
AR AUTOMAŠĪNU
Jūrmala no Rīgas pilsētas centra atrodas tikai 20 kilometru attālumā un 
ir sasniedzama, braucot pa autoceļu A10/E22.

AR TAKSOMETRU
Jūrmalas centrs–Majori atrodas 15 km attālumā no starptautiskās lid-
ostas “Rīga”. Brauciens no lidostas līdz Jūrmalai izmaksā līdz 17 EUR.

AR VILCIENU
Pasažieru vilcieni no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uz Jūrmalu atiet 
no 4. perona 3. un 4. ceļa, virzienā uz Tukumu, Ķemeriem, Sloku un 
Dubultiem. Brauciena ilgums ir 30 minūtes un cena 1.40 EUR.

IEBRAUKŠANAS MAKSA 
Laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim maksa par iebraukša-
nu īpaša režīma zonā Jūrmalā  ir 2 EUR. To var iegādāties caurlaižu 
automātos Priedainē un Vaivaros, kā arī automātos pilsētas centrā. 
Elektroniski caurlaidi var iegādāties www.visitjurmala.lv vai mobi-
lajā aplikācijā “Mobilly”. Iebraukšanas caurlaide obligāti jāiegādājas 
iebraukšanas dienā jebkurā laikā līdz plkst. 23.59. 

JŪRMALAS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS
Lienes iela 5, Majori
T. 67147900
info@jurmala.lv
       visitjurmala
www.visitjurmala.lv

KĀ NOKĻŪT
JŪRMALĀ

ATPŪSTIES KINO 
“Star Cinema Jūrmala” ir augstas klases kinoteātris ar divām zālēm. Kinoteātra 
repertuārā vienmēr skatāmas jaunākās filmas. Ir iespēja pieteikt privātus kino va-
karus ar apkalpošanu atpūtai draugu lokā vai korporatīviem pasākumiem.
Iepirkšanās un izklaides centrs “Korso”, Jomas iela 37, Majori, 
fb.com/StarCinemaJurmala

IZZINĀT PASAULI 
Izglītības un izklaides centrs “Korso brīnumi” ir vieta, kur ļauties zinātkārei, izzināt 
neparasto pasaulē un iepazīt aizraujošas tehnoloģijas. Izcils brīvdienu plāns gan 
lieliem, gan maziem!
Iepirkšanās un izklaides centrs “Korso”, Jomas iela 37, Majori,
www.korsobrinumi.lv

BAUDĪT VĒLĀS BROKASTIS 
UN PUSDIENAS
Jūrmala ir brīnišķīga vieta, kur doties laiskā brančā vai ieturēt sātīgas pusdienas. 
Par neaizmirstamu garšas ceļojumu parūpēsies restorāns “Laivas”, grilbārs 
“Lighthouse”, restorāns “Lielupe”, kafejnīca “Madam Brioš” un restorāns 
“Roof Bar-B-Q & music”. Savukārt restorāns “Simmer” sestdienu vakaros pie-
dāvā izbaudīt “dinch” jeb vakariņas branča stilā.

IEPIRKTIES MAJORU 
KALNCIEMIELAS TIRDZIŅĀ
Katru sestdienu šarmantajā tirdziņā atrodami vietējo amatnieku izstrādājumi, mā-
jas kūpinājumi, sālījumi, svaigi produkti un citi gardumi.
Kalnciema iela 4, Majori

IZBRAUKĀT JŪRMALU 
AR VELOSIPĒDU
Jūrmalas ērtie velo celiņi ļauj ar velosipēdu ātri vien nokļūt no Jūrmalas viena gala 
līdz otram, pa ceļam izzinot arhitektūras un dabas brīnumus. Izmantojot “SIXT” 
nomas tīklu, velosipēdu var paņemt vienā punktā un nodot citā Jūrmalā vai pat 
Rīgā. Jūrmalā pieejami arī citi velosipēdu nomas punkti. 

UZSPĒLĒT GOLFU 
Kompleksā “Jūrmala Golf Club” ir 18 bedrītes un daudzveidīgs reljefs. Golfa spē-
les iemaņu apgūšanai iesācējiem pieejams PAR-3 deviņu bedrīšu Golfa akadē-
mijas laukums. Spēļu laukumi ir atvērti no aprīļa līdz oktobrim, savukārt treniņu 
laukums ir pieejams visu gadu.
Golfa iela 1, Babītes pagasts, www.jurmalagolf.lv 

ĻAUTIES 
ŪDENSPRIEKIEM 
LĪVU AKVAPARKĀ
Silts ūdens, viļņi, burbuļvannas, slidkalniņi ar dažādu ātrumu nobraucieniem, uni-
kālais tornado slidkalniņš, baseins ar pretstraumi un silta pirts. Atrakcijas ir pie-
mērotas gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem. Vairākos nobraucienos atļauts 
doties kopā arī ar mammu, tēti, māsu vai draugu! “Līvu Akvaparks” ir lielākais 
slēgtā tipa akvaparks Ziemeļeiropā, kurš darbojas visu gadu!
Viestura iela 24, Lielupe, www.akvaparks.lv

