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Nya guider varje månad: www.aftonbladet.se/resguider
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www.virtualriga.com 
Allt om stadens hotell, turism, transpor-
ter, väder och staden dokumenterad i 
webbkamera. Sajten är också välmatad 
med kultur- och eventtips och råd inför 
resan. Taxinummer och sightseeing-
platser. 

www.rigatourism.lv
Bra sajt med hotellinformation och bok-
ning, biluthyrning, väderrapport och kar-
tor över Riga och Lettland.

www.hotels.se
Här kan du leta boende online.

www.airbaltic.com
Boka inhemska flygbolaget.

www.rigathisweek.lv
Här hittar du senaste nytt om konst-

utställningar, restauranger, nattliv och 
mycket mer. Sajten tillhandahåller även 
vanlig turistinformation.

Ringa hit
Lettlands landsnummer 
är +371. 

Brandkår
01

Polis
02

Nödtelefon
112

Turistbyrån 
Den största ligger i Svart-
huvudenas hus, Ratslau-
kums 6, tel: +371 703 
7900. Turisthotline finns 
på tel: +371 220 33 000.

Vik 
här

5 telefonnummer

5 sajter

Fler guider på nätet Alla guider för 19 kr/månad RIGA LADDA HEM
ÖVER 100
RESGUIDER

✔ Måsten
✔ Stadsdelar
✔ Boende

✔ Mat & dryck
✔ Barer & klubbar  
✔ Shopping

✔ För barn
✔ Spa i Jurmala
✔ Praktiska fakta

publicerad
augusti 
2008

Rigaborna älskar sina blommor.
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Vill du snabbt uppleva en helt ny stämning? 
Då är Riga perfekt. Flygtiden på en timme 
är så kort att du inte hinner ställa om hjär-

nan innan du plötsligt slukas upp av folklivet i en 
baltisk saluhall, bänkar dig vid korvar, kaviar och 
piroger och strosar vidare genom blomstermark-
naderna mot Gamla stan. 
Gör som en Rigabo – ge bort en blomma i pre-
sent till någon du tycker om. Gå sedan på cocktail 
och shoppa till sent på kvällen. Riga är fullt av af-
färsliv och puls dygnet runt. Spårvagnarna slam-
rar och öst möter väst. Nära hälften av Rigaborna 
är fortfarande ryssar. Passa på att uppleva det rys-
ka köket. Men kom också ihåg Rigas tunga histo-
ria som visas i Ockupationsmuseets svarta hus. 
Det är enkelt att ta sig kors och tvärs i stan. Tråd-
buss, spårvagn, bussar och taxi – kommunikatio-
nerna är många och billiga men ofta väljer man 
ändå att gå. Gröna parker finns mitt i stan.
Höj blicken i jugendkvarteren. Här finns världs-
berömda fasadutsmyckningar från förra sekelskif-
tet. Som svensk turist kan man upptäcka sin egen 
historia på promenaderna i Gamla stan. Svensk-
porten och Kruttornet är minnen från den svens-
ka ockupationen som varade i nästan hundra år. 
Konventet är närmast meditativt innanför ljusa 
murar. 

Räcker inte avkopplingen i kullerstensstan 
är det lätt att ta tåget till Jurmala. En av Baltikums 
största spa-orter med 30 kilometer sandstrand 
och mängder av behandlingar att välja bland. Det 
passar som dagsutflykt. Men förboka spavistelsen, 
många ryssar och finnar har kommit på samma 
idé. Detta är lyxliv för en dag, möjligt att få upp-
leva på en baltisk weekendresa.

Text & foto: Maria Carlqvist
guider@aftonbladet.se

Valuta
1 lats (LVL) = 100 santimu, värd 
13,80 kronor (augusti 2008).

Språk
Lettiska och ryska. Cirka 43 pro-
cent av stadens invånare är rys-
sar. Du kommer numera långt 
även med engelska.

Tid
Ställ fram klockan en timme när 
du kommer till Lettland.

Säkerhet 
Visst kan du vandra utomhus 
i centrum på kvällstid. Men se 
upp för ficktjuvar, speciellt när 

du besöker Gamla stan.

Pass
Tänk på att ta med dig passet 

när du åker till Lettland. Fast 
landet blev medlem i EU den 1 
maj 2004 så är det fortfarande 
ett måste.

Flyg
Hit går dagliga turer som tar en 
timme. Air Baltic och SAS flyger 
från Arlanda och Norrköping, 
Ryan Air från Skavsta. Från 400 
kr t/r. 
S www.airbaltic.com
S www.ryanair.com
S www.sas.se

Från flygplatsen
Riga International Airport ligger 
13 km från stan. Ta buss 22 in 

till Rigas centrum, går var 30:e 
minut och kostar 5,50 kr. Räkna 
med en halvtimma in till stan. 
Taxi tar en kvart. 
S www.riga-airport.com

Hyrbil
Bil kan du hyra på Rigas flygplats 
där ett 10-tal uthyrningsfirmor 
finns på plats. 

Res med båt
Åk på kvällen och kom fram näs-

ta förmiddag. Från ca 350 kr t/r. 
Färjeterminalen ligger en kilome-
ter norr om Gamla stan. Fortsätt 
med spårvagn 7, 5 eller 9 från 
Ausekla till Rigas centrum.
S www.tallink.se

Tänk på
Tänker du shoppa i saluhallarna? 
Ta med en extra resväska att 
packa ner alla fynd i när du ska 
hem igen. Mat som inte är tax-
free får inte flyga i kabinen.

5 x viktiga fakta

5 x resan hit

Invånare
Cirka 800 000 personer bor i 
Riga.

Temperatur
Juli är varmast, temperaturer 
nära 20 grader, februari kallast, 
temperaturer runt 0 grader.

Turism
År 2007 hade Lettland 5,2 miljo-
ner utländska turister. 

Svenskar
Svenskar kommer främst för att 
turista. En femtedel reser i af-
färer och en liten andel hälsar på 

släkt och vänner.

Handelsstad
Historiskt sett har Riga alltid varit 
Baltikums viktigaste handelsstad 
på grund av sitt strategiska läge.

5 x snabbfakta - Riga

Invånare
Cirka 2,3 miljoner.

