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Liivi ordu Sigulda loss (Livonijas ordeņa Siguldas pils)
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Valge loss (Baltā pils)
Sigulda evangeelne luteri kirik
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Jalutuskeppide park (Spieķu parks)

(Siguldas pils Radošais kvartāls)

(Siguldas luterāņu baznīca)

(Piedzīvojumu parks„Tarzāns” un Svētku laukums)
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12 Villa Roheline (Villa Zaļā)
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13 Kontserdisaal Valge Tiibklaver

15 Sild üle Gauja jõe (Tilts pār Gauju)
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17 Krimulda keskaegsed linnusevaremed

iela

Dār z

(Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)

a

CĒ S

1
Pul

k ve

ža B

r ie

el a
ža i

V id

Šveic

es

Info ühistranspordi kohta:
tel. 1188, www.1188.lv
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Sigulda lossi Loomekvartal

(Piemineklis K.Baronam)

11 Seikluspark “Tarzans” ja Peoväljak
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18 Serpentiintee (Serpentīna ceļš)
19 Gūtmani koobas (Gūtmaņa ala)
20 Turaida muuseum-kaitseala (Turaidas muzejrezervāts)
21 Maalikunstnike mägi (Paradiismägi)
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22 Ronga kuristik (Kraukļa aiza un ala)
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(Vēja zvans)

(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
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Võtmete väljak (Atslēgu skvērs)
Krišjānis Baronsi mälestusmärk

16 Krimulda mõis (Krimuldas muiža)
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Skulptuur Tuulekell
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(Laimas pulkstenis un Stacijas laukums)

14 Bobi- ja kelgurada Sigulda
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(Koncertzāle “Baltais flīģelis”)
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Laima kell ja Raudteejaama väljak

10 Köisraudtee üle Gauja jõe (Gaisa trošu ceļš)
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23 Satesele linnamägi (Sateseles pilskalns)
24 Pēterise koobas (Pēterala)
25 Seikluspark Mežakaķis (Mežakaķis)
26 Keisri tool (Ķeizarkrēsls)
27 Velnalas kaljud ja koobas, jalakäijate sild
(Velnalas klintis un ala, kājinieku tilts )
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28 Keisri vaade (Ķeizarskats)
29 Väikse Kuradi koobas (Mazā Velna ala)
30 Piķene järsak (Piķenes krauja)
31 Fischer suusakeskuse (Fischer slēpošanas centrs)
32 Seikluspark “Tarzans” (Piedzīvojumu parks „Tarzāns”)
33 “Aerodium” (Vēja tunelis „Aerodium”)

www.tourism.sigulda.lv
Ausekļa iela 6, Sigulda
Tél. +371 67971335
GPS: 57.1531, 24.8537

Turaidas iela 2a, Sigulda
+371 61303030
GPS: 57.1762, 24.8468

SOOVITATUD
MARSRUUDID:

ürgoru, Turaida lossi, samuti sillale üle Gauja,
Krimulda mõisa ja Sigulda bobirajale. Aga
need, kes soovivad rohkem põnevust, võivad
proovida benjihüppeid vagunist.
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,
tel. +371 67972531, www.bungee.lv.
GPS: 57.1645, 24.8458

PÕHIMARSRUUT – LINNA
MARSRUUT (5,5 KM)
Vaatamisväärsused marsruudil: Laima kell
(Laimas pulkstenis) ja Raudteejaama plats
(Stacijas laukums), skulptuur „Tuulekell“
(„Vēja zvans”), Võtmete väljak (Atslēgu
skvērs), ausammas Krišjānis Baronsile,
Sigulda evangeelne luterlik kirik, Sigulda
lossi kompleks, Keppide park (Spieķu parks),
Õhutrosside rada üle Gauja ürgoru, Peoväljak
(Svētku laukums), seikluspark „Tarzāns”,
„Villa Roheline“ („Villa Zaļā”), kontserdisaal
„Baltais Flīģelis”, Bobirada „Sigulda

TÄIENDA OMA
MARSRUUTI
ENDA VALIKUL:

20. TURAIDA
MUUSEUM-KAITSEALA

(Turaidas muzejrezervāts)
Läti külastatavam muuseum, kus saab tutvuda
väljapanekutega arheoloogia-, arhitektuuri-,
ajaloo- ja kunstiajalooga, mis jutustab
sündmustest juba alustades 11. sajandist. Siin
on talletatud palju lugusid - nii keskaegse lossi
ja kiriku, Gauja liivlaste, vana mõisa keskuse ja
Dainu mäe kohta.
Turaidas iela 10, Sigulda, tel. +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv. GPS: 57.1868, 24.8478

KOLME LOSSI TEE (+10 KM)
Vaatamisväärsused marsruudil: Krimulda
mõis ja keskaja lossi varemed, Mägine tee
(Serpentīna ceļš), Gūtmani koobas
(Gūtmaņa ala), Turaida muuseum-kaitseala
(Turaidas muzejrezervāts).

