20

G au

300m

VA L
M

IER

A

Turaida

P7

ja

P8

GAUJAS
NACIONĀLAIS
PARKS

ai

da

si

el

a

19

21

Tu
r

22

Krimulda

G au

17
10

16

23

ja

18
L īv ka

6

a
iel

Piemineklis K.Baronam

5

Siguldas Jaunā pils, Siguldas pils
Radošais kvartāls

6

Livonijas ordeņa Siguldas pils

7

Baltā pils

8

Siguldas evaņģēliski luteriskā baznīca

9

Spieķu parks

el

11 Piedzīvojumu parks “Tarzāns” un Svētku laukums

a

12 Villa Zaļā
14 Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”
15 Tilts pār Gauju
17 Krimuldas viduslaiku pilsdrupas

a
Dār z

18 Serpentīna ceļš
IS
CĒ S

1
Pul

k ve

ža B

r ie

V

el a
ža i

em
idz

19 Gūtmaņa ala
20 Turaidas muzejrezervāts
21 Gleznotāju (Paradīzes) kalns

es š

o

22 Kraukļu aiza

a
s ej

iela

Šveic

es

si

Zinā tnes

Sabiedriskā transporta uzziņas:
tālr. 1188, www.1188.lv

Atslēgu skvērs

4

23 Sateseles pilskalns
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28 Ķeizarskats
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29 Mazā Velna ala
30 Piķenes krauja
31 Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs

un Drosmes tornis Vells!

32 Tarzāna Atrakciju parks

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

ainavu pār Gaujas ieleju, Turaidas pili, kā arī tiltu

IETEICAMIE
MARŠRUTI:

pār Gauju, Krimuldas muižu un Siguldas
bobsleja trasi. Tie, kam prasās asākas izjūtas,
var izmēģināt gumijlēkšanu no vagoniņa.
Poruka iela 14, Sigulda, tālr. +371 67972531,
www.bungee.lv GPS: 57.1645, 24.8458

PAMATA MARŠRUTS - PILSĒTAS
MARŠRUTS (5 KM)
Apskates objekti maršrutā: Laimas
pulkstenis un Stacijas laukums,

20

piemineklis Krišjānim Baronam, Siguldas

20. TURAIDAS
MUZEJREZERVĀTS

evaņģēliski luteriskā baznīca, Siguldas

Latvijas apmeklētākajā muzejā iespējams

skulptūra „Vēja zvans”, Atslēgu skvērs,

32

pils komplekss, Spieķu parks, Gaisa

iepazīties ar ekspozīcijām par arheoloģijas,

trošu ceļš pār Gauju, Svētku laukums,

kultūras un mākslas vēsturi, kas stāsta par

14

9

9. SPIEĶU PARKS

2007. gadā atklātais Spieķu parks ir veltījums
Siguldas populārākajam suvenīram – spieķim.

piedzīvojumu parks „Tarzāns”, „Villa

notikumiem, sākot jau ar 11. gadsimtu. Te

Zaļā”, koncertzāle „Baltais Flīģelis”,

glabājas daudzi stāsti – gan par viduslaiku pili

14. BOBSLEJA UN KAMANIŅU
TRASE „SIGULDA”

un baznīcu, gan Gaujas lībiešiem, seno

Siguldas bobsleja un kamaniņu trase ir viena no

ka „pastaigai pa Siguldas gravām lieti noderēs

muižas centru un Dainu kalnu.

retajām šāda veida būvēm pasaulē. Tās garums

spieķis, ko var iegādāties no kāda zēna”.

Turaidas iela 10, Sigulda, tālr. +371 67972376,

ir 1420 metri, trasei ir 16 virāžas un 200 m garš

Lai arī praktiskas vajadzības pēc tā vairs īsti

www.turaida-muzejs.lv GPS: 57.1868, 24.8478

bremzēšanas ceļš. Sigulda droši var sevi dēvēt

nav, Siguldas spieķītis joprojām nav zaudējis

par olimpisko pilsētu – siguldieši izcīnījuši

savu popularitāti kā suvenīrs.

olimpiskās medaļas gan skeletonā, gan

Krustojumā starp Cēsu un J.Poruka ielām,

kamaniņu sportā un bobslejā.

