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UNELMAELAMAA
Katja Staht ei kaipaa parisuhdeheissaikkaei

ja hengitei terveettistii meri-ilmaa. Tarjolla on myds kuvataidetta,
kutttuuria ja metsailuontoa - siis erilainen etettinloma.
TEKsrr HANNu KoSKELA, Ktrvar Tur Mtitus JAArL OVER PREss

Musiikkia ia maalauksia

Liihellii ranta ia aurinko

Kaikki, jotka mahtuu, dnkee rantaan, aurinko kun paistaa vanhaan
malliin.
Mutta ei hdt65. tilaa riittdd 26 ki-

"Taas ruusut kdy kukkimaan,
tuoksua tdynni on mad', alkaa

Iometrii pitkiillii Itdmeren - ja Euroopan-

Laulun sanatvoit eldi todeksi Jurmalassa,
missd kukkaistutuksiaja puistikoita on pal-

kin mitassa - enndtyshiekkarannalla. Tar-

jolla on terasseja, joillajo yksi euro on ko-

vaavaluuttaa. Jajos olet porukalla liikkeelI5, voit vuokrata terassilta om€ul vessarr,
bajamajan, avaimineen. Latviassa kaikki

onmahdollista.
Rannan hieno, valkoinen kvartsihiekka
on vuosifuhansien aikana hioutunut juuri
simrn j alkapohjiasi hellivdksi.

latrrialaisen sdveltdj dn Raimond

Paulsin laulu Miljoona ruusLta'.
jon.
Maalauksien vdriloistoa saatat ihailla
Taiteilijoiden talossa, jonne on vapaa pddsy. Musiikin kukkasten vietdvdksi pdiiset
Dzintarin konserbtitalossa. Kesdlld ei suinkaan ole pakko hikoilla sisdllS, vaan talon
ulkoilmandyftdmiilld on tarjolla konsertteja vaikkapa aamiaisen lqrytipojaksi.

Tsaarin aian patinaa

Kylpy16iden nautinnot

Vain yksi onjoukosta poissa, Nikolai ensimmiiistd ei joukossa
enid ndy. Mutta muut lomalaiset

Eldmd onturhan lyhyt pingotettavaksi.

ovat karkeloissa, ja ilonpito heilkdy seudulla, jonne tsaari Nikolai I rakennutti vuonna 1838 ensimmdisen kylpyldn rikkildhteiden tuntumaan.

ti

Kun Riiastal'uonna 1877 valmistui rauta-

tie Jurmalaan ja kun junayhteys suoraan
Moskovaan aVautui 1912, Jurmalan suosio
Vendjdn yldluokan keskuudessa nousi.
Jurmala on yhd vendldisten suosiossa,
noin 150000 matkailijasta heitd on ollut
noin kolmannes, mutta mddri on selvdsti

Ota liiysin vartaloin, dldjiinnitd.

Jurmalan kylpyliiissd ja ho-

telleissa ltiytyy helpotusta fyysisiin ja hen-

kisiin vaivoihin. Persoonallisimpia hoitoja
ovat hiekkakylvyt,joissa kehoaja ihoa hoidetaan kuuman hiekan avulla.
Makujen aistimisen voit aloittaa erilaisis-

ta kivenndisvesistd, jotka ovat Jurmalan

erikoisuuksia. Mieluisiin tuttavuuksiin

vdhentynyt. Muut isot matkailijaryhmiit
hrlevat Latviasta, Virostaja Saksasta. Suo-

kur.rluu Riga Balsam, joka on latvialainen likiiiiri, samassa asemassa kuin Vana Tallinn
on Virossa. Balsamin kanssa kannattaa ollavarovainen, sill6prosentteja on 45 jamaku on drhiikkd. Ruokakaupasta lahjapullon

malaisia on vain nelisentuhatta.

saa
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kahdeksalla ewolla.
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Vesipuisto Livu Akvaparks on lasten suosi

