
 Bauskan linnan vanhin osa on käsituliaseiden käyttöä varten rakennettu Liivin-
maan ritarikunnan linnoitus. Uudempi osa on 1500-luvun lopulla rakennettu bas-
tionein, suojamuurein ja maavallein vahvistettu asuinpaikkatyyppinen linna. Linna 
sijaitsee Mūsa- ja Mēmele-jokien välillä. Nykypäivään saakka ritarikunnan linnan on 
säilynyt romanttisina raunoina. Herttuoiden osasto on uudistettu ja siihen on tehty 
Bauskan linnan museo. www.bauskaspils.lv

 Rundālen linna – yksi Latvian upeimpia Latvian barokki- ja rokokooarkkiteh-
tuuri- ja taidemonumentteja. Linna on rakennettu ajalla 1736–1740 Johan Bironin –  
Venäjän keisarinnan Anna Joanovnan suosikkiherttuan – kesäasuinpaikaksi.  
F.B. Rastrellin suunnitteleman “ranskalaisen puutarhan” uudistaminen lähestyy 
loppuaan. Siellä on nähtävillä koko Pohjois-Euroopan suurin historiallinen ruusujen 
puutarha. www.rundale.net

 Mežotnen linna  on yksi Latvian kauneimpia klassistisi linnoja, jonka Venäjän 
keisarinna Katariina II lahjoitti lapsenlapsensa hoitajalle Charlotte von Lievenille. 
Täällä voi käydä katsomassa kunnostettua paraatisisustusta sekä kävellä maisema-
puistossa Lielupe-joen rannalla. Linnaan on tehty hotelli 1800-luvun kalusteineen 
sekä ravintola ja konferenssitilat. www.mezotnespils.lv

Pyöräilyreitti yhdistää kolme Bauskan ympäristössä olevaa linnaa ja vie Bauskan 
luontoalueelle joka sijaitsee Lielupe-joen varrella. Se on ajettavissa toukokuusta 
lokakuuhun, sillä Lielupe-joen silta Mežotnen linnan lähellä on talvisin suljettu. 
Ottakaa tästä syystä yhteyttä Mežotnen linnaan, jos lähdette matkalle aikaisin 
keväällä. Reitti on täynnä nähtävyyksiä, siksi olisi suositeltavaa suunnitella se 
koko päivän matkaksi.

Bauskan ympäristön linnat 

Bauska – Mežotne – Pilsrundāle – Bauska

Bauskan linna Rundālen linna

01 ~ 30 km

 Skaistkalne – kaunis paikka ihan Liettuan raja-alueella maisemallisen Mēmele-
joen rannalla. Täällä sijaitsee vaikuttavin Zemgalen kirkko, Pyhän Neitsyt Marian 
taivaaseen vastaanottamisen kirkko, jonka vuonna 1692 on rakentanut jesuiitta-
veljeskunta – se sisustettiin siihen aikaan Latviassa epätavallisen ylellisesti. Se on 
tärkein katolilaisuuden keskus Zemgalessa ja Latviassa.

 “Ausekļin myllyt” ulkoilmamuseossa on mahdollisuus nähdä latvialainen maa-
tila vanhojen työkalujen kokoelmineen, kokeilla erilaisia talonpoikien töitä sekä 
nähdä vanhaa tekniikkaa toiminnassa. Keväisin ja syksyisin museossa järjestetään 
kylvö- ja puintijuhlat, jossa esitellään vanhoja töitä ja ammatteja, joihin vierailijat 
voivat osallistua. www.ausekludzirnavas.lv

Reitti on täynnä nähtävyyksiä, joiden avulla voi tutustua Zemgaleen ja sen 
ihmisiin. Bauskasta Skaistkalneen tie mutkittelee Mēmele-joen vierellä, joen 
läsnäolon voi huomata viljapeltojen ja niittyjen takaa. Reitti on hyvä tehdä 
kaksipäiväisenä – silloin jää enemmän aikaa nähtävyyksien katselemiseen 
ja tutustumiseen sekä keskusteluihin paikallisten kanssa. Skaistkalne on raja-
aluetta, joten passien tai henkilöllisyystodistusten on oltava mukana!