Arbetsvillkor
Minimilönen är 2 300 kronor per 
månad. Arbetslösheten låg på 
4,9 procent i januari 2008. 

Inflation
Var 14 procent i januari 2008.

Största importländer
Tyskland, Litauen, Ryssland och 
Estland. Sverige ligger på sjunde 
plats med 5,1%.

Helgdagar
Nyårsdagen 1 januari, arbetar-
nas dag 1 maj, midsommar 23 
och 24 juni, självständighetsda-
gen 18 november, julhelgen 25 
och 26 december.

5 x snabbfakta - Lettland

El
Du kan ladda mobilen som van-
ligt i eljacket med 220 volt.

Dricks 
Ja, om du vill. Men letterna har 
gärna restauranger med buffet 
där du betalar i en kassa precis 
det som du konsumerar.

Internet
Internetkaféer finns öppet dyg-
net runt på Elik Internet Café, 
Kalku 11 och på Planeta, Valnu 
41.

Taxi
Taxi är lätt att få tag på. Se skyl-
ten på taket. Den officiella taxan 
är 6-7 kronor per kilometer på 

dagtid plus startavgiften på 20 
kronor. Kolla att taxametern 
fungerar eller gör upp om priset 
i förväg. Red Taxis är välrenom-
merade, tel: +371 8001313.

Rökning
Förbjudet på de flesta allmänna 
platser, så som restauranger och 
klubbar sedan 1 juli 2006.

5 x praktiska fakta

Torna iela i Gamla stan.
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Gamla stan 
Vecriga, Gamla stan, är jättestor 
i Riga och här hamnar du nästan 
direkt. Strosa på kullerstensga-
tor och njut av vackra gamla hus 
från medeltiden, med tegeltak 
och varma färgskalor. Här lig-
ger många kaféer och pubar och 
antikhandlarna älskar kvarteren. 
Späckat av historiska platser 
kring domkyrkan, Torna iela och 
Svenskporten.

Jugendkvarteren
Lyft blicken! Kvarteren kring 
Alberta iela, Elizabetes iela och 
Strïlnieku iela bjuder på hela 
Art Nouveau-arkitekturen. På 

husväggarna finns fantastiska 
formationer i form av ansikten, 
blommor och figurer. Gott om 
kaféer och matställen.

Esplanaden och
Bastejkalns
Härligt parkområde mitt i city. 
Mata fåglar och promenera ut-
efter anlagda stigar, och över 
broarna över floden Pilsïtas. I 
Esplanaden finns den ortodoxa 
kyrkan som lyser i guld. En grön 
knutpunkt för folklivet i Riga. 

Centralstationen och 
centralmarknaden
Passar den som gillar folkliv 

och handel. Här finns både den 
gamla marknaden bakom statio-
nen och de moderna butikerna, 
Stockmanns och Origo, gallerian 
ovanför stationen. I stationens 
östra ände finns bussterminalen 
och från stationen avgår tåg till 
bland annat badorten Jurmala.

Konventet
Konventa Seta ligger strax 
bakom S:t Peterskyrkan. En oas 
bakom tjocka murar där man 
kan fika och gå i gallerier, hant-
verksbodar och antikvariat. Är 
ursprungligen ett medeltidskos-
ter.

5 x platser/stadsdelar

Promenera
Det är ofta smidigast eftersom 
mycket ligger nära i Gamla stan.

Buss 
Bevämt och lätt. 39 linjer åker 
kors och tvärs över Riga. Biljet-
ten kostar 5,50 kr och köps på 

bussen. Kommunikationerna går 
från 05.30-24.00. Vissa linjer har 
nattrafik.

Trådbuss 
Lätt att åka med 23 trådbusslin-
jer att välja på, åk för 5,50 kr och 
köp biljett ombord.

Spårvagn
11 linjer, biljett köps ombord el-
ler i Narvesens eller Plus Punkts 
kiosker. Samma pris som på 
bussarna. Glöm inte att förköpt 
biljett måste stämplas i maski-
nen ombord.

4 x ta sig runt

Dodo Hotel 
Nytt hotell med tv på rummet 
och pannkaka till frukost (om 
man betalar extra). Från 49 euro 
per natt/dubbelrum. 
     Jersikas 1, 
     tel: +371 6724 0220.
S www.dodohotel.com

Guesthouse Jakob Lenz  
Ligger lugnt i jugendkvarteren 
en kvarts promenad från Gamla 
stan. Rummen passar resenärer i 
par, singlar och ett par rum finns 
för familjer. 50 euro/dubbelrum. 
     Lenz Lencu 2, 

     tel: +371 6733 3343. 
S www.guesthouselenz.lv

Albert Hotel  
Ligger i jugendkvarteren, ett mo-
dernt hotell inrymt i en elvavån-
ingsbyggnad. Här finns häftig 
utsikt över stan. Promenera till 
Gamla stan på en kvart. Pris från 
73 euro för ett dubbelrum. 
     Dzirnavu 33, 
     tel: +371 6733 1717. 
S www.alberthotel.lv

Hanza Hotel 
Beläget vid lettiska vetenskaps-

akademien nära stationen och 
centralmarknaden. Nyöppnat 
2007. Från 93 euro/dubbelrum. 
     Elijas iela 7, 
      tel: +371 6779 6040.  
S www.hanzahotel.lv

Hotel Valdemars 
Centralt nyrenoverat hotell i ett 
jugendhus. Fräscha rum i skan-
dinavisk stil, anpassade för funk-
tionshindrade. Svensk kock. Pris 
från 125 euro per dubbelrum. 
     K. Valdemara iela 23, 
     tel: +371 6733 4462.  
S www.valdemars.lv

Reval Hotel Elizabete
Det här är ett nytt hotell, färg-
starkt med inriktning på business 
och konferens. En cool bar och 
grillrestaurang finns i bottenplan, 
öppna för allmänheten. Rum i 
modern design med utsikt mot 
parker och hustak. Från 99 euro.

Elizabetes iela 73,
tel: +371 6778 5555.

S www.revalhotels.com

Europa Royale Riga
Ypperligt läge vid Verman-
parken, i anrik byggnad från 
1876 som restaurerades 2006. 

