
JŪRMALA JOOKSMISPÜHAD /4. mai

KUURORDIPIDU /27. mai

TÄNAVAVÕIMLEMISE 
MAAILMAMEISTRIETAPP /10. juuni

JŪRMALA JALGRATTAMARATON /11. juuni 

FIVB RANNAVOLLE MAAILMAKARIKAVÕISTLUSTE 
ETAPP „CHALLENGE“ /15.–18. juuni  

JAANIPÄEV /23. juuni 

BIENNAAL “MARĪNA” /6. juuli–3. september  

JŪRMALA FESTIVAL /15.–23. juuli, 
päikesetõusu kontsert /16. juuli 

ĶEMERI PIDU /22. juuli

FESTIVAL „BALLETITÄHED JŪRMALAS“ /5. august

ÖINE EKSPEDITSIOON PEREDELE 
„ÄRA MÕISTU RÄÄGI“ /18.–19. august  

JŪRMALA VÄRVIJOOKS /20. august 

KAUGURI PIDU /26. august 

SÜNDMUSED 2023. 
AASTA SUVEL

PUHKA AKTIIVSELT
TUTVU SUVISTE SPORDIALADEGA
RANNASPORDIKESKUSES „THE BEACH MAJORI“ töötavad suvel rannavolle-, 
tennise-, jalgpalli- ja käsipalliväljakud, samuti tänavavõimlejate väljak ja spordi-
tarvete laenutuspunkt. 
Kaija iela, randapääsu juures, Majori

MÄNGI TENNIST
RIIKLIK TENNISEKESKUS LIELUPE rendib välja sise- ja välistenniseväljakuid ning 
squashi- ja rannatennise väljakuid.
O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe; tenisslielupe.lv.

ÕPI GOLFI
JŪRMALA GOLF CLUB KOMPLEKS pakub kasutamiseks 18 auguga golfirada. 
Algajad saavad harjutada PAR-3 üheksa auguga akadeemilisel rajal. 
Golfa iela 1, Babīte vald; jgch.lv

SÕIDA JÕELAEVAGA
Suvehooajal sõidavad marsruudil Majori–Riia jõelaevad. Võimalus teha ühetun-
nine väljasõit Lielupe jõel.    
Majori paadisadam, Rīgas iela 2A, Majori; rigaship.lv, rivercruises.lv

NAUDI VEEMÕNUSID
•Veesuusatamis- ja wakeboardimis-tunnid, sõidud mootorpaadiga, veesuuska-
de, wakeboardi ja täispuhutava rõngaga, kaabliga wakeboarding ja täispuhuta-
vad veeatraktsioonid. 
“Ūdensslēpošanas un veikborda parks” (veesuusatamis- ja wakeboardi-
mispark), Priedaine, “Smilgas”; waterskis.lv 
•SUP-laudade rent, sõit Lielupe jõel ja Läänemerel. 
fb.com/supbrothers.lv
•SUP-laudade, sõudepaatide ja kajakkide rent. Saadaval ka laevasõidu mars-
ruudid. 
“Jūrmalas laivas”, “Smilgas”, Priedaine, jurmalaslaivas.lv
•Vesijalgrataste, SUP-laudade, paatide ja kajakkide rent, parvesõidud, saun. 
Kämping “Seko saulei”, “Niedras”, Priedaine; sekosaulei.lv 

LÕBUTSE 
SEIKLUSPARKIDES
DZINTARI METSAPARGI (DZINTARU MEŽAPARKS) 
14 ha suurusel territooriumil asuvad laste mänguväljakud, rulluisutajate ja jala-
käijate rajad, rulapark, tänavakorvpalli väljakud ja kohvikud. Pargis asub 33 m 
kõrgune vaatetorn. Talvel on park kaunistatud valguskaunistustega. Avatud iga 
päev 9.00–22.00. Tasuta sissepääs. Suvel tegutseb pargis ELAMUSTEPARK 
“JŪRMALA TARZAN“, mille puudele on rajatud eri tasemete ja raskusastmetega 
trassid. Samuti tegutseb pargis “JŪRMALA VÕRGUPARK”oma vetruvate võrgu-
väljakute, tunnelite ja liumägedega. 
Lazdonas iela, Dzintari; jurmala.tarzans.lv, jurmalastikluparks.lv 

VEEPARK “LĪVU AKVAPARKS” on kinnist tüüpi, selles on üle 20 liumäe 
ja enam kui 10 basseini ning ka saunadega spaakompleks. Suvel on avatud ka 
õueala. Viestura iela 24, Lielupe; akvaparks.lv

PUHKA JA TURGUTA 
TERVIST
LIELUPE HOTEL BY SEMARAH
Kahe kaskaadiga 25 m pikkune bassein, purskkaevuga lastebassein, soe välibas-
sein, mullivannid, saunad. Lai valik spaahooldusi.
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe; semarahhotels.com/lielupe 

