
äventyrspark ”Tarzan”
Är ett spännande äventyr i 5 spår som kommer att 
glädja både vuxna samt barn. Äventyr garanterar 
74 hinder, varav den högsta är 12 meter i höjd. 
Om säkerhet ansvarar den schweiziska företaget 
”Kanopeo” senaste säkerhetssystem. För de yngsta 
besökarna har inrättats ett särskilt barn spår. 

Dzintaru Mezaparks. Öppettider: dagligen från 
05.01 till 31.10 från 10.00 till 20.00. 
T. +371 27088061, www.tarzans.lv

Dzintari park 
och utsiktstorn
Parken är anpassad för dem som söker både aktivi-
teter och avkoppling. Här finns lekplatser för barn 
i olika åldrar, rullskridskobana, promenadväg, bil-
parkering och toaletter. På vintern finns här möjlig-
het att åka längdskidor. I skogsparken finns också 
ett 33,5 meter högt utsiktstorn med utsikt från 12 
små balkonger. Besök i tornet är gratis året runt un-
der skogsparkens öppettider.

UTOMHUSSPORT 
I JURMALA CENTRUM fritidscenter 

”Livu Akvaparks”

”Līvu akvaparks” är det största äventyrsbadet i 
Nordösteuropa. Parken är uppdelad i tre funk-
tionella zoner: spa-komplex, sektor med vatten-
rutschkanor, avdelning för barn. I vattenparken 
finns över 40 olika möjligheter till förströelse. 
”Livu akvaparks” är speciellt barnvänligt. Bas-
sängernas djup varierar från 0,30 till 1,40 meter. 
Hoppbassängen har ett djup på 3,60 m.

Viestura iela 24, Lielupe. 
T. +371 67755636, www.akvaparks.lv

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

visitjurmala

jurmalalv

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv

Under 1900-talet och in på början av 2000-talet bestod arkitekturen 
mest av trä. Materialet ansågs som ett lätt och bra råmaterial – det 
var attraktivt och passade bra till sommarhusen. Endast de rika in-
vånarna hade råd att anlita professionella arkitekter för att skapa 
deras hus.
I huvudsak var det tyskbalter eller lettiska specialister som anlitades, 
men det finns även influenser från arkitekter från Ryssland, Finland 
och andra länder. 
Den klassiska arkitekturstilen har funnits kvar sedan första halvan 
av 1900-talet.
I Jurmala hittar man överallt olika historiska byggnadsstilar som ju-
gendstil och nationalromantik men också funktionalism. Det mest 
karaktäristiska för Jurmalas arkitektur är de rika dekorationerna och 
ornamenten, vackert utskurna i trä, i huvudsak på fasader och tak. 
Nya trender baserade på det traditionella byggnadssättet tjänar till 
att utveckla en ny och modern stil inom arkitekturen
Jurmala har en lista på 414 byggnader som är officiella arkitekto-
niska minnesmärken, men därutöver finns mer än 4 000 byggnader 
som har anknytning till stadens historia.

JURMALAS ARKITEKTUR
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HUR TAR MAN SIG 
TILL JURMALA?
MED TAXI 
En taxiresa från centrala Riga till Majori kostar 
ungefär 30 EUR.
Med Red Cab. Tel. +371 8383, www.redcab.lv, 
(pris t/r från 20 EUR)
Med Baltictaxi. Tel. +371 20008500, 
www.baltictaxi.lv (pris t/r från 25 EUR)

MED TÅG. 
Tåg till Jurmala avgår från centralstationen i Riga 
(Stacijas Laukums 1), spår (ceļš) 3 och 4, från per-
rong (perons) 4, och har destinationerna Tukums, 
Ķemeri, Majori eller Sloka. Beroende på slutstatio-
nen tar resan från Riga till Jurmala mellan 20 och 
50 minuter och kostar mellan 1 EUR och 1,85 EUR. 
T.ex. tar Riga-Majori 30 minuter och kostar 1,40 
EUR. Tågtidtabeller och annan information finns på 
www.pv.lv/en.

