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Bērnu istabas/klubi ar animatoru

• KRC „Jaunķemeri” (tikai pacientiem). Kolkas iela 20, Jaunķemeri.
  T. + 371 67733522, www.jaunkemeri.lv (36)
• Pludmales ģimenes atpūtas klubs “Čaika” Mellužos (vasarā)
  Upes ielas galā, Melluži. T. + 371 25504040, www.laflandia.lv (39)
• Ģimenes attīstības centrs “Laflandia”. Mellužu prospekts 9, Melluži, Jūrmala. 
  T. + 371 25504040, www.laflandia.lv (40)
• Balans Kids. Meža prospekts 49, Bulduri. T. +371 67755331, 
  www.iwcbalans.com (6)
• SemaraH Hotel Lielupe bērnu klubs. Bulduru prospekts 64/68, Lielupe.
  T. +371 67752755, www.semarahhotels.com (13)
• Baltic Beach Hotel rotaļu istaba. Jūras iela 23/25, Majori.
  T. +371 67771400, www.balticbeach.lv (33)
• Restorāns “Laivas” spēļu istaba. Vienības prospekts 36, Lielupe.
 T. + 371 26680373, www.laivas-restaurant.lv (41)

Attīstošas nodarbības bērniem
(šahs, pavārmāksla, zīmēšana, peldēšana u.c.)

• Atvērtā Jūrmalas skola. Mellužu prospekts 9, Melluži, Jūrmala.
  T. + 371 25504040, www.ajskola.lv (40)
• Balans Kids. Meža prospekts 49, Bulduri. T. +371 67755331, www.iwcbalans.com (6)
• Bērnu nodarbības centrs Rudaga Majoros. Rīgas iela 3, Majori.
  T. + 371 29236910, www.rudaga.lv (9) 
• Jūrmalas mākslas skola. Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti. 
  T. + 371 67767529, www.jurmala.makslasskola.lv (30)
• Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centrs. Zemgales iela 4, Asari. 
  T. + 371 67767186, www.bjic.jurmala.lv (42)
• Čiepa. Talsu šoseja 39/1, Kauguri. T. + 371 67733474, + 371 29440028,
   www.ciepa.mozello.lv (43)
• Jūrmalas deju centrs. Strēlnieku prospekts 50/52, Jaundubulti. 
  T. + 371 67995533, www.jdc.lv (44)
• Jūrmalas sporta skola. Nometņu iela 2b, Kauguri.
  T. + 371 67736378, www.jurmala.lv (45)

Restorāni un kafejnīcas

• Daily (NRC Vaivari). Asaru prospekts 61, Vaivari, 
  T. +371 28303482, www.daily.lv 
• Dzintars Hotel. Edinburgas prospekts 15, Dzintari.
  T. +371 67751582, www.dzintarshotel.lv
• Good Stay Eiropa. Jūras iela 56, Majori. T. +371 67762211, 
  www.eiropahotel.lv
• Estrāde (01.05. – 30.09). Jūras iela 61, Dzintari. T. +371 29368868 
• Il Sole. Jūras iela 23/25, Majori. T. +371 67771428, 
  www.balticbeach.lv 
• International. Vienības prospekts 6, Bulduri.
  T. +371 67767735, jurmala.international.lv 
• Jūra. Dzintaru prospekts 2, Dzintari. T. +371 67761424, 
   www.restoran-orient.lv 
• Jūrmala. Jomas iela 47/49, Majori, T. +371 67784415, 
  www.hoteljurmala.com 
• Kompots. Jomas iela 92, Majori, T. +371 29806526