Rikas Zemgale 

Bauska – Brunava – Jaunsaule – Skaistkalne – Ozolaine –  
Vecsaule – Bauska

Skaistkalnen katolilainen kirkko “Ausekļin mylly”

02 ~ 80 km

 Jēkabpilsin metsäpuisto on suosituin ja eniten vierailtu kaupungin virkistys-
alue. Puistosta löytyy lasten leikkikentät, rantalentopallo- ja katukoripallokentät 
sekä kävelypolut. Metsäpuisto sijaitsee Radžin tekojärven rannoilla, sille on 
myönnetty Sinilippu. Radžin tekojärvellä on mahdollista kalastaa (jos on lupa) 
(www.jekabpilssc.lv). Tekojärven rannalla olevasta “Radži”-lomakeskuksesta on 
mahdollista vuokrata vesiurheiluvälineitä, saatavilla on urheilukentät sekä kun-
nostetut lepopaikat. Vieressä olevaan metsään on tehty värikuulasotakenttä.

 Kierros leipomo Donassa. Yrityksen päätoimintalinjoja ovat leivän ja makeis-
tuotteiden valmistus. +371 29106779, www.dona.lv

 “Aktīvs Salā” -yhdistys tarjoaa kalastusta, veneilyä, värikuulasotaa sekä pyö-
rävuokrausta. “Zemgaļi”, Salas pag., +371 29255219, www.aktivsala.lv

Reitti yhdistää suositun Jēkabpilsin asukkaiden lepopaikan ja muutaman Salan 
maakunnassa olevan nähtävyys- ja matkailupaikan. Toimeliaat pyöräilijät 
voivat käydä Sakan saarella, siinä tapauksessa reitti pitenee 12 km:llä. Reitin voi 
yhdistää Jēkabpilsin ja ympäristön reitteihin Laukezersin luonnonpuistossa ja 
Atašienessa (ks. reitit nro 15 ja 16).

Jēkabpilsin Radžin tekojärvi ja  
Salan maakunta 

Radžin tekojärven ympäri – P76 – Sala – Indrāni – Gustiņi – Sala – 
Radžin tekojärvi

Leipomo Donassa Radžin tekojärvi

17
35–38 km

 Vanhanaikaisten moottoripyöri-
en ja vanhojen univormujen koko-
elman avulla voitte tutustua vanhan-
aikaisiin moottoripyöriin – useat voi 
jopa käynnistää ja koeajaa – sovittaa 
alkuperäisiä entisiä armeijan univor-
muja päälle sekä ottaa kuvia käyttäen 
vanhanaikaisia valokuvausvälineitä. 
+371 26470730

 Marinzejan kartanon rakennukset puistoineen. 1800-luvun keskellä Jozefs 
fon der Borhsin rakentama kartano, jossa on osittain säilyneet piharakennukset 
on ainoa Krustpilsin maakuntaan klassisismityyliin rakennettu kartanokokonai-
suus. Kartanon vieressä on englantilais-ranskalaistyyppinen puisto. Lähistöllä 
olevalle Marinzejan järvelle on tehty lepo- ja uimapaikka.  
+371 29508043, 65228355, 65228357

Vieraillessaan Atašienessa matkailijoita kutsutaan käymään Marinzejs-järven 
rannalla olevassa upeassa kartanossa ja palaamaan menneisyyteen ajamalla 
jollain vanhanaikaisella kuljetusvälineellä, nauttimaan maaseudun herkuista ja 
kukkivien peltojen näkymistä.

Atašienen pyöräilyreitti 
Rautatieasema “Atašiene” – Atašiene – Rijnieki – Eiduki – Zalāni – 
Agrārbanka – Rautatieasema “Atašiene” 

Moottoripyörien ja univormujen kokoelman 

16 20–24 km

 K. Ulmaniksen muistomuseo “Pikšas” Latvian ensimmäisen pääministerin  
K. Ulmansin uudistetussa kotitalossa on museo “Pikšas” aloittanut toimintansa 
vuonna 1993. Se on tehty ajanmukaiseksi 1930-luvun maatilaksi. Näyttely on 
omistettu K. Ulmaņsin elämänkerralle, panokselle Latvian valtiolle sekä poliittiselle 
toiminnalle. www.piksas.lv

 Bērzen myllyt ovat Latvian yksiä harvinaisimpia toimivia myllyjä. Täällä on 
mahdollisuus tutustua 100 vuotta vanhaan viljankäsittelytekniikkaan, jossa käyte-
tään veden voimaa. Myllyn ympäristökin on mielenkiintoinen, samoin Bērze-joessa 
oleva pato. +371 26439106, ilmoittautumalla etukäteen

Tämän reitin valitsevat Latvian historian harrastajat. Reitin keskeiset pysähdys-
paikat ovat Kārlis Ulmaniksen muistopaikat. Reitille on tunnusomaista tyypillinen 
Zemgalen maisema – paljas, hyvin näkyvä aukeus, jossa erottuu paikoittain 
metsäsaareke tai maatila, viljapellot, keltaiset kukkivat rapsit, tasaiset soratiet.