SPA OCH 
SKÖNHETSSALONGER

Modern kurort 
med gamla traditioner

Jurmala är en unik kurort med tre specialiteter: klimat-te-
rapi (hav, tallskogar, frisk luft); balneologisk terapi (mine-
ralvattenkällor – svavel, brom och natriumklorid; lera med 
läkande egenskaper (torv och slam). 

Havskurorterna är kända för sitt hälsosamma kli mat. Här 
finns mineralvatten inte bara för att dric ka, utan också i 
spa-bad och pool, och det tillsätts även i leran.

I de renoverade kurortshotellen och rehabiliteringscen-
tren erbjuds även behandlingar som är bra för hjärta och 
blodomlopp, nervsystemet och matsmältningen. Annat 
som erbjuds är hjälp med organiska problem, avkoppling, 
skönhetsbehandlingar och spabehandlingar. Programmen 
baseras på naturliga principer såsom klimatterapi, fysiote-
rapi, balneoterapi, lerbehandlingar, bastu, promenader 
och bad. Vi vill hjälpa var och en att hämta nya krafter inför 
vår tids stressiga livssituation. 

ALVE *** 
SPA-centrum
Jomas iela 88a, Majori, 
T. +371 29148086, 
www.alve.lv

AMBER SEA HOTEL & SPA
SPA-centrum
Dzintaru prospekts 68, 
Dzintari, T. +371 67751297
www.amberhotel.lv

AMBER SPA BOUTIQUE HOTEL 
SPA-centrum
Meža prospekts 49, Bulduri, 
T. +371 67755330, 
www.amberspahotel.lv

AYURVEDA PALACE JURMALA
SPA-centrum
Smilšu iela 11, Majori, 
T. +371 26300422
www.panchakarma.clinic

BALTIC BEACH 
HOTEL & SPA ***** 
SPA-centrum
Jūras iela 23/25, Majori, 
T. +371 67771411, 
www.balticbeach.lv

EIROPA HOTEL & RESTAURANT 
SPA-centrum
Jūras iela 56, Dzintari, 
T. +371 67762211, 
www.eiropahotel.lv

HOTEL JURMALA SPA ****
skönhets- och hälsocenter
Jomas iela 47/49, Majori,  
T. +371 67784400, 
www.hoteljurmala.com

KURSHI HOTEL & SPA
SPA-centrum
Dubultu prospekts 30, 
Dubulti, T. +371 27859322,
www.kurshihotel.lv

PEGASA PILS **** 
hälso- och vilocenter
Jūras iela 60, Dzintari, 
T. +371 67761149, 
www.hotelpegasapils.com

SEMARAH HOTEL LIELUPE 
SPA & CONFERENCES
SPA-centrum
Bulduru prospekts 64/68, 
Bulduri, T. +37167752755,
www.semarahhotels.com

TB PALACE HOTEL & SPA 
skönhets- och hälsocenter
Pilsoņu iela 8, Majori, 
T. +371 67147098, 
www.tbpalace.com

TORGET MITTEMOT 
TÅGSTATIONEN 
I MAJORI 
En gång i tiden började 

Jomasgatan här. 1877 öppnades det 
första apoteket här, men det förstördes i 
den stora branden 1913. År 1953 instal-
lerades L. Kristovskis skulptur ”Lacplesis” 
vid torget. Jomas iela 32

HOTEL MAJORI 
BByggdes år 1925 av 
arkitekt A. Medlinger 
i traditionell stil. 

