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1 Līdumu steengroeve
Op de plaats waar vandaag de Lidumu steengroeve is gelegen, was ooit een 
moeras met rijke veenbessen plantages. Tijdens de Tweede Wereldoorlog begon 
het Duitse leger met het delven van turf uit dit moeras. Voor het delven van turf 
werd een speciale smalspoorbaan gebouwd. In het begin van de jaren 1980 werd 
een omvangrijk project gestart - de bouw van de tweede snelweg Riga-Jelgava, 
waarvoor grote hoeveelheden zand nodig was. Hiervoor werd een asfaltweg 
gebouwd door "Uzvaras līdums" naar de plek van de voormalige turfmijnen. In het 
proces van het delven van zand ontstond een groeve, die de laatste jaren met 
steun van het gemeentebestuur van Olaine is aangelegd en is uitgegroeid tot een 
favoriet recreatiegebied voor de plaatselijke bevolking.
Uzvaras līdums, provincie Olaine, www.visit.olaine.lv
GPS: 56,7872, 23,8721

2 1. Routes voor het bestuderen van de 
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog
Het historische educatieve route is in 2018 aangelegd op de plaats waar tijdens de 
1ste Wereldoorlog de versterkingen van het Russische leger zich bevonden, als 
onderdeel van het defensiesysteem van de omgeving. Vandaag is het educatieve 
route vrij toegankelijk en het geeft een ongeveer beeld over de leefomstan-
digheden van de militairen. In de herfst 2020 werd op basis van informatie uit 
archeologische opgravingen een schuilhol gebouwd. Het is het enige bouwwerk 
van dit type in een stedelijke omgeving in Letland dat de fortificatie weerspiegelt 
van het Russische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Bovendien werd de schuil-
holte gebouwd op de plaats van zijn historische locatie, met gebruikmaking van 
hout van de juiste afmetingen en echte baksteen voor de bouw van de kookketel. 
Op het eerste terrein van het educatieve route over de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog zijn vier schietpunten, die samen een artillerie-eenheid vormen - 
een batterij.
Jelgavas straat 5, Olaine, www.olainesmuzejs.lv  , +371 20172030
GPS: 56,7923, 23,9831

Toeristische attracties, ondernemers, 
plaatsen en objecten in de regio Riga, 

70 km van Riga!
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3 Ligo park
Ligo Park - een unieke plaats in het Letse plattelands cultuurlandschap en een bijzon-
dere plek in de provincie Stopiņi. Ligo park, opgericht in 1988, is uitgegroeid tot een 
natuurlijk, cultureel en historisch monument van het Letse erfgoed en een kennisbron. 
Het is het eerste park ter wereld, waar u kunt zien 11 stenen beelden van Letse 
motieven, auteur - de beeldhouwer Uldis Stergis. Wanneer u het Ligo park bezoekt, 
kunt u zich ontspannen midden een prachtig natuurlandschap, op krachten komen in 
de eiken- en berkenbossen, kennismaken met Letse motieven van ware grootte en de 
Ligo avond doorbrengen bij het grote haardvuur. In het zomerseizoen worden in Ligo 
park concerten van dans en koormuziek, theatervoorstellingen in de openlucht en 
festivals gehouden.
Vālodzes, provincie Ropazi
GPS: 56.9520, 24.3130

4 Kangari moeraspad en observatietoren
Grote Kangari is het grootste bergkam in Letland, ofwel een gebergte (glaciale vorm 
van reliëf, smalle aarden wallen met een hoogte tot een paar tientallen meters en een 
breedte van 100-200 meter). De relatieve hoogte van de bergkam varieert van 10 tot 
27 meter. De totale hoogte bereikt 78 meter boven de zeespiegel. De breedte varieert 
van 60 tot 100 meter. De gehele lengte van de bergrug is ongeveer 26 km, maar de 
hoogste sectie, die meestal "Grote Kangari" wordt genoemd, is ongeveer 7 km lang. 
De bergkam en de omgeving ervan maken deel uit van een natuurreservaat. 
Voor bezoekers zijn een houten vlonder op het Kangari moeras en een observatieto-
ren beschikbaar.
"Lielie Kangari", district Ropazi, +371 29335523
GPS: 56.9197, 24.7299

5 Historische expositie van de waterleiding in Riga
Één van de meest beroemde waterleiding museums van Europa. Het vertelt de 
geschiedenis van de waterleiding van Riga gedurende 4 eeuwen. In het museum zijn 
stoommachines en ketels, gietijzeren leidingen en hogedruk leidingen bewaard 
gebleven, gemaakt in Riga. Bezoek dient vooraf te worden geboekt.
Sukņu stacijas straat 14, Baltezers, provincie Adazi
www.rigasudens.lv/lv/vesturiska-ekspozitija-0
GPS: 57.03679, 24.32744

6 Centrum voor lokale geschiedenis Carnikava
Bewaart bewijzen van de geschiedenis van Cernikava en lokale culturele en visserij 
tradities. Het hoofdgebouw is een replica van het huis van de visser en veerman van 
1851 "Cēlāji". Biedt museum-educatieve programma's met als thema visserij en 
prikken. Er is een recreatiegebied, een scheepshelling en een aanlegplaats.
Jomas straat 7, Carnikava, provincie Adazi
www.adazikultura.lv/muzejs/, +371 29128086
GPS: 57.13544, 24.27154
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Wij bieden 4 dagroutes door
de aangeboden provincies van het

regionale toeristische merk EXIT RIGA,
70 km van de hoofdstad Riga!