Från 100 euro per dubbelrum.
Barona 12, 
tel: +371 6707 9444.

S www.europaroyale.com

Grand Palace Hotel
Prisbelönt hotell i klassisk bygg-
nad beläget supercentralt i Gam-
la stan bland kultur och shop-
ping. Från 150 euro/dubbelrum.

Pils iela 12,
tel: +371 6704 4000.

S www.grandpalaceriga.com

Gutenbergs
Stämningsfullt i Gamla stan. 

Byggnader från 1800-tal och 
äldre som minner om gamla ba-
roners bosäten. Från 160 euro.

Doma laukums 1, 
tel: +371 781 4090. 

S www.gutenbergs.lv

Hotel Bergs
Här bor man flott i ljusa luftiga 
rum varav många är inredda som 
sviter. Utmärkt restaurang i bot-
tenplan. Pris från 175 euro per 
dubbelrum och natt.

Elizabetes 83/85, 
tel: +371 6777 0900. 

S www.hotelbergs.lv

City Lounge Hostel 
Pris från 5 euro per person.
     Kalnina 4,
     tel: +371 2935 8958.
S www.citylounge.lv

Dome Pearl Hostel 
Från 8 euro per person.
     Tirgonu 4,
     tel: +371 6721 2161.

S www.dome-hostel.com 
 
Profitcamp 
Från 12 euro per person.
     Teatra 12, 
     tel: +371 6721 6361.
S www.profitcamp.lv
 
Red Roofs Hostel 
Från 12 euro per person.

     Jana 6,
     tel: +371 6735 0560.
S www.redroofs.lv

Balthostel 
Från 18 euro per person. 
     Merkela 1, 
     tel: +371 6722 4258.
S www.balthostel.lv

5 x bo i business

5 x budgetboende

5 x bo i turistklass

Svarthuvudenas hus i Gamla stan.Varma färgskalor möter dig i Gamla stan.
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Centralmarknaden
Marknaden i de fem gamla pavil-
jongerna (ursprungligen zeppeli-
narhangarer) bakom stationen är 
en riktig show som vrider klock-
an tillbaka till det gamla Balti-
kum. Men den nya tidens stora 
utbud hägrar bakom diskarna. 

Här finns kaviar, lax, blommor 
och korvar, allt du kan önska dig 
till billiga priser. Öppet 08-17.30.

Skyline Bar 
Hotellbar på 26:e våningen med 
utsikt över hela Riga. Perfekt att 
landa på efter en eftermiddags-

promenad eller kvällen. Här får 
du garanterat överblick. Öppet 
15-02 sön-tor, 15-03 fre,lör. 

Reval Hotel Latvija, vån 26,
Elizabetes iela 55.  

Sovjetvibbarna
Ryska gummor i dockform fram-

Svenskporten 
Här red Gustav II Adolf ige-
nom 1621 när han ockuperade 
staden och Riga blev svenskt. 
Svenskporten i Gamla stan mel-
lan gatorna Torna och Aldaru är 
ett minne av det svenska her-
raväldet 1621-1710. Tiden kallas 
”guldtiden” för att letterna var 
relativt fria. Porten är den sista 
kvarlämningen av sitt slag i den 
gamla stadsmuren, och också av 
arkitektoniskt intresse. 

Frihetsmonumentet 
När du går huvudgatan ner över 
floden kan du inte missa det hö-
ga monumentet. Bevakat av vak-
ter och ofta täckt med blommor 
vid sockeln. Frihetsmonumentet 

hedrar soldaterna som stupade 
under lettiska frihetskriget 1918-
1920, och designades av konst-
nären KÇrlis ZÇle. 

Brivibas iela.

Svarthuvudenas hus
Den gamla klubblokalen för ut-
ländska ogifta handelsmän som 
drog runt i Hansastäderna i Öst-
ersjön på 1400-talet. Huset är 
från 1344 och fick sin renässans-
fasad på 1600-talet. Renovera-
des till sin forna glans till Rigas 
800-årsjubileum 2001. Öppet 
10-17, måndagar stängt. Entré 
ca 28 kr. På Rådhustorget vid 
Ockupationsmuseet.

RÇtslaukums 7, 
tel: +37 1 67 04 43 00.

Kruttornet
1300-talstornet ”Pulvertornis” är 
det enda kruttorn som finns kvar 
från den medeltida stadsmuren. 
Numera kan man se Lettlands 
historia på Krigsmuseet som är 
inrymt i tornet.

Smirsu-Ramera iela, 
Gamla stan.

S www.karamuzejs.lv

S:t Peterskyrkan
Den ståtliga kyrkan mitt i stan 
är från 1200-talet, ombyggd 
på 1400-talet med sitt torn från 
1746. Blixten har slagit ner i tor-
net sex gånger men kyrkan har 
alltid överlevt. Favoritplatsen för 
stans hantverksförsäljare.

5 x måsten

5 x saker att se
Ölprovning 
Lettland är ett ölland och det 
finns mängder med olika sorter 
och billiga priser. Varje barägare 
har sin egen stolthet. Bar heter 
bÇrs, lätt att komma ihåg. Testa 
regionala sorter till lettisk tra-
ditionell mat i tavernan Amber 
Way på Torna iela 4, tel: +371 
67321260.

Ett annats tips är ölhaket Alus 
Arsenals på Pils laukums 4, tel: 
+371 6732 2675, öppet 11-24 
sön-tor, 11-02 fre-lör.
S www.alus-arsenals.lv

Lido Recreation Centre 
Matsalar med det lettiska köket 
kombinerat med en hel liten 
nöjespark för barn. Rullskrid-

skoramp, storbildsskärm och 
dans på kvällen. På lördagar och 
söndagar finns familjeaktiviteter 
på centret. Ligger lite utanför 
stan. Öppet 10-23,  

Krasta 76, 
tel: +371 67504420.

S www.ac.lido.lv

Relaxcenter, Joker 
Club 
Slappa och kom i form tillsam-
mans med kompisarna med bas-
tubad, aerobics, poolbad, bastu, 
massagebehandlingar mm. En 
av Rigas bästa inomhuspooler 
finns också här. Öppet mån-fre 
07-23, lör 09-20, sön 10-18.

