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Se & gJøRe
arkitektur i verdensklasse, et sprudlende kultur-
liv og ville nattklubber. etter mange mørke år er 
latvia klar for sin beste tid – og Riga er det vakre 
navet som alt kretser rundt. Under finanskrisen 
som slo til høsten 2008 ble lettland truffet hardt 
og landet er i disse dager i ferd med å hente seg 
inn igjen.

Riga eR Baltikums 
bankende hjerte. En ene-
stående kombinasjon av 
den gamle verdens elsk-
verdige sjarm og nyere tids 
usjenerte fristelser. 

For å gjøre det klart: 
Gamlebyen, Vecriga, er 
sjarmøren; et mylder av 
trange middelaldergater, 
smug og torg under gotiske 
spir og steinfasader som 
avslører mange hundreår 
med forskjellige arkitekto-
niske stiler. Ikke å undres 
over at UNESCO har satt 
gamlebyen på sin verdens-
arvliste. 

Til tross for veldige øde-
leggelser under andre ver-
denskrig har Rigas gamle 
bykjerne beholdt sitt alder-
dommelige preg. Området 
begrenses i vest av elven 

Daugava og i øst av en 
bymur fra middelalderen, 
hvis rester avsluttes i nord-
øst med Kruttårnet. 

Gamlebyens skyline 
domineres fremfor alt av 
tre viktige landemerker; 
Peterskirken, den mek-
tige Domkirken, bygget 
i 1215 og et av den bal-
tiske arkitekturens fremste 
verk, og av borgen som 
ble bygget av tyskerne på 
1300–1500-tallet og var 
presidentpalass i Latvias 
selvstendighetsperiode. 

Om gamlebyen er sjarmø-
ren, så er naturligvis nybyen 
(som ikke er altfor ny) Rigas 
fristerinne. Her er det brede 
bulevarder, Europas mest 
omfattende jugendkvartal 
og et sydende, innbydende 
natteliv. 

St. peteRS plaSS 
og katedRalen
Den gotiske Peterskirken, 
omkring 800 år gammel, 
er sentrum i Rigas skyline. 
Gå ikke glipp av den ene-
stående utsikten fra platt-
formen på det berømte 
kirkespiret som ble bygget 
om tre ganger i samme 
barokke stil. Fra tårnet 
har man et godt overblikk 

doMkiRken
Baltikums største kirke kom 
seg uskadd fra bombingen 
under andre verdenskrig, 
til forskjell fra Peterskirken 
og de praktfulle renessan-
sehusene ved rådhusstrø-
ket. Kirken er 187 ganger 
43 meter og har to meter 
tykke vegger. I katedralen 
finnes et av Europas stør-
ste orgler med 6768 piper. 
Adresse: Doma baznica, 
Doma laukums

over mange av gamleby-
ens viktigste plasser, for 
eksempel rådhustorget 
(Ratslaukums) og House of 
Blackheads. Hele området 
omkring St. Peters-plass er 
som skapt for nysgjerrige 
spaserturer. 
Pris: 2 Ls (for heisen)
Adresse: Petera baznica

kRUttåRnet Med 
kRigSMUSeet
Det såkalte Kruttårnet er 
det eneste som står igjen 
av 1200-tallsmuren som en 
gang inngjerdet Riga sen-
trum. Her ligger nå krigs-
museet som, ved hjelp av 
bilder og krigsrelikvier, for-
teller om dette lille landets 
voldsomme historie. 
Pris: 0,50 Ls (0,25 for barn)
Adresse: Kruttårnet, Smilsu 
iela 20
Tlf. +371 722 8147
www.karamuzejs.lv

fRihetS- 
MonUMentet og 
MinneSMeRket
Midt mellom gamlebyen 
og nybyen tårner den 42 
meter høye statuen seg, 
dette symbolet for Lat-
vias frihet og uavhengig-
het. Rett vestover, under 
Bastejkalens (Bastion Hill), 
ligger minnesmerket for 
ofrene fra den 20. januar 
1991, da russiske tropper 
stormet det nærliggende 
innenriksdepartementet. 
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Mat & dRikke/ 
ReStaURanteR
tradisjonell latvisk mat er kraftig, laget slik for å 
holde kulden ute etter harde arbeidsdager. påvirk-
ningene er russiske, østeuropeiske og delvis tyske, 
hvilket innebærer poteter, kål, biff, svinekjøtt og fisk 
i store porsjoner. Som trøst for den feige gastro-
nomen kan det sies at etniske restauranter fra alle 
verdens hjørner har skutt opp som sopp fra Rigas 
asfaltjord de siste årene. det er altså ikke noe pro-
blem å finne din egen favoritt. du kommer sikkert til 
å støte på Rigas kjente Black Balsam – en tyktfly-
tende svart, men likevel mild – alkoholholdig drikk 
med, hmm hmm, medisinske kvaliteter. 

