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Monessa suomalaisveneessä on löydetty väylä Viroon. 
Sen etelänaapurissa satsataan nyt veneturismiin.

Teksti KITI WESTERBACK Kuvat KITI WESTERBACK, LIAA/NATALLIA KHLAPUSHYNA ja LATVIA TRAVEL

Aikamatka  
Latviaan

Satamat / LIEPĀJA, PĀVILOSTA, VENTSPILS, ROJA, MĒRSRAGS, JURMALA, RIIKA, SALACGRĪVA JA KUIVIŽI

Riga City Marina näkyy 
Riian tuomiokirkon ja 
Vanšun sillan tornin 
välissä.



   Kolka
Ruhnu

Kihnu
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R
eilun 40 meripeninkul-
man Suomenlahden 
ylitys on monelle kuin 
arkipäivää ja Viron 
rannat pullistelevat 
suomalaisveneitä. Bal-

tia ei kuitenkaan lopu Pärnuun ja Saa-
renmaalle, joiden naapurissa odottaa 
paitsi se kuuluisa edullinen alkoholi, 
myös monet veneilykohteet. Joissakin 
niistä voi tehdä eksoottisen aikamatkan 
vuosikymmenten taakse.

Latvia onnistui yhdessä pohjoisnaa-
purinsa kanssa saamaan 35 miljoonaa 
euroa EU-rahaa satamiensa kehittämi-
seen. Väyliä on ruopattu, muun muassa 
saniteettitiloja ehostettu ja useissa vie- 
railemissamme satamissa haluttiin eri- 
tyisesti painottaa, että veneiden ja ve-
neilijöiden turvallisuudesta on joko jo 
huolehdittu tai sitä tullaan paranta-
maan olennaisesti veneilykaudelle 2018. 

Latvian vedet eivät ole kivisiä, mut- 
ta ne ovat aina siellä täällä paikoin ma-
talia. Satamakirja esittelee myös mata-
likot, joten matkalle on syytä hankkia 
opas Harbours of the Baltic States. Sitä 

Liepāja

Pāvilosta

Ventspils

Roja

Riga City Marina

Jūrmala

Andrejosta

Anda

Kuiviži
Salacgrīva

Pärnu

Mērsrags

Mõntu
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Ravintoloissa syö hyvin ja edullises-
ti, etenkin lounasaikaan. Riiassa ja eri-
tyisesti sen vanhassakaupungissa ovat 
hinnat tietysti korkeimmat. 

Suuret kaupat ja kauppakeskukset 
palvelevat joka päivä, jotkin jopa juh-
lapyhinä. Marketeissa valikoima on 
laaja ja hintataso suomalaista alempi, 
paitsi tuontituotteiden osalta. Toreilta 
ja kauppahalleista voi ostaa hyviä elin-
tarvikkeita edullisesti.

Hintataso maassa tuntuu meille  
edulliselta, mutta silti matkalaiselle 
on ikuinen mysteeri, miten latvialaiset 
pystyvät tuloillaan elämään. Esimer-
kiksi asuntojen hinnat ja vuokrat ovat 
vain jonkin verran suomalaisia alem-
mat, mutta tulotaso aivan toista luokkaa. 
Työväen keskiansio oli Eurostatin mu-
kaan vuonna 2012 Latviassa 705 euroa 
(Suomessa 3 265 euroa) ja 75 % senio-
reista sai vuonna 2015 eläkettä enintään 
350 euroa kuussa.

Ainakin vilkkaimmissa turistirysissä 
on syytä olla varovainen, ettei taskuva-
ras pilaa lomamatkaa. Kuten monessa 

paikassa maailmalla, luottokorttiaan ei 
pidä päästää näköpiiristään. 

Hädän hetkellä Tourist Hotline aut-
taa numerossa 1188. Yleinen hätänume-
ro on tuttu 112.

Paikoitellen satamissa voi ongelmia 
tuottaa se, että rannasta ei löydy ketään, 
joka puhuisi vaikkapa englantia tai sak-
saa. Jos ei veneilijällä venäjä luista — ja 
harva ymmärtää lätistä muuta kuin että 
lähes joka sanan lopussa on s —  apuun 
tulee nykyteknologia: älypuhelimen tai 
tabletin käännössovelluksen avulla asia 
saadaan kummasti selväksi. Kaikessa 
rauhassa, lomallahan ollaan.