Ursprungligen hade byggnaden 100 rum 
och omgavs av en park med fontäner. 
Under krisen år 1932 såldes hotellet, och 
de värdefulla möblerna och konstföre-
målen flyttades till ett slott i Sigulda. 
Hotellet är för närvarande stängt. 
Jomas iela 29/31

ASPAZIJAS HUS
Huset där den berömda 
skalden Aspazija 
tillbringade 10 år av 

sitt liv ligger i Jurmalas smalaste del – 
Dubulti – där en smal udde på 320 meter 
skiljer floden från havet. Huset byggdes 
år 1903 och är ett unikt exempel av 
arkitektur i trä. 
Z.Meierovica prospekts 20, 
T. +371 67769445

DUBULTI 
LUTHERSKA 
KYRKA 
Byggdes 1907–1909 

av arkitekt W. Bokslaf i jugendstil, med 
inslag av nationalromantik. 1962–1990 
förvaltades Dubultis lutherska kyrka som 
en del av den nationella kulturen och 
inhyste Jurmalas museum för historia 

och konst. Sedan 1990 har kyrkan åter 
tjänat som lutherskt kyrkorum. 
Baznīcas iela 13,T. +371 67755806

ST.VLADIMIRS 
ORTODOXA KYRKA 
I DUBULTI
Byggd år 1896. Vid en 

senare ombyggnad utvidgades bygg-
nadens yta för att bevara konstnärliga 
utsmyckningar.
Strēlnieku prospekts 26,  
T. +371 67769667

BOSTADSHUS 
Detta hus byggdes 
omkring 1909, och är 
det mest utsmyckade 

och detaljrika neoklassiska trähuset i 
Jurmala. Husets historiska fasad och 
inredning renoverades 1997. Huvudfa-
saden är dekorerad med en medaljong 
föreställande ett kvinnohuvud i basrelief. 
Den ursprungliga medaljongen har gått 
förlorad men ersatts med en föreställan-
de den nya ägaren, utförd av konstnären 
E. Krumins.  Jūras iela 2

JŪRAS IELA
(HAVETS GATA)
Jūrasgatan går 
parallellt med stranden 

och kantas av sanddyner. Vid 1800-talets 
mitt bestod Juras- och Jomasgatorna 
mest av skog. Under 1800-talets andra 
hälft gavs tillstånd att bygga bostadshus 
och pensionat här och besuttna invånare 
började bygga över stora områden. Här 
återfinns nästan hela Jurmalas historiska 
och speciella arkitektur, samt olika 
minnesmärken och monument. 

BOSTADSHUS
Huset, som är byggt 
1913, är typiskt för 
jugendstilen och 

har mycket uttrycksfull asymmetri, 
storslagen komposition och eleganta 
glasverandor som ger balans åt 
byggnaden. Fönster och takkanter pryds 
av utsirade snickerier som tillsammans 
med verandornas burspråksfönster gör 
huset till ett ka raktäristiskt exempel på 
Jurmalas träarkitektur. Jūras iela 6

BENJAMINS HUS
Byggt 1939 av den 
be römda arkitekten Ļ. 
Vit  lins. Under Lettlands 

första självständighetstid byggdes huset 
som ett sommarställe för E. Benjamins, 
en mycket känd tidningsutgivare och 
socialarbetare. 
Husets elegans understryks av panelerna 
av natursten, med spår av andra världs-
kriget; de mörkfärgade partierna var 
ett krav från luftvärnsmyndigheterna. 
Inredningen i huset har bevarats. Under 
50 år efter kriget fungerade Benjamins 
hus som sommarbostad åt höga funktio-
närer i Sovjetunionen. Än idag kan man 
här beskåda det konstnärliga arv som 
finns bevarat från slutet av 1800-talet till 
början av 1900-talet. Jūras iela 13

HAVSPAVILJONGEN
Byggd år 1909 av 
arkitekt A. Medlinger. 
Byggnaden är i den 

“historiska” stilen och var avsedd för 
fritidsaktiviteter och konvalescens. 
Belägen inom sanddynsområdet är den 
en av 1900-talets främsta mötesplatser 
för fritidsaktiviteter. Paviljongen erbjuder 
restaurang och ett livligt dansgolv. 

En av de mest berömda besökarna var 
Kung Gustav V av Sverige, som besökte 
paviljongen år 1929. Tirgoņu iela 1

SKULPTUR 
BRUNURUPUCIS 
(SKÖLDPADDAN)

Skulptör – J. Barda, 1995. Den mest 
fotograferade platsen. Sköldpaddan 
symboliserar ett långt liv.