Katrinas dambis 12,
tel: +371 750 9095.

S www.jokerklubs.lv

Gå på dag-spa 
Prisexempel: massage för gravi-
da för 350 kr, kvällsmakeup 120-
165 kr, anticellulitmassage 330 
kr. Mån-fre 08-22, lör-sön 09-20.

Kolonna Spa, Galerija Centrs, 
Audeju 16, 5:e våningen,
tel: +371 701 8034.

S www.kolonnaspa.lv

Häng på 
domkyrkoplatsen 
Uteserveringen på domkyrko-
platsen är ett perfekt spanings-
läge under hela sommarsäsong-
en. Torg med vidd och folkliv i 
Gamla stan.

5 x saker att göra

för S:t Peterskyrkan påminner 
om flydd historia. De finns även 
i form av hundar och gamla Sov-
jetpolitiker. Plocka isär och lek. 

Blommorna 
En poppis present i Riga. Bloms-
terförsäljarna jobbar dygnet runt 

och bästa blomstermarknaden 
finns på Tïrbatas iela. Även i city 
och vid saluhallarna säljs blom-
mor.

Ockupationsmuseet 
Okej, det bryter den glada shop-
pingstämningen att ge sig in 

i koncentrationsläger, sibirisk 
vinter och Gulag. Men letternas 
historia är dramatisk och min-
nesvärd. Öppet 11-17 mån-lör, 
sön stängt. Fri entré, ligger i det 
svarta fyrkantiga huset bakom 
Svarthuvudenas hus.

Strelnieku laukums 1.

Ockupationsmuseet.Ryska gummor till salu framför S:t Peterskyrkan.
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Jugendkvarteren
Ta Elizabetes iela i nordvästlig 
riktning så kommer du till 
jugendkvarteren med Antonijas 
iela och Alberta iela. Kvarteren 
finns med på UNESCOs världs-
arvslista för sina ståtliga och 
utsmyckade hus från förra sekel-
skiftet. Unna dig sen en fika på 
All Cappuccino på Antonijas 11.

Kanalen Pilsetas med 
parker
Följ den stillsamma kanalen ge-
nom parker och grönområden. 
Passera broar där man både kan 
mata änder, lyssna på gatumusi-
kanter och låsa fast ett hänglås 
med sin egen och sin älskades 
inskription i broräcket. En na-
turslinga att följa mitt i stan.

Konventet 
Klostret från medeltiden är en 
tyst och solig oas från stadsbru-
set med ett par små gator och 
ett litet torg. Låt promenaden 
börja vid S:t Peterskyrkans brus 
och souvenirförsäljning, så upp-
lever du tystnaden bättre när du 
går in under valvet till Konventet. 
Vandra långsamt och ta tid att 

5 x promenader

I Riga är du aldrig långt från en 
grön park. Pausa och fika på en 
bänk. Spela schack och mata 
änder. Vila fötterna under sight-
seeingen. 

Bastejkalns
Anlades på 1800-talet. Roman-
tisk och grön, där de förälskade 
paren har fäst hänglås i bron 
över kanalen Pilsetas för att fö-
reviga sin kärlek. Blommor och 
statyer pryder parken, upplev 
årstiderna och hälsa på änderna.

Esplanaden
En pampig park mitt i stan med  

fontäner, promenadstråk och 
välansade gräsmattor. Här finns 
Nationalmuseet för konst och 
den ortodoxa kyrkan.

Vermanesparken
Mellan Elizabetes och Barona. 
En social park mitt i stan. Här 
blandas generationerna vid 
schackspel, kaffedrickning och 
lekplats. Musikevent hålls på 
utomhusscenen.

Skogsparken  
– Mezaparks
Här hålls musikfestivaler och 
konserter på utomhusarenan, 

och här ligger zoo. Ta spårvagn 
11 från Barona till Zoologiska 
trädgården och spana in det som 
var Rigas stolthet före andra 
världskriget, med många gamla 
vackra hus bevarade.

Sångfestivalparken 
– Viestura
Mellan Eksporta, Hansas och 
Rupeniecibas i nordvästra Riga. 
Lugn, skön park som andas his-
toria. Här har Peter den Store 
planterat en ek 1721 (finns inte 
kvar) och Rigas första sångfesti-
val hölls i parken 1873. Numera 
hålls de i Mezaparken.

5 x parker
Lettiska etnografiska 
friluftsmuseet
Se det gamla lettiska livet med 
fiskeläger och väderkvarnar på 
ett levande utomhusmuseum. 
Ligger 13 km utanför stan i ett 
naturområde och är en fin ut-
flykt. Detta är Lettlands största 
museum ytmässigt. Öppet 10-17 
varje dag. Buss nr 1 till Brivdabas 
muzejs.

440 Brivibas gatve, 
tel: +371 7794106.

S www.ltg.lv/english/brivdabas.muzejs

Ockupationsmuseet
Se vad som hände letterna och 

deras land under den sovjetiska 
ockupationen från 1940-1991. 
Här finns Gulag, sibirisk vinter 
och koncentrationsläger. Men 
också den svenska baltutläm-
ningen dokumenterad i brev och 
fotografier. Öppet 10-17 utom 
måndag. Gratis inträde.

Strïlnieku laukums 1, 
tel: +371 721 2715.

S www.occupationmuseum.lv

Motormuseet
Spana in limousiner, militärcyk-
lar och bilar från Kreml. Över 100 
fordon finns samlade på detta 
unika museum. Öppet 10-18.

Sergej Eisenstein 6, 
tel: +371 7097170. 

Statliga konstmuseet
Har lettisk och baltisk konst från 
1700-talet till modern tid.

Valdemara 10a.
S www.vmm.lv

Mentzendorffs hus
Magnifikt 1700-talshem där en 
förmögen familj har bott. Se 
deras tavlor och inredning och 
aktuella utställningar. Öppet 
ons-sön 10-17. 

Grecinieku iela 18,  
tel +371 721 2951.

5 x museer

titta på konst och hantverk. Av-
runda kanske med en kopp kaffe 
på fiket där inne eller med en te-
kopp på Aspara Tea House som 
ligger strax utanför.