BALTIC BEACH HOTEL & SPA
Kompleksis on 25 m pikkune sooja mereveega bassein, mitu sauna, mullivannid, 
lastebassein ja väliterrass. Ujumistunnid. Saunakompleks ja spaa-puhkekompleks. 
Lai valik spaahooldusi
Jūras iela 23/25, Majori; balticbeach.lv 

HOTEL JŪRMALA SPA
Neli erineva veetemperatuuriga basseini, mullivannid, kaskaadid ja kuus sauna. 
Lai valik spaahooldusi.
Jomas 47/49, Majori; hoteljurmala.com

DAINA JŪRMALA BEACH HOTEL & SPA 
Kaskaadidega 24 m pikkune bassein, lastebassein, mullivannid, saunad.
Mežsargu iela 4/6, Melluži; hoteldaina.lv.  Suvehooajal avatud.

KURSHI HOTEL & SPA
Spaahooldused näole ja kehale, erinevad saunarituaalid. 
Ceriņu iela 22, Dubulti; kurshihotel.lv

RIIKLIK TAASTUSRAVIKESKUS VAIVARI
25 m pikkune mineraalveebassein. Lai valik raviprotseduure.
Asaru prospekts 61, Vaivari; nrcvaivari.lv

KUURORT-TAASTUSRAVIKESKUS JAUNĶEMERI 
Kaskaadiga bassein. Veeaeroobika tunnid ja saunakompleks. Tervise taastamise 
ja raviprotseduuride lai valik.
Kolkas iela 20, Jaunķemeri; jaunkemeri.lv

SISSESÕIDUTASU   
Teatud konkreetsel ajal on Jūrmala 
linna lubadega tsooni autode, 
mootorratastega ning kolme- ja 
neljarattaliste maastikusõidukitega 
sisenemine tasuline. Lube saab osta 
linnas asuvatest automaatidest 
või veebisaidilt visitjurmala.lv 

JŪRMALA 
TURISMIINFO-
KESKUS

Lisateave Jūrmala ja ekskursioonide 
korraldamise kohta:

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900
info@jurmala.lv
visitjurmala.lv

VisitJurmala

VisitJurmala



TUTVU 
ARHITEKTUURIGA
Jūrmala üks silmapaistvaimaid omadusi on puitarhi-
tektuur – dekoratiivsete tornide ja klaasverandadega 
kaunistatud hooned. Puidu eriline esteetika kehastab 
neoklassitsismi, juugendstiili ja rahvusromantismi aja ise-
loomulikke motiive. 
Jalutusmarsruutidel saab tutvuda Jūrmala kõige iseloo-
mulikumate puitarhitektuuri pärlite ja silmapaistvate isik-
suste elulugudega. Lastega peredele meeldivad kindlasti 
harivate ülesannetega orienteerumismarsruudid. Mars-
ruutide kaardid ja objektide kirjeldused: visitjurmala.lv.

KÕND LOODUSRAJAL
Loodusesõbrad saavad minna jalutama Jūrmala mõnele loodusrajale, mille võrgus-
tik ulatub läbi vanade metsade ja veel vanemate soode. 

RAGAKĀPA LOODUSPARK
Ragakāpa on Läti üks kõrgeimatest luidetest, selle ümber rajati kaitsealune loo-
dusala ja heakorrastatud rajad. Rannas on privaatsemat puhkust võimalik nautida 
Lielupe jõe suudme juures. 
Tīklu iela 1A, Buļļuciems

ĶEMERI RAHVUSPARK
Ķemeri rahvuspark on Läti suuruselt kolmas rahvuspark. Siin saab jalutada Suure 
Ķemeri nõmme laudteel, samuti läbida mitmeid heakorrastatud loodusradasid ning 
näha sangleparaba lodumetsa, linduderikast Sloka järve, iidset rohelist luidet ja 
võimsaid väävliveeallikaid Lūžņu kraavis ja väävlitiikides (Sēra dīķi). 
Loodus- ja infokeskus Metsamaja (Meža māja), Ķemeri; 
kemerunacionalaisparks.lv 

AVASTA 
RANNA 
MITMEKÜLGSUS
Jūrmala üks suurimaid väärtusi on 24 kilomeetri pikkune liivarand. Valgel ran-
naliival võib jalutada tunde, nautides päikest ja merevees ujumist. Meresäng on 
Jūrmalas päris tükk maad üsna madal, seepärast on see perega turvaliseks aja 
veetmiseks otsekui loodud. Pärast aktiivset puhkust, milleks võib olla võrkpalli-
mäng, jalgratta- või jetisõit, saate nautida maitsvat einet mõnes kohvikus ja vaa-
data unustamatut päikeseloojangut. Loodushuvilistele meeldib kindlasti marsruudi 
“Jūrtaka” (mererada) mõni lõikudest (rohkem teavet: coastalhiking.eu). 