MUINASLOODETE JA MUISTANDITE
ÜMBRITSETU MARSRUUT (+5 KM)
Vaatamisväärsused marsruudil: Maalijate
(Paradiisi) mägi (Gleznotāju (Paradīzes)
kalns), Sateseles linnus, Ronkade kuristik
(Kraukļu aiza) ja koobas, Peetri koobas
(Pētera ala)

SUUR LOODUSE JA MAASTIKUVAADETE MARSRUUT (+8.5 KM)
Vaatamisväärsused marsruudil:
seikluspark „Mežakaķis”, Keisritool
(Ķeizarkrēsls), Siguldas Spordi ja aktiivse
puhkuse keskus ja Julguse torn Vells!
(Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs
un Drosmes tornis Vells), Keisrivaade
(Ķeizarskats), Velnala kaljud ja koobas,
jalakäijate sild üle Gauja jõe, Krimulda
mõis ja keskaja lossivaremed, Mägine tee
(Serpentīna ceļš).

6. SIGULDA
LOSSIKOMPLEKS

9. JALUTUSKEPPIDE PARK
(Spieķu parks)
2007. aastal avatud park on pühendatud kõige
populaarsemale Sigulda suveniirile jalutuskepile. Tõendeid jalutuskeppide kohta
võib leida 19. sajandi reisijuhtidelt, ,kus on
märgitud, et "jalutuskäiguks läbi Sigulda orgu
on väga kasulik jalutuskepp, mille saab osta
14. BOBI- JA KELGURADA
kellegi poissi käest." Kuigi praktilist vajadust
SIGULDA
selle järgi enam tegelikult ei ole, Sigulda
(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
jalutuskepp pole veel siiani kaotanud oma
Sigulda bobi ja kelgurada on üks väheseid sellise populaarsust suveniirina.
tüüpi ehitisi maailmas. Selle pikkus on 1420 m, Cēsu ja Jāņa Poruka iela ristmik.
rajal on 16 viraaži ja 200 m pikk pidurdusmaa.
GPS: 57.1617, 24.849
Sigulda kindlasti saab ennast kutsuda
olümpialinnaks – siguldalased on saanud
olümpiamedaleid nii skeletonis kui ka
kelguspordis ja bobirajal.
Šveices iela 13, Sigulda, tel. +371 29185351,
www.bobtrase.lv. GPS: 57.1508, 24.8408

14

6

(Siguldas pils komplekss)
1207. aastal ehitatud Liivi ordu Sigulda loss oli
algselt planeeritud kastelli tüüpi linnuseks,
kuid hiljem sai ümberehitatud konvenditüüpi
hooneks. Tänapäeval keskaegse aura otsijad
ronivad Põhja- ja Peavärava torni, samuti
jalutavad lossi müüridel.
Pils iela 16/18, Sigulda, tel. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1656, 24.8506

10
Lähem info!
Lae alla Sigulda
audio giidi oma
nutitelefonile (inglise
keeles)!

9

20

10. KÖISRAUDTEE ÜLE
GAUJA JÕE
(Gaisa trošu ceļš)
Teekond vaguniga ainsal seda tüüpi
õhkköisraudteel Baltimaades avardab vaadet
kiiresti muutuvale maastikule üle Gauja

19
19. GŪTMANI KOOBAS JA
GAUJA (KOIVA) RAHVUSPARK

31
31. FISCHER SUUSAKESKUSE
(Fischer slēpošanas centrs)
1.25 km pikk rada suvel kasutatav rulluisutamiseks, keppidega kõndimiseks ja jooksmiseks –
seda toestab puust tehtud multši kate asfalteeritu
osa mööda raja pikkuses. Saab laenutada
rulluiske ja pakkumises on rollerisuusad.
1.25 km pikkune valgustatud murdmaasuusatamise rada Siguldas on ainus sellist laadi
külmutatud rada Ida-Euroopas. Külmutatav
süsteem, mis on ehitatud terrassi kate alla,
võimaldab alles hoida lume katet ja alustada
suusahooaega varem, ning tagab selle pideva töö
muutuvates ilmaoludes. Täiendava võimalusena
Spordi ja aktiivse puhkuse keskuses on 30 meetrit
kõrge ronimisürituste torn, mis pakub rohkem kui
20 tegevust ja gigantne kiik 7 meetrilise
vabalangusega ja rohkem kui 150 meetrise
pikkuse allasõiduga.
Puķu iela 4, Sigulda, tel. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1403, 24.8177