• Kurshi Lounge. Ceriņu iela 22, Dubulti, T. +371 67878900, 
  www.kurshihotel.lv 
• Laivas. Vienības prospekts 36, Lielupe, T. +371 26680373, 
  www.laivas-restaurant.lv 
• SemaraH Hotel Lielupe. Bulduru prospekts 64/68, Lielupe.
  T. +371 67752019, www.semarahhotels.com 
• Lighthouse Grillbar. Jomas iela 63, Majori.
  T. +371 26360303, www.lighthousegrill.lv
• Light House Jūrmala. Gulbenes iela 1a, Dzintari.
  T. +371 67511445, www.lighthousejurmala.lv 
• Boutique Hotel & Restaurant MaMa. Tirgoņu iela 22, Majori.
  T. +371 67761271, www.hotelmama.lv
• My Life. Meža prospekts 49, Bulduri. T. +371 67755331, 
  www.iwcbalans.lv
• Neptūns. Jaunķemeru ceļš 1, Jaunķemeri. T. +371 67731289, 
  www.restoransneptuns.lv 
• Nojan Tapan. Asaru prospekts 15, Asari. 
  T. +371 20474744, www.tapan.lv 

• Otrais stāvs. Viestura prospekts 31, Lielupe. T. +371 29969095
• Pegasa Pils. Jūras iela 60, Dzintari. T. +371 25617722, 
  www.hotelpegasapils.com 
• Philippe. Bulduru prospekts 17 k-1, Bulduri. T. +371 26345117, 
  www.philippe.lv
• Tokyo City. Jomas iela 65/67, Majori. T. +371 67204204, www.tokyocity.lv 
• Twins. Mežsargu iela 4/6, Melluži. T. +371 25752575, www.hoteldaina.lv 
• Villa Joma. Jomas iela 90, Majori. T. +371 67771999, www.villajoma.lv

Kafejnīcas, bāri un bistro

• Alus krodziņš. Jomas iela 64a, Majori. T.+371 29408416, 
  www.majorupromenade.lv 
• Bistro Majori. Tirgoņu iela 27, Majori. T. +371 67762245, www.bistro-jurmala.lv
• Brown Sugar. Bulduru prospekts 33, Bulduri. T. +371 67751040, www.brownsugar.lv
• Café 53. Jomas iela 53, Majori. T. +371 67811771, www.cafe53.lv
• De Gusto. Jomas iela 46, Majori. T. +371 20242328, www.de-gusto.lv 
• Della Mamma. Mellužu prospekts 11, Melluži. 
T. +371 25780480, www.dellamamma.lv   
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• Dukāts. Baznīcas iela 12/14, Dubulti. T. +371 29106515, www.dukats.lv  
• Gliemežnīca. Dārzu iela 9, Melluži. T. +371 29242823, www.albahoteljurmala.lv
• Hesburger. Viestura iela 21, Lielupe. T. +371 67751001, www.hesburger.lv 
• Kafijas stūrītis. Bulduru prospekts 35, Bulduri, T. +371 22105103
• Kūriņš. Kaugurciema iela 47, Kauguri, T. +371 67734677, www.kurins.lv 
• Madam Brioš. Mellužu prospekts 9, Melluži, T. +371 20777888, 
  www.brios.lv
• Pankūkas. Strēlnieku prospekts 16, Dubulti, T. +371 67769267
• Street Burgers. Jomas iela 61, Majori. T. +371 24920816, 
  www.streetburgers.lv 
• Zem burām. Vidus prospekts 38, Bulduri, T. +371 22026438
• Čaika pludmales kafejnīcas. Vēju iela, Vaivari/ Upes iela, Melluži/ Baznīcas iela,
  Dubulti/ Alūksnes iela, Dzintari, Vienības prospekts, Bulduri. 
  T. +371 29399000, www.caika.lv
• CanCan Picērija. Talsu šoseja 25, Kauguri, TC “Maxima”. 
  T. +371 25549859, www.cancan.lv 
• ČILI Pica. Viestura iela 22, Lielupe, TC “Rimi”. T. +371 25472032, www.cili.lv
• Ripo Redbus. Tirgoņu iela 21, Majori, Talsu šoseja 68, Kauguri. 
  T. +371 22025656, www.redbus.lv
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JŪRMALAS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900
F. +371 67147901

@visitjurmala

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv

Bērnu rotaļu laukums

Peldētapmācība

Ūdens aerobika grūtniecēm

Bērnu ēdienkarte

Rotaļu stūrītis

Rotaļu laukums

Bērnu pārtinamais galds

Iebraukšana ar bērnu ratiņiem

Slimnīca, poliklīnika

Dzelzceļa stacija

Ūdens krāni kāju mazgāšanai

Pludmales dušas

Glābšanas stacija



                 

