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E-skūteru noma  
Vidus iela 1, Sigulda, okej@okej.lv, 
+371 29351672, www.rentinsigulda.lv

Elektromobiļu noma  
info@impresso.lv, +371 26171222,   
www.impresso.lv

Elektro velo noma “Smart bike”  
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,  
info@smartbike.rent, +371 27776626,  
www.smartbike.rent

Velo, auto, laivu noma “Okej”  
Vidus iela 1, Sigulda, okej@okej.lv, 
+371 67972747, www.okej.lv

Auto noma “KRS noma”  
Augļu iela 12, Sigulda, janis@krsnoma.lv, 
+371 29122042, www.krsnoma.lv 

Auto noma “2G Projekti”  
Birzmaļi, Siguldas pagasts, 
sia2gprojekti@outlook.com, 
+371 22001117, www.2gprojekti.lv

Auto noma “Auto Sigulda”  
Vidzemes šoseja 26, Sigulda,  
autosigulda@inbox.lv, +371 26194714, 
www.autosigulda.com

Velo noma “Reiņa trase”  
Kalnzaķi, Krimuldas pagasts, 
administracija@reinatrase.lv, 
+371 29272255, www.reinatrase.lv

Velo noma “Veloriba”  
Ausekļa iela 7, Sigulda, sigulda@veloriba.lv, 
+371 26488507, www.veloriba.lv

Velo noma “Ziedlejas”  
Ziedlejas, Krimuldas pagasts, 
info@ziedlejas.lv, +371 26105993,  
www.ziedlejas.lv

SUP noma “Lakeside”  
“Pļivkas”, Kalnabeites, Siguldas pagasts, 
camping@lakeside.lv, +371 27152155  
www.lakeside.lv

SUP noma “SUP rent Sigulda”  
Purva iela 29, Sigulda,  
suprentsigulda@gmail.com,  
+371 29383852, www.suprent.lv

Plostu noma  
+371 28881385

Laivu, SUP un plostu noma – Makars 
Peldu iela 2, Sigulda, karina@makars.lv, 
+371 29244948, www.makars.lv

Laivu un SUP noma “River Adventures” 
Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,  
info@riveradventures.lv, +371 27333300, 
www.riveradventures.lv

Laivu un velo noma “Rāmkalni” 
Vītiņkalni, Krustiņi, Inčukalna pagasts, 
andis@ramkalni.lv, info@ramkalni.lv, 
+371 29100280, www.ramkalni.lv

Laivu noma “Laivojam.lv”  
Siliņi, Allažu pagasts, info@laivojam.lv, 
+371 26529812, www.laivojam.lv

SUP noma “Whynotsup”  
Rožu iela 8, Sigulda, rikskristens@inbox.lv, 
+371 29388110

Laivu noma “Karlsona laivas”  
Upeņu iela 8, Sigulda,  
info@karlsonalaivas.lv, +371 26524203, 
www.karlsonalaivas.lv

Laivu un SUP noma “Mučas”  
Jāņa Čakstes iela 1, Sigulda,  
info@laivunoma.com, +371 29211634,  
www.laivunoma.com

Laivu noma “Peldam.lv”  
Sigulda, Jaunbeites (Rīgas / Veclaicenes 
šosejas 51. km), latroze_laivas@inbox.lv, 
+371 26666728, www.peldam.lv

Laivu un SUP noma “Laivuire.lv”  
Ganību iela 3, Peltes, Siguldas pagasts, 
info@laivuire.lv, +371 27594939, 
+371 28710731 (ENG), www.laivuire.lv

Laivu, SUP, plostu un katamarānu noma 
“Jaunzāģeri” Jaunzāģeri, Krimuldas 
pagasts, info@jaunzageri.lv,  
+371 22002033 www.jaunzageri.lv

Laivu un SUP noma “Baudām dabu 
laivojot” Lauku iela 1, Sigulda,  
info@baudamdabu.lv, +371 28141915, 
www.baudamdabu.lv

Siguldas centrs

38.  Fischer Slēpošanas centrs
1,25 km gara, apgaismota, distanču 
slēpošanas trase, vienīgā mākslīgi saldētā 
slēpošanas trase Austrumeiropā. Slēpošanas 
trases ar dabīgo sniegu līdz pat 3 km. Vasaras 
sezonā pieejams 1,25 km garš asfaltēts aplis, 
kas īpaši piemērots rollerslēpotājiem un 
skrituļslidotājiem, kā arī skriešanai, nūjošanai 
un velobraukšanai. Servisa ēkā pieejama 
inventāra noma, ģērbtuves, dušas un sauna.

 Puķu iela 4, Sigulda, 57.1401, 24.8169,  
fsc@siguldassports.lv, +371 29118847,  
www.siguldassports.lv

Ziema dzīvo Siguldā

Noma

73.  Mālpils dabas taka 
Līnijveida taka gar Mergupes kreiso krastu 
aptuveni 3,5 km garumā. Maršrutā pieejami 
tādi apskates objekti kā Oto Skulmes diž
ozols, Draudzības akmens, Mālpils viduslaiku 
pilskalns, Tēvijas kara brāļu un Mālpils kapi, 
Skulmju dzimtas vieta. 

 Strēlnieku iela 16, Mālpils, 57.0088, 24.9646 

74.  Kubeseles dabas un vēstures taka 
Apļveida taka aptuveni 4 km garumā, kas 
ved cauri neskartai dabai kopā ar Runti
ņupītes čalošanu, pa ceļam ļaujot apskatīt 
tādas vietas kā Kubeseles ala, Saulstaru iezis, 
Lielais akmens, Plostnieku enkurkluči un 
citas, kā arī ceļinieku namiņu ar ekspozīciju 
“Krimuldas vēstures lappuses 13.–19. gs.”. 

 Krimuldas evaņģēliski luteriskā baznīca, 
Krimuldas pagasts, 57.1636, 24.7687

75.  Trīs piļu ceļš Sigulda–Krimulda– 
 Turaida
Populārākais no vienas dienas maršrutiem, 
lai ar kājām izstaigātu Gaujas senielejas 
takas un iepazītu Siguldas pils kvartālu, Kri
muldas muižu un pilsdrupas, kā arī Turaidas 
muzejrezervātu un pili. 