BADINRÄTTNING 
GRUNDAD AV  
E. RACENE

Byggdes under åren 1911–1916. 
Olika bad erbjuds året runt: uppvärmt 
havsvatten, kolsyrebad, syrsatta bad och 
bad med grankåda. Under sovjettiden 
användes den som en kurortsanlägg-
ning, också med tonvikt på medicinska 
be hand lingar, och är alltjämt bland de 
bästa i Jurmala. 2003 renoverades huset 
och återfick sitt ursprungliga utseende. 
Pilsoņu iela 1

KONSTATELJÉ 
”INNER LIGHT”  
I en av utställningsloka-

lerna kan man se en originell utställning 
av arbeten som är gjorda i en unik teknik 
(fluorescerad målareffekt) – tavlorna 
skimrar i ett speciellt ljus, medan en ny 
bild visas över den första. Öppet: 12:00 
- 18:00, Inträde: EUR 1 – 3. Omnibusa 
iela 19, www.jermolajev.lv

HORNS TRÄDGÅRD  
År 1870 byggde en 
person vid namn Horn 
det första hotellet med 

trädgård i Ma jori. Här spelade berömda 
symfoniorkestrar och 1896 visades här 
film för första gången. Horns Trädgård 

och alla dess byggnader förstördes i en 
brand år 1913, men återuppbyggdes 
och idag spelas åter musik i trädgården, 
som nu är Jurmalas kulturella center.  
Jomas iela 35

WAKERS HUS
Från 1870 hade bagaren 
Shtegger en gård här 
som också användes 

som marknadsplats. Den första butik 
som fick handelslicens tillhörde en viss 
Korovin, och efterhand fick gatan namnet 
Affärsgatan. Fram till branden 1913 
fanns här sommarhus och stugor som 
tillhörde L. Waker samt en del bagerier och 
lagerlokaler. 1914 byggdes ett trevånings 
stenhus som innehöll lager, hotell, restau-
rang och en statlig bank. 1952 öppnades 
en fiskhandel på första våningen, vars 
väggar dekorerades av konstnären O. 
Stankevich. 1999 öppnades en spelhall. 
Huset är registrerat som ett arkitektoniskt 
minnesmärke. Jomas iela 46

JURMALAS 
STADSMUSEUM 
Här finns den perma-
nenta ut s  tällningen 

”Kurortshistoria vid Rigakusten och 
Kemeri”. Utställningen illustrerar huvud-
punkterna i Jurmalas utveckling som 
ku rort genom fo to grafier, dokumentär-
material och vardagliga föremål. Detta 
kompletteras med en digital utställning 
som hjälper till att överbrygga tidsgrän-
ser och visar bilder som man annars inte 
skulle se idag: badande från särskilda 
bryggor eller badvagnar, Jurmalas histo-
riska konsertträdgårdar, karbadsritualer. 
Öppet: onsdag-söndag 10:00 – 17:00 
Gratis inträde. Tirgoņu iela 29, 
T. +371 67761915

BOSTADSHUS – 
POSTKONTOR  
Husets som byggdes 
år 1897 av V. Eple är 

kulturskyddat. Ett av de få stenhus i 
Jurmala som är asymmetriskt och försett 
med torn. Här fanns ett postkontor 
alltifrån Lettlands självständighetstid 
fram till 1980. Lienes iela 7

MINNESHUS 
ÖVER RAINIS OCH 
ASPAZIJA 

Ett museum tillägnat dessa diktare finns 
inrättat i det sommarhus som Rainis 
köpte hösten 1926. Diktarna bodde där 
under somrarna 1927-1929.  
Öppet: tisdag - söndag 10:00 – 17:00 
Inträde: EUR 1 – 3. Pliekšāna iela 5/7, 
T. +371 67764295