Uzmanīgi ieskatoties, var ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu – raseni, gan dažādus 
putnus – purva tilbīti, balto cielavu, koku čipsti, bet varbūt tālumā dzirdēsi 
dzērves. Īsāku pastaigu cienītāji var doties pa laipas mazo loku, savukārt tiem, 
kas izvēlēsies doties pa lielo loku, lielākā balva būs skatu platforma, no kuras 
paveras brīnišķīgs skats uz purva ainavu mazliet no augšas.  
Ķemeru nacionālā parka Dabas skola piedāvā pētnieciskas nodarbības – mežā, 
purvā vai pie ūdeņiem. To mērķis ir veicināt un veidot skolēnu izpratni par dabu 
un vidi, pašiem to pētot un sajūtot. Atbilstoši katrai vecuma grupai sagatavotas 
atsevišķas nodarbības par dažādām tēmām.
• Tūristu iela 1, Ķemeri. T. + 371 67730078, www.kemerunacionalaisparks.lv

Ragakāpas dabas parks
Ragakāpa ir vēja darbības rezultātā pārveidots 800 m garš un 100 m 
plats kāpu valnis. Dabas parka teritorijā ir sastopamas ļoti vecas priežu 

audzes, kuru vecums sasniedz ap 340 gadus, kā arī 5 retas augu sugas un 4 
aizsargājamas putnu sugas. Dabas parka teritorijā ir iekārtota ekotaka, kuru veido 
4 atsevišķas takas – Dabas skatu taka, Kukaiņu taka, Priežu taka un Augu taka. 
Takās izvietoti soliņi, informatīvas norādes un stendi. 
• Tīklu iela 1a, Lielupe. T. +371 67754909, www.visitjurmala.lv

Mellužu estrādes parks
Šeit ir mūsdienīgs rotaļu laukums, pīļu dīķis, vasarā katru svētdienu no 

plkst. 11.00 notiek bezmaksas  radošie pasākumi bērniem.
• Mellužu prospekts 6, Melluži, www.visitjurmala.lv

Veselības taka Kauguros
Pilsētā kāpās ierīkota Veselības taka, kas ik pēc zināma attāluma paredz 
vingrojumu kompleksu ar redzamu tā aprakstu, kas pastaigu bagātina 

ar papildus sportiskām aktivitātēm. Takas garums 1900 m, takā izvietoti 10 
informatīvi plakāti ar vingrojumiem, kas veicami pastaigas laikā.
• Talsu šoseja, Kauguri, www.visitjurmala.lv

Jūrmalas pilsētas muzejs
Te varēsiet apskatīt gan pastāvīgo ekspozīciju „Rīgas jūrmalas un Ķemeru kūrortu 
vēsture”, kurā īpaša vieta atvēlēta digitālajai ekspozīcijai, gan izstādi “Bērns 
kūrortā”, kurā apskatāmas fotogrāfijas, rotaļlietas un spēles, dažādi priekšmeti, 
kas raksturo bērna dzīvi kūrortā no 19.gs. beigām līdz mūsdienām. Izstādes 
mērķauditorija ir ģimenes ar bērniem, kuriem būs iespēja ne tikai skatīties un 
klausīties, bet arī darboties un rotaļāties, kā arī mainīgās mākslinieku darbu 
ekspozīcijas. Muzeja ēkā darbojas arī kafejnīca un suvenīru veikaliņš.
Atvērts: Trešd. – Svētd. plkst. 10.00 – 17.00 (15.05. – 15.09. līdz plkst. 18.00). 
Ieeja bez maksas. 
• Tirgoņu iela 29, Majori. T. +371 67764746, +371 67761915, 
   www.visitjurmala.lv (28)

