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ULKOMAA

50 syyta
nautl.ra
Jurmalasta

Lento kestaa aile runnin Alr Baltic lentdd neljdsti
pdivassd Riikaan
2
3

Lentokentta on 15 kilometrin paassd Jurmalasta.
Hiekkarantaa on 26 kilometrid. Sen varrella on 20
leikklkenuaa
Katettu vesipuisto Lir,u Akvapark on Pohjois-Euroopan suunn

5.
6.

Onkohan missddn enempaa torneja kuinJurmalassa?

e

Viiden tahden Bahic Beach -horellin kylpylapuolella
on Hamam ja Razul.

Nakpra

Jurmala on Latvian kuuluisa
kylpylakaupunki Riianlahdella.
Jurmala koostuu oikeastaan
monesta eri kylAstei rannan
varrella. Keskuksista vilkkain
on Majori.

siitzi hotellista on sellainen, erra derylla
ilmalla ei tieda missA meri loppuu ja raivas alkaa.
8

Jurmala on pulloilaan ihania vanhoj a talola. Rakennustaiteellisesti arvokkaita kohteita on luetteloitu 408
kappaleua.

Jurmalan Kaupungin museossa on nAyttely, joka kertoo kylpylakaupungin kiehtovan historian. O.

.....
l0 Jurmalan rannat ovat lunastanee[ maailman suosrtuimman ekomatkailusertifikaatin jo l0 vuotta perdk-

. Teksti ja kuvat: Kristina Ahlstfom

kain

l1

Konserttisali uusittiin viime talvena, joten kulttuuntarjontakin lisadntly

t2 Jaunkemerin rannalla on uimiseen tarkoirettuja pyorzituoleja

13. Jermolajevin taidestudiossa

voivar n
v'''''

lapsetkin maalatahohtar,ra tauluja.
I

4

Ulkoilmamuseossa sa\-uste taan kalaa kesatorstaisin.

15. Jurmalassa nautinto on hoitavaa: Auringonotto on
helioterapiaa

16. Merikylvyt ovar rhalassoterapiaa.

I7

Hiekkakylvyr ovar psammorerapiaa.

18. Ilmakylvyr ovat aeroterapiaa

19

Terveyskyh,yt ovat balneologiaa.

20. Ilmastohoiro on klimarorerapiaa.
21. Mutakylpyhin on paikallista turve- ja jnrvimuhaa.
22. Kivenndispitoinen vesi on bromi-, rikki- ja natriumkloriirtipitoista.

23.

Ranta on lapsille sopiva: pitkzian matala ja hiekka
hienoa.

24. Dzintarin

mersapuisrossa on eri-ikdisille lapsille leik-

kipaikat.

25

Hotel Jurmala Spassa on lapsille oma spa-lista ja
iso kylpylaosasto. Huoneisiin mahtuu koko perhe,

ja yhdistettdviakin on.

26. KesAisin Jurmalaan voi tulla jokilaivalla Riiasta.
27. Hiljaisen, avonaisen sAhkdauton kyydissa pdasee
nauttimaan ndk).'rnistzi kiireettomAsti.

28.

Jomas iela -pAdkadulia voi flaneerata, shoppailla ja

syoda hyvin.
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29. PyorAteitd kunnostetaan kovaa
vauhtia
30. Kemerin kansallispuistossa

voi osallistua

lintu_
jen, lepakoiden ja majavlen
bongausretkille

31. Camping-aluelta on

mon1a. Kempinglurmalassa

kotoisia uusia huoneita.

32 Hintataso Latviassa
33 Historia, kunnostul
ra
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Baltic Beach
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Jurmala on vihreei 19g0_lur,un
jalkeen ei oie saanut

rakentaa
eampia raloja _
t siis korkeintaan

Amber Spa -boutiquehoteliissa
on
meripihkanvarisid huoner

J)

ra.

pesssel

Kylpylakaupunki on hyvd
valinra
valkka airien virkisq..rnatkalle.
37

Ndkovammaisille on rannalla
tarjolia oma
pallopeli. jota oh.1aa aanr.

38

Menopaluu -junallppu Riiaan
maksaa 3 euroa.
Kesdlii juna kulkee 30
mrnuutin valeln.
Kemerin Metsdtalossa on lapsille
oma leikkihuo_
ne, mrssd voi tutustua paikalliseen
luontoon.

39.
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Dubujdssa maakannaksen
ieveys joesta mereen
on vain i20 merria

Run:lluaAspazijan ralo on
enrisoiry ja avauu

vierailijoilie.

42

Autollakin pAzisee. Tallinnash
on markaa
360 kilometrid

43. Tallinkin laiva liikennoi valilla

-
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Riika.

Tukholma

Kaupoissa on laa.;a va Ii
koima meri pihkako ru.;a
Hiekka on hienoa ja valkoista.

46. Kemerin kalasujar
keksivdt hyo_
rikkilahreira kylpemiseen jo
i:::
/ uu-luv.ulla. Tallaisista
mokeistzi
.r

kaikkiaikoi.
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47 Vesiurheilun ysd,vat
paasevar naur_
tlmaan niin joesta kuln
meresta.
48 Jurmalalle on myonnetty
ennomai_
sen eurooppalaisen ma*akohteen
tunnus.
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Latvia on ieihempanri kuin
uskotkaan.
50 Jo pelkastdlin
Jurmalan ilman
vlrKrstaa.
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