Kārlis Ulmaniksen muistopaikkareitti 
Dobele – Miltiņi – Šķibe – Bērze – Lejasstrazdi – Dobele

“Pikšas”  Bērzen mylly

03 35–38 km

 Zebrus-järvi sijaitsee maantieteellisesti Itä-Kursan ylängöllä. Järvi on pinta-
alaltaan 412 ha, maksimisyvyys 4,2m. Kirjailija Kārlis Ieviņs on kutsunut sitä tarun-
hohtoiseksi järveksi. Järven itärannalle pääsee helpommin, sen rannoille on tehty 
muutama lomakeskus, leirintä-alue sekä uimaranta.

 Pokaiņin-metsä. Epätavalliset kivijoet, kivikasat ja maavallit ovat aiheuttaneet 
ainutlaatuisia arvoituksia ja ristiriitaisia oletuksia. Pokaiņi-metsää pidetään voimak-
kaana paikkana. Metsä on hyvin viehättävä sen vaihtelevan korkeuseron ja maisemien 
ansiosta. Muutaman kilometrin pituiset kävelypolut yhdistävät keskeisiä nähtävyyksiä.

 Vecaucen linna on rakennettu 1842–1845 pseudogoottilaiseen tyyliin kreivi 
Medemin suvulle. Sitä ympyröi pinta-alaltaan 13 ha:n kokoinen puisto. Linnassa toi-
mii tällä hetkellä matkailu- ja kulttuurikeskus. Sisäänpääsymaksu. www.vecauce.lv

 Jaunaucen kartanon herrantalo on rakennettu 1900-luvun alussa empiretyy-
liin. Siellä on ainoa Latviassa säilynyt autenttinen klassisismityylinen kupolimaalaus 
sekä 1800-luvun alkupuolen uunikokoelma. Kartanon lähellä sijaitsee pinta-alal-
taan 7,7 ha kokoinen maisemapuisto, josta löytyy epätavallinen lampi kanavineen. 
Sisäänpääsymaksu, www.jaunaucespils.lv

Reitti vie hiljaisen liikenteen sorateitä pitkin Aucen ja Salduksen maakuntien läpi 
tutustuttaen molempien maakuntien kartanoihin ja linnoihin. Reitillä voitte nauttia 
Latvian raja-alueen maisemista ja katsella Vakakste-joen yli Liettuan puolelle. 
Suurin osa kartanoista yllättää siisteydellään ja hyvällä matkailutarjonnalla.

Aucen ja Salduksen maakunnan  
raja-alue – kartanot ja linnat 

Auce – Vītiņi – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs –  
Jaunauce – Ķevele – Vecauce – Auce

Vecaucen linna Jaunaucen linna

07
~ 60 km

 Aucen kaupungin 
omaperäisyyteen voitte 
tutustua Aucen käsityöläis-
talossa, Aucen maakunnan 
museossa, Vecaucen lin-
nassa, luterilaisessa kirkos-
sa sekä Māra Hincenbergan 
puutarhassa. www.auce.lv

 Ķevelen eli Kuningas-
lähteiksi (Karaļavoti) kut-
sutaan yhdeksää lähdettä, 
jotka virtaavat syvästä 

rotkosta. Oletuksena on, että jokaisen lähteen vedellä on oma makunsa sekä pa-
rantavia voimia. Tarinan mukaan lähteiden vedellä parannettiin Ruotsin kuningas 
Kaarle XII; lähteet ovat saaneet nimensä tästä.

Tämä reitti on oikea kärsivällisten ja fyysisesti voimakkaiden nautinto, sillä jokaisen 
seuraavan kukkulan jälkeen näkyy seuraava ja jokainen ajettu kilometri paljastaa 
lisää kauniita maisemia. Reitin alkuosuus on hyvin maisemallinen ja fyysistesti 
vaikea. Reitin loppupisteessä Lielauce ja Auce luonto- ja kulttuurihistoriallisine 
kohteineen ovat kuin jälkiruoka, josta voi nauttia raskaan matkan jälkeen.