GPS: 57.1617, 24.8494

Bobsleja un kamaniņu trase „Sigulda”.

PAPILDINI SAVU
MARŠRUTU PĒC
IZVĒLES:

Liecības par spieķiem atrodamas jau
19. gadsimtā izdotajos ceļvežos, kuros teikts,

11., 32. PIEDZĪVOJUMU
PARKS “TARZĀNS”

16.,17. KRIMULDAS MUIŽA.
KRIMULDAS VIDUSLAIKU PILS

Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu parks

Firstu Līvenu dzīvojamā māja celta ap 1822.

izklaidēs visu ģimeni - rodeļu trase, šķēršļu

gadu klasicisma stilā. Muižas kompleksā

trases kokos un Tiroliešu nobraucieni 1.5km

apskatāma pārvaldnieka māja, ratnīca,

garumā, krēslu pacēlājs, katapulta, velokarti,

laidars, Šveices māja u.c. Pašlaik muižā

kameršļūkšana un citas atrakcijas.

darbojas rehabilitācijas iestāde, kas piedāvā

Peldu iela 1, Sigulda, tālr. +371 27001187,

arī nakšņošanas iespējas. Muižas viesiem pēc

www.tarzans.lv GPS: 57.1601, 24.8437

iepriekšēja pieteikuma tiek piedāvātas mājas
vīna degustācijas. Tepat blakus atrodas
viduslaiku pilsdrupas. Krimuldas pils bijusi
mazākā no Gaujas senielejas pilīm, bet pēc
ugunsgrēka 1601. gadā tā vairs nav atjaunota.
Mednieku iela 3, Sigulda, tālr. +371 29111619,
www.krimuldaspils.lv GPS: 57.1677, 24.8298

Šveices iela 13, Sigulda, tālr. +371 29185351,
www.bobtrase.lv GPS: 57.1508, 24.8408

TRĪS PIĻU CEĻŠ (+10 KM)

25

Apskates objekti maršrutā: Krimuldas
muiža un viduslaiku pilsdrupas,
Serpentīna ceļš, Gūtmaņa ala, Turaidas
muzejrezervāts.

LEĢENDU UN TEIKU APVĪTAIS
MARŠRUTS (+5 KM)

6. SIGULDAS PILS
KOMPLEKSS

Piedzīvoju parks „Mežakaķis” ir pirmā šķēršļu

1207. gadā celtā Livonijas ordeņa Siguldas
pils bijusi veidota kā kastelas tipa cietoksnis,
taču vēlāk pārbūvēta par konventa tipa celtni.

(Paradīzes) kalns, Sateseles pilskalns,

Mūsdienās viduslaiku auras meklētāji var

Kraukļu aiza un ala, Pētera ala.

uzkāpt tās Ziemeļu un galvenajā Vārtu tornī,
kā arī staigāt pa pils mūriem.
Pils iela 16/18, Sigulda, tālr. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv GPS: 57.1656, 24.8506

Apskates objekti maršrutā: piedzīvojumu
parks „Mežakaķis”, Ķeizarkrēsls,
Siguldas Sporta un aktīvās atpūtas centrs
un Drosmes tornis Vells!, Ķeizarskats,
Velnalas klintis un ala, gājēju tilts pār
Gauju, Krimuldas muiža un viduslaiku
pilsdrupas, Serpentīna ceļš.

10
Uzzini vairāk!
Lejupielādē Siguldas
audio gidu savā
viedtālrunī!

25. PIEDZĪVOJUMU PARKS
„MEŽAKAĶIS”

6

Apskates objekti maršrutā: Gleznotāju

LIELAIS DABAS UN AINAVU
MARŠRUTS (+8.5 KM)

16

10. GAISA TROŠU CEĻŠ
PĀR GAUJU
Brauciens vagoniņā pa vienīgo šāda veida gaisa
trošu ceļu Baltijā paver skatu uz strauji mainīgo

31
31. SIGULDAS SPORTA UN
AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS

19

19. GŪTMAŅA ALA UN
GAUJAS NACIONĀLAIS PARKS

grūtību trases, kas paredzētas gan lieliem,
gan maziem apmeklētājiem . Atpūtas
komplekss piedāvā arī velosipēdu īri un

Baltijas lielākā ala ir arī tās senākais tūrisma

labiekārtotu volejbola laukumu!