(Gūtmaņa ala un Gaujas nacionālais parks)
Balti suurim koobas on ka selle vanim
turismiobjekt, mille seinad on olnud paljude
sündmuste tunnistajad ja säilitavad kirju juba
17. sajandist. Teadjad räägivad, et koobas on
moodustunud liivlaste juhi Rindaugas naise
pisaratest, kes, mõistetud süüdi truudusetuses,
oli kaevatud Gauja kaldasse. Tema kurbust veel
tänapäevalgi tunnistab siinsamas allika kohin.
Teised jälle räägivad, et allikal on võime
tervendada. Seda, kunagi ravitsedes inimesi,
kasutanud mees, kes on olnud rahva seas
tuntud kui "gut mann." Tema nime järgi siis
koobas ka nime sai. Siinsamas on sündinud ka
kaunis lugu Turaida roosist, kes koopa juures
salaja kohtus oma armastatud Viktoriga.Selle ja
veel paljude muljet avaldavate devoni perioodi
liivakivi paljandite kaitsmiseks Gauja (Koiva) ja
selle harujõgede kallastel asutati 40 aastat
tagasi Gauja rahvusparki. See on vanim
rahvuspark Lätis ja suurim Baltimaal.
Gūtmani koobas - GPS: 57.1761, 24.8426
Turismiinfokeskusest kell Gutmani koopa
juures - Turaidas iela 2a, Sigulda,
tel +371 61303030, www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1762, 24.8468
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32
11., 32. SEIKLUSPARK
„TARZĀNS”
(Piedzīvojumu parks “Tarzāns”)
Baltimaal suurim vabaõhu seikluspark pakub
meelelahutust kogu perele – rodellirada,
takistuste rada puude otsas ja 1,5 km pikkused
Tirooli allasõidud, tõstuk, katapult, velokarting,
tuubiga mäest laskumine ja palju muud.
Peldu iela 1, Sigulda, tel. +371 27001187,
www.tarzans.lv. GPS: 57.1601, 24.8437

25. SEIKLUSEPARK
„MEŽAKAĶIS”

(Krimuldas muiža,
Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)
First Lieveni elamu ehitati 1822.aasta paiku
klassitsismi stiilis. Mõisakompleksis on
säilinud valitsejamaja, tõllakuur, Šveitsi maja
jt. Praegu mõisas tegutseb Taastusravi
asutus, mis pakub ka majutusteenuseid.
Mõisahoone külalistel ettetellimisel
pakutatakse koju veini degusteerimised.
Mednieku iela 3, Sigulda, tel. +371 29111619,
www.krimuldaspils.lv
GPS: 57.1677 24.8298
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(Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”)
Seikluspark „Mežakaķis” on esimene puudel
asuv takistuste rada Lätis! Park pakub erinevate
raskusastmega radasid, mis on ettenähtud nii
suurtele kui ka väikestele külastajatele.
Puhkekompleks pakub ka ratta rendi ja
heakorrastatud võrkpalli väljakut!
Senču iela 1, Sigulda, tel. +371 67976886,
www.kakiskalns.lv. GPS: 57.1431, 24.8291

18. SERPENTIINTEE

16., 17. KRIMULDA MÕIS.
KRIMULDA KESKAEGSED
LINNUSEVAREMED
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(Serpentīna ceļš)
Balti ainuke serpentiintee on populaarne koht
romantilisteks jalutuskäikudeks. Esmakordselt see rajati 1862.aastal, kui ettevalmistamiseks suureks sündmuseks - Vene tsaar
Aleksander II visiidiks, püstitati esimese
puidust sild üle Gauja jõe.
GPS: 57.1699, 24.8305

5
5. SIGULDA LOSSI
LOOMEKVARTAL
(Siguldas pils Radošais kvartāls)
Neogooti stiilis Sigulda Uus loss on ehitatud
1878. aastal mõisaomaniku Kropotkini
elumajaks, kuid praegu asub selles Sigulda
maakonnavalitsus. Ülejäänud mõisahoonetes
elavad kunstnikud, kes kutsuvad osalema oma
töötubades Liiva kunstigaleriis, paberkunsti
töötoas “Viktori Kirjad”, nahatöötlemise töötoas
ja kvartali muusikaüritustel.
Pils iela 16, Sigulda, tel. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1656, 24.8506

www.tourism.sigulda.lv
Ausekļa iela 6, Sigulda
+371 67 97 13 35
GPS: 57.1531, 24.8537

Turaidas iela 2a, Sigulda
+371 61303030
GPS: 57.1762, 24.8468