Aucen ympäristö 

Auce – Ķevelen lähteet – Losbergi – Zuši – Lielauce – Auce

Käsityöläistalo

06 30 km

Ķevelen lähteetv

 Jelgavan Pyhän Kolminaisuuden kirkontorni. Tornin historianäyttely esitte-
lee ensimmäisiä Latvian valtion Jelgavasta kotoisin olevia presidenttejä, tutustuttaa 
Jelgavaan muinaisajoista nykypäivään saakka sekä kiertää virtuaalisesti entisen 
Pyhän Kolminaisuuden kirkon ja selvittää, miten tehdään ja minkälaisia kuvioita 
näkyy Zemgalen kansallispuvussa. Tornin 9. kerroksen näkötornista on mahdollista 
nähdä Jelgavan maisemia kaikkiin ilmansuuntiin. Jelgavan Pyhän Kolminaisuuden 
kirkontorni on avoinna joka päivä. Sisäänpääsymaksu.  
Akadēmijas iela 1, +371 63005447, www.tornis.jelgava.lv

 Svēten leipomo tarjoaa pienille ryhmille tutustumista luomuleivän paistamis-
prosessiin sekä pienen leipomon toimintaan. Leipomon viereisestä kaupasta voi 
ostaa tuoretta herkullista leipää ja leivonnaisia. +371 29235332

 Zaļeniekin kartano eli Vihreä kartano on Jelgavan maakunnan ylpeys. Kar-
tano on rakennettu vuonna 1768 tunnetun arkkitehti S. Jensensin suunnitelman 
mukaan. Nykyään kartanossa toimii Zaļeniekin ammattikoulu. Etukäteen ilmoit-
tautumalla tänne pääsee vierailulle. Kartanon viereen on kunnostettu puisto ja 
luontopolku. +371 63074250

 Tērveten luonnonpuisto on yksi kauneimpia luonto- ja historiakohteita Latvi-
assa. Se sopii erittäin hyvin lapsiperheille.

Jelgavan Pyhän Kolminaisuuden kirkkotorniv Zaļeniekin kartanov

Pyöräilyreitti kulkee Jelgavan kaupungin alueella pyöräteitä pitkin. Kaupungin 
ulkopuolella on mahdollista nauttia Zemgalen upeista tasangoista, mutta 
Tērveten lähistöllä pyöräilijöitä yllättää Zemgalen tasangon poikkeuksellinen 
korkeusero. Reitti suositellaan pyöräilijöille, jotka pitävät enemmän asfaltoiduista 
teistä eikä heitä haittaa suhteellisen vilkas liikenne.

Jelgavasta Tērveteen 
Jelgava – Svēte – Zaļenieki – Tērvete – Glūda – Jelgava

08 70 km

Zvejnieklīcis

 Maatila Boļānilla on luonnontut-
kimuspolkuja. Täällä pääsee kierrok-
selle Ozols-polkua pitkin, kiertämään 
Strūven geodesian ketjua Taborkaln-
sissa sekä vierailemaan näyttelyssä 
seelien osuudesta K.Baronsin kansan-
laulujen kaappiin. Tarjolla Selonian 
ruuan maistiaisia.  
Sēlpils pag., +371 26496601

 Zvejnieklīcis on ulkoilmatapahtumapaikka Daugava-joen rannalla, josta avau-
tuu näkymä Selonian linnanmäelle, jossa 1500-luvun alkupuolella sijaitsi Selonian 
kaupunki. Tänne on tehty ulkoilmalava, urheilukentät sekä lasten leikkikentät. 
Daugava-joen rannalle voi lähteä kävelylle Rakkauspolkua pitkin. Sopiva paikka 
pyöräilijöiden eväsretki- ja lepohetkelle.

Kaunis pyöräilyreitti Selonian kukkuloita pitkin on tehty erääseen Daugava-joen 
mutkaan ja kulkee hiljaisen liikenteen maaseututeitä pitkin näyttäen pyöräilijöille 
jyrkkiä Daugava-joen rantoja tai vieden korkealle linnanmäelle josta avautuu 
kaunis näkymä. Täällä voi sopia venekyydistä ja päästä Daugava-joen toiselle 
puolelle Līkumista Pļaviņakseen sekä Zvejnieklīciksesta Stukmaņiin.