LIEPĀJA
Itämeren ja Liepājajärven välissä si-
jaitsevan, maan kolmanneksi suurim-
man kaupungin historia alkaa vuonna 

”Latvian hintataso 
on meille edullinen.”

ja Latvian karttasarjoja (79,90 e) myy 
ProSailor, jonka verkkokaupasta (mari-
nekauppa.com) ne on hyvä tilata ajois-
sa ennen matkaa. Kirjan painos on nyt 
Suomesta loppunut, mutta oppaita on  
kevään mittaan luvassa. Teosta saa 
Cruising Associationin verkkokaupas-
ta (£ 26 + postikulut, theca.org.uk/cata-
log/publications/balticstates). 

Latvian rannoilla ei ole hiekkaran-
nan lisäksi paljon nähtävää, joten ei ole 
mitään syytä ajaa aivan sen tuntumassa. 
Muutaman meripeninkulman päässä 
rantaviivasta näkee yhtä hyvin sitä sa-
manlaista hiekkarantaa loputtomiin. 

Rantaan päästyä on hyvä pitää mie-
lessä, että liikenne on paikoin villiä. 

Joukkoliikenneyhteydet eri puolille 
maata ovat hyvät ja edulliset. Matkalip-
pu maksaa 1,15 euroa/suunta ja Narve-
sen kioskista hankittu elektroninen 10 
matkan lippu 5,70 euroa. Taksimatkat 
ovat halpoja (aloitus 1,70 euroa, taksa 
0,50 euroa/km), mutta matkan aluksi 
kannattaa kuskilta varmistaa hinta ja 
varmistaa , että mittari on päällä.

Vasemmalla 
ylhäällä
Kun on oikeaan 
aikaan oikeassa 
paikassa, voi 
pöytään ilmestyä 
muhkea savustettu 
herkku. 

Vasemmalla 
alhaalla
Liepājan vie-
rassatama on 
kaupungin ykkös-
hotellin edessä. 
Satamapäällikkö 
päivystää kanava-
rannan kioskissa.

Oikealla 
Latvian rantaviiva 
on 500 kilometriä 
pitkä. Valtaosa siitä 
on hiekkarantaa.

Oikealla 
 ylhäällä 
Karostan sotilas-
vankilan opastettu 
kierros sai arvos- 
tamaan omaa 
kohtaloa.



4  |  2 0 1 8  V E N E  49

1253 kalparitariston perustaessa sinne 
siirtokunnan. Kuurinmaan siirtyessä  
Venäjän keisarikunnalle 1795 tuli Lie- 
pājasta Venäjän Baltian tärkein sata-
makaupunki. 1900-luvun alussa se ehti  
puoli vuotta olla pääkaupunki maan en-
simmäisen itsenäisyyden aikana. 

Toinen maailmansota toi Liepājaan 
Saksan joukot, jotka eliminoivat kau-
pungin lähes 5 000 juutalaista parissa 
päivässä. Neuvostoliiton miehistyksen 
aikaan koko kaupunki oli suuren ja mah-
tavan valtion länsirajalla sotilasaluetta. 
Retki puna-armeijan laivastotukikoh-
taan Karostaan tarjoaa näyteikkunan 
neuvostoajan karuun arkkitehtuuriin. 
Omaa osaansa osaa taas kummasti ar-
vostaa pistäydyttyään opastetulla kier-
roksella Karostan sotilasvankilassa, jos-
sa voi halutessaan jopa yöpyä.

Tuulisena kaupunkina tunnetun 
Liepājan nähtävyyksiin kuuluu kahdek-
san kilometriä pitkä hiekkaranta, jolta 
onnekas löytää meripihkaa ja simpu-
kankuoria. Heinäkuussa siellä järjeste-
tään Summer Sound -musiikkifestivaali.

Pyhän Kolminaisuuden tuomiokir-
kossa selviää, mitä kautta jääkärit tuli-
vat Suomeen. 

Sinilippusatama sijaitsee aivan kau-
pungin keskustassa luksushotelli Pro-
menaden edessä. Saunat suihkuineen 
ovat hotellin vieressä kylpylässä. Kaikki 
kaupungin palvelut ovat kävelymatkan 
päässä ja sataman isäntä avustaa suju-
vasti pulmien ratkaisussa.

PĀVILOSTA
Jos etsit rauhaa ja menneen ajan lumoa, 
tässä on kohteesi. Kaupungissa tuntuu 
aika pysähtyneen, mutta veneilijän pal-
velut ovat kuitenkin aivan tätä päivää. 

