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Laimos laikrodis ir Stoties aikštė

2

Skulptūra Vėjo varpas (Vēja zvans)

3

Raktų skveras (Atslēgu skvērs)

4

Paminklas Krišjaniui Baronui

5

Kūrybinis Siguldos pilies kvartalas

6

Livonijos ordino Siguldos pilis

7

Baltoji pilis (Baltā pils)

8

Siguldos evangelikų liuteronų bažnyčia

9

Lazdų parkas (Spieķu parks)

10

Lynų trasa per Gaują (Gaisa trošu ceļš)

11

Nuotykių parkas „Tarzanas“ (Piedzīvojumu parks „Tarzāns“)
ir Švenčių aikštė (Svētku laukums)

12

Žalioji vila (Villa Zaļā)

13

Koncertų salė Baltasis Fligelis (Baltais Flīģelis)

14

Ledrogių ir rogučių trasa Sigulda

15

Tiltas per Gaują(Tilts pār Gauju)

16

Krimuldos dvaras (Krimuldas muiža)

17

Krimuldos viduramžių pilies griuvėsiai

ai

da

si

el

a

19

1

Tu
r

22

Krimulda

17
10

16

23

ja
G au

18
L īv ka

6

a
iel

A

a

IS
CĒ S

1
Pul

k ve

ža B

r ie

el a
ža i

V id

Šveic

es

R ĪG

el

ze

sš
me

e

s
s šo

eja

P8

(Piemineklis K.Baronam)

(Siguldas pils Radošais kvartāls)
(Livonijas ordeņa Siguldas pils)

(Siguldas luterāņu baznīca)

(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)

(Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)

Spiralinis kelias (Serpentīna ceļš)
Gutmanio ola (Gūtmaņa ala)
20 Turaidos muziejus-rezervatas (Turaidas muzejrezervāts)
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Informacija apie visuomeninį
transportą: tel.: 1188, www.1188.lv
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(Laimas pulkstenis un Stacijas laukums)

22
23
24

Tapytojų (Rojaus) kalnas (Gleznotāju (Paradīzes) kalns)
Juodvarnių tarpeklis ir ola (Kraukļa aiza un ala)
Sateselės piliakalnis (Sateseles pilskalns)
Petro ola (Pēterala)

26

Nuotykių parkas Mežakaķis (Mežakaķis)
Kaizerio krėslas (Ķeizarkrēsls)

27

Velnio ola ir uolos, pėsčiųjų tiltas

28

Kaizerio žvilgsnis (Ķeizarskats)

29

Mažojo velniuko ola (Mazā Velna ala)
Pikenės uola (Piķenes krauja)

25

30

(Velnalas klintis un ala)
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Fischer slidinėjimo centras (Fischer slēpošanas centrs)
Nuotykių parkas „Tarzanas“ (Piedzīvojumu parks „Tarzāns“)

33

„Aerodium” (Vēja tunelis „Aerodium“)
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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

slėnio kraštovaizdį, Turaidos pilį, taip pat į per
Gaują nutiestą tiltą, Krimuldos dvarą ir
Siguldos ledrogių trasą. O tie, kam norėtųsi
ekstremalesnių pojūčių, vasarą gali išmėginti
šokimą su guma iš vagonėlio.
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,
tel. +371 67972531, www.bungee.lv
GPS: 57.1645, 24.8458

REKOMENDUOJAMI
MARŠRUTAI:
PAGRINDINIS MARŠRUTAS –
MIESTAS (5,5 KM)
Maršrute apžiūrimi objektai: Laimos
laikrodis ir Stoties aikštė, skulptūra Vėjo
varpas, Raktų skveras, paminklas
Krišjaniui Baronui, Siguldos evangelikų
liuteronų bažnyčia, Siguldos pilies
kompleksas, Lazdų parkas, lynų trasa
per Gaują, Švenčių aikštė, nuotykių
parkas Tarzanas, Žalioji vila, koncertų
salė Baltasis Fligelis, ledrogių ir rogučių
trasa Sigulda.

PAPILDYK SVO
MARŠRUTĄ PASIRINKTINAI:

20

20. TURAIDOS
MUZIEJUS-REZERVATAS

(Turaidas muzejrezervāts)
Labiausiai lankomas Latvijos muziejus,
kuriame galima susipažinti su archeologijos,
architektūros, istorijos ir meno paminklais,
bylojančiais apie istorinius įvykius net nuo XI a.
Čia saugoma daugybė istorijų – ir apie
viduramžių pilį, Gaujos lyvius, senąjį dvaro ūkio
centrą ir apie Dainų kalną.
Turaidas iela 10, Sigulda, tel. +371 67972376,
www.turaida-muzejs.lv.
GPS: 57.1868, 24.8478

TRIJŲ PILIŲ KELIAS (+10 KM)
Maršrute apžiūrimi objektai: Krimuldos
dvaras ir viduramžių pilies griuvėsiai,
Spiralinis kelias, Gutmanio ola, Turaidos
muziejus-rezervatas.