Salan maakunnan pyöräilyreitti 

Puļpāni – Babrāni – Ķipin mäki – Stūrāni – Gretes – Sēlija –  
Sēlpilsin kirkkorauniot – Vecsēlpils – Puļpāni

14 18 km

Gārsenen kartanon linna “Sēlija”-museo

 Gārsene. Gārsenen kartano on rakennettu noin vuonna 1856 uusgoottilaistyy-
liin. Nykyään siellä on koulu. Gārsenen kartanosta kerrotaan tarinoita ja legendoja: 
linnassa, jossa on mahdollisuus yöpyä, siellä vaeltelee Sininen neiti. Linnan vieressä 
on entinen kartanon puisto, josta alkaa muutama 7,1 km pitkä kävely- ja tutki-
muspolku kunnostettuine lepo- ja nuotiopaikkoineen. Lähellä linnaa on paronin 
suvun kappeli sekä Gārsenen kirkko. +371 65229643, 29490656

 Viesīte. Kapearaiteisella rautatiellä kulki joskus 67 veturia. Nykyään eräässä 
entisessä veturihallin rakennuksessa on esillä kapearaiteinen veturi sekä Viesīten 

Seloniaan tutustumiseen suositellaan käyttämään muutama päivä, jotka jäävät 
mieleen mitä mukavimpina pyöräilylomapäivinä. Selonia viehättää maisemilla, 
paikallisten vieraanvaraisuudella sekä sydämellisellä yksinkertaisuudella. 
Pyöräilyreitti sopii kokeneille pyöräilijöille, jotka eivät pelkää pitkää matkaa 
ja jotka suunnittelevat matkojaan säännöllisesti. Reittiin menee 2 päivää, sen 
alkupisteen voi suunnitella yksilöllisesti.

Selonian pikkukaupungit 

Gārsene – Aknīste – Nereta – Lone – Viesīte

11 ~ 95 km

Latgalen taide- ja käsityökeskus Lossi Līvānissa

 Käsityöläiset isännöivät Rūme-käsityökeskuksessa, jossa he tekevät saviastioita, 
koristeita ja muita tuotteita. Se on paikka, jossa voi paitsi katsoa myös toimia, oppia 
uusia taitoja sekä viettää luovaa ja mukavaa aikaa. +371 26239304, www.rume.lv

 Latgalen taide- ja ammattikeskus Līvānissa on keidas niille, jotka haluavat 
tutustua Latgalen käsityöhistoriaan ja sen kehitykseen nykypäivään saakka. Tarjolla 
pysyvä käsityönäyttely, luovat työpajat sekä vesigalleria.  
Domes iela 1, Līvāni, +371 65381855, 28603333, www.latgalesamatnieki.lv

 Lossi Līvāni–Vandāni  
Vandāni, +371 26808760  
Avoinna: V–X 7.00–21.00, XI–IV 17.00–19.00

Reitin alkupaikkaan on helppoa päästä junalla. Matkan voi aloittaa Krustpilsin 
tai Līvānin rautatieasemalta! Pelkkä siirtyminen lautalla Daugava-joen yli on 
seikkailu! Se on yksi kolmesta toimivasta lautasta Latviassa. Levätkää hetki 
keskellä reittiä Selonian kylässä Zasassa, kiertäkää Zasan kartanopuistossa sekä 
vierailkaa Rūme-käsityökeskuksessa. Reitti olisi suositeltavaa suunnitella yhden 
päivän matkaksi.

Pyöräile Jēkabpilsin maakunnassa 
Līvāni – Zasa – Jēkabpils 

13 ~ 55 km

 Saukan järvi sijaitsee Selonian eteläosassa. Se on Zemgalen isoin sekä  
Latvian 15. isoin järvi. Järven rantalinjalle on tehty uimarantoja ja lepopaikkoja, 
Ormaņkalnsin näkötornista avautuu kaunis luonnonpuiston maisema.  
www.saukasdabasparks.lv

 Ormaņkalns on Selonian korkein paikka sekä yksi keskeisimmistä kohteista 
Saukan luonnonpuistossa. Se sijaitsee keskimäärin 165 m merenpinnan yläpuolella. 
Näkötornista avautuu kaunis maisema Saukan järvelle sekä Selonian metsiin.

Ormaņkalns Saukan luonnonpuistossa

Saukan järven maisemaa kutsutaan syystäkin tyypilliseksi selonialaiseksi – 
mutkikkaat tiet, kukkulat ja kauniit maisemat. Tämä pyöräilyreitti on tehty muutama 
vuosi sitten. Se on yksi Selonian ja Zemgalen maisemallisesti viehättävimpiä reittejä. 
Reitti on keskiraskas, sillä Selonian kukkulat toinen toisensa jälkeen väsyttävät 
kokemattompaa pyöräilijää, ja tien laatukin on välillä vaihtelevaa. Paikallisilla 
maaseutumatkailutiloilla on tarjolla polkupyörävuokrausta.

