
1. GŪTMAŅA ALA
Baltijas lielākā ala – grota. Senākais tūrisma objekts 
Latvijā. Uz alas sienām saglabājušies uzraksti no 
17. gadsimta. Gūtmaņa ala ir sena kulta vieta, ļaudis 
te ziedojuši saviem elku dieviem. Šeit aizsākusies le-
ģenda par Turaidas Rozi.

2. TILTS PĀR GAUJU
Pirmais tilts pār Gauju Siguldā uzcelts 1937.  gadā, 
taču tas pastāvēja pavisam neilgu laiku – Otrā  pa-
saules kara laikā tas tika uzspridzināts. Esošais tilts 
celts 1950. gadā.

3. PIEDZĪVOJUMU PARKS  
“TARZĀNS”
Tālr. +371 27001187, www.tarzans.lv

4. BOBSLEJA UN KAMANIŅU TRASE 
“SIGULDA”
Baltijā vienīgā trase, tās ātrumu un adrenalīnu  
iespējams izbaudīt ne tikai profesionāliem sportis-
tiem, jo nobraucieni ar bobu pieejami katram.
Šveices iela 13, Sigulda, tālr. +371 29185351,  
www.bobtrase.lv

5. ATPŪTAS KOMPLEKSS “KAĶĪTIS”
Tālr. +371 67976886, www.kakiskalns.lv

6. FISCHER SLĒPOŠANAS CENTRS
Vasarā trase piemērota skrituļošanai, rollerslēpo-
šanai, nūjošanai un skriešanai – to nodrošina koka 
mulčas seguma josla gar asfaltēto daļu visā trases 
garumā. Pieejama inventāra noma, sauna, dušas. 
Puķu iela 4, Sigulda, tālr. +371 67970262,  
www.siguldassports.lv

7. VELNALAS KLINTIS UN ALA
Gaujas senielejas pēdējā un varenākā klinšu siena, 
15 m augsta, 250 m gara. 8 m no ūdens līmeņa klintī 
izveidojusies Velna ala – sena kulta vieta. Velnalas 
klintis un ala ir aizsargājams ģeoloģisks objekts un 
ir aplūkojamas tikai no upes pretējā krasta.

8. GAUJA
Latvijas garākā upe, plūst pa plašu senieleju. Sā-
kas  Vidzemes augstienē, izmet plašu loku līdz pat 
Igaunijas robežai un ietek Rīgas līcī pie Carnikavas. 
Pie Siguldas Gaujas senieleja sasniedz savu maksi-
mālo dziļumu – 85 m.

9. KRIMULDAS MUIŽA
Netālu no 1255. gadā celtās Rīgas domkapitula pils 
drupām atrodas firstu Līvenu dzīvojamā māja, kas 
celta ap 1822. gadu klasicisma stilā. Muižas  kom-
pleksā apskatāma pārvaldnieka māja, ratnīca, klēts, 
Šveices māja u.c. ēkas. Iepriekš piesakoties, iespē-
jams degustēt mājas vīnus. 
Mednieku iela 3, Sigulda, tālr. +371 29111619, 
www.krimuldasmuiza.lv
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SIGULDAS KLASIKA  
GAUJAS NACIONĀLAJĀ PARKĀ

  12 km

  151 m

  83 m

  1-1,5 h

www.tourism.sigulda.lv

Maršruts pieejams arī  
Siguldas mobilajā lietotnē!
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www.entergauja.com

ATKLĀJ GAUJAS NACIONĀLO PARKU AR MOBILO 
LIETOTNI ENTER GAUJA!

10. KRIMULDAS SERPENTĪNA CEĻŠ
Pirmoreiz labiekārtots 1862. gadā, sagaidot Krievijas 
cara Aleksandra II vizīti. 2006. gadā uzklāts bruģis un 
uzstādītas apgaismojuma laternas, radot romantis-
ku pastaigu vietu.

11. BUNDULĪTIS
Vairāk kā simt gadu atpakaļ vietējie zemnieki šeit 
atspirdzinājuši Siguldas viesus ar svaigu pienu un 
tirgojuši spieķīšus.
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MARŠRUTU PLĀNOŠANA UN 
TŪRISMA INFORMĀCIJA, APMEŠANĀS 
UN EKSKURSIJU REZERVĀCIJAS:

 Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
Ausekļa iela 6, Sigulda, LV 2150, Latvija
Tālr. +371 67971335, info@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv

 Siguldas novada Tūrisma informācijas  
centrs “Gūtmaņala”
Turaidas iela 2a, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālr. +371 61303030, info.gutmanala@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv

informācija, karte

autostāvvieta

atpūtas vieta

internets

tualete

velo noma

telšu vietas

peldētava

skatu vieta, dabas objekts

gaisa vagoniņš

laivu noma

makšķerēšanas vieta

avots 

ieteicamais 
braukšanas virziens

maršruta garums

kopējā augstumu summa

augstumu starpība

nepieciešamais laiks 

maršruta GPS versiju 
iespējams lejupielādēt

Apzīmējumi
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