 6 km vienā virzienā

76.  Aizrauj elpu! No Siguldas pils 
 kvartāla līdz Vējupītes gravai 
10 km apļveida izaicinošs maršruts visiem, 
kuri nav raduši pārvarēt stāvās Siguldas 
nogāzes, taču tas ir tā vērts, lai tepat, blakus 
pilsētai, ieraudzītu patiesi aizraujošu dabas 
varenību, mežonīgās upītes, smilšakmens 
atsegumus un alas. Maršruta sākuma un 
beigu punkts ir pilsētas sirds – Siguldas pils 
kvartāls.

 Pils iela 16, Sigulda, 57.1655, 24.8501

77.  Gaujas senielejas labākās  
 skatu vietas 
8–15 km maršrutā no Siguldas līdz Krimuldai 
un atpakaļ ir iekļautas izcilākās šīs apkaimes 
skatu, ainavas un dabas vērošanas vietas, 
piemēram, Ķeizarskats, Piķenes krauja, 
Velnalas klintis, tilts pār Gauju. Taču, lai tās 
izjustu, būs jāiepazīst Gaujas senlejas reljefa 
stāvie kritumi un kāpumi. 

78.  Viena diena Allažu apkaimē 
43 km garš un ainaviski daudzveidīgs 
maršruts, kas velobraucējus priecēs gan ar 
skaistiem mežiem Gaujas senlejas kras
tos, gan dabas ainavām. Maršrutā iekļauti 
vairāki Latvijā neparasti vai citādā ziņā izcili 
dabas objekti, kā Katlapu iezis, Ziedleju 
klintis, Ezernieku karsta kritenes, Černausku 
akmens, Černausku dižozols un Kaļķugravas 
(Mežmuižas) avoti u.c. 

79.  Viena diena Mores apkaimē 
43 km maršruts piemērots aktīviem velo
braucējiem vai autobraucējiem un ved uz 
Mores pagastu, kas vēsturiski veidojies no 
četrām apkārtnes muižām. Ceļa posmu 
ieskauj vairāki pauguri un Sudas purva 
apkārtne, kas līkumoto ceļu padara intere
santu ceļotājiem un atklāj kultūrvēsturiski 
nozīmīgus apskates objektus, piemēram, 
Mores kauju muzeju un piemiņas parku, kā 
arī aicina satikt briežus Safari parkā “More”. 

80.  Lapu upe Lēdurga
Aptuveni 5 km apļveida maršruts, kas sākas 
un beidzas Lēdurgas dendroparkā un tajā ie
kļauti septiņi informatīvie stendi par Lēdur
gas vēsturiskajām ēkām, piemēram, Garlība 
Merķeļa Lēdurgas pamatskolu, magazīnu, 
ūdensdzirnavām, baznīcu un citām. 

 Lēdurgas dendroparks, Krimuldas pagasts, 
57.3141, 24.7600

81.  Sigulda–Līgatne
Aptuveni 50 km garais apļveida maršruts 
piemērots aktīviem gājējiem vai velobraucē
jiem un tajā apskatāmi smilšakmeņa rotātie 
Gaujas upes krasti, Vējupītes grava, Daudu 
ūdenskritums un citas ainaviskas Gaujas 
Nacionālā parka pērles. 

82.  Sigulda–Rāmkalni
Aptuveni 30 km garš apļveida maršruts, kas 
piemērots aktīviem gājējiem vai velobraucē
jiem un ietver interesantus dabas objektus – 
Ziedleju klintis, Katlapu iezi, Lielo akmeni, 
Kubeseles dabas un vēstures taku un citus. 

Tūrisma maršruti

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

Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs 
“Gūtmaņala”
Turaidas iela 2A, Sigulda
+371 61303030
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24.  Paradīzes (Gleznotāju) kalns
Viena no Siguldas ainaviskākajām vietām, 
kuru gleznojuši mākslinieki J. Feders, 
J. Rozentāls un V. Purvītis, tāpēc arī radies 
otrs vietas nosaukums – Gleznotājkalns. 
Šajā vietā sākas takas, kas ved Vējupītes 
gravas virzienā, lai iepazītu vēl citus dabas 
objektus.

 Sigulda, starp Vējupītes gravu un Gaujas 
senieleju, 57.1751, 24.8657

25.  Ķeizarskats un Ķeizarkrēsls
Skatu vietas ar zīmīgu ainavu uz Gaujas 
senieleju, kas iekārtotas par godu Krievijas 
cara Aleksandra II vizītei Siguldā 19. gad
simta otrajā pusē. Dabas iepazīšanu iespē
jams turpināt no šīm vietām, izmantojot 
taku tīklu, kas ved Gaujas krasta virzienā.

 Ķeizarskats atrodas 300 m ZA virzienā no 
Fischer Slēpošanas centra, 57.1426, 24.8238. 
Ķeizarkrēsls atrodas 300 m R virzienā no 
Piedzīvojumu parka “Mežakaķis”,  
57.14273, 24.82391

26.  Gūtmaņala
Baltijas lielākā ala – grota, un senākais 
tūrisma objekts Latvijā, kura sienas bijušas 
daudzu notikumu liecinieces un glabā 
uzrakstus jau no 17. gadsimta. Tepat dzimis 
arī skaistais stāsts par Turaidas Rozi, kas 
pie alas slepus tikusies ar savu mīļoto – 
Siguldas pils dārznieku Viktoru. 

 Turaidas iela 2A, Sigulda, 57.1762, 24.8425 

27.  Siguldas Velnala
Velnalas klinšu atsegums ir 250 m garš un 
aptuveni 15 m augsts, kurā izveidojusies 
sena kulta vieta – Velnala. Šis ir aizsar
gājams ģeoloģisks objekts, kas vislabāk 
aplūkojams no upes pretēja krasta. 

 Gaujas labajā krastā, 3,8 km no Siguldas 
tilta virzienā uz R, 57.1502, 24.8109

28.  Inčukalna Velnala
Inčukalna Velnala ir nostāstiem apvīta 
ala, kas tumšajā dziļumā glabā daudzus 
noslēpumus un runā, ka tajā reiz dzīvojis 
velns. Alas apmeklējumu iespējams apvie
not ar garās distances maršruta “Mežtaka” 
3. posmu, kas ved no Vangažiem līdz 
Rāmkalniem. 