Saukan järven ympäri 
Lone – Sauka – Borīšin mäki – Lone

12 ~ 25 km

Muistopaikka Likteņdārzs Koknesen linnanrauniot

 “Skrīveru saldumi” on makeistuotantotehdas, joka valmistaa suosittuja 
“Skrīveru Gotiņa” -karkkeja. Herkkutyöpajassa voi tutustua lehmäkarkin historiaan, 
tehdä omia karkkeja sekä ostaa tuoreita luonnollisia makeisia suoraan tehtaasta.

 Aizkrauklen linnanmäki sijaitsee Daugava-joen oikealla rannalla Ašķere-joen 
laskukohdassa ja nousevat noin 40 m Daugava-joen pinnan yläpuolelle. Linnan-
mäellä on kaksi ylätasankoa – pienempi itäosassa ja kaksi kertaa isompi länsiosassa.

 Pļaviņaksen vesivoimalaitos. Pļaviņaksen vesivoimalan rakentamisesta alkoi 
1960-luvulla Aizkrauklen kaupungin historia. Tällä hetkellä Pļaviņaksen vesivoimalai-
tos on Daugava-joen isoin vesivoimalaitos. Tunneli sen kautta yhdistää joen rantoja.

 Koknesen linnanrauniot. Piispa Albertin vuonna 1209 rakentama kivilinna 
räjäytettiin vuonna 1701 Pohjan sodan aikana eikä sitä enää uudistettu. Vuoteen 
1966 saakka linnanrauniot sijaitsivat korkealla mäellä (~ 37 m), mutta Pļaviņaksen 
vesivoimalan rakentaminen aiheutti sen että nykyään vesi tulvii sen perustuksiin.

 Likteņdārzs-muistopaikka on meidän yhteinen lahjamme Latvialle sen  
100. syntymäpäiväksi. Omenalaaksoa ja polkuja pitkin pääsee amfiteatteriin ja 
näkötasanteelta voi nähdä Daugava-joen maisemia.

Upea reitti Daugava-joen laaksoon, joka yhdistää kolmea Daugava-joen kaupunkia 
Skrīveria, Aizkrauklea sekä Koknesea, tutustumista varten. Rautautatie yhdistää 
kaikki nämä kaupungit, joten rautatietä on helppo käyttää suunniteltaessa reittiä 
sekä kierrettäessä aluetta polkupyörällä. Matkalla Skrīverista Aizkraukleen voi 
nauttia Daugava-joen maisemista ajellen jyrkkiä mäkiä ylös ja alas Daugava-joelle 
asti, jonka vierellä kulkee yksi reittien osuuksista. Osuus Aizkrauklesta Kokneseen on 
vaihtoehtoinen osuus, jos haluatte välttää vilkasta maantietä.

Daugava-joen laakson pyöräilyreitti 
Skrīveri – Klidziņa – Daugava-joen laakso – LLU Maanviljely 
instituutt – Aizkrauklen linnanmäki – Aizkraukle – Bilstiņi –  
Koknese – muistopaikka Likteņdārzs

09  ~ 40 km

Zebrus-järven ympäristö yllättää kumpareisella maastolla sekä mutkikkailla 
teillä. Se ei ole tyypillistä Zemgalen maastoa, sillä tiet vievät kumpareiden yli ja 
vaativat tiettyä fyysistä voimaa. Tämä reitti paljastaa pyöräilijöille erilaisia kultti- 
ja tarinapaikkoja Zebrus-järven ympäristössä sekä antaa mahdollisuuden viettää 
päivän luonnossa. Reitin voi pidentää Pokaiņin metsään asti.

Zebrus-järven ympäri 

Lomakeskus Zebrus-järvellä – Biksti – Svēten järvi –  
Slagūnen hautausmaa – Lomakeskus Zebrus-järvellä

04 ~ 20 km

Pokaiņin metsä Zebrus-järvellä

rautatiehistorian näyttely. Lähellä sijaitsee museo Sēlija sekä taide- ja ammat-
tikeskus. Viesītessa sijaitsee professori P. Stradiņsin muistonäyttely, Vapauden 
kirkko ja Kulttuuritalo, jossa on esillä näyttelyitä. +371 29116334, 65245549, 
www.muzejsselija.lv

 Aknīste. Aknīstessa voitte pysähtyä Saltupju-nimiselle pyhälle lähteelle – 
vanhalle kulttipaikalle. Pikkukaupungissa on esillä Aknīsten katolinen kirkko 
(1937. g.) sekä vanhasta kirkosta säilynyt punatiiliportti. Kirkon vieressä on Seelien 
puisto – stilisoitu seelien linnoitus. Aknīsten kotiseutumuseo odottaa ystäväl-
lisesti kaikkia, joita kiinnostaa Selonian historia, perinteet, kulttuuri ja merkittävät 
ihmiset. +371 26436978, 29141412

Metsätietä pitkin Lepopaikka Ilzeniekin järvellä

Pyöräilyreitti on tehty suojeltavaan Lauksezers-järven luonnonpuiston NATURA 
2000 alueeseen tutustumiseen. Reitin alku ja loppu kannattaa suunnitella 
Zīlānista, joka sijaitsee 5 km Jēkabpilsista. 