LEGENDOMIS IR SAKMĖMIS
APIPINTAS MARŠRUTAS (+5 KM)
Maršrute apžiūrimi objektai: Tapytojų
(Rojaus) kalnas, Sateselės piliakalnis,
Juodvarnių tarpeklis ir ola, Petro ola.

DIDYSIS GAMTOS IR PEIZAŽŲ
MARŠRUTAS (+8.5 KM)
Maršrute apžiūrimi objektai: nuotykių
parkas „Miško katinas”, Kaizerio krėslas,
Siguldos Sporto ir aktyvaus poilsio
centras, Drąsos bokštas Vells!, Kaizerio
žvilgsnis, Velnio ola ir uolos, pėsčiųjų
tiltas per Gaują, Krimuldos dvaras ir
viduramžių pilies griuvėsiai, Spiralinis
kelias.

6. SIGULDOS PILIES
KOMPLEKSAS

14
14. LEDROGIŲ IR ROGUČIŲ
TRASA SIGULDA
(Bobsleja un kamaniņu trase Sigulda)
Siguldos bobslėjaus ir rogučių trasa yra vienas
iš nedaugelio tokio tipo statinių pasaulyje. Jos
ilgis – 1420 metrai, trasa turi 16 viražų ir 200 m
stabdymo kelią. Siguldą drąsiai galima vadinti
olimpiniu miestu – siguldiečiai yra laimėję
olimpinius medalius skeletono, rogučių sporto
ir bobslėjaus rungtyse.
Šveices iela 13, Sigulda, tel. +371 29185351,
www.bobtrase.lv. GPS: 57.1508, 24.8408

(Siguldas pils komplekss)
1207 metais statyta Livonijos ordino Siguldos
pilis iš pradžių buvo Castellum tipo tvirtovė, bet
vėliau perstatyta kaip konvento tipo pastatas.
Mūsų dienomis viduramžių dvasios ieškotojai
kopia į jos Šiaurės ir pagrindinių Vartų bokštą,
taip pat vaikštinėja pilies mūro griuvėsiais.
Pils iela 16/18, Sigulda, tel. +371 67971335,
www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1656, 24.8506

10. LYNŲ TRASA PER GAUJĄ
(Gaisa trošu ceļš)
Kelionės vagonėliu vieninteliu tokio pobūdžio
lynų keliu Baltijoje metu iš 42 metrų aukščio
atsiveria puikus vaizdas į permainingą Gaujos

(Spieķu parks)
2007 metais įkurtas Lazdų parkas skirtas
populiariausiam suvenyrui iš Siguldos – lazdai
pagerbti. Duomenų apie lazdų gamybą
randama jau XIX a. paskelbtuose kelionių
vadovuose, kuriuose buvo rašoma, kad
„vaikščiojant Siguldos takais tikrai prireiks
lazdos, o ją galima nusipirkti iš bet kurio
vaikiščio“. Nors praktinės paskirties lazda
tarsi ir neturi, Siguldos lazdos iki šiol
neprarado savo populiarumo kaip suvenyras.
Sankryžoje tarp Cėsių ir Jāņa Poruka gatvių,
GPS: 57.1617,24.8494

32
11., 32. NUOTYKIŲ PARKAS
„TARZANAS“
(Piedzīvojumu parks „Tarzāns“)
Didžiausiame Baltijos valstybėse nuotykių
parke atvirame ore – pramogos visai šeimai:
amerikietiškų kalnelių trasa, kliūčių ruožas
medžiuose, 1,5 km ilgio Tirolietiški kalneliai,
turistų keltuvas, katapulta, velokartingai,
čiūžinėjimas ant kameros ir kiti malonumai.
Peldu iela 1, Sigulda, tel. +371 27001187,
www.tarzans.lv. GPS: 57.1601, 24.8437

31. FISCHER
SLIDINĖJIMO CENTRAS

(Fischer slēpošanas centrs)
1.25 km ilgio trasa vasarą naudojama važinėtis
riedučiais, šiaurietiškam ėjimui ir bėgiojimui – tam
tinkama ją daro medžio mulčiaus dangos juosta
palei asfaltuotą dalį per visą trasos ilgį. Galima
išsinuomoti riedučius ir riedutines pačiūžas.
1,25 km ilgio, apšviesta distancinio slidinėjimo
trasa Siguldoje yra vienintelė tokio tipo šaldoma
trasa Rytų Europoje. Šaldymo sistema, įrengta po
trasos paviršiumi, leidžia palaikyti sniego dangą ir
greičiau pradėti slidinėjimo sezoną, dar užtikrina
nepertraukiamą trasos veikimą besikeičiant oro
sąlygoms. Sporto ir aktyvaus poilsio centre yra 30
metrų aukščio laipiojimo bokštas, siūlantis
daugiau nei 20 įvairiausios veiklos ir milžiniškas
sūpuokles su 7 metrų laisvu kritimu ir daugiau nei
150 metrų ilgio nusileidimu.
Puķu iela 4, Sigulda,
tel. +371 67971335, www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1403, 24.8177