 Inčukalna pagasts, 57.1268, 24.6384

29.  Kraukļu aiza un ala
Kraukļu aiza izveidojusies tumši sarkanā 
vidusdevona smilšakmenī un tai līdzās 
atrodas neliela trīsstūrveida ala, par kuras 
nosaukuma rašanos vēsta sena teika. 

 Atrodas Siguldā 400 m uz DA no Paradīzes 
kalna, 57.1738, 24.8672 

30.  Pētera ala
Vizuāli neparastā Pētera ala atgādina plais
veidīgu nišu sarkano smilšakmeņu sienā 
un tās ieeja ir vien 0,5 m plata. 

 Atrodas Siguldā netālu no Sateseles 
pilskalna, Vējupītes gravas kreisā krasta 
augstajās klintīs, 57.1715, 24.8769

31.  Sateseles pilskalns un kanjons
Sateseles pilskalns jeb Līvu kalns ir Sigul
das senākā apdzīvojuma liecinieks, kurā 
13. gadsimtā risinājušās sīvas cīņas starp 
vietējām ciltīm un vācu bruņiniekiem. 
Sateseles kanjons ir kā dabas apslēpts 
dārgums – mazāk zināms, taču skaista 
vieta taku maršrutā ar sarkanajām klintīm 
un smilšakmens aizu.

 Pēteralas iela 2, Sigulda, 57.1705, 24.8699

32.  Raganu katls
Raganu katls ir milzīga sufozijas piltuve jeb 
grava, kura izveidojusies dažādu ūdenste
ču darbības rezultātā. Šī grava no ielejas 
puses izveidojusies kā daļēji nošķelts 30 m 
augsts un 20 m plats cilindrs. Tā iekšpuse 
atgādina ģeoloģijas muzejā izvietotu pa
norāmu, kas raksturo iežu sagulumu, slāņu 
uzbūvi, iežu slāņojumu un krāsu izmaiņas.

 Siguldas novads, Nurmižu gravas 
rezervāta teritorija, 57.1758, 24.8860

33.  Piķenes krauja
Piķenes krauja ir ap 1 km garš un 70–80 m 
augsts Gaujas labā pamatkrasta posms, ar 
blakus esošām nelielām aizām. Dodoties 
pastaigu maršrutā, iespējams aplūkot 
vairākas smilšakmens atseguma vietas un 
nelielu ūdenskritumu.

 200 m no stāvlaukuma pie Velnalas,  
Sigulda, 57.1545, 24.8258

34.  Kājinieku tilts pār Gauju
1979. gadā būvēts tilts pār Gauju, kas sa
vieno apļveida maršrutā pastaigu cienītā
jus abpus Gaujas upei un paver gleznainu 
skatu uz Velnalas klintīm. 

 500 m no stāvlaukuma pie Velnalas,  
57.1491, 24.8070

35.  Serpentīna ceļi
Krimuldas serpentīna ceļš labiekārtots 
19. gadsimtā, gatavojoties Krievijas cara 
Aleksandra II vizītei, un mūsdienās ir 
iemīļota pastaigu vieta no Gaujas tilta uz 
Krimuldas muižu. Siguldas serpentīna ceļš 
savieno Siguldas Svētku laukumu un Gau
jas tiltu, dodot iespēju iepazīt senielejas 
unikālo ainavu no cita skatu punkta. 

 57.1699, 24.8305 (Krimuldas),  
57.16201, 24.84217 (Siguldas)

36.  Lēdurgas dendroparks 
Viena cilvēka lolots mūža darbs – Lēdurgas 
dendroparks, kurš kļuvis par iecienītu 
apskates vietu dabas mīļotājiem, kuri 
novērtē unikālo dabas krājumu katrā gada
laikā. Šeit atrodams neizsmeļams materiāls 
kokaugu pētniekiem, jo Lēdurgā sekmīgi 
aug un pārziemo daudz Ziemeļvidzemē 
neizturīgu kokaugu sugu un šķirņu. Parks 
ir sākuma un beigu punkts pastaigu marš
rutam pa Lēdurgas ciemata vēsturiskās 
apbūves centru. 

 Lēdurga, Krimuldas pagasts, 57.3141, 
24.7600, info@ledurgasdendroparks.lv,  
+371 25549747, www.ledurgasdendroparks.lv

37.  Kaļķugravas (Mežmuižas) avoti
Eiropas nozīmes aizsargājamā teritorija –  
Natura 2000, un arī Latvijai neparasts 
ģeoloģisks objekts. Avoti iztek no 
Kaļķugravas nogāzes un, atkarībā no 
nokrišņu daudzuma, avotu skaits svārstās 
no 3 līdz 14 avotiem. 

 Kaļķugravas, Allaži, 57.10123, 24.79962, 
+371 29180846

Aizrauj elpu dabā 

39.  Siguldas pilsētas trase
Siguldas pilsētas trase ir sportiskākā, garākā 
un plašākā kalnu slēpošanas trase Latvijā 
ar 350 m un 200 m garām nogāzēm. Trašu 
augstuma starpība ir 90 m. Trasē norisinās da
žāda mēroga sacensības. Pieejama inventāra 
noma, instruktora pakalpojumi un kafejnīca.

 Peldu iela 1, Sigulda, 57.1590, 24.8381,  
spt@siguldassports.lv, +371 25733008,  
www.siguldassports.lv

40.  Kaķīškalns
320 m garā lielā trase ir viena no sportiskāka
jām trasēm Latvijā un ir piemērota pieredzē
jušiem slēpotājiem, bet mazā 100 m trase ir 
piemērota bērniem. Trašu augstuma starpība 
ir 80 m un 10 m. Pieejama noma un kafejnīca.

 Senču iela 1, Sigulda, 57.1440, 24.8294,  
info@kakiskalns.lv, +371 67976886,  
www.kakiskalns.lv

41.  Rāmkalnu slēpošanas trase
Rāmkalnu slēpošanas trasē ir 200 m garš no
brauciens. Pieejami instruktora pakalpojumi, 
noma un maltītei – Rāmkalnu Bistro. 