Laukezersin luonnonpuisto 
Zīlāni – Ļamāni – Tīznūži – Kondrāti – Ildzenieki – Spēles – Zīlāni

15 15–20 km

 Laukezersin luonnonpuiston alue on hyvin kumpareinen. Aluetta ympyröivät 
mäntymetsät. Lauksezers-järven vierellä on jyrkät ja metsäiset rinteet. Luonnon-
puiston maisemallinen ympäristö viehättää vierailijoita kaikkina vuodenaikoina, 
luontoa harrastavat pyöräilijät nauttivat maisemallisista metsäteistä ja pienistä 
maaseututeistä. Jotkut reitin osuudet ovat merkityt.

Lossit ja laiturit sekä lähimmät rautatieasemat:

 Lossi Vandāni–Līvāni, kauden aikana 7.00–21.00,  
rautatieasema “Līvāni”, +371 26808760

 Lossi Dunava–Stūrišķi, kauden aikana 7.00–21.00, rautatieasema “Jersika”.

 Kutteri ”Vīgante”, +371 29122684, Staburags, Vīganten puisto  
(kuljettaa teidät parhaiten Staburagsista Rīteritien päätyyn Daugava-joella),  
rautatieasema ”Alotene”.

 “Mežmalas laivas” -viikinkivene, +371 26161131, 28325035,  
http://mezmalasvikings.lv, Stukmaņi–Zvejnieklīcis (Vecsēlpils),  
rautatieasema ”Pļaviņas”.

 Moottorivenekuljetukset Līkumi–Pļaviņas,  
+371 26524074, rautatieasema ”Pļaviņas”.

Reitin keskeinen kohde on Daugava-joki. Reitillä ei ole liikaa 
kulttuurihistoriallisia kohteita eikä matkailutuotteita. Se on jollain tavalla 
pyhiinvaellusmatka Latvian Kohtalonjoen vierellä. Reitti kulkee harvaan asutun 
Daugava-joen vasemman rannan vierellä, mutta matkan aikana voi käydä 
Daugava-joen oikean rannan kaupungeissa – Jēkabpilsissa, Pļaviņaksessa, 
Koknesessa, Aizkrauklessa sekä Skrīverissa. Reitti on sopivampi kokeneemmille 
polkupyöräilijöille, jotka ovat tottuneet ajamaan pitkiä matkoja. Kaikki 
muutkin voivat tietysti kokeilla voimiaan ja suunnitella huolellisesti reittejä, 
etsiä majoitusta sekä käyttää losseja. Polkupyöräilijät voivat ylittää Daugava-
joen paitsi siltoja pitkin ja vesivoimaloiden avulla – Salaspilsissa, Ķegumsissa, 
Aizkrauklessa, Jēkabpilsissa, Daugavpilsissa myös käyttäen losseja sekä 
paikallisten matkailuyritysten tarjoamia aluksia. Vandānin ja Dunavan lossit 
toimivat säännöllisesti eikä niihin tarvitse varata aikaa. Jos tahdotte päästä 
toiselle Daugava-joen rannalle veneellä tai aluksella, varatkaa se etukäteen 
sekä sopikaa sopivasta hinnasta.

 Daugava-joen suuri pyöräilyreitti 
Daugavpils – Ilūkste – Dviete – Dignāja – Laši – Sala – Sēlija – 
Robežkrogs – Staburags – Sece – Sērene – Jaunjelgava –  
Pumpuri (Daugavieši) – Ķegums

Luontopolku Koknesessa Viikonloppulossi ”Pērsejas”

18 190 km

Daugava-joki Leipomo Liepkalni

 Stukmaņin kartanon voi nähdä ainoastaan ulkoa päin.

 Daugava-joen kallioiset rannat.

 “Latvju spīķeris” – näyttelysali jossa on esillä valokuvanäyttely “Daugava-joki 
ennen tulvi”; matkamuistoja sekä Latviassa valmistettuja tuotteita.