Route voor mooie wandelingen in de regio Riga

Route voor studie van de natuur in de regio Riga

Route van het creatief-industrieel studie in de regio Riga

Route van de historische kennis in de regio Riga

1

2

3

4

Riga - Ligo Park (3) - Blauwe Bergen Ogre (9) - 
historisch gebouw en plein Ogre (10)

Riga - Turf smalspoor van Balozh (12) - 
Līdumu steengroeve (1) - Bakkerij "Lāči" (14)

Riga - Nationale botanische tuin (7) - Grote Kangars (4) -  
Streekmuseum Carnikava (6)

Riga  - 1. Pad van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog (2) - 
boten of watertransport naar/van het eiland - 
Doden eiland (11) - Daugava Museum (8)

50 km en 1 uur en 8 minuten rijden. Ter plaatse op de objecten ~3.5 uur. 115 km en 2 uur 3 min rijden. Ter plaatse op de objecten ~ 4 uur.

80 km en 2 uur 24 minuten rijden. Ter plaatse op de objecten ~5,5 uur.
108 km en 1 u 42 min rijden. Ter plaatse op de objecten ~ 5,5 uur.

Uitgewerkte routes:

www.exitriga.lv/en/map

Wij zijn dichtbij! 
Het is gemakkelijk, handig en 

snel om vanuit Riga met de 
auto, trein of bus te komen.
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9 Natuurpark "Blauwe bergen Ogre”
Het grootste deel van het natuurpark is begroeid met naaldbossen op de bergkam-
men. De Blauwe bergen zijn een favoriete recreatieplek voor de bewoners van de 
hoofdstad. In de winter worden in het natuurpark skipaden aangelegd, en in de zomer 
zijn er paden beschikbaar voor de wandelaars, fietsers en andere liefhebbers van het 
buitenleven. Op het terrein van het park bevinden zich een vijver met een strand, 
picknickplaatsen en kampvuurplaatsen. Het hoogste punt van het natuurpark is de 30 
meter hoge observatietoren. Beschermd natuur gebied.
Peldu straat 22, Ikskile, Provincie Ogre, www.ziliekalni.lv , +371 25732316

GPS: 56.8363, 24.5549

10 Historische bouwwerken en plein 
van destad Ogre
Ogre is een klein groen stadje waar u prachtige voorbeelden van architectuur uit de 
jaren 20 en 30 van de 20e eeuw kunt vinden. De meeste gebouwen zijn monumenten 
van architectuur van nationaal of lokaal belang. Aan de hoofdstraat voor voetgangers 
bevindt zich een museum dat door middel van interactieve en digitale oplossingen 
inzicht geeft in de geschiedenis van Ogre. U kunt de stad verder verkennen door een 
wandeling te maken langs de oevers van de rivier Ogre, waar een betoverend uitzicht 
wordt geopend op de stroming van de rivier en zijn kusten.
Ogre, www.visitogre.lv 
GPS: 56.8164, 24.6046

7 Nationale Botanische tuin
De grootste collectie planten in de Baltische staten, met een oppervlakte van 129 ha, 
met meer dan 14.000 soorten planten. De tuin werd in 1956 opgericht op de plaats 
waar eind 19e eeuw het tuinbouwbedrijf van C.W. Schoch was gevestigd. Één van de 
grootste arboretums in noordoost Europa, een multifunctionele broeikas, uitgebreide 
buitenruimtes voor educatie, vermaak en ontspanning, en het beste centrum voor 
milieu educatie "Botania". Er worden vier keer per jaar plantenbeurzen gehouden.
Miera straat 1, Salaspils, www.nbd.gov.lv, +371 22019340 
GPS 56.8610, 24.3530

