Cēsis

No viduslaikiem vecpilsētā saglabājies ne tika bruģēto ieliņu un 
kārniņu jumtu šarms, bet arī iespaidīgākās pilsdrupas Latvijā, 
kuras var iepazīt pils kalpotāju pavadībā un lukturu gaismās.

Aglonas bazilika

Vienā no pazīstamākajām katoļu svētvietām pasaulē sajutīsiet 
auru, kura liek kaut uz brīdi aizmirst par ikdienas rūpēm un 
steigu un padomāt par to, kas dzīvē ir pats svarīgākais.

Kuldīga

Šarmantā mazpilsēta ir kā radīta romantiskām brīvdienām, 
jo nevar neiemīlēties tās vecpilsētā ar senajām koka ēkām, 
gleznainajā ķieģeļu tiltā un platajā Ventas rumbā, kurai pāri lido 
zivis.

Liepāja

Karostas skarbums un Baltijas jūras valdzinājums nevienu 
neatstāj vienaldzīgu! Taču pilsētas sejā saskatīsiet arī 
izsmalcinātu Jūgendstila arhitektūru un garākās dzintara krelles 
pasaulē.

Ventspils

Ģimenei draudzīgajā pilsētā varēsiet ieraudzīt "ganāmies" 
neparastas govis, laiski atpūsties baltu smilšu pludmalē, 
izklaidēties atrakciju parkos, pavizināties ar mazbānīti Piejūras 
brīvdabas muzejā un izbaudīt vēl daudz ko citu.

Gadskārtu svētki

Latviešus vislabāk var iepazīt caur tradīcijām, ar kādām tiek 
svinēti vasaras un ziemas saulgrieži, Lieldienas, Miķeļi, Mārtiņi 
un jūras svētki – katrā no tiem atradīsiet ko īpašu.

Zilo ezeru zeme

Sēdieties laivā un dodieties pasapņot Latgales ezeru skaistajos 
līčos, vai izmetiet kādu loku apkārt to krastiem. Pa ceļam 
noteikti sastapsiet kādu viesmīlīgu latgalieti, kurš prot cept maizi 
un taisīt podus.

Kulinārais mantojums

Ja gribat pa īstam izgaršot Latviju, Jums jānobauda vietējie 
tradicionālie ēdieni un dzērieni, kurus bieži vien var atrast tikai 
noteiktos reģionos!
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Slīteres
Nacionālais
parks

Ķemeru
Nacionālais 
parks

Gaujas
Nacionālais

parks

Rāznas
Nacionālais

parks

 Apzīmējumi

 Tūrisma galamērķis

Galvenais ceļš

Ceļš ar atdalītām
kustības joslām

Vietējas nozīmes ceļš

Citi ceļi

Dzelzceļš

 Robežšķērsošanas 
punkts (starptautiskais)

 Robežšķērsošanas 
punkts (vietējais)

 Lidosta

Nacionālā parka robeža

Valsts robeža


