
1. SATESELES PILSKALNS
Saukts arī par Līvu kalnu. Nozīmīgs Gaujas lībie-
šu 11. gs. nocietinājums, šeit atradusies Dabreļa 
pils. Pilskalnu norobežo 8 m augsts un 75 m garš 
aizsargvalnis.

2. LIVONIJAS ORDEŅA SIGULDAS PILS
Celta 1207. gadā kā “castellum” tipa cietoksnis, vē-
lāk pārbūvēta par konventa tipa celtni. No 2012. gada 
iespējams uzkāpt Ziemeļu un galvenajā Vārtu torni, 
pastaigāt pa pils mūriem un izbaudīt viduslaiku auru.
Pils iela 18, Sigulda, tālr. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv

3. SIGULDAS JAUNĀ PILS UN 
PILS KVARTĀLS
1878.gadā kņazu Kropotkinu būvētā Siguldas Jau-
nā pils no ārpuses saglabājusi tās neogotikas stilu, 
savukārt iekšpusē 1937. gadā Rakstnieku un žur-
nālistu pils kļuvusi par nacionālā romantisma pērli. 
Mūsdienās pils kvartāla ēkās darbojas amatnieki un 
mākslinieki, kuru darbnīcās un salonos iespējams 
gan apgūt jaunas prasmes, gan iegādāties suvenīrus.
Pils iela 16, Sigulda, tālr. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv

4. SIGULDAS EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ 
BAZNĪCA
Pirmo reizi rakstos minēta 15. gs. kā Svētā Bērtuļa 
baznīca. Torni projektējis K. Pēkšēns, altārgleznas au-
tors J. R. Tilbergs. Iespējams uzkāpt baznīcas tornī un 
apskatīt izstādi ar gleznām, kuras darinātas no pogām. 
Baznīcas iela 2, Sigulda, tālr. +371 67973228

5. SPIEĶU PARKS
Kā veltījums Siguldas populārākajam suvenīram 
atklāts 2007. gadā. Spieķu darināšana Siguldā ir 
sens un paaudzēs pārmantots amats ar vairāk kā 
200 gadu garu vēsturi. 

6. GAISA TROŠU CEĻŠ PĀR GAUJU
Senākais trošu vagoniņš Baltijā ar trosi 1020 m ga-
rumā un 43 m virs upes. Drosmīgākie tiek aicināti 
izmēģināt gumijlēkšanu no vagoniņa, kurš tiek ap-
stādināts tieši virs Gaujas, vai atrakciju “Zērglis“.
Poruka iela 14, Sigulda, tālr. +371 28020088
www.cablecar.lv, www.siguldaadventures.com

7. PIEDZĪVOJUMU PARKS “TARZĀNS”
Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu parks, rode-
ļu trase, kokos izvietotas šķēršļu trases lieliem un 
maziem, krēslu pacēlājs, katapulta un bērnu gumij-
lēkšanas batuti. Kafejnīca. Ziemā - slēpošanas trase.
Peldu iela 1, Sigulda, tālr. +371 27001187
www.tarzans.lv

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

9. ATPŪTAS KOMPLEKSS “KAĶĪTIS”
Slēpošanas trase, piedzīvojumu parks “Mežakaķis”, 
volejbola laukumi, Alpu stilā celts viesu nams, pirts 
komplekss, krodziņš, telpas semināriem.
Senču iela 1, Sigulda, tālr. +371 67976886
www.kakiskalns.lv
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SIGULDAS KLASIKA

  11 km

  30 m

  10 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!

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

Apzīmējumi
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