16., 17. KRIMULDOS DVARAS.
KRIMULDOS VIDURAMŽIŲ
PILIES GRIUVĖSIAI
(Krimuldas muiža,
Krimuldas viduslaiku pilsdrupas)
Kunigaikščių Livenų klasicizmo stiliaus
gyvenamasis namas pastatytas apie 1822
metus. Dvaro kompleksą sudaro valdytojo
namas, ratinė, šveicariškas namas ir kt. š
anksto užsisakius, dvaro svečiams siūloma
naminio vyno degustacija. Šiuo metu sodyboje
įsikūrusi gydykla, čia galima ir apsinakvoti.
Mednieku iela 3, Sigulda, tel. +371 29111619,
www.krimuldaspils.lv
GPS: 57.1677 24.8298

25. NUOTYKIŲ PARKAS
MIŠKO KATINAS

(Piedzīvojumu parks Mežakaķis)
Nuotykių parkas „Miško katinas” – tai pirmasis
medžiuose įrengtas kliūčių ruožas Latvijoje!
Parke yra įvairaus sudėtingumo ruožai numatyti
(Gūtmaņa ala un Gaujas nacionālais parks)
ir suaugusiems, ir mažiesiems lankytojams.
Didžiausia Baltijos šalyse ola – tai seniausias
Poilsio komplekse siūloma ir dviračių nuoma, ir
turistų lankomas objektas. Ant olos sienų,
daugelio įvykių liudininkių, išliko užrašai net nuo gerai įrengta tinklinio aikštelė!
XVII a. Kalbama, kad ola susidarė iš lyvių viršaičio Senču iela 1, Sigulda, tālr. +371 67976886,
www.kakiskalns.lv. GPS: 57.1431, 24.8291
Rindaugo žmonos ašarų, kuri, nubausta už
neištikimybę, buvo užmūryta uoloje Gaujos
krante. Apie jos liūdesį dar šiandien primena čia
pat esantis šaltinėlis. Kiti mėgsta pasakoti, kad
šaltinėlis turi gydančių savybių. Jo vandeniu
kažkada gydė žmones vyras, kurį liaudis vadino
„gut mann“. Jo vardu ola ir pavadinta. Čia pat
gimė ir nuostabi legenda apie Turaidos Rožę, kuri
prie olos slaptai susitikinėjo su savo mylimuoju
Viktoru.Šios ir daugybės kitų įspūdingų devono
laikotarpio smiltainio atodangų išsaugojimui
18. SPIRALINIS KELIAS
Gaujos ir jos intakų krantuose prieš 40 metų
įkurtas Gaujos nacionalinis parkas. Tai seniausias (Serpentīna ceļš)
Vienintelis Baltijos šalyse spiralinis kelias –
nacionalinis parkas Latvijoje ir didžiausias
tai pamėgta vieta romantiniams pasivaikščioBaltijos valstybėse.
jimams. Kelias įkurtas 1862 metais, kai buvo
Gutmanio ola - GPS: 57.1761, 24.8426
ruošiamasi svarbiam įvykiui – Rusijos caro
Turizmo informacijos centras prie Gutmanio
Aleksandro II vizitui. Tuomet buvo ištiestas ir
olos – Turaidas iela 2a, Sigulda,
pirmas medinis tiltas per Gaują.
tel. +371 61303030, www.tourism.sigulda.lv
GPS: 57.1699, 24.8305
GPS: 57.1762, 24.8468

19. GUTMANIO OLA IR GAUJOS
NACIONALINIS PARKAS
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Sužinok daugiau!
Atsisiųsk į savo
išmanųjį telefoną
Siguldos audio gidą
(anglų kalba)!

9. LAZDŲ PARKAS

9

18

5
5. KŪRYBINIS SIGULDOS
PILIES KVARTALAS
(Siguldas pils Radošais kvartāls)
Neogotikinio stiliaus Naujoji Siguldos pilis
1878 metais buvo pastatyta kaip dvaro
savininkų Kropotkinų gyvenamasis namas.
Dabar joje įsikūrusi Siguldos regiono taryba.
Kituose centriniuose dvaro pastatuose gyvena
menininkai, kurie kviečia į dirbtuves – Smėlio
galeriją, dirbinių iš popieriaus dirbtuvę
„Viktoro laiškai“ („Viktora Vēstules”), odos
apdirbimo dirbtuvę. Siūloma apsilankyti ir
kvartale rengiamuose muzikiniuose
renginiuose.
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