Floden Daugava
Broarna nere vid floden Daugava 
är imponerande och kan ses bra 
från Eksporta iela. Men det är 

inte en idyllisk strandpromenad 
som fortsätter bortåt Krasta iela, 
här vidtar nämligen ett industri-
område.

Torna iela
Här finns mängder av kultur, af-
färer och barer, på en enda gata. 
Se målande gatukonstnärer och 
spelande musiker. Besök turist-

byrån och Balsambaren, allt på 
Torna iela. Gå genom Svenskpor-
ten från 1600-talet och fortsätt  
Arsenala iela ner mot Pils iela 
och Doma laukums, domkyrko-
platsen. Avrunda med en fika på 
uteserveringen sommartid.

Pilsetas flyter genom flera parker. Ta en fika i det fridfulla Konventet.Ortodoxa kyrkan i Esplanaden.
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Riga
LETTLAND

ESTLAND

LITAUEN

VIT-
RYSSLAND

Priskoll
Lettland: 66

Sverige: 100

Så mycket kostar:

Öl, 33 cl: 17 kr.
Big Mac: 20 kr.
Kopp kaffe: 14 kr.

Taxi 3 km: 80 kr.
Cd-skiva: 165 kr 
(topplistan).

Väder
Dags-
temperatur 
och centi-
meter regn 
per månad.

-1 -1 2 8 15 18 20 20 15 10 3 0 Riga
0 0 2 8 15 19 21 20 14 8 3 0 Stockholm
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Hej – Sveiki

Kafé – Kafejnica

Bar – BÇrs

Ja – Ja

Ka tev iet? – Hur mår du?

Iela – Gata

Laukums – Torg

Minilexikon

Jugend
Den kända jugendarkitektu-
ren kan ses på många håll i 
Riga. Här är några klassiska 
adresser med verk av kostnä-
ren Mikhail Eisenstein.

n  Elizabetes 10b
.
n  Elizabetes 33

n  Alberta 2 och 2a

n  Alberta 6, 8 och 13
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Apsara Tea House
Hundra tesorter att välja på och 
bakverk. Sjunk ner brevid stora 
tekannor bland soffor och kud-
dar i hemtrevlig salong. För mer 
tusen-och-en-natt-känsla, gå en 
trappa ner. Poppis bland unga. 
Öppet 10-20.

Skarnu 22, Gamla stan.

Amelie 
Ett te- och kaffehus med per-
sonlig stil, designföremål blan-
das med hembakt på två plan. 
Mormors recept med hemba-
kade nöt- och fruktkakor har fått 
återupprättelse av två tjejer som 
driver kaféet med hjärtat. Öppet 

10-22 mån-lör, 12-19 sön.
Zirgu 7, Gamla stan. 

Emihla Gustava 
Shokolade
Rigas bästa choklad finns här i 
form av praliner, drickchoklad 
och chokladkakor. Sachertårta 
på lettiskt vis är en mörk cho-
kladkaka, läcker till en kopp kaffe 
under basarens valv. Öppet 09-
22 mån-lör och 11-20 sön. 

Marijas 13, Berga Bazars. 

All Cappucino
Drick krämigt italienskt kaffe 
med bakverk i en mysig röd 
salong i sken från stearinljus. 

Uteterrassen är fin på sommar-
kvällarna, och filtar finns. Ställets 
cappuccino är en höjdare med 
ett torn av mjölkskum. Öppet 08-
23 mån-fre, 10-23 lör-sön. 

Antonijas 11, jugendkvarteren. 

Double Coffee
Kaffedrinkar på mängder av sätt i 
en av Lettlands stora kedjor. Här 
finns chokladtoppad espresso, 
kalla glass- och kaffedrinkar och 
heta kaffedrycker, även lettiskt 
balsamkaffe. Priser: 20-35 kro-
nor. Takeaway och mat. Dygnet-
runt-öppet och finns på många 
ställen i stan, t ex på Raina 25.
S www.doublecoffee.com

5 x bra fik

Rågbröd
Det riktigt mörka lettiska brödet 
är traditionellt och jättebra för 
magen.

Kumminost
Gammal lettisk tradition.

Kaviar
Rysk som lettisk. Letterna älskar 
kaviar.

Piroger
Fyllda degknyten med inspira-
tion från ryska köket. Fyllningen 

kan vara ris eller kött.

Bakverk
Äppelpaj och andra bakverk med 
frukt och nötter. 

5 x mat

Arbat 
Möt det ryska Riga bland frasan-
de bordsdukar och delikata pi-
roger, borsjtj och vodka snacks. 
Pråligt och prisvärt, pirog och 
soppa för hundralappen, fortsätt 
med fler ryska rätter om du or-
kar. Öppet 11.30-24.00.

VÇgnera 3, 
tel: +371 6721 4057.

Vincents 
Harmonisk matsal med slow 
food-inriktning och gastrono-
misk finess, som ligger i jugend-
kvarteren. Inled med en drink i 
vodkabaren med vita avkopp-
lande fåtöljer. Avnjut sedan 
menyn med säsongens goda, i 
prisklass övre. Den lettiska av-
smakningsmenyn är intressant 

att testa. Öppet mån-lör 18-23, 
stängt sön. 

Elizabetes iela 19, 
tel: +371 67 33 26 34.

S www.vincents.lv

Bergs 
Elegant gourmetmat i anslut-
ning till Hotel Bergs, många 
tycker att köket är det bästa i 
Riga. Läckert lagat kött och fisk 
och dagens fångst kan du få 
här. Luftig inredning och trevligt 
bemötande. Prisexempel för en 
fiskrätt: 165 kronor.

Elizabetes iela 83/85, 
tel: +371 6777 0900.

S www.hotelbergs.lv

Steiku Haoss 
Restaurangen är känd för sina 

goda köttstekar som tillreds över 
öppen häll med bolmande rök 
och glada tillrop. Sitt inne i den 
westerninspirerade restaurang-
lokalen eller på terrassen med 
sikt över torgets folkliv. Priser 
kring hundralappen för en riktigt 
vällagad biff. Öppet 11.30-01.00.

Smilsu 2, 
tel: +371 6732 0037. 

