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1

Laimas klocka och Stationstorget

2

Skulpturen „Vindbjällran” („Vēja Zvans”)

3

Nyckeltorget (Atslēgu skvērs)

4

Monumentet Krisjanis Baronis

5

Sigulda slottets kreativa kvarter
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Livländska ordern Siguldas slott
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Kollektivttrafik information:
tel. 1188, www.1188.lv
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(Piemineklis Krišjānim Baronam)
(Siguldas pils Radošais kvartāls)
(Livonijas ordeņa Siguldas pils)
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(Laimas pulkstenis, Stacijas laukums)
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Vita slottet (Baltā pils)

8

Siguldas evangelisk lutherska kyrka

9

Käpp-parken (Spieķu parks)

10

Linbanan (Gaisa trošu ceļš)

11

Upplevelseparken “Tarzan” (Piedzivojumu parks „Tarzāns”)
och Högtidstorget (Svetku laukums)

12

Gröna villan (Villa Zaļā)

13

Konserthus “Vita Flygeln” (Koncertzāle “Baltais flīģelis”)

14

Bobsleigh och kälkbanan ”Sigulda”

15

Bron över Gauja (Tilts pār Gauju)

16

Krimuldas herrgård (Krimuldas muiža)

17

Krimuldas medetida ruin (Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)

18

Serpentinvägen (Serpentīna ceļš)

19

Gutmanagrottan (Gūtmaņa ala)

20

Turaidas museumsreservat (Turaidas muzejrezervāts)

21

Konstnärs (Paradis) berget (Gleznotāju (Paradīzes) kalns)

22

Kråkruinen (Kraukļu aiza)

23

Sateseles slottsbacke (Sateseles pilskalns)

24

Petersgrottan

25

Upplevelseparken ”Skogskatten”

26

Kejsarstolen (Ķeizarkrēsls)

27

Djävulsgrottans klippa och grotta, Gångbro

28

Kejsarvyn (Ķeizarskats)

29

Lilla Djävulsgrottan (Mazā Velna ala)

30

Pikenes klippa (Piķenes krauja)

31

Fischer skidanläggning (Fischer slēpošans centrs)

32

Upplevelseparken “Tarzan” (Piedzivojumu parks „Tarzāns”)

33

“Aerodium” (Vēja tunelis „Aerodium”)

(Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca)

(Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”)

(Pētera ala)

(Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”)

(Velnalas klintis un ala)

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

föränderligt landskap över Gaujas dalgång,
Turaidas slott, men även bron över Gauja,
Krimuldas herrgård och Siguldas bobsleighbana. De som kräver känsla av mer adrenalin kan
prova bungyjump från linbana.
Poruka iela 14, Sigulda, tel. +371 67972531,
www.bungee.lv GPS: 57.1645, 24.8458

REKOMMENDE
RESEVÄGAR:
GRUNDLÄGGANDE RESEVÄG
– RESVÄG STAD (5,5 KM)
Titta på översiktliga objekt i resvägen:
Laimas klocka och Stationstorget,
skulpturen „Vindbjällran”, Nyckeltorget,
statyn Krisjanis Baronis, Siguldas
evangeliska lutherska kyrka, Siguldas
slottskomplex, Käpp-parken, Linbanan
över Gauja, Högtidstorget, Upplevelseparken ”Tarzan”, ”Gröna Villan”,
koncertsalen ”Vita Flygeln”, Bobsleighoch kälkbanan ” Sigulda”.