Kaupunki on mereltä helppo paikal-
listaa tutkamaston ansiosta loputtomal-
ta tuntuvan hiekkarannan keskeltä. 
Kahden aallonmurtajan muodostaman 
kanavan jälkeen saavutaan tyynelle Sa-
kajoelle, jolloin paapuurissa on kaupun-
kisatama ja styyrpuurissa marina. Ma-
rinan vieressä on polttoainemyynti ja 
sen vieressä telakka, jossa suuretkin 
remontit hoituvat. 

Liepāja
56°31’ P, 21°01’ I ¬ liepajamarina.lv

Merikartta: LV1016, 2259, 3700

Puh. +371 2614 1920. Hinta: 18–55 € (2017)

Lähellä: Pāvilosta 28 mpk, Klaipeda 50 mpk

Katso sijainti
kameralla varustettuun mobiililaitteeseen asennetulla 

QR-koodin lukija-ohjelmalla.

Pāvilosta 
56°53’ P, 21°10’ I ¬  pavilostaport.lv

Merikartta: LV1015, 3370

Puh. +371 2910 4444. Hinta: 10–20 € (2017)

 
 

Pāvilosta Marina
56°54’ P, 21°11’ I ¬ pavilostamarina.lv

Merikartta: LV1015, 3370

Puh. +371 2912 5521. Hinta: 10–20 € (2017)

Lähellä: Ventspils 35 mpk
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Vieraat ovat molempiin satamiin 
tervetulleita. Kaupunkisatama palve-
lee toistaiseksi veneilijää paremmin, ja 
vastarannan marinassa näkyi pitkäai-
kaispaikoilla pääasiassa paikallisia Ma-
rinetekin valmistamissa laitureissa. Ma-
rina on osa yritystä, johon kuuluu myös 
leirintäalue ja lomakylä. Sen palveluja 
voi veneilijäkin hyödyntää, jos yö kiin-
teällä maalla kiinnostaa.

Kaupunkisatamassa voi vuokrata 
surffi-, leija- ja SUP-lautoja sekä kanoot-
teja. Sataman viereisessä ravintolassa 
voi nauttia vaikkapa herkullista savu-
kalaa, 1800-luvulta lähtien kalasatama-
na toimineessa kaupungissa kun ollaan.

VENTSPILS
Ensi kesäksi saadaan Ventspilsin sa-
tamaan Ventajoen suulle lisää vieras-
paikkoja. Yksin ei satamassa tarvitse 
olla ainakaan meri- (14.7.) ja kaupun-
kifestivaalin aikaan (3.–5.8.). 

Kesään mennessä valmistuu satama-
toimistorakennuksen remontti ja ylä-
kertaan avataan ravintola. Myös raken-

nuksen ympäristöä ehostetaan. Latvian 
tärkeimmän kauppasataman karussa 
ympäristössä olevan vierassataman eh-
doton ansio on, että se on lähellä kau-
pungin keskustaa. Satamaa kehitetään 
asiakkaan näkökulmasta ja reipas sata-
maisäntä lupaa keksiä ratkaisun vierai-
lijan joka pulmaan. 

Sataman länsipuolella, kivenheiton 
päässä on maisema omaa luokkaansa. 
Töyräältä voi ihailla Itämereen laske-
vaa aurinkoa ja silmänkantamattomiin 
etelään ulottuvaa hiekkarantaa.

Vuonna 1378 kaupunkioikeudet 
saaneessa viehättävässä kaupungissa 
riittää tekemistä ja näkemistä Kalpa-
veljesten ritarikunnan linnasta lasket-
telumäkeen. 

Kaikkialle on satamasta kohtuul-
linen matka, ainakin polkupyörällä. 
Hauskan retken voi tehdä kapearai-
teista rautatietä kulkevalla somalla 
pikkujunalla, joka yhdistää kalastuk-
selle omistetun ulkoilmamuseon ank-
kuripuistoineen, merenrantapuiston ja 
seikkailupuiston. 

Satamat / LIEPĀJA, PĀVILOSTA, VENTSPILS, ROJA, MĒRSRAGS, JŪRMALA, RIIKA, SALACGRĪVA JA KUIVIŽI

Ventspils
57°23’ P, 21°32’ I  
ventspilsmarina.lv

Merikartta: LV1014, 1015, 2100

Puh. +371 2831 1919 

Hinta: 20–35 € (2017) 

Lähellä: Mõntu 38 mpk,  
Roja 65 mpk, Fårösund 86 mpk

Vasemmalla 
Jūrmalan uusi 
palvelurakennus on 
näppärästi koottu 
konteista. Satama- 
toimiston lisäksi 
siellä ovat suihkut 
ja wc:t. Sauna on 
sen takana. 

