
 

RIGA (Letland) : de ideale CITY TRIP  

vraag ons info voor een City trip naar Riga,  
(er zijn dagelijks vluchten) 

Prachtige oude stad,  
Uitgestrekte stranden (Jurmala), kuuroorden, fietsen in de natuur, wandeltochten, … 
Excursies naar Rundale, Sigulda, … 

In het stadscentrum van Riga kan je de opera bezoeken, je kan RIGA zeer goed 
ontdekken met een WALKING tour,  een boottocht of een bus. 
Riga heeft, net als de meeste hoofdsteden, een aantal mooie pleinen die worden 
omgeven door prachtige gebouwen. Het Stadhuisplein met het beroemdste gebouw 
van de stad, het House of the Blackheads, met het beeld van Ridder Roland en het 
in oude staat herstelde stadhuis maakt dit tot het bijna sfeervolste plein van Riga. Die 
eer gaat echter naar Livi Laukums, het plein dat behalve een aantal schitterende 
Middeleeuwse gebouwen ook de fijnste terrasjes van de Letse hoofdstad heeft. 
Overigens vind je ook heerlijke terrasjes aan het plein bij de Sint Pieterskerk. 
 
De gastronomie is zeer goed en vele restaurants en bars. Er zijn ook enkele 
Belgische restaurants, waar de Belgische bieren een trekpleister zijn. 
 
Zie Riga eens anders 
 

 



Bekijk Riga bijvoorbeeld eens van bovenaf. Als je toch de Sint Pieterskerk bezoekt, 
neem dan ook de lift, die je omhoog brengt in de toren. Van daaruit heb je een 
magnifiek 360 graden uitzicht over Riga. Een kaartje is best prijzig voor 9 euro, zeker 
als je hier met een gezin bent. In dat geval is er nog een andere optie om de stad 
van boven te zien, vanuit de Academy of Sience. Dit gebouw, ook wel Stalins 
birthday cake genoemd, brengt je voor 5 euro omhoog. Je bent hier wel net iets 
verder uit het centrum. 

Of bekijk Riga vanaf het water en ga bootje varen over de stadsgracht en de 
Daugava rivier. Er zijn verschillende plekken in de stad waar je in een boot kan 
stappen, bijvoorbeeld in het stadspark, naast het vrijheidsbeeld 

Riga vanuit de lucht of vanaf het water 



Art Nouveau walhalla 

Houd je van Art Nouveau, dan zit je in Riga wel goed. De hele stad staat vol met 
schitterende Art Nouveau gebouwen, maar de concentratie is het hoogst aan de 
Elizabetes Iela en de Alberta Iela, maar eigenlijk kom je in het hele centrum en ver 
daarbuiten de mooiste panden tegen. 

Centrale Markt van Riga 

Eén van de meest levendige plekken in Riga is het gebied rondom de oude zeppelin 
hangars, die tegenwoordig als centrale markt dienst doen. Niet alleen IN de hallen 
kopen veel inwoners van de Letse hoofdstad dagelijks haar verse producten, ook het 
gebied er om heen staat vol marktkraampjes in de open lucht. Loop ook eens naar 
achteren aan de kant van de oude, opgeknapte pakhuizen van Spikeri om te zien dat 
de markt nóg veel groter is. En wil je even genieten van een kopje thee en een 
relaxte vibe? Hippe barretjes, winkels en kunstgaleries wisselen elkaar af in Spikeri, 
dus in deze omgeving kan je jezelf zeker een ochtend of een middag vermaken. 

 

De Central Market is door haar vorm al van verre zichtbaar 



Riga bezienswaardigheden met een nare geschiedenis 

De geschiedenis van Riga is een turbulente. Na bezettingen door Zweden, Polen en 
Duitsland verdween Letland achter het ijzeren gordijn tijdens de bezetting door 
Rusland. Sinds 1991 is Riga onafhankelijk en langzaam krabbelt het land op. 