Jūrmalas brīvdabas muzejs
Šeit apskatāmi gandrīz 2000 eksponāti, kas vēsta par zvejnieku darbu un dzīvi 
Jūrmalā 19. gs. beigās un 20. gadsimtā; enkuru un zvejas laivu kolekcija, koka zvejas 
motorkuģis „Marts” un zvejas kuģis „Undīne”, lielākā virvju vīšanas rīku, materiālu 
un paraugu kolekcija Latvijā. Muzeja teritorijā ir iekārtots bērnu rotaļu laukums un 
vasaras sezonā regulāri notiek dažādi sarīkojumi, bet tematiskas ekskursijas ar zivju 
degustāciju un latviešu tradīciju kopu līdzdalību iespējams organizēt visu gadu. 
Vasarā ceturtdienās no 12.00 – 15.00 ir iespējams piedalīties zivju kūpināšanā un 
degustācijā (dalības maksa EUR 1).
Atvērts: Otrd. – Svētd.: 10.00 – 17.00 (vasarā līdz 18.00). Ieeja bez maksas.
• Tīklu iela 1a, Lielupe. T. +371 67754909, www.jbmuzejs.lv (3)

Vitālija Jermolajeva mākslas studija „Inner Light”
Mākslas galerijā skatāma interesanta, savdabīga gleznu izstāde, kas veidota unikālā 
tehnikā – gleznas īpašā apgaismojumā sāk mirdzēt, un skatītājam redzamās 
gleznas vietā parādās cits, it kā paslēptais tās variants.  Interesentiem mākslas 
studija piedāvā apmeklēt mākslas terapiju, gleznu teātri, meditatīvo zīmējumu 
studiju ar iespēju pašiem veidot gleznas unikālajā gaismas glezniecības tehnoloģijā. 
Atvērts: plkst. 11.00 – 18.00 (ziemas sezonā līdz 17.00) vai pēc iepriekšēja 
pieraksta, ieejas maksa EUR 1 – 3. 
• Omnibusa iela 19, Majori. T. +371 67871937, +371 29628517, 
www.jermolajev.lv (29)

Dzintaru Mežaparks
Parks paredzēts gan aktīvās, gan mierīgās atpūtas cienītājiem. 
Tajā atrodas rotaļu laukumi dažāda vecuma bērniem, celiņi 
skrituļslidotājiem un gājējiem, skeitparks, strītbola laukumi, 
kafejnīcas, autostāvvietas un tualetes ar zīdaiņu pārtinamo galdu.

Parks darbojas visu gadu un tajā atrodas skatu tornis ar augšējo platformu 33.5 
m augstumā, taču tam ir arī 12 balkoniņi dažādos līmeņos. 2016.gadā parka 
teritorijā uzsāks darbu virvju un trošu piedzīvojumu parks.
• Lazdonas iela, Dzintari

Ķemeru  Nacionālais parks un dabas skola
Parkā ir iekārtotas vairākas dabas takas un notiek dabas 
izglītības pasākumi. Lielākās no takām ir Lielā Ķemeru tīreļa taka, 

Melnalkšņu dumbrāja taka, kā arī Slokas ezera skatu tornis un Slokas ezera 
dabas taka. Lielā Ķemeru tīreļa taka, kura ir parka populārākā taka, piedāvā 
teiksmainu pastaigu pa dēļu laipām neskartā augstajā purvā. Laipa aizvedīs 
sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržas valstībā. 

• „Concept”, Vienības prospekts 36, Lielupe. T. +371 67149911, 
www.concept.lv. Tenisa klubs piedāvā trīs atklātus kortus ar segumu “Tenisits” 
un četrus slēgtus kortus ar segumu “Soft Hard” kā arī tenisa apmacību grupās un 
individuāli. (11)
• „Jantarnij Bereg”, sanatorija. Zvīņu iela 2, Jaunķemeri. T. +371 67736500, 
www.sanatorij.lv. Vasaras atklātie korti ar tenisita segumu. (12)
• „Semarah Hotel Lielupe”, viesnīca. Bulduru prospekts 64/68, Lielupe. 
T. +371 67752755, www.semarahhotels.com (13)
• „Tenisa centrs Lielupe”, Kalpaka prospekts 16, Lielupe. T. +371 67754969, 
www.tenisslielupe.lv. Lielākā tenisa bāze Latvijā.  Bāzei piešķirts nacionālās sporta 
bāzes statuss, šeit trenējas valsts izlases dalībnieki dažādās vecuma grupās, notiek 
galvenie valsts un starptautiskie tenisa turnīri. Te ir astoņi atklātie un pieci slēgtie 
tenisa laukumi. (14)
• Nacionālais rehabilitācijas centrs “Vaivari”, Asaru prospekts 61, Vaivari. 
T. +371 677661224, www.nrcvaivari.lv. Atklātie korti ar tenisita segumu. (15)