S www.steikuhaoss.lv

Lido Recreation Centrs 
Lettisk buffet i mängd, med 
träbänkar, nationaldräkter, glad 
folkmusik och allt du kan önska. 
Lidorestaurangerna finns runt 
om i stan och är populära lunch- 
och middagshak, där du äter för 
cirka 75 kronor. Det största – Li-
do Recreation Centrs – passar 
en halvdag med familjen eller en 
helkväll med kompisarna. Mat-
sal, ölkällare och nöjespark för 
barn och ungdomar. Dans varje 
kväll från kl 19, storskärm för 
sport under dagen och kvällen, 
och barnaktiviteter på helgerna. 
Lido Recreation Centrs ligger i 
ett industriområde fyra kilometer 
utanför stan, så ta taxi eller buss 
17A (från posten nära stationen) 
eller spårvagn 3, 7 eller 9, till 
hållplats Lido atptas centrÇ, och 
promenera 10 minuter. 

Krasta 76, 
tel: +371 6750 4420. 

S www.ac.lido.lv

5 x bra restauranger

XL Pelmeni
Ryska ångkokta ravioli till bud-
getpris vid huvudgatan är ett 
måste i Riga. Självplock ur en 
buffet där kockarna jobbar bak-
om. Bland pastaknytena finns 
vegetariskt, kyckling, fläsk och 
ost, toppa med gräddfil och ost. 
Tallriken vägs på våg i kassan så 
priset blir riktigt rättvist. 20-40 
kr. Matsalen är budget-arty och 
det är roligt att sitta här och titta 
på Rigaborna som äter snabb-
mål på väg till bio, jobb, eller 

hem från diskoteket. Stället är 
nästan alltid öppet (09-04). 

Kalku 7.
S www.xlpelmeni.lv

Pannkakor 
Finns här och där i stan och kos-
tar bara några kronor per pann-
kaka. Bland annat självservering 
på Skunu 4, öppet 9-22 mån-fre 
och 10-22 lör-sön.

Cili Pica 
Pizzahaket finns på flera adres-

ser. Gula kockar och trivsam 
snabbmatsmiljö. Cirka 30-50 
kronor per pizza. Bland annat på 
Brivibas 76.

City Dog
Finns i Narvesen-kioskerna (ja, 
det är den norska kedjan som 
etablerat sig här) för en tia.

Mc Donalds
Populärt bland letterna själva, en 
Big Mac får du för 20 kr. Finns 
t ex i hörnet Kalku och Aspasijas.

5 x snabbmat

Lido Recreation Centrs.

Emihla Gustava Shokolade.Amelies.All Cappucino.
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Cuba Café
Riktigt cool avslappnad musik-
bar i Gamla stan, nära domkyr-
kan. Relaxat afterwork övergår i 
kvällens klubb med reggae, salsa 
eller dylikt. Testa cocktails, öl 
och cappuccino på italienskt vis. 
Öppet 12-02, fre-lör 12-04.

Jauniela 15, 
tel: +371 6722 4362.

B-bars 
Partystämning och cocktails från 
tidig kväll och resten av natten. 
Kök, dj och partysugna Rigabor 
lyfter stället precis intill domkyr-
kan. Billiga priser på drinkarna 
mellan 16-18.

Doma laukums 4, 
tel: +371 6722 8842.

S www.bbars.lv

Balsam Bar
Under intima valv kan du äta och 
testa balsamspriten i både drin-
kar och mat. Miljön i Gamla stan 
påminner om dryckens historia. 
Inbiten bar för alla åldrar, vänligt 
bemötande. Missa inte cocktail-
timmarna mellan kl 16-18 med 
billigare priser.

Torna iela 4, 

5 x bra barer

Lounge 8
Relativt nyöppnat, trendigt ställe 
med salongsfeeling. Central 
bardisk bland soffor och växter. 
Tveka inte att ta på partystassen. 
Öppet till 03 tors-lör och till mid-
natt mån-ons.

Valnu 19, Gamla stan (ingång 
från Gleznotaju).

Essential
Riktig nattklubb med dans, party 
och flera barer. Livemusik mellan 
22-06 varje fredag och lördag.

Skolas 2.
S www.essential.lv

Kalku varti
Musikklubb som både kör lokala 
kändisar och internationella ar-
tister, öppen onsdag till lördag 
från klockan 22.

Kalku 11.
S www.kalkuvarti.lv

Sarkans
Lång bar och disco hela natten 
mitt i Gamla stan. Åldrarna blan-

das, här är det bara att parta på.
Stabu 10, 
tel: +371 6727 2286.

S www.sarkans.lv

Bites Blues Club
Njut av blues i en riktigt nischad 
klubb, livespelningar varje fre-
dag och lördag. Öppnar kl 11 
på vardagar och kl 14 lördagar 
och håller på till sen natt. Stängt 
söndagar.

Dzirnavu 34 A.
S www.bluesclub.lv

5 x nattklubbar
Vatten
Undvik kranvattnet. Vatten kan 
köpas på flaska överallt, bland 
annat i Narvesen-kioskerna, för 
en tia litern. I Jurmala finns ett 
riktigt hälsosamt mineralvatten 
som har lyft orten som hälsoort.

Te 
Finns i alla smaker och färger, 
från jasminte till yogate. Teerna 
har gjort comeback från mor-
mors tid och tehusen är trendiga 
bland unga.

Öl 
Ölkulturen är rik i Lettland, priset 
är billigt och smakerna många. 
Cesu och Aldaruis är stora mär-
ken som brukar finnas på fat 
men varje region och krog har 
sina egna specialiteter. 

Champagne
Rysk och lettisk champagne kan 
du få tag på för några tior i mat-
affären. Bubblande festligt även 
om den riktigt exklusiva smaken 
inte infinner sig. För hot stuff, 

lägg på ett par hundralappar och 
njut. 

Svart balsam 
Den mörka, beska klosterspriten 
är närmast en nationaldryck. 
Den gamla generationen hällde 
den i kaffet och botade förkyl-
ningar med den. Numera dricks 
balsam mest i drinkar men också 
som snaps eller i kaffe på lokaler 
i Riga. Ett måste att prova.

5 x dryck

tel: +371 6721 4494.