1.25 km garā trase vasarā izmantojama

objekts, kura sienas ir bijušas daudzu

Senču iela 1, Sigulda, tālr. +371 67976886,

rollerslēpošanai, skrituļošanai, nūjošanai un

notikumu liecinieces un glabā uzrakstus jau

www.kakiskalns.lv GPS: 57.1431, 24.8291

skriešanai. Gar asfaltēto trases daļu visā

no 17. gadsimta. Ļaudis mēdz stāstīt, ka alas

garumā ir koka mulčas seguma josla, kas

avotiņam piemītot spēja dziedināt. To, ārstējot

nodrošina vieglu skriešanu ar dažādiem

cilvēkus, kādreiz izmantojis vīrs, kurš tautā

apaviem. Pieejama rollerslēpju un skrituļslidu

saukts par „gut mann”. Tā ala ieguvusi savu

noma. Saldētā distanču slēpošanas trase ziemā

nosaukumu. Tepat dzimis arī skaistais stāsts

ir vienīgā šāda veida trase Austrumeiropā.

par Turaidas Rozi, kas pie alas slepus tikusies

Saldējošā sistēma, kas izbūvēta zem trases

ar savu mīļoto Viktoru.

seguma, ļauj uzturēt sniega segumu un uzsākt

Lai aizsargātu šo un vēl neskaitāmus

slēpošanas sezonu ātrāk, kā arī nodrošina tās

iespaidīgus devona perioda smilšakmens

nepārtrauktu darbību mainīgos laikapstākļos.

atsegumus Gaujas un tās pieteku krastos,

Kā papildu iespēja Sporta un aktīvās atpūtas

pirms 40 gadiem dibināts Gaujas nacionālais

18. SERPENTĪNA CEĻŠ

centrā ir 30 metrus augsts kāpšanas aktivitāšu

parks. Tas ir vecākais nacionālais parks

Baltijā vienīgais serpentīna ceļš ir iecienīta

tornis, kas piedāvā vairāk nekā 20 aktivitāšu un

Latvijā un lielākais Baltijas valstīs.

romantisku pastaigu vieta. Pirmo reizi tas

gigantiskas šūpoles ar 7 metru brīvo kritienu un

Gūtmaņa ala -GPS: 57.1761, 24.8426

labiekārtots 1862. gadā, kad, gatavojoties

vairāk nekā 150 metru garu nobraucienu.

Gaujas nacionālā parka apmeklētāju centrs –

lielajam notikumam – Krievijas cara

Puķu iela 4, Sigulda, tālr. +371 67971335,

Turaidas iela 2a, Sigulda, tālr. +371 26657661,

Aleksandra II vizītei, uzcelts arī pirmais koka

www.gnp.lv GPS: 57.1762, 24.8468

tilts pār Gauju. GPS: 57.1699, 24.8305

www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1403, 24.8177

5

trase kokos Latvijā! Parks piedāvā dažādu

5. SIGULDAS JAUNĀ PILS,
SIGULDAS PILS RADOŠAIS
KVARTĀLS
Siguldas Jaunā pils būvēta 1878. gadā
neogotikas stilā kā muižas īpašnieku
Kropotkinu dzīvojamā māja, bet pašlaik tajā
atrodas Siguldas novada Dome. Pārējās
muižas centra ēkās dzīvo mākslinieki un
aicina savās darbnīcās līdzdarboties Smilšu
mākslas galerijā, papīrmākslas darbnīcā
“Viktora Vēstules”, Ādu apstrādes darbnīcā un
muzikālajos notikumos kvartālā.
Pils iela 16, Sigulda. tél. +371 67971335,

18

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