lido atpUtaS 
centRS
Vil du teste god latvisk mat, 
behøver du bare gå til  
suksesskjeden Lido, en 
slags McDonalds, men 
med latviske kvalitets- 
produkter. Velg og vrak 
blant hundrevis av retter 
som serveres raskt. Adres-
sen til matkjedens flaggski-
prestaurant, som minner 
mye om en underhold-
ningspark og er superpo-
pulær blant latviske barne-
familier – se nedenfor. De 
andre Lido-restaurantene 
er stort sett minivarianter 
av originalen. 
Adresse: Krasta iela 76
Tlf. +371 750 4420

kaMala
Indisk transmusikk og sirlig 
utskårede møbler setter sitt 
drømmende preg på denne 
intime vegetarrestauranten. 
Prøv for eksempel noen av 
de guddommelige indiske 
suppene. 
Adresse: Jauniela 14

aMphoRa
En av Rigas mest popu-
lære restauranter som 

serverer middelhavsmat 
med innovativ ”twist”. Godt 
trente servitører som vet 
hvordan de skal gi den 
beste servicen. Helt ok inn-
redning. Et trivelig alter-
nativ til den østeuropeiske 
maten som Riga har mye 
av. 
Adresse: 10b Elizabetes Str
Tlf: +371 673 381 91

toweR
Populært møtested blant 
innflyttede skandinaver. 
Menyen er først og fremst 
nordisk; tenk norsk laks, 
svenske kjøttboller og finsk 
blåbærpai. 
Adresse: 7 Smilsu
Tlf. +371 721 6155

 det etnogRa-
fiSke fRilUftSMUSe-
etS hUS, kiRkeR og 
vindMølleR SkapeR 
et levende Bilde 
av livet på landet 
i latvia, Slik det en 
gang Så Ut.

vincentS
Lokal institusjon, inspirert 
av van Gogh, med Rigas 
beste europeiske meny. 
Mannen som rører i gry-
tene og holder orden på 
kjøkkenet, har en betryg-
gende merittliste, Mar-
tins Ritins er Latvias mest 
kjente kokk. 
Adresse: Elizabetes iela 19
Tlf. +371 2733 2634

pelMeni Xl
Enkelt og billig sted ved 
gamlebyens hovedstrøk, 
som serverer enorme por-
sjoner pelmeni, en slags 

russisk ravioli, og varenyky, 
det ukrainske svaret på pel-
meni. 
Adresse: 16 Audēju iela, 
Ríga 
Tlf. +371 722 2728. 

vaRzoB
Liten, trivelig restaurant 
som er litt vanskelig å finne 
og med noe så eksotisk 
som mat fra Uzbekistan.  
Ingen prangende innred-
ning, mer som en personlig 
bydelskro. Veldig bra priser. 
Adresse:  21 Peldu ieal, 
Riga, Lettland
Tlf: +371 672 11 332

Ingen som har sett doku-
mentarfilmen ”Homeland 
– Postscript” (av Juris Pod-
nieks) kommer til å glemme 
de siste sekvensene filmet 
av Andris Slapins, eller 
hans slepende, siste ord: 
”Fortsett å filme…”

MUSeUM of the 
occUpation of 
latvia
Går gjennom både Sovjets 
og nazistenes okkupasjon 
av Latvia de siste 65 årene. 
Pris: Gratis
Adresse: Strelnieku lau-
kums 1
www.occupationmuseum.lv

tRe BRødRe
De eldste bolighusene i 
byen ligger i det billedvakre 
Maza Pils-smuget i gamle-
byen. Hver og ett av de tre 
husene representerer ulike 
stadier i Rigas arkitekto-
niske epoker; fra middelal-
der til barokk. 
Adresse: Maza Pils 17, 19, 
21, gamlebyen

latvian  
ethnogRaphic 
open-aiR MUSeUM
Ligger i utkanten av byen, 
men er likevel et must for 
den som har tid. Det etno-
grafiske friluftsmuseets hus, 
kirker og vindmøller skaper 
et levende bilde av livet på 
landet i Latvia, slik det en 
gang så ut. Hold utkikk etter 
markeder og festivaler som 
ofte arrangeres her. 
Pris: 1 Ls (0,5 for barn)
Adresse: Brivibas gatve 440
www.ltg.lv/english/brivda-
bas.muzejs
Transport: Ta buss 1 fra 
hjørnet av Merkela iela og 
Terbatas iela til stoppeste-
det Brivdabas muzejs.
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kafeeR