8 Daugava museum
Opgericht in 1969, het museum is gelegen in het nieuwe landhuis van het landgoed 
complex Dole, in de omgeving van een historisch park aan de kust van de Daugava, en 
is momenteel het enige museum in de Baltische staten dat gewijd is aan de geschie-
denis van de rivier, en tevens een inleiding geeft tot de geschiedenis van de provincie 
Salaspils. Op een grote open vlakte vindt u een viskwekerij, netten voor zeeprikken en 
ontsluiting van dolomiet, evenals kunt u een wandeling maken over een 410 meter 
lang natuurpad. Het museum biedt te huur picknickplaatsen in het park en overkap-
pingen voor evenementen. In het museum worden jaarlijks festivals in Letse tradities, 
concerten in de open lucht, beurzen en exposities gehouden.
Doles eiland, provincie Salaspils, www.daugavasmuzejs.lv, +371 67216367
GPS 56.8480, 24.2284
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13 Tsensky moeras
Het Tsensky moeras is een bijzonder beveiligd gebied - het is een natuurreservaat, 
alsook een gebied van Natura 2000. Het moeras begon zich ongeveer 5000 jaar 
geleden te vormen. Er komen daar 10 in Europa beschermde vogelsoorten voor. Het 
Tsensky moeras is prachtig, vol rust en mysterieus. Onafhankelijk van de periode van 
het jaar dat u deze plek bezoekt, zullen zijn stilte en natuurgeluiden u verrassen. In de 
lente is het moeras vooral interessant voor het observeren van vogels.
Babīte parish, provintie Marupes, www.rigasmezi.lv 
GPS: 56,8625, 23,7914

14 Bakkerij "Lāči"
Bakkerij "Lāči" biedt natuurlijk en kwalitatief brood, evenals originele zoetwaren op 
basis van de eeuwenoude tradities van ambachtslieden. Het is één van de meest Letse 
plaatsen in Letland, waar u echt handgemaakt brood kunt proeven. Naast de bakkerij 
staat een toren voor het observeren van vogels, met een prachtig uitzicht op één van 
de grootste meren van Letland.
"Benūžu - Skaugi", Babīte parish, provincie Mārupes,  www.laci.lv  , +371 66047555
GPS: 56.8972, 23.7141

11 Nāves sala (Doden eiland)
Een unieke plek in het midden van de Daugava, waar van april tot september 1916 
gevechten hebben plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog, waardoor 
ongeveer 1000 russische militairen werden gedood, waaronder 145 Letse schutters. In 
1916 heeft het Duitse leger hier massaal mosterdgas gebruikt, wat de eerste aanval 
met gifgas aan het front van Riga vormde. Doden eiland kan alleen bereikt worden 
met een boot, vlot of andere type van watertransport. Op het eiland is een monument 
opgericht ter nagedachtenis aan de verdedigers van Doden Eiland. U kunt ook het 
gemeenschappelijke graf van de Zeven onbekende militairen en de loopgraven 
bekijken. In de diepte van het eiland bevinden zich informatieborden, een recreatie-
plek met droge wc, een picknickplaats, een kampvuurplaats en met behulp van de 
izi.TRAVEL kunt u luisteren naar audio-gids verhalen.
Daugava parochie, provincie Kekava, www.kekava.travel 
GPS: 56.8357, 24.4416

12 Turf museum spoorweg van Balozhi
Maak een ritje met het smalspoor van het turfveen naar de fabriek en ontdek over turf, 
het delven en gebruik ervan, evenals over de geschiedenis en de restauratie van de 
spoorweg door de enthousiasten! Het Turf Museum Spoorweg van Balozhi is een 
smalle spoorweg met een voormalige spoorlijn van 2,5 km, die door enthousiasten 
behouden is gebleven. De collectie van de museum spoorweg omvat een reeks 
zeldzame en unieke locomotieven en rijtuigen, zoals een authentieke restauratierijtuig 
van de turf spoorweg. Er zijn ook excursies beschikbaar.
Darzu straat 14а, Balozhi, provincie Kekava, www.kudrasbanitis.lv , +371 23272013
GPS: 56.8769, 24.1062P
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Informatiehuis over toerisme 
en ambachten in de 
provincie Marupes
Bebru straat 10, Mārupes, +371 
29537466
www.marupe.lv/lv/turisms

Centrum voor informatie van 
de toeristische overheid van 
de provincie Kekava
Rigas straat 26, Kekava , +371 
27017333
www.kekava.travel

Centrum voor informatie van 
de toeristisme van de 
provincie Salaspils
Miera straat 1, Salaspils, +371 
67945440
www.visit.salaspils.lv

Geschiedenis en kunst 
museum van Olaine
Jelgavas straat 9, Olaine, +371 
2746333
www.olaine.lv

Centrum voor informatie van 
de toeristisme van de
provincie Ropazi
Institut straat 3, Ulbroka, provincie 
Ropazi, +371 25784484
www.ropazi.lv/lv/turisms

Centrum voor informatie van 
de toeristisme van de 
provincie Ogre
Brīvības straat 18, Ogre, +371 
65071883, 29491685
www.visitogre.lv

Informatie centrum van 
Carnikava
Rigas straat 16, Carnikava, provin-
cie Adazi, +371 29326285
www.facebook.com/carnikavas.tic

Uitgever, tekst: Vereniging voor toerisme van de regio Riga, gemeenten 
Marupes, Kekava, Salaspils, Olaine, Adazi, Ogre en Ropazi.
Foto: J. Romanovskis, J. Kreilis, gemeentearchief van ondernemers 
Marupes, Kekava, Olaine, Adazi, Ropazi, Salaspils.

Ontwerp: Inese Kupchane, 2023

www.exitriga.lv info@exitriga.lv @exitRiga @exitriga