Velosipēdu nomas punkti 

• „Abc grupa”, Jūras iela 24, Majori. T. +371 28609000, www.abcgrupa.lv 
Bērnu velosipēdi, bērnu sēdeklīši, bērnu ķiveres, velopiekabes. (16)
• Automātiskās velo nomas punkti SIXT
T. + 371 67207121, www.sixt.lv/velo   
Majoros – autostāvvietā pretim Majoru dzelzceļa stacijai (17)
Dzintaros – Turaidas ielas galā pie Dzintaru koncertzāles (18)
Bulduros – Vienības prospekta galā pie izejas uz jūru (19)
Lielupē – pie lielveikala „Rimi” (20)
Lielupē – pie viesnīcas „Semarah Hotel Lielupe” (13)
Buļļuciemā – 36. līnijas galā (21)
• „Bulduru velonoma”, Bulduru dzelzceļa stacija, Bulduri. 
T. +371 28687378, www.velonoma.lv. Bērnu velosipēdi, bērnu sēdeklīši, bērnu 
ķiveres, veloekskursijas. (22)
• „Hotel Jūrmala SPA”, viesnīca. Jomas iela 47/49, Majori. T. +371 67784400. 
www.hoteljurmala.com. Bērnu velosipēdi, bērnu sēdeklīši, bērnu ķiveres. (23)
• Ķemeru velonoma, Ķemeru dzezceļa stacija, Ķemeri. T. +371 29239273. 
Bērnu velosipēdi, bērnu sēdeklīši, bērnu ķiveres, veloekskursijas. (24)
• „Mellužu pikniks”, Mellužu prospekts 21, Melluži. T. +371 677 67899, 
+371 29277414. Bērnu velosipēdi, bērnu sēdeklīši, bērnu ķiveres, velopiekabe. (25)
• „Neptūns”, restorāns, Jaunķemeru ceļš 1, Jaunķemeri. T. +371 67731289, 
+371 29999319, www.restoransneptuns.lv. Bērnu sēdeklīši. (26)
• „Veloman”, Vienības prospekts 35, Lielupe. T. +371 26930041, 
www.veloman.lv. Bērnu velosipēdi, bērnu sēdeklīši, bērnu ķiveres, velopiekabe. (27)

Jūrmala ir viena no piemērotākajām vietām 
atpūtai ar bērniem un to atveseļošanai sākot jau 
no zīdaiņa vecuma. Tīrajam piejūras gaisam ir 
labvēlīga ietekme uz bērna organismu, plaušām un 
ādu. Jūrmalā ir vienmērīgi mainīga temperatūra, 
gaiss satur daudz ozona un minerālvielu – sāli, 
bromu un jodu. Kūrortpilsētas atmosfēra un 
klimats bērniem ir ļoti labvēlīgs – tas norūda, 
uzlabo vielmaiņu un asins sastāvu, uzlabo apetīti 
un miegu, atjauno spēkus pēc pārguruma skolā, 
kā arī spēcina ķermeņa aizsardzības spējas pret 
saaukstēšanos. Jūrmalā ģimenes ar bērniem 
sev atbilstošu atpūtu un izklaidi atradīs ikvienā 
gadalaikā.