MontekRiSto
Designkafé i jugendkvar-
talet med kaffebønner fra 
hele verden. 
Adresse: 10 Elizabetes
www.montekristo.lv

apSaRa tea hoUSe
Utsøkt tehus med sterk 
russisk-tyrkisk påvirkning. 
Tyrkiske vannpiper. 
Adresse: 2 Tērbatas iela

SMilSU pUlkSteniS
Liten tebutikk i gamlebyen 
som serverer herlige hjem-
melagede kaker og andre 
bakverk. 
Adresse: 9 Meistaru

Skyline BaR
Romantisk bar i 26. etasje 
i Reval Hotel Latvija. Bare 
turen opp i glassheisen, 
langs hotellfasaden og med 
utsikt over stort sett hele 
Riga, er verdt et besøk. 
Adresse: Elizabetes 55
Tlf. +371 777 2222 (Skyline 
Bar)
www.revalhotels.com

voodoo clUB og 
toweR voodoo 
caSino
Rigas mest populære natt-
klubb ligger, akkurat, også 
i Reval Hotel Latvija midt i 
city. Tre dansegulv og dei-
lige lounger. Dessuten er 
kasinoet et av byens beste.
Adresse: 55 Elizabetes
Tlf. +371 777 2285
www.tower.lv

BaReR & natteliv

cUBa café
Livlig sted med fantastiske 
mojitos og hipt, energisk 
publikum som åpenbart 
merker at de har havnet på 
riktig sted til riktig tid. 
Adresse: Jauniela 15

eSSential
Ok da, Essential kjemper 
med Voodoo Club om det 
mest hotte navnet i Riga. 
Tre dansegulv og noen av 
Europas største DJ-talenter 
holder partyet i gang til de 
tidlige morgentimer. 
Adresse: Skolas iela 2

RigaS BalzaMS 
I mer tradisjonelle omgivel-
ser, nemlig i den hjemme-
trivelige kjellerbaren Rigas 
Balzams, er tiden kommet 
for å teste ut om Rigas 
svarte drikke – som har gitt 
baren navn – virkelig har 
medisinske egenskaper. 
Maten er okei. 
Adresse: Torna iela 4
Tlf. +371 721 4494

pUlkvediM nevienS 
neRakSta (ingen 
SkRiveR til oBeR-
Sten)
Denne nattklubben, med 
et navn som minner om en 
Garcia Marquez-roman, 
leverer 80- og 90-tallsmu-
sikk i underetasjen og tran-

cebeats i kjelleren. Her er 
det aldri kjedelig. 
Adresse: Peldu iela 26–28

8 BaR and loUnge 
Med et barmiljø fylt av 
palmer og komfortable 
sofaer er dette en upre-
tensiøs bar til tross for 
sitt hippe og unge klien-
tel. Veldig gode drinker. 
Adresse: 19 Valnu iela, 
entrance fra Gleznotāju

XXl
Rigas beste gayklubb 
arrangerer disko fredag og 
lørdag kveld, med go go-
dansere og masse mørke 
rom å kose seg i. 
Adresse: Kalnina iela 4

Bli ikke overrasket om du fortsatt danser som 
bare det klokken sju om morgenen. Riga fortje-
ner uten tvil sitt rykte som partymekka. om som-
meren lyder støyen fra alle de koselige ølhagene 
og utekafeene i gamlebyen. 