HOTEL EIROPA 
Den centrala delen av 
ho tellet byggdes om 
till ålderdomshem i 

början av 1900-talet. Det uppvisar rikt 
dekorerade fönster med träsniderier, 
paneler, kornischer och silhuettsniderier 
på verandan. I området finns även pensi-
onatet “Imperial” som grundades i början 
av Lettlands självständighetstid; efter 
andra världskriget övertogs pensionatet 
av Sovjetunionen. Senare såldes huset 
och renoverades av den nye ägaren. 
Jūras iela 56, T. +371 67762211, 
www.hoteleiropa.lv

HOTEL PEGASA PILS 
(SLOTTET PEGASUS) 
Byggdes i början 
av 1920-talet i sen 

jugendstil och var ämnat som pensionat, 
arkitekten är okänd. Under Sovjettiden 

nyttjades det som kurortshotell. Under 
år 2003 restaurerades slottet till sitt 
ursprungliga utseende.  
Jūras iela 60, T. +371 29298305, 
www.hotelpegasapils.com

DZINTARI 
KONSERT HALL 
Byggdes år 1936, av ar-
kitekterna A. Birzenieks 

och V. Mellenbergs. En av Jurmalas mest 
berömda arkitektoniska sevärdheter; 
dess utomhusscen som byggdes år 1960 
är mycket populär för konserter och 
evenemang. 
Turaidas iela 1, T. + 371 67762092, 
www.dzintarukoncertzale.lv

HOTELL VILLA JOMA 
Första etappen av ho-
tellet byggdes år 1896, 
och det utvidgades 

sedan under år 1924. I huvudsak var det 
ett rumshotell för privata sommargäster. 
Jomas iela 90, T. + 371 67771999, 
www.villajoma.lv

JURMALAGLOBEN 
En roterande 
kopparglob som sägs 
vara den största globen 

i Lettland – ett populärt fotografiobjekt. 
Gatukorsningen vid Turaidas 
och Jomas

DZINTARI 
SKOGSPARK OCH 
UTSIKTSTORN

Parken välkomnar den aktiva besökaren, 
men också den som söker avkoppling.
Idealiskt för att vara tillsammans med 
barn, släktingar och vänner; här finns 
sport- och idrottsaktiviteter i frisk 

barrskogsluft, lekplatser för olika åldrar, 
rullskridskobanor och promenadvägar, 
skateåkningspark, bollplaner, kaféer, 
parkeringsplatser och WC.  
Lazdonas iela

JURMALAS ÄVEN-
TYRSPARK ”TARZAN”
är ett spännande 
äventyr med 5 banor 

som passar för både vuxna och barn. 
Banan har 74 spännande hinder, varav 
det högsta är 12 meter. För säkerheten 
ansvarar schweiziska Kanopeos senaste 
säkerhetssystem. De yngsta besökarna 
kan roa sig på en särskild småbarnsbana. 
Dzintaru Mezaparks. Öppettider: 
dagligen från 05.01 till 31.10 från 
10.00 till 20.00. Tel. +371 27088061, 
www.tarzans.lv

KRISTAPA MORBER-
GA SOMMARHUS 
– BOTANISK 
TRÄDGÅRD 

Huset byggdes 1883 och ägdes av den 
framstående byggmästaren och arkitek-
ten Kristaps Morberg. Sommarhuset är 
ett monument av neogotisk träarkitektur 
utsmyckat med järndekorationer från 
1800-talet. Under 2007–2008 restaure-
rads husets inredning och trädgård för 
att återställa dess 1800-talsutseende.
Dzintaru prospekts 52/54, 
T. +371 67227175, 
www.morbergavasarnica.lv

För information angående 
logi och restauranger, se 
www.visitjurmala.lv 
eller besök Jurmala 
turistinformationscenter.

Jurmalas restauranger och kaféer 
bjuder på lettiska och internatio-
nella maträtter till mycket rimliga 
priser och tillagade av ekologis-
ka, färska och fräscha ingredi-
enser. Pröva det goda mörka 
surdegsbakade brödet, den rökta 
baltiska fisken, och varför inte 
Jurmalas traditionella cocktail - 
“Lady from Jurmala”!

PROMENAD 
RUNT JURMALA 
CENTRUM

Restauranger 
och kaféer 
i Jurmala


