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Siguldan linnan Luova Kortteli (Siguldas pils Radošais kvartāls)
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Liivinmaan ritarikunnan Siguldan linna
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Kävelykeppipuisto (Spieķu parks)

(Piemineklis Krišjānim Baronam)

(Livonijas ordeņa Siguldas pils)

(Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca)

Seikkailupuisto „Tarsan” (Piedzivojumu parks „Tarzans”)
ja Juhla-aukio (Svetku laukums)

12 Vihreävilla (Villa Zaļā)
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13 Konserttisali "Valkoinen Tuuliviiri" (Baltais Flīģelis)
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16 Krimuldan kartano (Krimuldas muiža)
17 Krimuldan keskiaikainen linnan rauniot
(Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)

18 Serpentiinitie (Serpentīna ceļš)
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19 Gutmanisin luola (Gūtmaņa ala)
20 Turaidan kartanomuseo ja linna (Turaidas muzejrezervāts)
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Joukkoliikenteen tiedot:
puh. 1188, www.1188.lv
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15 Silta Gaujajoen yli (Tilts pār Gauju)

23 Sateselen linnavuori (Sateseles pilskalns)
24 Pietarin luola (Pētera ala)
25 Seikkailupuisto „Metsäkissa” (Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”)
26 Keisarituoli (Ķeizarkrēsls)
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Avaimien puisto (Atslēgu skvērs)
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(Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”)
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27 Pirukalliot ja -luola, kävelysilta (Velnalas klintis un ala)
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28 Keisarin näköala (Ķeizarskats)
29 Pieni Piruluola (Mazā Velna ala)
30 Pikenen jyrkänne (Piķenes krauja)
31 Fischer hiihtokeskus (Fischer slēpošnas centrs)
32 Seikkailupuisto „Tarsan” (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

SUOSITELLUT
REITIT:
PERUSREITTI – KAUPUNGIN
REITTI (5,5 KM)
Reitin esittelykohteita: Laima-kello
jaRautatieaseman aukio, veistos "Tuulen
kello", Avaimien puisto, muistopatsas
Krišjanis Baronsin kunniaksi , Siguldan
evankelisluterilainen kirkko, Siguldan
linna, Kävelykeppipuisto, Ilmaköysirata
Gaujajoen yli, Juhla-aukio, seikkailupuisto "Tarsan", "Vihreävilla ", konserttisali
"Valkoinen Tuuliviiri", ratti- ja
ohjauskelkkailurata „Sigulda”.

LISÄÄ
VALITSEMASI
REITTI VALINNAN
MUKAAN:

20

20. TURAIDAN
KARTANOMUSEO JA LINNA
(Turaidas muzejrezervāts)
Latvian kaikkein käynein museossa on
mahdollisuus tutustua näyttelyihin arkeologisen,
kulttuurin ja taiteen historiasta, jotka kertovat
tapahtumista alkaen 1000-luvulta. Tässä on
olemassa monta tarinaa - sekä keskiaikaisten
linnasta ja kirkosta että Gaujajoen liiviläisistä,
vanhasta kartanosta ja Kansanlaulujen mäestä
(Dainu kalns).
Turaidas iela 10, Sigulda, puh. +371 67972376,
GPS: 57.1868, 24.8478

KOLMEN LINNAN REITTI (+10 KM)
Reitin nähtävyydet: Krimuldan
kartano ja keskiaikainen linnan rauniot,
Serpentiinitie, Gutmanisin luola Turaidan
kartanomuseo ja linna.

TARUJEN JA TARINOIDEN
YMPÄROIMÄ REITTI (+5 KM)
Reitin nähtävyydet: Taidemaalarimäki
(Paratiisimäki), Sateselen linnavuori,
Korppirotko ja –luola ja Pietarin luola

ISO LUONTO- JA MAISEMAREITTI
(+8.5 KM)
Reitin nähtävyydet: seikkailupuisto
"Metsäkissa",Siguldan urheilu- ja
virkistykeskus, Rohkeuden torni Vells!,
Keisarituoli Keisarituoli, Keisarin näköala
, Pirukalliot ja -luola, jalankulkijoiden
silta Gaujajoen yli , Krimuldan kartano ja
keskiaikainen linnan rauniot ja
Serpentiinitie.