Oikealla 
Ventspilsin ankku- 
ripuiston muodos-
tavat täysin palvel-
leet ankkurit. 

Alla oikealla 
Yksi Ventspilsin 
lehmäpatsaista 
tervehtii tulijaa 
aallonmurtajalla.

Roja
57°30’ P, 22°48’ I ¬ rojaport.lv

Merikartta: LV1012, 3340

Puh. +371 2923 8127,  
2643 4813

Hinta: 10–20 € (2017)

Lähellä: Ruhnu 22 mpk,  
Mērsrags 17 mpk

Mērsrags
57°20’ P, 23°08’ I  
mersragsport.lv/en

Merikartta: LV1012, 3531

Puh. +371 6323 5696

Hinta: 20–25 € (2017)

Lähellä: Jūrmala 40 mpk
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Satamaan rantautuessa vieras nä-
kee Zürichistä alkunsa vuonna 2002 
saaneen kansainvälisen taideprojektin 
tunnuksen. Sympaattisen näköisiä vä-
rikkäitä lehmäpatsaita riittää kaupun-
gissa joka koossa ja eri materiaaleista. 

ROJA
Riianlahden länsirannan Rojassa sijait-
si muinoin viikinkikylä, ja herttuakun-
nan aikana 1500–1700-luvulla kalasta-
jakylässä kukoisti myös laivanrakennus. 

Sataman suojaisat vieraspaikat ovat 
syvällä sillan kupeessa ja punavalkoi-
set satamatoimisto- ja huoltorakennuk-
set joen pohjoisrannalla. Läheltä löytyy 
kauppoja ja ravintoloita. Heinäkuussa 
Rojassa järjestetään merifestivaali 14.7. 
sekä elokuva- ja taidefestivaali 26.–28.7.

Lyhyen bussimatkan päässä on Lat-
vian suurin niemi Kolka, jonka kärjessä 
meren vaaroista muistuttaa 6-kilomet-
risen matalikon kärkeen keinotekoi-
selle saarelle vuonna 1884 rakennettu 
majakka. Kolkan edustalla Itämeren ja 
Riianlahden aallot kohtaavat ja rannalla 
käy vilske, kun niemennokan vesipyör-
teitä käy vuosittain hämmästelemässä 
miljoona kävijää. 

Kolkassa aika on kuin pysähtynyt. 
Ulkomuseota muistuttavalla niemel-
lä voi kuulla tutulta kuulostavaa kieltä, 
josta ei kuitenkaan paljon voi ymmär-
tää. Kolkassa asuu liiviläisiä eli liivejä, 
jotka ovat pieni Itämeren suomalais-
ugrilainen kansa. Jutustellessani pai-
kallisen liiviläisen kanssa tuumimme, 
että lieneekö koko niemen nimi peräisin 
esi-isäimme sotahuudosta: ”Kuolkaa!”.

MĒRSRAGS
Noin sadan kilometrin päässä Riiasta 
sijaitsevassa Mērsragsissa lymyilivät ta-
run mukaan aikoinaan merirosvot. Tä-
nään siellä on vuonna 1842 Engurejär-

velle kaivetun kanavan varrella kaikilta 
tuulilta suojainen satama, joka kehit-
tyy vinhaa vauhtia. Sataman ja vuodelta 
1880 olevan majakan lisäksi ei seudulla 
ole paljon nähtävää. Aallonmurtajien 
suojassa on kuitenkin oikein hyvä yöpyä 
ja kerätä kaikessa rauhassa voimia mat-
kalle kohti maan vilkasta pääkaupunkia.

JŪRMALA
Silkkinen Jūrmalan 26 kilometriä pitkä 
erittäin loiva hiekkaranta on kuin luo-
tu vekaroiden temmellyskentäksi, jolla 
viihtyvät vanhemmatkin matkalaiset.