ATGŪT SPĒKUS 
UN PALUTINĀT SEVI 
VIESNĪCA “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH“
25 m garš baseins ar divām kaskādēm. Bērnu baseins ar strūklaku, apsildāms āra 
baseins, burbuļvannas, sauna un tvaika pirts.
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe, www.semarahhotels.com/lielupe 

ŪDENS ATPŪTAS CENTRS “BALANS AQUA”
Baseins ar ūdens temperatūru +32°С. Peldēšanas nodarbības. Krievu pirts.
Meža prospekts 49, Bulduri, fb.com/BalansInternationalWellnessCentre 

VIESNĪCA “BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
25 m garš silta jūras ūdens peldbaseins. Peldēšanas nodarbības. Krievu pirts kom-
plekss „The Banja”, spa atpūtas komplekss „The Garden”. 
Jūras iela 23/25, Majori, www.balticbeach.lv 

VIESNĪCA “HOTEL JŪRMALA SPA”
Četri dažādu temperatūru baseini, burbuļvannas, kaskādes un sešas pirtis.
Jomas 47/49, Majori, www.hoteljurmala.com

SANATORIJA “BELORUSIJA“
25 m garš dziednieciskā minerālūdens baseins. Turku pirts un sauna. 
Bulduru prospekts 4/8, Dzintari, www.belorusija.lv

NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “ VAIVARI”
25 m garš minerālūdens baseins. Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. 
Asaru prospekts 61, Vaivari, www.nrcvaivari.lv     

SANATORIJA “JANTARNIJ BEREG”
25 m garš baseins ar ūdens temperatūru + 29°C, kā arī pirts komplekss.
Zvīņu iela 2, Jaunķemeri, www.sanatorij.lv     

KŪRORTA REHABILITĀCIJAS CENTRS “JAUNĶEMERI” 
Baseins ar kaskādi. Ūdens aerobikas nodarbības un pirts komplekss.
Kolkas iela 20, Jaunķemeri, www.jaunkemeri.lv



ATKLĀT 
PLUDMALES 
DAUDZVEIDĪBU
Viena no lielākajām Jūrmalas vērtībām ir 24 km garā smilšainā pludmale. Visā 
tās garumā var gan noslēpties no burzmas, gan pazvilnēt šarmantās kafejnīcās, 
uzspēlēt volejbolu, izbraukt ar ūdens motociklu un, protams, vērot neatkārtoja-
mu saulrietu. Diennakts tumšajās stundās iesakām doties pastaigā pa apgais-
moto celiņu pludmales posmā no Dzintariem līdz Majoriem.

IEKLAUSĪTIES 
DZINTARU 
KONCERTZĀLĒ
Dzintaru koncertzāle ir viens no pilsētas nozīmīgākajiem kultūras pieminekļiem – 
īsta pērle Baltijas jūras krastā! Dienas laikā acis priecē tās neparastā arhitektūra, 
savukārt pievakarēs zālē ar izcilo akustiku notiek dažādi koncerti. Repertuārā gan 
klasiskā mūzika, gan džezs, gan popmūzikas un citu žanru koncerti.  
Turaidas iela 1, Dzintari, www.dzintarukoncertzale.lv

IZZINĀT MUZEJUS 
UN MĀKSLAS TELPAS
JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS
Kā Jūrmala attīstījusies no kūrorta pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz pat mūsdie-
nām? To var izzināt pilsētas stāstu muzejā! Te skatāma pastāvīgā ekspozīcija 
“Bērns kūrortā“ un multimediālā ekspozīcija “RAIŅA TELPA. Plašums. Dziļums. 
Bezgalība”. Ieeja bez maksas.
Tirgoņu iela 29, Majori,  fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS
Muzejs slēpjas starp Buļļuciema priedēm Ragakāpas pakājē. Muzejā iekārtota 
19. gs. beigu piekrastes zvejnieka sēta ar tai raksturīgām ēkām, plaša enkuru, 
zvejas laivu, virvju un striķu vīšanas piederumu kolekcija. Ieeja bez maksas.
Tīklu iela 1a, Buļļuciems, fb.com/jbmuzejs 

RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA
Jūrmala ir diženāko latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas iedvesmas pilsēta. 
Vasarnīcas telpas ar autentiskiem priekšmetiem un muzeja izstāžu zāles ļauj 
izjust tos laikus, kad dzejnieku pāris radīja izcilus literāros darbus, kas atstāju-
ši nedzēšamas pēdas ne tikai latviešu literatūrā, bet arī valodā un dzīvesziņā. 
Ieeja par maksu. 
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori, www.aspazijarainis.lv