Jūrmalas Mākslas skolas izstāžu zāle
Izstāžu zāle atrodas Jūrmalas mākslas skolas telpās, un piedāvā apskatīt gan 
mākslas skolas audzēkņu radošo darbu izstādes, gan Latvijas mākslinieku darbus, 
izpildītus dažādās tehnikās. Atvērts: Pirmd. – Piektd. plkst. 13.00 – 20.00, Sestd. 
plkst. 10.00 – 20.00. Ieeja bez maksas.
• Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti. T. +371 67767529, 
   www.jurmala.makslasskola.lv (30) 

Jūrmalas kultūras centrs
Jūrmalas kultūras centra telpās ir iespēja apmeklēt pasākumus – koncertus, deju 
uzvedumus, mākslas izstādes, šajās telpās atrodas arī Jūrmalas kinoteātris.
• Jomas iela 35, Majori, T. +371 67764446, www.jurmala.l. (29)

Jūrmalas teātris
Izrādes bērniem un pieaugušajiem latviešu valodā.
• Muižas iela 7, Bulduri, T. +371 67751089, www.jurmalasteatris.lv  (32)

Baseini, pirtis, SPA un rehabilitācijas programmas bērniem
Baseini ir pieejami ar parastu, jūras ūdeni, kā arī minerālūdeni. Jūrmalā atradīsiet 
gan tradicionālo krievu pirti, somu pirti, tvaika pirti, dažāda veida aromātiskās pirtis 
un sāls pirti. Jūrmalā par savu veselību un labsajūtu rūpēties iemācīsies arī paši 
mazākie, jo tieši te atradīsiet dažādas SPA un rehabilitācijas programmas, kas īpaši 
pielāgotas zīdaiņiem, bērniem un jauniešiem. Mazie SPA centra apmeklētāji varēs 
apmeklēt sāls istabu, masāžu, pērļu vannu vai izbaudīt speciāli pielāgotus bērnu SPA 
rituālus, savukārt rehabilitācijas centri piedāvā atveseļošanās programmas dažādu 
saslimšanu gadījumā. 

• „Balans Aqua”, Meža prospekts 49, Bulduri. T. +371 67755331, 
   www.iwcbalans.com. 16 m x 14 m baseins ar pazeminātu hlora daudzumu. 
   Baseina ūdens temperatūra 27–30°C. (6) 
• „Baltic Beach Hotel”, Jūras iela 23/25, Majori. T. +371 67771443, 
   www.balticbeach.lv. 25 m peldbaseins ar jūras ūdeni, sauna. (33) 
• „Sanatorija Belorusija”, Bulduru prospekts 4/8, Bulduri. T. + 371 67752148,  
   www.belorusija.lv. 25 m peldbaseins ar minerālūdeni no dziļa artēziskā urbuma.  
   Sauna, turku pirts, infrasarkanā pirts. (34) 
• Daina Jurmala Beach Hotel & SPA (atvērsies 2016. gada septembrī), 
   Mežsargu iela 4-6, Melluži, T. +371 67767056, www.hoteldaina.lv. 
   24 m baseins (28°C), bērnu baseins (32°C). (35)
• Hotel Jūrmala Spa Wellness Oasis, Jomas iela 47/49, Majori. 
   T. +371 67784430, www.hoteljurmala.com. Wellness Oasis ir plaša atpūtas  
   zona ar trīs dažādu temperatūru baseiniem, burbuļvannām, Aqua bāru, kaskādi 
   un piecām dažādām pirtīm (somu pirts, romiešu pirts, somu pirts 110°C 
   ar žadeīta akmeņiem, aromātiskā pirts, sāls pirts, somu pirts 80°C). (23)
• „Jantarnij Bereg”, Zvīņu iela 2, Jaunķemeri. T. +371 67736500, www.sanatorij.lv 
   22,5 m baseins, sauna. (12)
• Kūrorta rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri”, Kolkas iela 20, Jaunķemeri. 
   T. + 371 67733545, www.jaunkemeri.lv. 12 x 14 m baseins ar kaskādi.    
   Fizioterapijas, ūdens aerobikas nodarbības. Sauna un tvaika pirts. (36)
• Jūrmalas peldēšanas skola
   Rūpniecības iela 13, Kauguri. Tālr. +371 67739361. (37) 
• SemaraH Hotel Lielupe Wellness Centre, Bulduru prospekts 64/68, Lielupe. 
   T. +371 67752755, www.semarahhotels.com. 25 m baseins, bērnu baseins, 
   sauna un tvaika pirts, burbuļvanna, sāls istaba. (13)
• Rehabilitācijas centrs „SIVA”
   Dubultu prospekts 71, Jaundubulti. T. + 371 67767045, www.hotelsiva.lv (38) 
• Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, Asaru prospekts 61, Vaivari. 
   T. +371 67766122, www.nrcvaivari.lv. 25 m baseins ar minerālūdeni, sauna,    
   tvaika pirts, burbuļvanna. (15)