Saa tietää enemmän!
Lataa Siguldan
ääniopas
älypuhelimeesi
(englannin kielellä) !

avautuu nopeasti muuttuvaa näköalaa Gaujajoen
laakson, Turaidas linnan ja Gaujajoen sillan päin
sekä Krimuldan kartanon ja Siguldan ratti- ja
ohjauskelkkailuradan päin. Ne, jotka haluavat
herättää adrenaliinia, voivat kokeilla benjihyppyä
vaunusta.
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,
puh. +371 67972531, www.bungee.lv
GPS: 57.1645, 24.8458

6

9

10. ILMAKÖYSIRATA
GAUJAJOEN YLI

10

(Gaisa trošu ceļš)
Tämä on ainoa ilmaköysirata Baltian maissa.
Köysiradalla liikkuvan vaunun ikkunasta

16

11., 32. SEIKKAILUPUISTO
„TARSAN”

16., 17. KRIMULDAN KARTANO (Krimuldas muiža) KRIMULDAN
KESKIAIKAISTEN LINNAN
RAUNIOT

(Piedzīvojumu parks „Tarzāns”)
Baltian maiden suurin ulkoilmaseikkailupuisto viihdyttää koko perhettä - liukurirata,
(Spieķu parks)
esterata puissa ja Tirolin laskua 1,5 km
Vuonna 2007 avattiin Siguldassa Kävelykeppipuisto (Spieķu parks), joka on kunnianosoitus pituudessa, tuolihissi, katapultti, pyöräily,
kamarilasku ja muita huvilaitteita.
suosituimalle matkamuistolle - kävelykepille.
Peldu iela 1, Sigulda, puh. +371 27001187,
Todisteita kävelykeppeistä on löytynyt jo
14. RATTI- JA OHJAUSKELK- 1800-luvun opaskirjoista, jossa todetaan, että www.tarzans.lv
GPS: 57.1601, 24.8437
"kävelyä varten Siguldan rotkoja myöten
KAILURATA „SIGULDA”
kävelykepista tulee hyvä apu, joka voidaan ostaa
(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
Rattikelkkailu- ja ohjaskelkkailurata Siguldassa jostakusta pojasta." Vaikka käytännöllistä
tarvetta siitä ei enää oikeastaan ole, Sigulda
on yksi harvinaisista tämäntyyppisistä
kävelykeppi vieläkään ei ole menettänyt oman
rakennuksista maailmassa. Radan pituus on
suosiota kuin matkamuisto.
1420 metriä, siinä on 16 mutkaa ja 200 metriä
pitkä jarrutusmatka. Siguldaa voi varmuudella Cesisin ja J.Poruksin katujen risteyksessä,
GPS: 57.1617, 24.849
kutsua olympialaisten kaupungiksi, sillä
siguldalaiset ovat niittäneet olympiamitaleita
sekä mahakelkkailussa että rattikelkkailussa ja
ohjaskelkkailussa.
Šveices iela 13, Sigulda, puh. +371 29185351,
www.bobtrase.lv GPS: 57.1508, 24.8408

9. KÄVELYKEPPIPUISTO

14

25. SEIKKAILUPUISTO
„METSÄKISSA”

6. SIGULDAN UUSI LINNA JA
LIIVINMAAN RITARIKUNNAN
LINNA (Siguldas pils komplekss)

Vuonna 1207 rakentama Liivimaan
ritarikunnan Siguldan linna oli rakennettu
kuin neliö-tyyppisen linnoitus, mutta
myöhemmin on jälleenrakennettu
luostari-tyyppisen rakennukseksi. Nykyään
keskiaikaisten tunteen etsijät voivat kiivetä
Pohjois- ja Pääportin tornille ja kävellä linnan
muurien myöten.
Pils iela 16/18, Sigulda, puh. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1656, 24.8506
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31
31. FISCHER HIIHTOKESKUS
(Fischer slēpošanas centrs)
Kesäisin 1.25 km:n pituista rataa käytetään
rullaluistelemiseen, sauvakävelyyn ja
lenkkeilyyn. Tämän mahdollistaa puukatteella
peitetty kaista asfaltilla päällystetyn osan
vieressä koko radan pituudella. Rullaluistimet ja
rullasukset vuokrattavissa.
1,25 km pitkä, valaistu maastohiihdon latu
Siguldassa on ainoa jäädytetty latu Itä-Euroopassa. Jäähdytysjärjestelmä, joka on rakennettu
ladun alle, ylläpitää lumipeitetta ja sallii aloittaa
hiihtokautta aikaisemmin ja turvaa sen jatkuvan
toiminnan muuttuvissa ilmasto-oloissa. Lisäksi
urheilu- ja virkistyskeskuksessa on 30 metriä
korkea kiipeilytorni , joka tarjoaa yli 20 erilaista
toimintaa ja jättiläinen keinutuoli, jolla on 7
metrin vapaa putous, ja yli 150 metriä pitkää
laskurata.
Puķu iela 4, Sigulda,puh. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1403, 24.8177