I

Piiivtiksi aitoon luontoon

I

Jos metsddn haluat mennd nYt'

niin takuulla YlliitYt - ainakin
Jurmalan Kemerissd, jonne
keskustasta Pddsee junalla tai
ri-Kemeri, linjanumero 10'

t_

LaPsiPerheille siPintiti
Aurinko armas kuivas satehen'
ja siksi voi taas suunnistaa ran-

nalle. Hiekassa soPii leikkid'
vaikka hiekkakakkujen teko

SPorttihenkisten Para
Must on tullu urheiluhullu
ofl'
''

;o,".

Id voisi harrastaa' Ja mik

lla raul

informaatiokeskus - kuin
tarinoiden metsdnvartijan

an aka.I

pin diidn. Vesille voi uskaltautua r"u
malta vesist<oofterin. Slonkan urhe

sekd yleisurheiluaktii
penkkiurheilijat, jotka saavat seura
iultalafmputlon Latrrian mestanrudr
Juimala Feniksid soPii kannafi
oma korikolistelu ei innosta'Polku
saa muutamalla eurolla Pdivdksi,
tuo tilatun ajokin hotellillesi' Koh
Latrian ten ni skentistd on Jurmalas

tiillii viihtl'viii

piiivii on lYhlt aika ihmemaassa'
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Jurmala
*

Kytpytiikaupunki ltiimeren Riiantahden ranna[[a
Latviassa. Asukkaita 56 000. Hotetti- ja ravintola-

VIRO

aluetta halkoo kiivelykatu Jomas ieta.
c Matkaa Latvian piiiikaupungista Riiasta atte 30
km ja Tatlinnasta noin 350 km.

.

o Raha euro, aika sama kuin Suomessa.

r

taisia noin 4 000.

.

Riian lentoasemalta l5 km. Taksi noin 20 euroa.
Paikattisjunatippu Riian keskustasta 1,5 euroa.

LATVIA

Riika

Kielet latvia, veniijii, patvelukielenii englanti.
o Turisteia 143 000 (vuonna 2014), ioista suoma-

Riika

Unohtuiko aurinkohattusi Suomeen? Ei hEtAd!

Piipahda Riiassa!
Junailijan pilli ilmoille vihelsi
ja kiskoilla kiisi - latvialainen

Jurmala Cup -kilpailu. Samana viikonloppuna ajetaan pycirdilyrnaraton. Pycirdilypdivdn reiteille on ldhtii Dzintarin konserttitalolta.
77.-72. heindkuuta vietetdd.n katufesti-

vaalia Jomas Iela -pddkadun kdvelyosuudella. Samana viikonloppuna voi seurata
mycis jousiammuntakilpailua rannalla.
16. heindkuuta soi kansanmusiikki Baltic a 2075 -folkfestivaaleill a.

2. elokuuta kaduilla ndkyy rullaluistelijoiden tapahtuma. 20.-27. elokuuta ko-

koonnutaan Meripihkafestivaaleille.

paikallisjuna. Sdhkiin voiminja
1,50 euron lipulla se kuskaa
puolessa tunnissa Jurmalasta Riikaan.
Junatuo isojen torihallien kupeeseen, li-

helle vanhaakaupunkia. Noin 700000
asukkaan cityssd kuulee vendjdi, voi elSd

toisinaan ruuhkaisessakin sykkeessi ja
nauttia varsin edullisen aterian, vaikka viiden euron kanapastan.
Jos kdvely alkaa kivistdmddnjalkoja, taksilla pdd.see Riiassa edullisesti.
Mutta mitd vauras kivitalojen Hansakaupunki onkaan ainutlaatuisen, yli 400

puuarkkitehtuurin mestariteoksen Jurmalan rinnalla. a

Jurmalan-lomalla kannattaa poiketa p6iviksi
pfl Ekaupunki Riian kdvelykeskustaan.
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