 RigaS MeSt 
popUlæRe natt-
klUBB liggeR, 
akkURat, ogSå  
i Reval hotel  
latviJa Midt i city. 
tRe danSegUlv og 
deilige loUngeR.
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Adresse: 2 Tērbatas iela

SMilSU pUlkSteniS
Liten tebutikk i gamlebyen 
som serverer herlige hjem-
melagede kaker og andre 
bakverk. 
Adresse: 9 Meistaru

Skyline BaR
Romantisk bar i 26. etasje 
i Reval Hotel Latvija. Bare 
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publikum som åpenbart 
merker at de har havnet på 
riktig sted til riktig tid. 
Adresse: Jauniela 15

eSSential
Ok da, Essential kjemper 
med Voodoo Club om det 
mest hotte navnet i Riga. 
Tre dansegulv og noen av 
Europas største DJ-talenter 
holder partyet i gang til de 
tidlige morgentimer. 
Adresse: Skolas iela 2

RigaS BalzaMS 
I mer tradisjonelle omgivel-
ser, nemlig i den hjemme-
trivelige kjellerbaren Rigas 
Balzams, er tiden kommet 
for å teste ut om Rigas 
svarte drikke – som har gitt 
baren navn – virkelig har 
medisinske egenskaper. 
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Adresse: Torna iela 4
Tlf. +371 721 4494
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neRakSta (ingen 
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Denne nattklubben, med 
et navn som minner om en 
Garcia Marquez-roman, 
leverer 80- og 90-tallsmu-
sikk i underetasjen og tran-

cebeats i kjelleren. Her er 
det aldri kjedelig. 
Adresse: Peldu iela 26–28

8 BaR and loUnge 
Med et barmiljø fylt av 
palmer og komfortable 
sofaer er dette en upre-
tensiøs bar til tross for 
sitt hippe og unge klien-
tel. Veldig gode drinker. 
Adresse: 19 Valnu iela, 
entrance fra Gleznotāju

XXl
Rigas beste gayklubb 
arrangerer disko fredag og 
lørdag kveld, med go go-
dansere og masse mørke 
rom å kose seg i. 
Adresse: Kalnina iela 4

Bli ikke overrasket om du fortsatt danser som 
bare det klokken sju om morgenen. Riga fortje-
ner uten tvil sitt rykte som partymekka. om som-
meren lyder støyen fra alle de koselige ølhagene 
og utekafeene i gamlebyen. 

 RigaS MeSt 
popUlæRe natt-
klUBB liggeR, 
akkURat, ogSå  
i Reval hotel  
latviJa Midt i city. 
tRe danSegUlv og 
deilige loUngeR.
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hotel BeRgS
Rigas peneste boutique-
hotell med store rom og en 
utmerket restaurant. De 
fleste av hotellets suiter og 
luksusleiligheter har små 
kjøkken og noen har til og 
med åpen peis. Hotellinte-
riøret speiler det beste av 
Rigas rike arkitekturarv. 
Dobbeltrom: 175–339 euro
Adresse: Elisabetes 83–85
Tlf. +371 777 0900 
www.hotelbergs.com

hotel gUtenBeRgS
Når du spiser middag på 
Gutenbergs takrestau-

rant, kikker du ikke ned på 
spirene i gamlebyen – du 
sitter bokstavelig talt midt 
iblant dem. Selv om restau-
ranten kunne vært bedre, 
så er rommene fulle av 
atmosfære, mange av dem 
med skråtak, til stor glede 
for gjestene. Hotellets 
nybygde del mangler imid-
lertid originalbygningens 
karakter. 
Dobbeltrom fra 80 Ls
Adresse: Doma laukums 1
Tlf. +371 2781 4090
www.gutenbergs.lv

BoalteRnativeR

laine
Midt i Rigas jugendkvartal 
ligger dette rolige og stille 
hotellet. 
Dobbeltrom: fra 60 Ls
Adresse: Skolas 11
Tlf: +371 672 888 16
www.laine.ly

kolonna
Hotellet, som ligger like ved 
domkirkeplassen i gamle-
byen og har en fantastisk 
utsikt over brosteinsgatene, 
byr på det lilla ekstra. En 
sjokoladebar selger frukt, 
drinker og søtsaker som 
lages på stedet. Her finnes 
det også en skjønnhetssa-
long med hele tilbudet hva 
gjelder manikyr, pedikyr og 
avslappende behandlinger. 
Dobbeltrom fra 75 euro
Adresse: Tirgonu iela 7–9
Tlf. +371 735 8254
www.hotel.kolonna.com

Shopping

ladepraliner pakket i eks-
klusive gaveesker. Hugo 
Boss og Armani har nylig 
åpnet sine første butikker i 
galleriene. 