19
19. GUTMANISIN LUOLA JA
GAUJAJOEN KANSALLISPUISTO
(Gūtmaņa ala un Gaujas nacionālais parks)
Baltian suurin luola on myös vanhin esittelykohde, jonka seinät ovat olleet monien tapahtumien
todistajia ja pitävät kirjoituksia jopa 1600-luvulta.
Ihmisiä kertoo, että luolan lähdevesi pystyy
parantamaan. Eräs mies, joka tunnettiin nimellä
"gut mann" ("hyvä mies"), sitä joskus käytti
parantamalla ihmisiä. Niin luola on saanut
nimensä. Täältä on syntynyt kaunis tarina
Turaidan Ruususta, joka tapasi salaa luolan luona
lemmittynsä Viktorsin kanssa. Suojellakseen tätä
ja lukemattomia vaikuttavia Devonikauden
hiekkakivikallioita Gaujajoen ja sen sivujokien
rannoilla 40 vuotta sitten on perustettu Gaujan
kansallispuisto. Se on vanhin kansallispuisto
Latviassa ja suurin Baltian maissa.
Gutmanisin luola (Gūtmaņa ala) - GPS: 57.1761,
24.8426. Matkailuneuvonta at Gutmanisin
luola - Turaidas iela 2a, Sigulda,
puh. +371 61303030, www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1762, 24.8468
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(Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”)
Seikkailupuisto„Metsäkissa” ("Mežakaķis") on
Latvian ensimmäisen esteen rata puissa! Puisto
tarjoaa monenlaisia vaikeuksia ratoja, jotka on
suunniteltu sekä aikuisille että lapsille.
Seikkailupuisto tarjoaa myöskin polkupyörän
vuokrausta ja maisemoitu lentopallon kenttää!
Senču iela 1, Sigulda, puh. +371 67976886,
www.kakiskalns.lv
GPS: 57.1431, 24.8291

18. SERPENTIINITIE

(Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)
Aatelissuku Lievenien asuintalo on rakennettu
noin vuonna 1822 klassismityyliin. Kartanossa
voidaan nähdä talousjohtajan taloa, vaunun
työpajaa, aitausta, Sveitsin asuintaloa jne.
Tällä hetkellä kartanossa toimii kuntoutuslaitos, joka tarjoaa myös majoitustiloja. Kartanon
vieraille tarjotaan kotiviinin maisteluja
etukäteisvarauksella. Täältä vieressä sijaitsee
keskiaikainen linnan raunioita. Krimuldan
linna oli ollut pienin linnoista Gaujajoen
laaksossa, mutta palon jälkeen vuonna 1601
se ei ollut enää jälleenrakennettu.
Mednieku iela 3, Sigulda, puh. +371 29111619,
www.krimuldaspils.lv
GPS: 57.1677, 24.8298

18

(Serpentīna ceļš)
Baltian ainoa serpentiinitie on suosittu paikka
romanttisia kävelyretkiä varten. Ensimmäistä
kertaa se on kunnostettu jo vuonna 1862
valmistautuessa suurelle tapahtumalle Venäjän tsaari Aleksanteri II: n vierailulle,
jolloin oli rakennettu ensimmäinen puinen
silta Gaujajoen yli. GPS: 57.1699, 24.8305

5. SIGULDAN LINNAN
LUOVA KORTTELI

5

(Siguldas pils Radošais kvartāls)
Siguldan uusi linna on rakennettu vuonna 1878
uusgotiikan tyylin mukaan. Aluksi se oli
kartanon omistajien, Kropotkinin perheen,
asuinpaikka, mutta nykyään siihen on
majoittunut Siguldan kunnan hallitus.
Kartanon muissa rakennuksissa asuvat
taiteilijat kutsuvat ihmisiä osallistumaan
heidän työhuoneissa järjestettyihin
tapahtumiin, kuten Hiekkataiteen galleriaan,
paperitaiteen työpajaan nimeltään “Viktorin
kirjeitä”, nahkatyöpajaan sekä korttelin
musikaalisiin tapahtumiin.
Pils iela 16/18, Sigulda, puh. +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