 “Vītiņkalni”, Inčukalna pagasts,  
57.1246, 24.6589, info@ramkalni.lv,  
+371 29100280, www.ramkalni.lv

42.  Kordes trase
Lielās trases garums ir 275 m, mazā trase – 
160 m. Trašu augstuma starpība ir 84 m un 
30 m. Pieejama inventāra noma. 

 Kordes trase, Sigulda, 57.1506, 24.8349, 
kordeskalns@gmail.com, +371 22345678

43.  Reiņa trase
Reiņa trase ir aprīkota ar trīs dažādām tra
sēm – galvenā, iesācēju trase un bērnu parks, 
garums attiecīgi – 50 m, 200 m un 100 m. 
Trasē pieejami instruktora pakalpojumi, 
noma, kafejnīca un naktsmītne.

 Kalnzaķi, Krimuldas pagasts, 57.1797, 
24.8169, administracija@reinatrase.lv,  
+371 29272255, www.reinatrase.lv

44.  Bobsleja un kamaniņu 
 trase “Sigulda”
Baltijā vienīgā kamaniņu trase un viena no 
nedaudzajām pasaulē, kurā trases ātrumu un 
adrenalīnu iespējams izbaudīt ne tikai profe
sionāliem sportistiem, bet arī tūristiem, veicot 
rezervāciju braucienam ar ziemas bobu, 
“vučko” (soft bob) vai tūristu atrakciju “varde”. 

 Šveices iela 13, Sigulda, 57.1508, 24.8408,  
+371 29185351, www.bobtrase.lv, 
info@bobtrase.lv

29.

24.

26.

25.

44.

58.

38.

39.

25

75.

30.

34.

27.

46.

77.

tel:+29180846


45.  Turaidas muzejrezervāts
Latvijas apmeklētākajā muzejā iespējams 
iepazīties ar ekspozīcijām par arheoloģijas, 
kultūras un mākslas vēsturi, kas stāsta par 
notikumiem, sākot jau ar 11. gadsimtu. Te 
glabājas daudzi stāsti un arheoloģiskās 
vērtības par Gaujas lībiešiem, viduslaiku pili 
un seno baznīcu, muižas centru un Dainu 
kalnu. Notikumi, kas risinājušies Turaidas 
vēsturiskajā centrā, ir cieši saistīti ar norisēm 
Latvijas un Eiropas vēsturē. Muzejrezervāta 
apmeklētājiem ir iespēja doties apskates 
ekskursijās kopā ar muzeja speciālistiem, kā 
arī piedalīties izglītojošās programmās.

 Turaidas iela 10, Sigulda, 57.1866, 24.8472,  
turaida.muzejs@apollo.lv, +371 67972376, 
www.turaida-muzejs.lv

46.  Livonijas ordeņa Siguldas pils
Zobenbrāļu ordeņa Siguldas pils celtniecība 
uzsākta 1207. gadā. Mūsdienās viduslaiku 
auras meklētāji var uzkāpt pils Ziemeļu un 
galvenajā Vārtu tornī un izbaudīt senatnī
guma auru. Pils centrā izvietotajā brīvdabas 
estrādē notiek vērienīgi koncerti un festivāli, 
tostarp Starptautiskie Siguldas Opermūzikas 
svētki. 

 Pils iela 18, Sigulda, 57.1662, 24.8498,   
siguldas.pils@sigulda.lv, +371 67970263

47.  Siguldas Jaunā pils
1878. gadā kņazu Kropotkinu būvētā 
Siguldas Jaunā pils no ārpuses saglabājusi 
tās neogotikas stilu, savukārt iekšpusē 
1937. gadā pils kļuvusi par nacionālā 
romantisma pērli. Siguldas Jaunā pils ir 
valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 
ko pēc arhitekta Alfrēda Birkhāna veiktā 
pārbūves projekta, 1937. gadā uzskatīja par 
krāšņāko Rakstnieku pili Eiropā. Mūsdienās 
apmeklētājiem iespējams iepazīt unikālo 
pils interjeru, mākslas darbus, ekspozīcijas, 
aktuālās izstādes un uzkāpt pils tornī. 

 Pils iela 16, Sigulda, 57.1655, 24.8501,   
jauna.pils@sigulda.lv, +371 67970862

48.  Krimuldas muiža
Firstu Līvenu dzīvojamā māja celta 
1822. gadā klasicisma stilā. Muižas komplek
sā apskatāma pārvaldnieka māja, ratnīca, 
klēts, kalte un Šveices māja ar izteiksmīgiem 
un unikāliem kokgriezumiem. Mūsdienās 
Krimuldas muižā darbojas sertificēta rehabi
litācijas iestāde, tiek piedāvātas naktsmītnes 
gan viesnīcas, gan hosteļa tipa apartamen
tos, kā arī pieejama degustācija ar vietējo 
mežu un dārzu lasīto ogu un ziedu vīniem. 

 Mednieku iela 3, Sigulda, 57.1677, 24.8299,  
info@krimuldasmuiza.lv, +371 29111619, 
www.krimuldasmuiza.lv

49.  Gaujas plostnieka stāsts
Siguldā, Gaujas krastā atrodas unikāla eks
pozīcija, kas vēsta par Latvijas Nemateriālā 
kultūras mantojuma sarakstā iekļautu senu 
arodu – koku pludināšanu. Te vienuviet ie
spējams iepazīties gan ar koku pludināšanas 
vēsturi, gan apskatīt īstu astes plosta mājiņu 
ar tās iedzīvi, kā arī pašam iemēģināt roku 
plostu siešanā un citās plostnieka arodam 
raksturīgās nodarbēs.

 Peldu iela 2, Sigulda, 57.15982, 24.83900,  
+371 29268215, gaujas.plostnieks@gmail.com

50.  Anšlava Eglīša ekspozīcija 
Mūsdienīga un interaktīva ekspozīcija, kas 
vēsta par rakstnieka Anšlava Eglīša dzīvesgā
jumu, kā arī neliela lasītava, kurā apkopota 
gandrīz visa autora daiļrade.  

 Anšlava Eglīša iela 5, Inciems, Krimuldas pa-
gasts, 57.25720, 24.87831, anslavs@sigulda.lv,  
+371 26752873, www.anslavseglitis.lv

51.  “Skulmju dzimtas mājas” ekspozīcija
Tēlnieces Martas Skulmes un mākslinieka Oto 
Skulmes piemiņas istaba atklāta 1982. gadā, 
vēlāk izveidota arī piemiņas istaba aktierim 
Valentīnam Skulmem. Apmeklējums gida 
pavadībā.