Skyline Bar
På 26:e våningen finns baren 
med utsikt över hela Riga. Ta ef-
termiddagsdrinken med rak sikt 
mot solnedgången eller avnjut 
nattutsikten till trendig musik. 
Här är det högtryck kvällstid. Öp-
pet 15-02 sön-tor, 15-03 fre-lör.

Reval Hotel Latvija, 
Elizabetes iela 55, vån 26,
tel: +371 6777 2282.

D’Vine Bars
Är du redo för en vinprovning 
mitt i det lettiska öldrickandet? 
Då kan det här vara platsen för 
dig. D’Vine har ett stort utbud 
av viner som kan provas glasvis 

i futuristisk miljö. Som tilltugg 
finns tapas som kan vara både 
spanska, lettiska och italienska. 
Mån-tor 12-24, fre-lör 12-01. 

Elizabetes iela 55 (i anslutning 
till Reval-hotellet), 

tel: +371 6777 2217.

Strålande utsikt möter dig i Skylinebaren.Coola Cuba Café.
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Bärnsten
Den baltiska kustens guld. Säljs 
på Kalku iela, utanför S:t Peters-
katedralen och i hantverksbu-
tiker, bland annat på Torna iela 
och i Konventet. 

Fisk
Kaviar, lax och sill, allt finns att 
få tag på i Riga. Saluhallarna är 
kalasbra på fiskhandel. Stora ka-
viarburkar finns som konserver 

för drygt 200 kronor.

Sprit, öl, champagne
Billigt jämfört med Sverige. 
Finns bland annat i matvaru-
affärer och i Latvian Balzam-
butikerna.

Choklad
En gammal anrik lettisk stolthet. 
Emihla Gustava Shokolade har 
läckra praliner att både äta på 

plats och ta med som present.

”Drogas”
Kosmetika och krämer, piller, ku-
rer, inpackningar. Ryskt och let-
tiskt blandas med västerländska 
märken på stans parfymerier och 
apotek. Priserna är tilltalande 
men mest lockar det enorma 
utbudet.

5 x saker att köpa

Centralmarknaden/
saluhallarna
I fem stora paviljonger vid flo-
den säljs allt från korvar, skinkor, 
kaviar och bröd  till honung och 
inlagda gurkor. En matkasse här-
ifrån är både prisvärd och kul att 
ta med hem. Marknaden var en 
av Baltikums största och moder-
naste när den byggdes 1930. Än 
i dag en attraktion man inte bör 
missa! Öppet kl 8-17 tis-lör och 
8-16 sön-mån.

Centraltirgus iela (bakom 
stationen)
S www.centraltirgus.lv

Berga Bazars 
Mysig historisk marknadsplats 

på innergårdar under valv. Kopp-
la av bland butiker och kaféer. 
Basaren är byggd av Kristian 
Bergs 1887-1900 med inspira-
tion av tidens arkader med rekre-
ation, kommers och bostäder. 
Efter Sovjettiden har den återfått 
sin funktion. Här ligger bland 
annat Rigas bästa chokladkafé 
Emihla Gustava Shokolade. 

Marija/Elizabetes iela.
S www.bergabazars.lv

Galerija Centrs
Välmatad central shoppinggalle-
ria full av klädbutiker, kosmetika 
och annat kul. Öppet till kl 22. 

Audeju iela 16.
S www.galerijacentrs.lv

Latvijas Balzams
I denna affär hittar du vodka 
för 40-100 kr och svart balsam 
för 40-170 kr. Exklusiva sorter 
finns också i sortimentet, lik-
som champagne, öl och andra 
alkoholhaltiga drycker. Finns på 
flera platser i stan, t ex Valnu 21, 
Smilsi 16, Skunu 16, Audeju 8, 
Marijas 1 och 12 och Caka 58.
S www.lb.lv/html/eng

Rota 
Bärnsten, keramik, linne, läder 
och silver – Rigas hantverk finns 
som i en ask i butiken i Konventet 
på Kaleju 9-11, tel: +371 6708 
7546. Öppet kl 10-19. Rota finns 
även på Tirgonu 17.  

5 x shoppingställen
Drottning Kristinas 
kanoner
Bronskanonerna vid domkyrkan 
är en gåva från drottning Kristina.

Svenskporten
Gustav II Adolf red igenom här 
som ny svensk härskare 1621. 
Svenskarnas ockupation varade 
till 1710. 

Torna & Aldaru iela.

Svenska 
Handelshögskolan
Grundades av Svenska Handels-
högskolan i Stockholm 1994, på 
initiativ av dåvarande rektor Staf-
fan Burenstam Linder. Syftet var 
att främja entreprenörskap och 
affärer mellan Lettland, Estland 
och Litauen. Högskolan samägs 

av svenska och lettiska staten 
med olika utbyten. 

Strïlnieku iela 4a,
tel: +371 701 5800.

S www.sseriga.edu

Kruttornet
Kommer från tiden när Erik Dahl-
berg var generalguvernör i Liv-
land och rustade upp försvaret 
mellan 1696-1702. 

Valnu iela.

Ockupationen 
Sverige ockuperade norra delen 
av dagens Lettland mellan 1629 
och 1721. Området benämndes 
Livland där södra Estland även 
ingick. En av Sveriges reformer i 
området var att avskaffa livegen-
skapen.

5 x svenska influenser

1201
Riga grundas av den tyske bisko-
pen Albert von Buxhoeveden.
Hans syfte är att omvända bal-
tiska stammar till kristna.

1282
Riga går med i Hansans han-
delsunion. 

1940
Sovjetunionen intar Lettland.

1991
Landet blir självständigt den 21 
augusti.

2004
Lettland går med i EU och Nato. 

5 x årtal
Svenskporten.

Fynda i Berga Bazars.

Bärnsten - den baltiska kustens guld.

Missa inte Centralmarknaden.

Choklad efter anrikt recept.
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Vill du se hav, njuta av spabe-
handlingar och koppla av med 
strandpromenader? Badorten 
Jurmala 20 km väster om Riga 
är värd ett besök. Passar för en 
dagsutflykt eller en spa-semester. 
Välj mellan ett antal moderna 
spa-anläggningar och några av 
äldre ryskt snitt. Sommarstaden 
har sitt centrum i Majori. Restau-
rangerna ligger kring huvudga-
tan, spa-hotellen nedanför och 
därefter stranden. 