Latvian Rivieraksi kutsuttu kylpylä-
kaupunki oli jo tsaariperheen suosios-
sa ja sittemmin muun muassa Leonid 
Brežnevin ja Mihail Gorbatšovin 
mieleen. Kaupungissa näkee toinen 
toistaan viehättävämpiä pitsihuviloi-
ta ja -kartanoita sekä tietysti myös mo-
dernimpaa arkkitehtuuria joka makuun. 
Osassa niistä toimii hotelleja ja pensio-
naatteja.

Kylpylähoitojen ja rantaelämän li-
säksi Jūrmalassa voi nauttia kulttuu-

”Saarenmaalta  
on Ventspilsiin  
38 mpk.”

Jūrmala
56°60’ P, 23°55’ I  
marinajurmala.lv

Merikartta: LV1012, 2253

Puh. +371 2661 3344,  
2202 7476 

Hinta: 10–25 €

Lähellä: Auda 4 mpk

Vasemmalla 
ylhäällä 
Mērsragsissa 
ollaan suojassa 
kaikilta tuulilta. 

Oikealla 
 ylhäällä 
Jūrmalassa riittää 
ravintoloita ja 
pitsihuviloita. 

Ylhäällä 
Satamissa voi  
kalanpyrstöön 
kätketyltä ruudulta 
hakea tietoa 
kohteen lisäksi 
lähiseudun  
satamista. 
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”Baltian suurim-
massa kaupungissa 
odottaa mannermai-
nen tunnelma.”

Salacgrīva
57°45’ P, 24°18’ I  
salacgriva.lv

Merikartta: LV1011, 3505

Puh. +371 2911 56612

Hinta: 10 €

Lähellä: Riika 55 mpk,  
Kuiviži 5 mpk

 
Kuiviži 
57°47’ P, 24°17’ I  
kapteinuosta.lv/en/yacht-club

Merikartta: LV1011, 3505A

Puh. +37 129 250 671

Hinta: 22 €

Lähellä: Kihnu 25 mpk,  
Pärnu 40 mpk

Auda
57°03’ P, 24°04’ I 
marinaauda.com

Merikartta: LV1012, 2102

Puh. +371 2611 4414

Hinta:  15 € (alle 15 m)

Lähellä: Andrejosta 5 mpk

 
 Andrejosta
56°58’ P, 24°06’ I  
andrejosta.lv/en

Merikartta: LV1012, 2103

Puh. +371 2830 1867

Hinta: 0,85 €/ft

Lähellä: City marina 1 mpk

 

 
Riga City Marina  
(Pilsetas Jahtklubs)

57°02’ P, 24°04’ I  
pilsetasjahtklubs.lv

Merikartta: LV1012, 2103

Puh. +371 2616 7999

Hinta: 0,75 €/ft

Lähellä: Andrejosta 1 mpk,  
Auda 6 mpk, Jurmala 10 mpk

 
rista, pelata tennistä tai golfia, syödä 
hyvin, sivistää itseään museoissa ja 
höllätä kukkaronnyörejä monenlaisis-
sa shoppailukohteissa boutiquetasosta 
katukioskeihin. 

Jos tepastelu pääkadulla Jomas ie-
lalla kauppojen, kahviloiden ja ravinto-
loiden virrassa kyllästyttää, voi siirtyä 
vaikka Iso Ķemerin koskemattoman 
keidassuon pitkospuille tai temmeltää 
maan suurimmassa vesipuistossa.

Jūrmala Port sijaitsee kaupungin 
keskustasta noin 10 kilometriä itään hy-
vien joukkoliikenneyhteyksien päässä. 
Lielupejoen hiekkapohjaan kunnostet-
tu väylä vie kuin keskellä ruohikkoa uu-

denkarheaan satamaan. Jos ei halua ve-
neillä omalla aluksella Riikaan, voi sen 
jättää Jūrmalaan ja turvautua junaan.

RIIKA
Baltian suurimmassa kaupungissa odot-
taa mannermainen tunnelma. Siellä 
riittää tekemistä ja nähtävää monelle-
kin matkalle. 
Satamaan päästyä voi ensikertalaisen 
olla hyvä hakeutua opastetulle kierrok-
selle, jolla saa helposti edes jonkinlai-
sen kokonaiskuvan nähtävyyksistä ja 
tarjonnasta. Opaskierroksia on tarjolla 
hop on hop off -tyyliin busseilla ja opas-
tettuja veneretkiä kanavia pitkin. Valta-
osa nähtävyyksistä ja ostospaikoista on 
kävelymatkan päässä satamista vanhas-
sakaupungissa ja sen liepeillä.