 ”Skulmes”, Mālpils pagasts, 57.0145, 24.9944, 
+371 25451179, +371 25451179

52.  Mores kauju muzejs
Muzeja iekštelpu ekspozīcija veltīta Mores 
kauju piemiņai un to nozīmīgiem pavērsie
niem Otrā Pasaules kara laikā, kā arī 19. un 
20. gadsimta mājsaimniecības un amatniecī
bas priekšmetiem. Apskatāma arī brīvdabas 
ekspozīcija, ar tās ievērojamāko apskates 
objektu – padomju armijas tanku T34.

 Kalna Kaņēni, Mores pagasts, 57.0795, 
25.0618, info@moresmuzejs.lv, +371 29446115, 
+371 26699694, www.moresmuzejs.lv

53.  Imanta Ziedoņa muzejs
Muzeja vasaras rezidence aicina apmeklēt 
brīvdabas kino vakarus, koncertus, stāstu 
vakarus un citus pasākumus, kā arī izstaigāt 
20 km garo (vienā virzienā) maršrutu “Lasītta
ka” no Murjāņiem līdz Siguldai. 

 Dzirnakmeņi, Krimuldas pagasts,  
57.1350, 24.6742, info@ziedonamuzejs.lv, 
+371 26935526, www.ziedonamuzejs.lv

54.  Radošais kvartāls “Zaļā villa”
Zaļās Villas kvartāla nosaukums aizgūts no 
senākās Siguldas koka ēkas, kura ir kultūr
vēsturisks piemineklis un to cēlusi kņazu 
Kropotkinu ģimene, un ap ko izveidojies 
kvartāls, kurā mūsdienās notiek dažādi pa
sākumi, bio un dizaina tirdziņi, koncerti, lek
cijas, ikdienā saimnieko koplietošanas dārza 
entuziasti, GreenFest kustība, kā arī Mūsu bio 
tirgus, piedāvājot vietējo bio zemnieku pro
duktus, meditācijas, masāžas, jogu u.c., ir bio 

maizes ceptuve, kafejnīca, tējnīca un īres 
apartamenti, kā arī LIAA Siguldas biznesa 
inkubators, Co-working telpas.

 Krišjāņa Valdemāra iela 3, Sigulda, 
57.1543, 24.8494, zalaiskvartals@gmail.com, 
+371 29175155 

55.  Kultūras centrs “Siguldas devons”
Kultūras centrs pēc vērienīgas pārbūves 
atklāts 2018. gadā, iegūstot jaunu elpu 
un nosaukumu, par godu periodam, kad 
veidojies Gaujas smilšakmens, ierakstot 
maģisku kodu tālākam attīstības lēcienam. 
Ēkas fasādi rotā dekoratīvi paneļi, kuru 
apdrukā redzams smilšakmeņu atsegumu 
raksts no Velnalas klintīm, kur visbagātī
gāk saglabājušās devona zivju un floras 
fosilijas. Kultūras centrā baudāmas mākslas 
izstādes, kino, teātra viesizrādes, koncerti 
un citi pasākumi.

 Pils iela 10, Sigulda, 57.1562, 24.8528, 
kultura@sigulda.lv, +371 67971280 

56.  Koncertzāle “Baltais flīģelis”
Šī oriģinālā celtne atgādina mūzikas instru
mentu – baltu flīģeli ar logiem taustiņu for
mā uz ēkas fasādes. Ēkas forma simbolizē 
vietas vēsturi, jo šeit savas jaunības vasaras 
pavadījis komponists Alfrēds Kalniņš, vēlāk 
viesojušies arī komponisti Emīls Dārziņš, 
Emilis Melngailis un citi. 

 Šveices iela 19, Sigulda, 57.1529, 24.8450, 
baltais.fligelis@gmail.com, +371 67974787, 
www.baltaisfligelis.lv 

57.  Kino “Lora”
Trīs dažādās kino zālēs iespējams noskatī
ties jaunākās kinofilmas izcili komfortablos 
apstākļos. Seansa laikā iespējams pasūtīt 
uzkodas un dzērienus, kurus baudīt ērtos 
ādas krēslos. 

 Strēlnieku iela 2, Sigulda, 57.1435, 24.8450, 
birojs@kinolora.lv, +371 67973972,  
www.kinolora.lv 

58.  Spieķu parks
Parks atklāts kā veltījums Siguldas popu
lārākajam suvenīram – koka spieķītim, par 
kuru liecības atrodamas jau 19. gadsimtā 
izdotajos tūrisma ceļvežos. Arī mūsdienās 
Siguldas apmeklējums nav iedomājams 
bez šī simboliskā suvenīra iegādes. 

 Krustojumā starp Cēsu un Jāņa Poruka 
ielām, 57.1618, 24.8495 

59.  Siguldas dzelzceļa stacijas  
 laukums un Laimas pulkstenis
Siguldas pirmā dzelzceļa stacija būvēta 
1889. gadā, kuru laika gaitā nomainījušas 
vēl trīs stacijas. 2012. gadā atklāta rekons
truētā Siguldas dzelzceļa stacija, stacijas 
laukums un uzstādīts Laimas pulkstenis kā 
Mīlestības pilsētas simbols. 

 Ausekļa iela 6, Sigulda, 57.1536, 24.8538 

60.  Siguldas pils kvartāls un  
 radošās darbnīcas
Mūsdienās Siguldas pils radošā kvartāla 
ēkās darbojas amatnieki un mākslinieki, 
kuru darbnīcās un salonos iespējams gan 
apgūt jaunas prasmes, gan iegādāties 
suvenīrus.