Baltic Beach Spa
En av de största baltiska spa-
anläggningarna som ligger all-
deles vid stranden. Hundratals 
kosmetiska och medicinska be-
handlingar, som lerinpackningar,  
peeling med honung och man-
delbitar, undervattensmassage, 
rosenbad och magnetterapi. 
Prisexempel: 60 minuters anti-
cellulitbehandling 490 kr, 60 mi-
nuters klassisk massage 350 kr.

23/25 Juras Street, Majori.
tel: +371 6777 1443.

S www.balticbeach.lv

Hotel Jurmala Spa
Det massiva hotellkomplexet 
var populärt som kurortsmål på 
Sovjettiden, och är nu renoverat 
och driver en modern spa-verk-
samhet. Flera våningar med 
behandlingar inom kroppsvård 
och kosmetika. Prisexempel: ho-
nungsinpackning 530 kr, pedikyr 
300 kr, cellulitbehandling 900 kr. 
Hydromassagebad med eteriska 
oljor, 130 kr. Dubbelrum 970-
1 750 kr. Öppet kl 07-23 måndag 
till fredag.

Jomas 47/49, Majori, 
tel: +371 778 4415.

S www.hoteljurmala.com

TB Spa Center
Spa med mängder av behand-
lingar, allt från japansk kamis-
simomassage till massage med 
varma stenar, rysk och turkisk 
sauna och olika kosmetiska be-
handingar. Spa-hotellet har fyra 
sviter på tema jade, rubin, sma-
ragd och bärnsten, med exklu-
siva priser. Att boka dagbehand-
lingar utan boende går bra.

Japans 8 Pilsonu, 
tel: +371 714 7094.

S www.tbpalace.com

Livu Akvaparks
Barnens favorit. Eller vad sägs 
om åkattraktioner med namn 
som Kamikadze, Red Pipe Hon-
da och Tornado Lasens? Pris-
exempel: dagsbiljett under hög-
säsong för barn 165 kr, vuxen 
240 kr.

Viestura iela 24,
tel: +371 775 5636.

S www.akvaparks.lv

Ljusterapi – Inner Light
Ett udda men kul kulturinslag på 
spa-orten är att Jurmalakonstnä-
ren Vitaliy Yermolayev tar emot 
i sin villa i anslutning till sitt gal-
leri. Upplev ditt inre under ljus-
terapi till bildspel och musik. El-
ler gå en terapeutisk målarkurs. 
Öppet dagligen sommartid, ring 
och förbeställ övriga säsonger. 

Omnibusa 19, Majori, 
tel: +371 6787 1937.

S www.jermolajev.lv

5 x Jurmala
Vermanes-parken
En social park mitt i Riga. Här 
blandas generationerna runt 
schackspel, kaffedrickning och 
lekplatser. Musikevent hålls ib-
land på utomhusscenen.

Elizabetes & Barona.

Lido Recreation Centre
Nöjespark, rullskridskoramp och 
familjeaktiviteter på helgen. Inne 
i restaurangkomplexet får du 
testa lettiska maträtter och möta 
människor utklädda till djur. Öp-
pet mellan kl 10-23.

Krasta 76 (4 km utanför Riga),
S www.ac.lido.lv

Lettiska etnografiska 
friluftsmuseet
Se det gamla lettiska livet med 
fiskeläger och väderkvarnar på 
detta utomhusmuseum. Ligger 
13 km utanför stan i ett naturom-
råde och är en fin utflykt. Detta 
är Lettlands största museum yt-
mässigt. Öppet 10-17 varje dag. 
Buss nr 1 till Brivdabas muzejs.

440 Brivibas.
S www.muzejs.lv

Livu Akvaparks
Barnens egen spa-resort i Jur-
mala. Simma i konstgjorda vågor 
bland uppbyggda klippor, åk 
vattenrutschkana, hoppa från 
hopptorn och slappa i bastun. 
Det stora vattenlandet innehåller 
en mängd vattenaktiviteter.

Viestura iela 24, Jurmala.
S www.akvaparks.lv

Jurmalas sandstränder
Massor av bad, lek och sand-
slott.

5 x kul för barn

Dagstur
Jurmala ligger bara 20 kilometer 
från Riga. Passar för en dagstur.

Tåg
Tåg går till Jurmala från Rigas 
centralstation. Ett spännande 
gammalt tåg från Sovjettiden där 
man sitter många i bredd på trä-
bänkar. Biljetter köps i lucka på 
stationen före avfärd. Biljettpris 
på några kronor och turer två 

gånger i timmen.

Båt
Båtar går sommartid mellan Riga 
och Jurmala. Avgång från kajen 
mitt emot slottet i Rigas gamla 
stad, med hållplats i Jurmala 
Lielupe vid äventyrsbadet Livu 
akvaparks, därefter Majori. Går 
mellan 1 maj till 30 september. 
Tidtabell finns på:
S www.jurmala.lv

Buss från flygplatsen
Buss mellan Riga flygplats och 
Jurmala centrum, Dubulti. Pris: 
ca 30 kr. För mer info, se:
S www.jurmala.lv
S www.riga-airport.com/?id=7591

Bil
Hyr bil på Rigas flygplats, här 
finns ett tiotal hyrfirmor att välja 
bland.

5 x ta sig till Jurmala

Stranden i Jurmala är hela 30 km lång.

Strand
Jurmala med 30 kilometer sand-
strand är en Baltikums ”riviera”. 

Kurort
Under Sovjettiden användes 
den som kurort, i dag är den en 
modern spa-ort med kropps- 
och hälsobehandlingar av alla 
slag. 

Boka
Att förboka sin behandling re-
kommenderas. Trycket är hårt på 

Jurmalas anläggningar. 

Dagbehandlingar
Du kan bo på spahotellen i Jur-
mala men också resa hit på dag-
behandlingar med logi i Riga.

Sommarhus
I Jurmala finns en stor mängd 
vackra gamla sommarhus i trä. 
Vissa beslagtogs av ryssarna 
under ockupationen men har nu 
återgått till sina forna ägare. 

5 x bra att veta om Jurmala

Ljusterapi med en äkta konstnär.