Väinäjoen (Daugava) suulta saapues- 
sa ensin on Marina Auda, joka tarjoaa 
palvelut asiallisessa, mutta karuhkos-
sa kehyksessä. Kaupungin keskustan 
tuntumassa on Andrejostan satama pal-
veluineen vanhankaupungin puolella, 
mutta junaradan takana. Huonolla tuu-
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rilla siinä joutuu odottelemaan hyvän 
aikaa pitkän junan ohikulkua. 

Andrejosta ja lähes vastarannalla 
Kīpsalassa sijaitseva valtava Pilsetas 
Jahtklubsin City Marina ovat yhdistä-
neet voimiaan muun muassa yhteysa-
luksen muodossa.

SALACGRĪVA
Noin 8 meripeninkulmaa ennen Salac-
grīvaa voi ihailla paikoittain 6-metrin 
korkuista Veczemjun jyrkännettä, jolla 
on satojen metrien pituudelta punai-
sia hiekkakivikallioita luolineen ja hal-
keamineen. Jos tarkempi tutustuminen 
niihin kiinnostaa, Salacgrīvan satamas-
ta saa ohjeet auton vuokraukseen tai jul-

kisen liikenteen palveluihin. 
Samalla matkalla voivat kaikki lap-

senmieliset käydä ihailemassa paroni 
von Münchausenin museota Dunnes-
sa. Vaikka tarujen esikuva syntyi ja kuoli 
Saksassa, Hannoverin lounaispuolella 
Bodenwerderissa, uskomattomat uro-
tekonsa hän teki Venäjän armeijan lei-
vissä. Museo on tarkalleen samassa pai-
kassa, missä oikeasti eläneen paronin 
kartano oli 1700-luvulla. 

Saavuimme Salacgrīvan suojaisaan 
satamaan kesäkuun tihkusateessa, jo-
ten sinänsä somasta vuonna 1226 pe-
rustetusta entisestä kalastajakylästä jäi 
perin harmaa mielikuva. 

Toisenlainen on meno kaupungissa 
heinäkuun loppupuolella kolmen päi-
vän ajan Baltian suurimman musiikki- 
ja taidetapahtuman Positivus Festivalin 
aikaan. Viime vuosina se on kerännyt 
noin 3 300 asukkaan kaupunkiin muun 
muassa Ellie Gouldingille, Muselle ja 
Iggy Popille 35 000 kuulijaa. 

Satamatoimisto ja saniteettitilat oli-
vat kesällä 2017 vielä aikaa nähneessä 

”Kuivižista on  
Kihnuun 25 ja  
Pärnuun 40 mpk.”

Vasemmalla 
yllä
Kuivižin satama-
toimisto on  
hotellin vastaan-
otossa. 

Vasemmalla 
alla
Legendaariset 
Latvian siniset 
lehmät lypsävät 
aivan valkoista 
maitoa. 

Keskellä  
Vanhakaupunki 
ja uimaranta ovat 
lähellä Riga City 
Marinaa.

Oikealla yllä
Polkupyörä on 
verraton varuste 
maassa, jossa 
korkeat mäet ovat 
harvassa.

Oikealla alla 
Salacgrīvan 
satama ehostuu 
lähiaikoina. 

rakennuksessa, mutta satamaisäntä 
esitteli ylpeänä mahtavan palvelura-
kennuksen suunnitelmia.

KUIVIŽI
Ylistetyn hotelliravintola Kapteinu Os-
tan ympärillä toimii tasokas lomakes-
kus, joka on rakennettu turismia var-
ten. Siellä jos missä voi totella Latvian 
matkailuslogania: parasta hitaasti nau-
tittuna. 

Vieraslaituriin ajetaan kahden aal-
lonmurtajan muodostaman kanavan 
läpi turvaan kaikilta tuulilta. 

Kauniina lomapäivänä ei tarvitse 
tyytyä pelkkään hiekkarannalla loju-
miseen ja auringonpalvontaan.

Saunottuaan voi syventyä ravinto-
lassa herkutteluun ja cocktailbaarin 
antimiin. Ruumiinkulttuuria kaipaava 
voi lähteä vaikka ratsastusretkelle ja 
ajanvietettä löytyy myös leikki-ikäisille. 

Erikoistarjouksia pulppuava janois-
ten lähde SuperAlko palvelee joka päivä 
klo 8–22 Ainazissa Viron rajalla alle 10 
kilometrin päässä. 


