
Bulduri  –  Ri ia  kesklinn
Läbi metsade Riia

PRAKTILINE INFO

23.  PÄEV

Ranniku matkaraja lõik kulgeb Jūrmalast läbi metsaste alade Riia suunas. Pärast 
Lielupe jõe silda lookleb rada läbi puithoonestusega Priedaine, piki Lielupe jõe 

paremkallast ja keerab Bolderāja luite lõunaosa suunas. Põigates läbi Kleistu metsa 
ja kulgedes paralleelselt Lāčupe kalmistuga jätkub matkarada ajaloolises Pārdaugava 
linnaosas – mööda Buļļi ja Daugavgrīva tänavaid ning läbides Dzegužkalnsi. Möödudes 
Zunda kanalist ja Āgenskalnsi lahest jõuab matkaja Daugava jõeni, ületab vana kivisilla 

ja on matkapäeva lõpuks jõudnud Riia raekoja platsile.

Foto: Ivars Ķezbers

  23 km

     8–10 tundi

      Bulduri raudteejaamas

       Riia raekoja platsil, Riia 
turismiinfokeskuse kõrval

 
  Bulduri – Priedaine – 

Liepezers – Lāčupe – 
Iļģuciems – Riia vanalinn

 Enamjaolt asfalt, (liivased) 
metsateed, kivisillutis, paiguti 
ka kruusateed.

    Keskmine

     Puuduvad

     Vārnukrogsi tee on käänuline 
ja ilma kõnniteeta, seal tuleb 
olla ettevaatlik. Kleistu ja 
Buļļu tänavate ristmik.

     Metsateed võivad olla liivased 
või niiskel ajal ka porised. 
Tänavatel ja teedel liigeldes 
tuleb järgida liikluseeskirja. 

Priedaine ja Lāčupe vahel 
ei ole teenindusasutusi. 
Kergliiklusteedel tuleb 
kõndida jalakäijatele mõeldud 
alal. Tähelepanelik tuleb olla 
ka kergliiklusteid ületades.

 Liepezersist, Kleistist ja 
Lāčupe kalmistu juurest 
saab Riiga ühistranspordiga 
(sõiduplaanid: saraksti.
rigassatiksme.lv). Buldurist 
ja Priedainest saab Riiga 
ka rongiga (www.1188.lv). 
Līvu veekeskuse juures on 
rattarent. Riiga viib 16 km 
pikkune kergliiklustee.
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Gulf of Finland

POLAND
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VAATAMIST VÄÄRT!
1  Bulduri. Sinilipurand. Lähikonnas asub 

19. sajandist pärit luteri kirik. Rannast 
tulles viib tee läbi maineka elurajooni, 
kus on nii ajaloolisi kui ka tänapäeva-
seid maju. On võimalus külastada 
Jūrmala kunstnike maja näitusesaale. 
GPS: 56.98156, 23.85076

2 � /éYX�YHHSDUN��Üks suurimaid veeparke 
kogu Põhja-Euroopas. T: +371 67147240;  
GPS: 56.97387, 23.86020

3   %DOWÃ�NÃSD Ǟ�YDOJH�OXLGH. Lielupe 
jõe paremkaldal, Buļļupe jõe lähedal, 
moodustus 18. sajandi keskpaigas  
15–17 m kõrgune luitepaljand. 
GPS: 56.99033, 23.93989

4 � %ROGHUÃMD�OXLGH��Suurim Pārdaugavas 
asuv luidete rida. GPS: 56.99138, 23.96206

5  8. Daugavpilsi jalaväepolgu mälestuspaik. 
Asutati 1919. aasta vabadusvõitluses 
hukkunud sõdurite auks.  
GPS: 56.98904, 23.98634

6  Kleistu mets.  
GPS: 56.97940, 23.99917

7 � /ÃÏXSH�NDOPLVWX�ehk Laatsaruse kalmistu 
rajati 19. sajandi lõpus.  
GPS: 56.97616, 24.02042

8 � 1RUGHñL�P·LV��Üks Riia väljapaistvamaid 
barokiajastu puitehitisi, esmakordselt 
mainitud 16. sajandil.  
GPS: 56.96364, 24.06036

9 � ']HJXĨNDOQV��Riia kõrgeim punkt,  
kõrgus 28 m merepinnast. 
GPS: 56.960914, 24.068169 

10 � $MDORROLVH�=XQGD�N¾OD�DOD� mis asub 
Daugavgrīva tänava ja Zunda kanali vahel. 
Piirkonna vanim ja suurim teadaolev 17. 
sajandi asum. GPS: 56.96197, 24.07268

11  Vantsild. Pikkus 560 m, 
kandekonstruktsioon: 312-meetrine 
terasvalust sille ja üks kandev 
raudbetoonpiilar. Avati 1981. a. 
GPS: 56.94808, 24.07976

12  Raudteemuuseum. Muuseumis saab 
teada, kuidas juhitakse rongiliiklust ja 
mismoodi töötavad erinevad seadmed. 
Välja on pandud mitmesugused vedurid ja 
vagunid. GPS: 56.94089, 24.09456

13  Läti rahvusraamatukogu. Suursugune 
hoone avati külastajatele 2014. aastal 
ning rahvasuus on see saanud hüüdnime 
Valguse loss – see on väljend kirjanik 
Auseklise (1850–1879) luuletusest, mis 
tähistab võimast teadmiste pagasit. 
Hoone välisilmet on inspireerinud 
kirjanik Rainise (1865–1929) näidendis 
“Kuldne ratsu“ kirjeldatud klaasist 
mägi, mille tipus on uinuv printsess. 
Mäetipu vallutada ja printsessi unest 
äratada suudab vaid siiraste kavatsustega 
heasüdamlik lihtne noormees.  
GPS: 56.94112, 24.09649

14  Kivisild. 503 m pikk graniidist, 
metallkonstruktsiooniga sild, mis 
ühendab ülejõe piirkonda Pārdaugavat 
Riia vanalinnaga. GPS: 56.94321, 24.09832

15  Raekoja plats oli keskajal linna 
keskväljak ning kuni 19. sajandini linna 
majanduslik ja administratiivne keskus. 
II maailmasõjas väljak sisuliselt hävis. 

Raekoda taastati täielikult 2003. aastal, 
samuti Mustpeade maja ja Rolandi kuju. 
Kõrvalasuvas, 1970. aastal nõukogude ajal 
ehitatud hoones asus Läti okupatsioonide 
muuseum, mille ekspositsioon on hoone 
renoveerimise ajaks viidud Rainise 
bulvarile. GPS: 56.94751, 24.10651

TEENUSED 
  Majutus

 Riia linnas on ööbimisvõimaluste valik 
väga lai.

 Toitlustus
 Riia linnas on toitlustusasutuste valik 

väga lai.

 Poed
 Leitavad kogu marsruudi vältel.

 Avalik transport
 Rong: Bulduri – Riia www.pv.lv
 Babīte jaam – kesklinn – Preču 2  

(buss nr 13); Lāčupe kalmistu – kesklinn – 
Abrene tänav (buss nr 39)

 Riia ühistransport: www.rigassatiksme.lv

TURISMIINFO
 Riia turismiinfokeskus, Raekoja plats, 

Rātslaukums 6, 
www.LiveRiga.com, T: +371 6703 7900; 
GPS: 56.947260, 24.107069
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