KÜLASTA 
DZINTARI 
KONTSERDISAALI
Läänemere kalda loodus- ja arhitektuuripärl, ainulaadse akustilise kõlaga kont-
serdisaal, kus saab nautida lavakunstnike muusikalist esitust. Repertuaaris on nii 
klassikalist muusikat kui ka jazzi, popmuusikat ja muude žanrite kontserte. Dzintari 
kontserdisaali kompleksi kuuluvad 1936. aastal valminud ajalooline väike saal ja 
1962. aastal avatud suvelava ehk suur saal. Giidiga ekskursioonid on saadaval 
lisatasu eest.
Turaidas iela 1, Dzintari; dzintarukoncertzale.lv

ÕPI KUNSTI 
JA AJALUGU 
JŪRMALA MUUSEUM
Kuidas kulges Jūrmala areng kuurordi algusaegadest 19. sajandil kuni 20. sajandi 
lõpuni? Selle kohta saab teavet, külastades muuseumi püsinäitust „Riia mereranna 
(Jūrmala) ja Ķemeri kuurordi ajalugu“. Muuseumis toimuvad ka kujutava kunsti mit-
mesugused näitused. Tasuta sissepääs. Giidiga ekskursioonid on saadaval lisatasu 
eest. Tirgoņu iela 29, Majori; fb.com/Jurmalas Muzejs/Jurmala Museum

JŪRMALA VABAÕHUMUUSEUM
Muuseumi territooriumile on rajatud 19. sajandi lõpu rannakaluri kodutalu koos 
sellele iseloomulike hoonete, majapidamise ja tööriistadega. Tasuta sissepääs. Li-
satasu eest on saadaval giidi teenused, audiogiid, pikniku- ja lõkkekohad.
Tīklu iela 1A, Buļļuciems; fb.com/jbmuzejs

ASPAZIJA MAJA 
Lood Läti legendaarse luuletaja elust ja loomingust, samuti ringkäik Jūrmala aja-
loolises puidust suvilas. Tasuta sissepääs. Giidiga ekskursioonid ja audiogiid on 
saadaval lisatasu eest.
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti; fb.com/Aspazijas.maja

RAINISE JA ASPAZIJA SUVILA
Muuseumis saab tutvuda kahe luuletaja restaureeritud eluruumide ja autentsete 
esemetega. Samuti saab vaadata Rainise ja Aspazija loomingule pühendatud 
näitust. Ühes hoonetest asub näitusesaal. Giidi teenused ja audiogiid on saada-
val lisatasu eest.
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori; aspazijarainis.lv

DUBULTI KUNSTIJAAM (MĀKSLAS STACIJA DUBULTI)
Euroopa ainus kaasaegse kunsti näitustesaal, mis tegutseb toimivas raudteejaa-
mas. Tasuta sissepääs.
Dubulti raudteejaam; fb.com/artstationdubulti

BULDURI NÄITUSTESAAL
Siinses kahes näitusesaalis näitavad oma kunstitöid nii Jūrmala kui ka muude lin-
nade ja riikide kunstnikud. Tasuta sissepääs.
Muižas iela 6, Bulduri; fb.com/bulduruizstazunams

KUNSTIGALERII „INNER LIGHT“
Galeriis saab vaadata ainulaadset maalinäitust ja nautida helendavate värvide 
loodud meeleolu. Tasuline sissepääs.
Omnibusa iela 19, Majori; yermolayev.eu

JŪRMALA LIBLIKAMAJA (TAURIŅU MĀJA) 
Suvehooajal saab näha Lõuna-Ameerikast, Aasiast ja Aafrikast pärit troopilisi 
liblikaid. 
Turaidas iela 10/12, Dzintari; jurmalastaurini.lv

AVASTA ĶEMERI 
KUURORDI AJALUGU
Renoveeritud ajalooline Ķemeri kuurordipark on mõeldud rahulikeks jalutuskäiku-
deks – see on väljaspool Riiat asuv Läti vanim ja suurim avalik aed. Pargis saab 
näha Armastuse saart koos rotundi, paviljoni ja väävliallikaga „Ķirzaciņa“ (sisalik) 
ning ajalooliste sildadega. 
Pargi territooriumil asub ka 42 meetri kõrgune Ķemeri veetorn, kus asub Ķemeri 
ajaloole ja silmapaistvatele isiksustele pühendatud näitus. Külastajatele on avatud 
ka kaks vaateplatvormi, mis on 12 m ja 42 m kõrged (ainult ette reserveerides). 
Avatud maist oktoobrini. Tasuta sissepääs.
Tukuma iela 32, Ķemeri; visitjurmala.lv 

Majori rand