In het bezettingsmuseum kan je alles leren over de donkere tijd van de Duitse en 
Russische bezetting. Over het lot van de onschuldige mensen die werden afgevoerd 
naar Siberische strafkampen hoor je indrukwekkende verhalen en je krijgt een idee 
van het leven in Riga in die tijd. De verschillende exposities hebben wisselende 
openingstijden, dus check de website van het museum vooraf. 

Ook het Riga Ghetto and Latvian Holocaust museum is de moeite van een bezoek 
waard. Meer ellendige verhalen en een huis dat in het geheel uit het Riga ghetto is 
overgeplaatst naar hier en er nog net zo uit ziet als toen. 

Het KGB House, ook wel “the Corner house”, is bijzonder aangrijpend. Jarenlang 
was dit het hoofdkwartier van de KGB in Riga en de verhalen die de gids vertelt zijn 
heftig. Wees daarop voorbereid als je een bezoek aan dit museum wilt brengen. De 
openingstijden variëren per dag, dus check de website. 

Entree hoef je voor alle 3 de bovenstaande musea niet te betalen, maar een 
vrijwillige donatie wordt op prijs gesteld en is zeker nodig om deze musea in stand te 
houden. 

 

Riga kent een roerige geschiedenis, zoals een aantal aangrijpende musea laten zien 



Deze bezienswaardigheden in Riga kende je vast nog niet 

En dan is er heeft Riga nog een heel aantal wijken waar je misschien niet meteen 
zou gaan kijken, maar waar je zeker ook mooie bezienswaardigheden kan vinden. Ze 
staan in geen enkele reisgids, maar zijn juist daarom vaak de moeite waard. Zo vind 
je op het randje van de wijken Grizinkalns en Brasa het Sergius klooster, met een 
schitterende kerk die zeker niet onder doet voor de bekendere Geboorte-van-
Christus-kathedraal. 

Een compleet andere bezienswaardigheid van Riga, die ook niet bijzonder veel 
bezoekers trekt, is de streetart van de stad. Helaas zijn de kunstwerken nogal 
verspreid over verschillende wijken van Riga, maar je leest er meer over in mijn 
artikel over het echte Riga. 

Riga praktisch 

 
Het is een zeer mooie oude stad in volle uitbreiding met heel wat te bieden in de 
omgeving rond de stad. Zowel voor groepen als voor individuele reizigers. 

Jurmala ontdekken, (een half uurtje van Riga) badplaats in de nabijheid van Riga, 
waar een heel ontspannen sfeer hangt, badplaats met prachtige stranden. Ideaal om 
te zonnen, wandelen of een fietstocht te maken. 
Jurmala bereik je eenvoudig met de trein. Het is een plek waar zowel locals als 
toeristen ontspanning en afkoeling zoeken. Na een plons in de verkwikkende zee zijn 
ook de de vele bars en restaurants langs de promenade een heuse publiekstrekker. 

 



.   

Het aanbod is erg divers, voor alle vragen en alle leeftijden is er iets te vinden.” 
 
 
Vele aangename restaurants in de oude stad 
 

   

 

Talrijke hotels in de OUDE stad, of heb je liever een appartement, alles is mogelijk 

      

 

 



Verschillende Belgische restaurants, waar Belgische gerechten en bieren een TOPPER zijn. 

 

   

 

Excursies vanuit RIGA : 

Rundale paleis 

Samen met Riga vormt Rundale de belangrijkste toeristische attractie in Letland.  

Rundale is een schitterend 18e-eeuws paleis, 60 kilometer ten zuiden van Riga.  

Rastrelli, de architect die ook tekende voor het Winterpaleis in Sint Petersburg, 

maakte het ontwerp 

 



 

Sigulda, op zo’n uur van Riga.  
 

Sigulda is een makkelijke dagtrip vanuit Riga. Zodra je Riga verlaat beland je al snel 
in een compleet andere wereld. Sigulda wordt omringd door natuur en is de 
toegangspoort tot Gauja national park,  

het grootste nationale park van Letland 

 

 