Når vi likevel er inne på 
shoppingsentre; Stock-
man er seks etasjer med 

Shoppingen i Riga er først og fremst sentrert til 
gamlebyen og området rundt. i shoppinggate 
nummer én, audeju, ligger det en hel masse desig-
nerbutikker, men også byens eldste kjøpesenter, 
centrs, som har lyktes med å kvitte seg med den 
gamle Sovjet-forbannelsen med tomme hyller og 
manglende service. centrs, som nylig ble renovert, 
byr i stedet på trendy kafeer og butikker, eksklusive 
prêt-a-porter-butikker og, i kjelleren, en bugnende 
matvarebutikk. 

et annet foRholdsvis 
luksuriøst shoppingkom-
pleks, Berga Bazars, ligger 
like utenfor gamlebyen og 
rommer en mengde trive-
lige spesialbutikker. Her er 
for eksempel Emihla Gus-
tava med håndlagde sjoko-

mote, teknikk, Rigas stør-
ste utvalg innen kosmetikk, 
husholdningsartikler og, 
best av alt, delikatessebu-
tikken i kjelleretasjen. 

Riga er også et bra sted 
for den som vil kjøpe rav, 
bearbeidede biter av for-
stenet kvae som først og 
fremst kommer fra utdødde 
furuarter. Helt siden forhis-
torisk tid er rav blitt brukt til 
smykker og pyntegjenstan-
der. Er man heldig, inne-
holder smykket eldgamle 
rester av insekter eller 
blomster.

Til A&E Gallery (Jauni-
ela iela 17) går kjendisene 
for å kjøpe rav og kunst. 
Men Rota (Kaleju iela 9/11) 
fungerer minst like bra. 

 eR Man heldig, 
inneholdeR  
SMykket eldgaMle 
ReSteR av inSekteR 
elleR BloMSteR.
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flyplaSSen
Rigas internasjonale fly-
plass, Lidosta, ligger åtte 
kilometer fra sentrum. 
Buss nummer 22, til Rigas 
sentralstasjon, går hvert 
20. minutt fra flyplassens 
parkeringsplass (mellom 
05.30 og 22.40). Turen tar 
omtrent 30 minutter, og bil-
letter kan kjøpes av sjå-
føren. Buss nummer 22A 
kjører direkte til en rekke 
forskjellige hoteller i Riga 
sentrum, mens mange 
andre hoteller tilbyr egen 
transferservice. 

Flyplassen har en avtale 
med Riga Taxi Park og 
deres arbeidstid er tilpasset 
flytabellene. Turen til sen-
trum tar 10–20 minutter og 
koster 0,40 Ls pluss 0,35 
Ls per kilometer. En tur til 
sentrum skal ikke koste 
mer enn 6 Ls. 
Tlf. +371 7207509
www.riga-airport.com

lokaltRafikk
Riga har et godt trikkesys-
tem som går rundt gamle-

telefon
Landskode: 371
Retningsnummer brukes 
ikke i Latvia

nødnUMMeR
112
Brann: 01
Politi: 02
Ambulanse: 03

elektRiSitet
220 volt, 50 Hz. 

fakta

innByggeRe
800 000

valUta
1 Lat (LVL) = 100  
santimu

åpningStideR
Normale åpningstider 
for butikker i Riga er 
09.00–18.00 på hver-
dager, 09.00–15.00 
på lørdager. De fleste 
butikkene er stengt på 
søndager. 

inteRnett
www.virtualriga.com
www.latviatourism.lv

aviSeR
The Baltic Times
Diena
Riga This Week,  
gratisavis som finnes 
på turistkontorer,  
flyplasser med mer

gReit å vite 

kaRt

byen, dessuten buss- og 
taxibussruter. En tur hvor 
som helst i Riga koster 
0,20 Ls.

taXi
RIGA TAxIS
+371 800 10 10 or  
+371 800-0006.

RIGA TAxI PARK
+371 800 13 13

BONA TAxI
+371 800 50 50

poSt
Hovedpostkontoret er 
åpent mandag–fredag 
08.00–20.00, lørdag 
08.00–18.00 og søndag 
08.00–16.00.
Adresse: 1 Stacijas lau-
kums
Tlf. +371 701-8801
www.riga.post.lv

tannlege
DENTAL ESTETIKA SIA
Adresse: 52/54 Lacplesa Str
Tlf: +371 67 280 826

tURiStByRå
Švābes nAmā
Rātslaukums 6, Rīga
Tlf. +371 703 79 00
www.rigatourism.lv

LATVIAN TOURISM 
INFORMATION BUREAU 
IN RIGA
Adresse: 4 Smilsu
Tlf. +371 7224664
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