 Pils iela 16, Sigulda, 57.1655, 24.8501
• Baltu rotu darbnīca  

Rotu darbnīca ir ģimenes uzņēmums, 
kas nes seno baltu tautu vēstījumu tālāk, 
veidojot gan precīzas seno rotu kopijas, 
gan ietverot senās zīmes un simbolus 
moderna dizaina rotās. 
info@balturotas.lv, +371 29295142,  
www.balturotas.lv

• Tekstila darbnīca  
Tekstila darbnīcā ir unikāla iespēja 
apskatīt dažādas stelles un iepazīties ar 
aušanas procesu. Prasmīgas meistares 
rokās diega pavediens pārtop par austu 
izstrādājumu – šalli, spilvenu, galda 
celiņu, lupatu paklāju vai salveti.  
varnnas2012@gmail.com, +371 28942446

• Aromabreathe darbnīca  
Te rodas dabīgā kosmētika, augu 
hidrolāts, zāļu tējas un pieejama smaržu 
darbnīca, kurā ikviens var radīt savu 
aromātu no dabīgām izejvielām. 
spa@aromabreathe.org,  
+371 20234783 

• Pienalote  
Zīmola apģērbs ar pievienoto vērtību: 
džemperi, Tkrekli, legingi, kleitas, 
tunikas, apavi un citi izstrādājumi. 
Apdrukas tiek veiktas sietspiedes tehnikā 
ar dabai draudzīgām tekstila krāsām.  
pienalote@gmail.com, +371 29775909, 
www.pienalote.lv

• Papīrmākslas darbnīca “Viktora vēstules” 
Pārstrādājot nevajadzīgus papīrus, 
no jauna top oriģinālas papīrlietas: 
grāmatzīmes, dāvanu aploksnes, 
rotaslietas, pastkartes un īpašs vēstuļu 
papīrs. 
zina.ceske@gmail.com, +371 26710184

• Ādas arteļa darbnīca  
Te iespējams iepazīt vienu no senākajiem 
amatniecības veidiem un pašiem radīt 
interesantas un noderīgas dāvanas: 
jostiņas, piekariņus, rokassprādzes, 
auskarus u.c. 
marinasigulda@inbox.lv, +371 26442590 

• Keramikas darbnīca  
Keramikas darbnīcā iespējams iepazīt 
procesu, kā māls pārtop greznā 
vāzē, krūzē, šķīvī vai citā keramikas 
izstrādājumā. 
elizabeteunosis@inbox.lv, +371 25932391, 
+371 26995278

• Spieķu darbnīca  
Spieķu darbnīca aicina izdzīvot spieķa 
izgatavošanas procesu, kam ir vairāk 
nekā 200 gadu sena vēsture. Spieķīši ir 
atpazīstamākais un senākais Siguldas 
simbols, kas attīstījies līdz ar kņaza 
Kropotkina ierīkotajām senlejas 
takām, kļūstot par gājēja neatņemamu 
ceļabiedru. 
antra.plavgo@gmail.com, +371 29425045 

• Sajūtu Dimanti  
Vieta, kurā ļauties aizraujošam un 
radošam laikam kopā ar draudzenēm, 
ģimeni vai darba kolēģiem vai arī 
izvēlēties studiju par savu vecmeitu 
ballītes pieturvietu, darinot rotas un 
fiksējot neaizmirstamus foto mirkļus. 
Kāzu pieturvieta un pikniku dekorēšana.  
sajutudimanti@gmail.com,  
+371 26341441

• Cloudberry Design Latvia  
Šajā darbnīcā atradīsiet dizaina 
papīrlietas, plānotājus, sajūtu un atmiņu 
fotogrāfiju albumus, izglītojošas spēles 
bērniem un dāvanas raudzībām, kāzām 
un vecmeitu ballītēm.  
parunasim@makonoga.lv, +371 26110115, 
www.cloudberry.lv

• Cepuru ateljē Ksenia Danilova  
Salonā ir iespēja apskatīt, nopirkt  vai 
pasūtīt cepuri īpašam pasākumam vai 
modernu cepuri ikdienai. Visas cepures 
ir izgatavotas ar rokām no augstas 
kvalitātes materiāliem. 
www.kseniadanilova.com,   
+371 20280789, facebook.com/
kseniadanilova.official

Sigulda

14.  Piedzīvojumu parks “Tarzāns”
Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu 
parks “Tarzāns” piedāvā dažāda veida 
aktivitātes visai ģimenei – kokos izvietotas 
šķēršļu trases lieliem un maziem, krēslu 
pacēlājs, katapulta, milzu šūpoles un bērnu 
gumijlēkšanas batuti u.c. Parkā atrodas 
rodeļu trase, kas ir izvietota uz vienas no 
stāvākajām nogāzēm Latvijā. Pieejama 
kafejnīca, ziemas sezonā atvērta kalnu 
slēpošanas trase.

 Piedzīvojumu parks “Tarzāns”, 
Peldu iela 1, Sigulda, 57.1592, 24.8379, 
tarzans@tarzans.lv, +371 27001187,  
www.tarzans.lv

15.  Piedzīvojumu parks “Mežakaķis”
Piedzīvojumu parks “Mežakaķis” aicina 
izbaudīt piedzīvojumus mežā izvietotā 
šķēršļu trasē, kura sadalīta sešos dažādu 
grūtību posmos. Jūs gaida šķēršļi dažādos 
augstumos, nostieptas troses, tīkli, dažādu 
konstrukciju tiltiņi, šūpoles, baļķi, virves, 
kāpnes un garais nobrauciens, kurā ķert vēju. 
Pieejama kafejnīca, ziemas sezonā atvērta 
kalnu slēpošanas trase.

 Senču iela 1, Sigulda, 57.1438, 24.8291,  
+371 67976886, info@kakiskalns.lv,  
www.kakiskalns.lv

16.  Atpūtas parks “Rāmkalni”
Atpūtas parks “Rāmkalni” piedāvā atrak
ciju parku ģimenei ar rodeļu trasi, kā arī 
atrakcijām – lidojošo krēslu, kameršļūkšanu, 
jautrās gumijas un bērnu autoskolu. Maltīti 
iespējams ieturēt Rāmkalnu Bistro, bet pašu 
ražotā produkcija, maize un delikateses no
pērkamas Rāmkalnu veikalā. Ziemas sezonā 
atvērta kalnu slēpošanas trase, vasarā – laivu 
un velo noma.