Zirgu izjādes, reitterapija (ārstnieciskās izjādes)
Jaunķemeros un Vaivaros darbojas reitterapijas centri, kas piedāvā ne tikai zirgu 
izjādes manēžā un apkārtnē, bet arī izmanto unikālas jāšanas terapijas metodes, ko 
pielieto smagu slimību gadījumos un rehabilitācijā, kā arī jātnieku sportā cilvēkiem 
ar īpašām vajadzībām. 
• Kūrorta rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri”, Kolkas iela 20, Jaunķemeri. 
   T. +371 67733548, +371 26631659, www.jaunkemeri.lv (36) 
• Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”, Asaru prospekts 61, Vaivari. 
   T. +371 29415916, +371 29406955, www.nrcvaivari.lv (15)   

T. +371 29237123, www.pie-kapteina.lv
No 1. maija līdz 30. septembrim katru dienu. Rīgā kuģītis atiet 50 m no 
Lielā Kristapa skulptūras pretī Rīgas pilij. Ir iespējams iznomāt upes kuģīti 
saviesīgiem pasākumiem.

Kursēšanas 
grafiks Maršruts Pieaugušie

11:00 – 13:30 

* bērniem līdz 6 gadu vecumam – bezmaksas.

17:00 – 19:30 

14:00 – 15:00 

Rīga – Majori

Majori – Rīga

no Majoru 
piestātnes 
pa Lielupi

EUR 20 EUR 10

EUR 15

EUR 5 EUR 5

EUR 10

Bērni 
(6–12 g.)*

Cenas

Boulings 

• “Balans Bowling”, Meža prospekts 49, Bulduri. 
   T. +371 67755330, www.iwcbalans.com  (6)
• “Empire Bowling”, Talsu šoseja 39, Kauguri. 
   T. +371 28301019, www.empire-club.lv  (7)

Daudzfunkcionālais ūdens atrakciju parks „Līvu Akvaparks”
Lielākais ūdens atrakciju komplekss Ziemeļeiropā. Tā platība – 11 000 m2, 
kopā ar vasaras pludmali 18 000 m2. Tas ir piemērots dažāda vecuma cilvēku 
atpūtai. Dzirkstošā ūdens piedzīvojumi īpaši iecienīti ir ģimenēm ar bērniem: 
dažāda dziļuma baseini, liels pirātu kuģis, ūdens ezītis, slidkalniņi mazajiem, 
plūstošā upe, milzu lietus gāze Viļņu baseinā un garšīgi maltīte bistro Zambezi 
atstāj neaizmirstamas atmiņas par kopā pavadīto laiku. Ekstremāļiem – unikāli 
slidkalniņi, bet nesteidzīgās atpūtas mīlētājim – SPA Bali noskaņās, kura klāstā 
visas luksus klases iespējas. 
• Viestura iela 24, Lielupe. T. +371 67755636,  www.akvaparks.lv (8)

Majoru sporta laukums
Daļēji atklāta halle ar mākslīgo ledus segumu ziemā hokejam, daiļslidošanai, 
publiskai slidošanai.  Ir pieejama slidu noma. Pārējā laikā hallē tiek ieklāts inline 
segums, laukums pielāgojams inline hokejam, kā arī citu sporta veidu pasākumu 
organizēšanai.
• Rīgas iela 3. T. +371 67730583, +371 26007271, www.msl.jurmala.lv (9)

Teniss

Jūrmalā ir daudz iespēju spēlēt tenisu gan svaigā gaisā, gan telpās. Visos kortos tiek 
piedāvāta pieaugušo un bērnu apmācība, kā arī iespēja iznomāt inventāru. 
• „Jūra“, tenisa klubs, Jūras iela 44, Мajori. T. +371 20370414, 
www.tenissjura.lv. Individuālas un grupu nodarbības pie profesionāliem treneriem, 
kortu īre, viesu māja. (10)


