
Dubulti  – Lielupe  – Bulduri
Läti populaarseimad supelrannad

PRAKTILINE INFO

22.  PÄEV

Ranniku matkaraja lõigul Dubulti ja Lielupe vahel paikneb Liivi lahe kõige laiem liivarand – 
oma lugematute rannakohvikute ja puhkamisvõimalustega on see Jūrmala kuurortlinna 

suurim väärtus ja tõmbenumber. Rannaäärsetes luitemetsades on tihe tihe radade võrgustik, 
mis sobib hästi jalutamiseks ja kepikõnni harrastamiseks. Lielupe ranna ja Jūrmala 

vabaõhumuuseumi vaheline matkaraja lõik kulgeb Ragakāpa looduspargi territooriumil. 
Buldurisse saab mugavalt tagasi kõndida mööda Bulduri prospekti või 5. liini.

Foto: Jānis Salins

  15 km

     5–7 tundi

      Dubulti rand,  vastas 

       Bulduri raudteejaamas
 
  Dubulti – Majori – Dzintari – 

Bulduri – Lielupe – Bulduri 
raudteejaam

  Liivaluited, metsateed 
ja -rajad, asfaltkattega 
kõnniteed.

     Lihtne

     Puuduvad

     Ragakāpa loodusraja laudteed 
võivad niiskena olla libedad.

     Lielupe jõe suudmeala on hea 
linnuvaatluspaik.

 Kogu lõigu pikkuses võib 
kõndimiseks valida luidete 
taga asuvaid tänavaid, 
kõnniteid ja metsaradu. 
Põnev on ära käia ka Lielupe 
jõe suudmealal (umbes 
kilomeeter põhimarsruudist 
eemal).
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Gulf of Finland

POLAND

Foto: Ojārs Martinsons Foto: Ivars Kezbers

Foto: Jānis Salins

VAATAMIST VÄÄRT!
1  Dubulti kunstijaam. Euroopa ainuke 

kaasaegse kunsti ruum, mis toimib ühe 
katuse all tegutseva raudteejaamaga. 
T: +371 29548719;  
GPS: 56.97116, 23.77761

2 � $VSD]LMDV�PÃMD�Ǟ�NLUMDQLN�$VSD]LMD�PDMD��
Mitte ainult autentsed möödunud sajandi 
esimese poole sisustuselemendid ja 
tarbeesemed, aga ka nüüdisaegse 
projektsioonitehnikaga loodud kujutised 
ja interaktiivsed harivad mängud. 
T: +371 67769445;  
GPS: 56.97144, 23.78113

3 � (QGLQH�0DULHQEÃGH�VDQDWRRULXP��
Jūrmala esimene sanatoorium,  
mis ehitati 1870. aastal.  
GPS: 56.97301, 23.78650

4  Majori. Jūrmala keskus ja sinilipurand. 
Luitega paralleelselt kulgeb valgustatud 
promenaad.

5  Merepaviljon ja kilpkonnaskulptuur 
“Bruņurupucis“. 20. sajandi alguse 
juugendstiilis ehitatud merepaviljonis 
asus legendaarne restoran ja kuulus 
tantsusaal. Hoone on praegu elumaja. 
GPS: 56.97620, 23.79826

6 � (PéOLMD�5ÃFHQH�VXSHODVXWXV��Ehitatud 
20. sajandi alguses. Hoone on praegu 
elumaja. GPS: 56.97700, 23.80086

7  Jūras iela. Sellel tänaval kohtab 
pea kõiki Jūrmalale iseloomulikke 
arhitektuuristiile, mida esindavad 
23 riikliku ja kohaliku tähtsusega 
arhitektuurimälestist. 
GPS: 56.9754656, 23.8009798

8  Jomas iela. Jalakäijate tänav 
aastast 1987. Hooned on enamasti 
arhitektuurimälestised.  
GPS: 56.97300, 23.80110

9  Jūrmala linnamuuseum. Sissepääs 
tasuta. T: +371 67761915;  
GPS: 56.97123, 23.80139

10  Dzintari. Rikkaliku puhketaristuga 
sinilipurand. Kohe luitevalli taga asub 
legendaarne Dzintari kontserdisaal, 
kus saab aastaringselt nautida head 
muusikat. GPS: 56.97584, 23.81917

11  Lielupe. Üks linna vaiksemaid randasid, 
Lielupe jõe suudmeala lähedal.  
Seal asub ka nudistide rand. 
GPS: 57.00548, 23.92705

12   5DJDNÃSD�ORRGXVSDUN� Kaitsealune 
piirkond, mis moodustati vana 
männimetsaga kaetud luidete ja 
rannapiirkonna mitmekesise taimestiku 
säilitamiseks. GPS: 56.99613, 23.91551

13 � -ęUPDOD�YDED·KXPXXVHXP��-ūrmala 
kaluritalu majapidamised 19. sajandi 
lõpust ja 20. sajandi algusest.  
Sissepääs tasuta. T: +371 67754909;  
GPS: 56.99653, 23.91645

14  Jūrmala jahtklubi. Saab rentida paate ja 
SUP-i laudu. T: +371 29629947;  
GPS: 56.98136, 23.87521

TEENUSED 
  Majutus

 Lai ööbimisvõimaluste valik.  
 Rohkem infot: www.visitjurmala.lv

 Toitlustus
 Lai toitlustusasutuste valik.
 Rohkem infot: www.visitjurmala.lv

 Poed
 Jūrmalas

 Avalik transport
 Rongiühendus Riia, Sloka ja Tukumsiga u 

iga 20 minuti tagant. www.pv.lv
 Linnaliinibusside ja mikrobusside liiklus 
 www.marsruti.lv/jurmala
� �OH�/LHOXSH�M·H�9DNDUEXõõL�DVXPLVVH�saab 

parvega SolVita, T: +371 29549910.

TURISMIINFO
 Jūrmala infopunkt, Lienes iela 5, Majori,  

www.visitjurmala.lv, T: +371 67147900

COASTALHIKING.EU
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