 Viikinkialus Lāčplēsiksella kiertueet Daugava-joella matkaoppaan johdolla 
(suositeltavaa varata etukäteen).

Merkittävimmät pysähdyspaikat ovat Stukmaņin kartano ja Daugava-joen 
rannalla olevat lepopaikat. Aktiivisen pyöräilyn jälkeen voitte ruokailla kahvila 
Liepzemessä tai järjestää eväsretken syömällä juuri paistettua leipää jossakin 
saaren lepopaikoista. Yhdistämällä pyöräilymatkan tunnin pituisen kiertueen 
kanssa viikinkialus Lāčplēsiksella, shoppailemalla leipomo Liepkalnissa (maistiaiset 
etukäteen ilmoittautumalla) sekä “Latvju spīķeris” -keskuksen matkamuistokaupassa 
vietätte mukavan loman nauttien paikallisista tuotteista ja Daugava-joen 
maisemista. Talvikaudella ajelut koristeellisella reellä Daugava-joen rannalla.

Pyöräilyreitti leipomo Liepkalnista 
Liepkalni – Stukmaņi – Klintaine – Stukmaņi – Liepkalni

10 ~ 13 km

 Tērveten luonnonpuisto houkuttelee vierailijoita upeilla luonnonmaisemilla – 
maisemallisilla metsiköillä, ainutlaatuisella Vanhojen mäntyjen puistolla sekä kirjai-
lija Anna Brigaderen satumaailmalla. Puiston suosituimmat paikat ovat Satumetsä, 
Leikkipuisto ja Tonttumetsä, joihin on sijoitettu yli sata puuveistosta ja muodostu-
maa. Tonttumetsässä teitä odottavat kesäisin elävät tonttuhahmot: tonttuperhe, 
mäntymetsän Noita, Prinsessa, Sīkstulis ja Sprīdītis.

 Tērveten tekojärvi täydentää puiston maisemia. Järvellä on kolme saarta, joi-
hin linnut ovat tykästyneet. Tekojärvessä on paljon kaloja, rannalle on rakennettu 
kätevät kalastuslaiturit ja pienet uimarannat. Täällä on tarjolla vene- ja polkuvene-
vuokraus, pienet mökit, telttapaikat, lepo- ja nuotiopaikat ja urheilukenttä. 

Reittiin voi sisällyttää lähellä olevia museoita ja zemgalelaisten linnanmäkiä. Tērveten 
luonnonpuiston vieressä sijaitsee kirjailija Anna Brigaderen  “Sprīdīsi”-museo. 
Tien toiselle puolelle rakennettuun zemgalelaisten linnaan on tehty  Tērveten 
historiamuseo. Sen näyttelyssä on esillä yksi Latvian isoimpia zemgalelaisten koru-
jäljitelmien, vaatteiden ja aseiden kokoelmia.

Ajelu tätä reittiä pitkin on mukava ja kiinnostaa sekä luonnon maisemia harrastavia 
sekä historian ja kulttuurin tutkijoita. Sopii myös lapsiperheille.

Pyöräilylenkki Tērveten luonnonpuistossa 

Matkailukeskus – Pļavnieki – Tērveten tekojärvi – Kaupēnsin mylly – 
Tērveten parantola – Leikkipuisto ja Satumetsä – Matkailukeskus

Polku Satumetsässä

05 ~ 13 km

Tērveten tekojärvi
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Julkaisija: Zemgalen suunnittelualue

Katoļu iela 2b, Jelgava, Latvia, puh. +371 63027549, faksi +371 63084949

zpr@zpr.gov.lv, www.zemgale.lv

I N V E S T I N G  I N  Y O U R  F U T U R E

EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Julkaisu “Pyöräilyreittikartta. Zemgalen alue, Latvia” on tehty 
Keski-Baltian INTERREG IV A – ohjelman ”Pyöräilyreittiverkoston 
kehitys ja edistäminen Keski-Baltian alueella” puitteissa.

Julkaisun sisältö kuvaa tekijän mielipidettä. Johtava laitos ei ole vastuussa 
projektin yhteistyökumppaneiden tiedoista.

www.latvia.travel

Lisätietoja Zemgalen reiteistä löytyy esitteestä 

“Pyöräilyreittien matkaopas.

Zemgalen alue, Latvia”

Latvian matkailukeskuksissa.

SUOSITTELEMME:

Esitteessä käytettiin valokuvia Zemgalen ja Selonian paikallishallintojen, 

matkailukeskuksien, museoiden sekä J. Vecbārdiksen valokuva-arkistoista

Valmistaja: 

SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, www.kartes.lv