UTÖKA DINA
RESVÄGAR
EFTER
ÖNSKEMÅL:

20. TURAIDAS
MUSEUMSRESERVAT
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(Turaidas muzejrezervāts)
I Lettlands mest välbesökta museum är det möjligt
att bekanta sig med arkeologiska utställningar,
kultur- och konsthistoria, som beskriver händelser
som börjar med 1100-talet. Här bevaras många
berättelser - om såväl det medeltida slottet och
kyrkan men även Gaujas liver, gamla herrgårdscentra och Dainis berg.
Turaidas iela 10, Sigulda, tel. +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv. GPS: 57.1868, 24.8478

DE TRE SLOTTENS VÄG (+10 KM)

9. KÄPPARKEN

14

14. BOBSLEIGH OCH
KÄLKBANAN ”SIGULDA”

(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
Bob och rodel spår i Sigulda är en av de få
byggnader i sitt slag i världen. Dess längd är
1420 meter, banan har 16 kurvor och 200 m
lång bromssträcka. Sigulda säkert kan kalla
sig för en olympisk stad – idrottsmän från
Sigulda vann OS-medaljer i både skeleton,
rodel och bob.
Sveices iela 13, Sigulda, tel.. +371 29185351,
www.bobtrase.lv. GPS: 57.1508, 24.8408

9

(Spieķu parks)
Den år 2007 invigda käpp-parken har
tillägnats Siguldas populäraste souvenirer käpparna - . Bevistecken på käppar kan hittas
i under 1900-talet utgivna guideböcker, där det
sägs att ”vid en vandring genom Siguldas
dalgångar kommer käpparna vara användbara
som kan införskaffas av någon pojke”. Även
om praktiskt behov av den inte riktigt finns,
har Siguldas käppar fortfarande inte tappat
sin popularitet som souvenir. Käppar i
korsningen mellan gatorna Cēsu un J.Poruka,
GPS: 57.1617, 24.8494
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11., 32. UPPLEVELSEPARKEN 16., 17.KRIMULDAS
HERRGÅRD. (Krimuldas muiža)
“TARZAN”
(Piedzivojumu parks „Tarzāns”)
Baltikums största frilufts & upplevelsepark
kommer att roa hela failjen - rodelbana,
hinderbana i träden och Tyrolernedfarter med
en längd på 1,5 km, sittlift, katapult, go-kart,
åka med slang och andra attraktioner.
Peldu iela 1, Sigulda, tel. +371 27001187,
www.tarzans.lv. GPS: 57.1601, 24.8437

Titta på objekten i reseöversikten:
ruiner, Serpentinvägen, Gutmanagrottan,
Turaidas reservatsmuseum.

Översiktiga objekt i reseplanern:
Konstnärs- (Paradis-) berget, Sateseles
slottsbacke, Kråkruinen och grotta,
Peters grotta

STORA NATUR- OCH LANDSKAPSRESVÄGEN (+8.5 KM)
Översiktliga objekt i reseplanen:
upplevelseparken ”Skogskatten”,

6. SIGULDAS
SLOTTSKOMPEX

25. UPPLEVELSEPARKEN
”SKOGSKATTEN”

6

(Siguldas pils komplekss)
Det år 1207 uppförda Livländska orderņs slott i
Sigulda hade skapats som en fästning
i ”castellum” typ för att senare byggas om till
klosterbyggnad. Vår tids sökare av den
medeltida stämningen kan klättra upp i det
nordliga tornet som också är huvudtoret samt
även vandra på slottets murar.
Pils iela 16/18, Sigulda, tel. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1656, 24.8506

Ķejsarstolen, Siguldas Sport- och
Rekreationscentrum och modets torn
– Vells!, Ķejsarvyn, Djävulsgrottan och
klippan med grotta, gångbro över Gauja,
Krimuldas herrgård och medeltida
ruiner, Serpentinvägen.

Ta reda på mer!
Ladda ner Siguldas
ljudinspelade guide i
din smartphone
(på engelska)!

Första Livländska bostadshuset uppfördes runt
1822 i klassicismens stil. Vid herrårdskomplexet kan beskådas gårdsherrens hus, vagnslider,
upplag, Schweizerhuset etc. För närvarande
fungerar herrgården som en rehabiliteringsinrättning, som även erbjuder övernattningsmöjligheter. Herrgårds gästerna efter överenskommelse inbjuds till hem vinprovningar. Alldeles i
närheten finns de medeltida ruinena.
Krimuldas slott var det minsta av slotten vid
Gaujas dalgångar, men efter branden 1601 har
den aldrig förnyats.
Mednieku iela 3, Sigulda, tel. +371 29111619,
www.krimuldaspils.lv. GPS: 57.1677, 24.8298
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Krimuldas herrgård och medeltida