 “Vītiņkalni”, Krustiņi, Inčukalna pagasts, 
57.1246, 24.6589, info@ramkalni.lv   
+371 29100280, www.ramkalni.lv

17.  Aktīvās atpūtas un izklaides centrs 
 “Klikk” un kartingu trase
Viens no Latvijā lielākajiem iekštelpu 
ģimenes izklaides parkiem piedāvā Baltijā 

vienīgo divlīmeņu elektrokartingu trasi, 
NERF laukumu, tīklu zonu ar bumbu baseinu, 
maģiskajiem klučiem un interaktīvo sienu, 
skeitparku, elektrovadāmos modeļus, 
iekštelpu bērnu vilcienu, karuseļus, kā arī 
ballīšu, privāto pasākumu telpas un  
KLIKK kafe.

 Lauku iela 9, Sigulda, 57.1447, 24.8653,  
info@klikk.lv, +371 27008090, www.klikk.lv

18.  Ūdens atrakciju parks 
Ģimenēm draudzīgākais Ūdens atrakciju 
parks, kur pieejams bērnu ūdens atrakciju 
stūrītis, divas slīdrenes, trīs dažādas pirtis, 
džakuzi vanna, kontrastdušas, aukstais 
baseins un hidromasāžas gultas.

 Siguldas Sporta centrs, Ata Kronvalda 
iela 7A, Sigulda, 57.1592, 24.8595, 
ssc@siguldassports.lv, +371 25448860 

19.  Safari parks “More”
Pirmais privātais briežu dārzs Latvijā, kurš 
darbojas kopš 1995. gada. 1,5 km garā 
pastaigā iespējams apskatīt vairāk nekā 500 
dzīvnieku – dambriežus, staltbriežus un citus.  

 “Saulstari”, Mores pagasts, 57.0787, 25.0577, 
parks@safariparks.lv, +371 29444662, 
+371 26539222, www.safariparks.lv

20.  Sigulda Zoo
Lielākais privātais Zoo Latvijā, kas atrodas 
11ha plašā dabas teritorijā, Gaujas Nacionālā 

parka ainavā. Šeit iespējams satikt zebras, 
kamieļus, lemūrus, lamas, alpakas, dambrie
žus, hailandas govis, poitou ēzelīšus, trusīšus, 
valē kazas, pāvus, surikatus un daudz citus 
dzīvnieciņus. Pieejamas bērnu ballīšu vietas, 
batuti, elektromašīnu trasīte.

 Vecšicas, Krimuldas pagasts,  
57.16512, 24.78958, info@siguldazoo.lv,  
+371 28081999, www.siguldazoo.lv 

21.  “ReWild” piedzīvojumi dabā
“ReWild” piedāvā doties piedzīvojumā 
ar īpašo uzdevumu mugursomu un GPS 
iekārtu, lai aizraujošā veidā apmeklētu 
kontrolpunktus un pavadītu laiku dabā kopā 
ar ģimeni vai draugiem. 

 rewild.piedzivojumi@gmail.com,  
+371 26374644, www.go-rewild.com

22.  Brīnumu mežs
Bērnu un ģimenes izklaides centrs, kura 
plašajās telpās pieejamas dažāda veida akti
vitātes – trīsstāvīga atrakcija ar bumbu basei
niem, slidkalniņiem, šķēršļu joslām, šūpolēm, 
batutiem, novusa galds, xbox deju un spēļu 
grīda, virtuālās brilles, basketbola grozs, at
sevišķi norobežots spēļu laukums centra ma
zākajiem apmeklētājiem (0–3 gadi). Pieejama 
māmiņu telpa. 

 Pulkveža Brieža iela 111C, Sigulda, 
57.1555, 24.8854, info@brinumumezs.com, 
+371 22352717, www.brinumumezs.com

23.  Panorāmas rats un Siguldas 
 Svētku laukums
Panorāmas rats atrodas pilsētas Svētku lau
kumā, no kura paveras elpu aizraujošs skats 
uz Gaujas senieleju, Krimuldas muižu un 
Siguldas pilsētu, sniedzot neaizmirstamu pie
dzīvojumu ikvienam pilsētas viesim. Svētku 
laukums izbūvēts par godu Siguldas pilsētas 
astoņsimt gadu svinībām 2007. gadā. 

 Leona Paegles iela 22, Sigulda,  
57.1622, 24.8435, +371 29555882

Ģimenēm ar bērniem

61.  Dzintaru darbnīca 
Dzintara meistars trešajā paaudzē, Harijs 
Jākobsons, piedāvā apmeklēt darbnīcu un 
iepazīt nacionālā dārgakmeņa apstrādes pro
cesu, kā arī piedalīties praktiskā nodarbībā.

 Vēju iela 1, Sigulda, harisjacob@inbox.lv, 
+371 26185257, www.dzintarudarbnica.viss.lv  

62.  Turaidas smēde 
Smēdes kalējs piedāvā apskatīt metālka
lumus un iejusties kalēja ikdienā, kā arī 
izgatavot kādu piemiņas lietu.

 Turaidas iela 10, Sigulda,  
andrissceglovs@inbox.lv, +371 29490869, 
www.turaidassmede.lv

63.  Smilšu galerija 
Siguldas/Turaidas mākslinieks Elmārs  
Gaigalnieks, teju 20 gadus eksperimentējot 
ar smiltīm, radījis savu autortehniku – krāsai
nas, telpiskas, nocietinātas smilšu gleznas, 
veidotas no Siguldas smiltīm.

 Turaidas iela 10, Sigulda, van_els@inbox.lv, 
+371 29991642 

64.  Krimuldas muižas mājas vīni 
Krimuldas muižā ir ekskluzīva iespēja iepazīt 
vīna darītavu un degustēt muižas darinātos 
augļu, ogu un ziedu vīnus. Iespējama arī 
aizraujoša ekskursija pa Krimuldas muižas 
vēsturisko centru.

 Mednieku iela 3, Sigulda, 
info@krimuldasmuiza.lv, +371 29111619,  
www.krimuldasmuiza.lv 

65.  Zilver vīnotava 
Ģimenes uzņēmums, kurā strādā visa 
Zilveru ģimene un ražo dažādu augļu un 
ziedu vīnus, kā arī Allažu ķimeli. Pieejama 
degustāciju programma. 

 Saltavota iela 33, Sigulda, info@zilver.lv,  
+371 26159133, www.zilver.lv  

66.  Kussh Brewery alus darītava 
Neatkarīga “craft” alus darītava, kas rada 
arvien jaunas garšu un aromātu kombinā
cijas, piedāvā ekskursiju ar degustāciju. 