ASPAZIJAS MĀJA
Stāsti par leģendārās latviešu dzejnieces dzīvi un daiļradi interaktīvā ekspozīci-
jā “Aspazija atgriežas Dubultos”. Ieeja bez maksas.  
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti, fb.com/Aspazijas.maja 

DUBULTU KULTŪRAS KVARTĀLS
Dubultu Kvartālā atrodas mūzikas skola ar modernām koncertzālēm, mākslas 
skola, plaša bibliotēka un izstāžu zāles. Lieliska vieta, kur notikt mākslas pasā-
kumiem, izstādēm un koncertiem. Ieeja bez maksas.
Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti, fb.com/JurmalasMaksla 

MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI”
Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa, kas mājo joprojām darbojošā dzelz-
ceļa stacijas ēkā, kura turklāt ir pagājušā gadsimta 70. gadu arhitektūras še-
devrs! Ieeja bez maksas.
Dzelzceļa stacija “Dubulti”, Dubulti, fb.com/artstationdubulti

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Bulduru Izstāžu nama divās izstāžu zālēs un brīvdabas teritorijā notiek mākslas 
izstādes un akcijas. Ieeja bez maksas.
Muižas iela 6, Bulduri, 
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

MĀKSLAS GALERIJA “INNER LIGHT”  
Unikāla iespēja baudīt luminiscējošo krāsu radīto noskaņu un meditatīvu stās-
tījumu mūzikas pavadībā, kā arī piedalīties mākslas meistarklasēs, radot savu 
gleznu. Ieeja par maksu. 
Omnibusa iela 19, Majori, www.yermolayev.eu

IEPAZĪT NEPARASTO 
RAGAKĀPAS DABAS PARKU
Lai saglabātu ar senu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību 
jūras piekrastē, ap Ragakāpu, vienu no Latvijā augstākajām kāpām, izveidota 
īpaši aizsargājama dabas teritorija un labiekārtotas takas. Iepazīsti dabas parku 
neaizmirstamā pastaigā! 

IZSTAIGĀT ĶEMERU 
NACIONĀLO PARKU
MELNALKŠŅU DUMBRĀJA LAIPA 
600 m garā taka sākas pie parka informācijas centra “Meža māja”. Pie takas 
sākuma ierīkots rotaļu laukums, netālu ir Ķemeru vēsturiskais kūrorta parks ar in-
teresantu pagājušā gadsimta sākuma apbūvi, baznīcām, tiltiņiem un citiem vides 
objektiem. Ievērības cienīgs ir sērūdeņraža minerālūdens avotiņš “Ķirzaciņa”.

SLOKAS EZERA TAKA UN PUTNU VĒROŠANAS TORNIS
Taka sākas un beidzas pie Slokas ezera. Ir pieejama autostāvvieta, piknika vieta 
un 7 m augsts “peldošs” putnu vērošanas tornis. Pa ceļam ierīkotas šūpoles un da-
žādi elementi fiziskām aktivitātēm.

LŪŽŅU GRĀVJA AVOTS
Viens no spēcīgākajiem apkārtnes sēravotiem! Aptuveni 3 km garais maršruts līdz 
avotam sākas pie informācijas centra “Meža māja”. Taku iecienījuši putnu vērotā-
ji, jo pa ceļam atrodamā bebraine ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām 
apkārtnē.

LIELĀ ĶEMERU TĪREĻA LAIPA 
Lielā tīreļa laipa ir populārākais apskates objekts Ķemeru Nacionālajā parkā, kas 
ļauj iepazīt cilvēka darbības neskartu augsto sūnu purvu un piedzīvot neparastus 
dabas skatus. Takas lielā apļa garums ir 3,4 km, mazā apļa garums – 1,4 km. 

Vairāk informācijas www.kemerunacionalaisparks.lv, 
www.daba.gov.lv/kemeri

DOTIES 
PIEDZĪVOJUMOS
DZINTARU MEŽAPARKĀ
Rotaļu laukumi dažāda vecuma bērniem, celiņi gājējiem un skrituļslidotājiem, 
skeitparks, strītbola laukums un kafejnīcas, kā arī bezmaksas autostāvvieta! Īpaša 
atrakcija ir 33,5 m augstais skatu tornis ar neaizmirstamu skatu pāri priedēm uz 
Baltijas jūru un Jūrmalas plašumiem. Azartiskākie viesi no 1. maija gaidīti piedzī-
vojumu parkā “Jūrmalas Tarzāns”, kurā kokos izvietotos šķēršļus var pārvarēt pie-
cās dažāda līmeņa un sarežģītības pakāpes trasēs. 
Lazdonas iela, Dzintari, www.tarzans.lv/jurmala