LEGENDER OCH BERÄTTELSER
RUNT RUTTEN (+5 KM)

KRIMULDAS MEDELTIDA
SLOTT (Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)

10
10. LINBANA ÖVER GAUJA
(Gaisa trošu ceļš)
Genom en färd med kabin, den enda linbanan
i sitt slag i Baltikum öppnar en vy med snabbt

31. FISCHER
SKIDANLÄGGNING

31

(Fischer slēpošanas centrs)
Träd markteckning längs spårens asfalterade
delen möjliggör att 1.25 km långa spår används
på sommaren för skateboard, stavgång och
jogging . Det finns att hyra rullskridskor och
rullskidor.
Den 1,25 km långa belysta långdistansskidlöparbanan i Sigulda är den enda kontfrusna banan i
sitt slag i Östeuropa. Frysningssystemet, som
byggts under banans beläggning, tillåter att
bevara snöttäcket och påbörja skidsäsongen
tidigare, men också garantera avbrottsfri drift
under växlande väderförhållanden. Som
tilläggsmöjlighet i sport- och rekreationscentret
finns ett 30 meter högt torn för klätteraktiviter,
som erbjuder mer än 20 aktiviteter och en
gigantisk gunga med 7 meters fritt fall och mer
än 150 meter lång nedfart.
Puķu iela 4, Sigulda, tel. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1403, 24.8177

19
19. GUTMANAGROTTAN OCH
GAUJAS NATIONALPARK
(Gūtmaņa ala un Gaujas nacionālais parks)
Baltikums största grotta och även äldsta
turistobekt, vars väggar vittnar om många
inskrifter från 1700-talet. Människor brukar
berätta om att källan till grottan hade en
läkande kraft. Att den kunde läka människor
utnyttjade en gång en man som bland
människorna kallades för ”gut mann”. På så
sätt fick grottan sitt namn. Här föddes den
vackra berättelsen om Turaidas Ros, som i
grottans gömslen träffade sin älskade Viktor.
För att skydda denna och andra otaliga
imponerande sandstenshällar från
devon-perioden i Gauja och dess bifloder,
bildades för 40 år sedan Gaujas nationalpark.
Det är den äldsta nationalparken i Lettland
och den största i de Baltiska staterna.
Gutmanagrottan - GPS: 57.1761, 24.8426
Turistinformation på Gutmanagrottan –
Turaidas iela 2a, Sigulda,el +371 61303030,
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1762, 24.8468

(Piedzīvojumu parks „Mežakaķis”)
Upplevelseparken ”Skogskatten” är den första
trädlinbanan i Lettland! Parken erbjuder banor
med olika svårigheter, som lämpar sig för såväl
stora som små besökare. Rekreationskomplexet
erbjuder cykeluthyrning och en välanlagd
volleybollplan!
Senču iela 1, Sigulda, tel. +371 67976886,
www.kakiskalns.lv. GPS: 57.1431, 24.8291

18
18. SERPENTIN VÄGEN
(Serpentīna ceļš)
Baltikums enda serpentinväg är ett populärt
romantiskt promenadområde. Den anlades
1862 i samband med att man förberedde sig
för en stor händelse – besöket av ryske
tsaren Alexander II, den första träbron
byggdes också över Gauja.
GPS: 57.1699, 24.8305

5. SIGULDAN LINNAN
LUOVA KORTTELI

5

(Siguldas pils Radošais kvartāls)
Siguldas Nya slott har byggts 1878 i den
neogotiska stilen som bostadshus åt
herrgårdsägaren Kropotkin, men nuförtiden
befinner sig Siguldas Länsstyrelse i den. I
övriga centrala herrgårdsbyggnader bor det
konstnärer som bjuder intll sina verkstäder för
att medverka i Sandkonstgalleriet,
papperskonstverkstaden Viktors Breven,
läderbearbetningsverkstaden och musikevenemang i kvarteret.
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