 Zinātnes iela 11, Sigulda,  
info@kusshbrewery.com, +371 26432592, 
+371 20381828, www.kusshbrewery.com 

67.  Zemnieku saimniecība “Zutiņi” 
Neliela ģimenes saimniecība, kurā augu 
un dārzeņu audzēšana notiek saskaņā ar 
prātu, sirdi un senču vērtībām. Saimniecī
ba lepojas ar raibo pupiņu kolekciju, kas 
pārsniedz 200 šķirņu. Pieejamas ekskursijas 
saimniecībā.

 “Zutiņi-1”, Krimuldas pagasts, 
info@zutini.lv, +371 29148046, www.zutini.lv
 
68.  Zemnieku saimniecība “Mazlauri” 
1993. gadā dibinātās saimniecības siers ir 
unikāls ar to, ka tiek ražots no tikko slaukta, 
nepasterizēta un arī nedzesēta savu gotiņu 
piena. Goudas un Taleggio tipa sieri tiek 
ražoti pēc itāļu receptēm un tiek gatavināti 
2–4 mēnešus pēc tradicionālām metodēm, 
pareizā mitrumā un temperatūrā. Pieeja
mas ekskursijas saimniecībā.

 “Mazlauri”, Lēdurgas pagasts,  
rehtsprehers@inbox.lv, +371 26424098

69.  Saimniecība “Lejaslīves” 
Pavasarī iespējams izbaudīt sparģeļus, bet 
visu cauru gadu garšīgus bišu produktus, kā 
arī iepazīties ar “Raganas Rāmju rūpnīcu” – 
biškopības inventāra ražošanas darbnīcu. 

Katru gadu otrajā septembra sestdienā viesi 
aicināti apmeklēt ikgadējo Medus dienu 
dravā. Pieejamas ekskursijas saimniecībā.

 “Lejaslīves”, Krimuldas pagasts,  
info@lejaslives.lv, +371 26547371, 
+371 26564437, www.lejaslives.lv 

70.  Siguldas saldējums 
“Siguldas saldējums” ir ģimenes uzņē
mums, kas izveidots, lai vairotu prieku un 
ražotu saldējumu no dabīgām izejvielām. 
Saldējuma kafejnīcā iespējams nogaršot 
vismaz 10 latviskas garšas – zemeņu, ķiršu, 
upeņu, aveņu, rabarberu, rupjmaizes, 
dzērveņu, iesala, smiltsērkšķu, ābolu u.c. 
Pieejamas degustācijas un slēgto pasāku
mu programma.

 Pils iela 16, Sigulda, 
info@siguldassaldejums.lv, +371 25657998, 
+371 29395394, www.siguldassaldejums.lv 

71.  Bliss Gelato 
Ar Itālijas meistaru zināšanām par gelato 
ražošanu un izpratni par ledus kristāliem 
un porām, “Bliss Gelato” no svaigākajām 
sastāvdaļām gatavo augstākās kvalitātes 
itāļu saldējumu. Pieejama degustāciju 
programma.

 Līvkalna iela 6B, Sigulda, 
info@blissgelato.com, +371 20208554,  
www.blissgelato.com

72.  Stādu audzētava “Baižas” 
Stādu audzētava atrodas Krimuldas 
pagasta Inciemā – 13 km no Siguldas, 
1,5 km no Inčukalna – Valmieras šosejas. 
Ikvienam interesentam ir iespēja pieteikt 
savu apmeklējumu un iepazīties ar stādu 
audzētavas plašo ziemciešu un graudzāļu 
piedāvājumu, kā arī iegādāties.

 Lazdu iela 6 , Inciems, Krimuldas pagasts, 
baizas@baizas.lv, +371 26545879, 
www.baizas.lv 

1.  “Aerodium” vēja tunelis
“Aerodium” ir pirmais vertikālais vēja tu
nelis Austrumeiropā. Spēcīga vēja plūsma 
ļaus sajusties kā putnam debesīs. Te iespē
jams piepildīt bērnības sapni – lidot! 

 Rīgas–Siguldas šosejas 47. km, 
57.1334, 24.7864, sigulda@aerodium.lv, 
+371 28384400, www.aerodium.lv

2.  Gaisa trošu ceļš un Zērglis
Senākais gaisa trošu vagoniņš Baltijā 
1025 m garumā un 43 m virs Gaujas upes. 
Mierīgais brauciens vagoniņā ļauj izbaudīt 
burvīgo Gaujas senieleju un kilometriem 
tālu ainavu.
Piedzīvojumu kārajiem tiek piedāvāta atrak
cija “Zērglis”, kas ir pasaulē pirmā šāda veida 
atrakcija (angliski – zipline), kad brauciens 
pretī horizontam notiek pa gaisa trošu ceļu. 

 Jāņa Poruka iela 14, Sigulda,  
57.1645, 24.8456, +371 28020088,  
www.cablecar.lv, www.zipline.lv

3.  Gumijlēkšana
Gaisa trošu vagoniņš apstājas tieši Gaujas 
vidū, 43 m virs upes, lai lēkšana ar gumiju 
sniegtu neaizmirstamu adrenalīna devu. 

 Jāņa Poruka iela 14, Sigulda, 57.1645, 
24.8456, info@siguldaadventures.com, 
+371 28383333, www.bungee.lv 

4.  Bobsleja un kamaniņu trase  
 “Sigulda”
Baltijā vienīgā bobsleja, skeletona un 
kamaniņu trase, kā arī viena no retajām 
trasēm pasaulē, kurā līdzās profesionālu 
sportistu sniegumam, brauciena virāžas 
var izbaudīt arī tūristu atrakcijās. 

 Šveices iela 13, Sigulda, 57.1508, 24.8408,  
info@bobtrase.lv, +371 29185351, 
www.bobtrase.lv 

5.  Siguldas Futbolgolfa parks
Baltijā pirmais 18 bedrīšu futbolgolfa 
parks, kas atrodas gleznainajā Gaujas 
Nacionālajā parkā. Spēlējot futbolgolfu, 
pastaigu brīvā dabā var pārvērst aizraujošā 
piedzīvojumā visai ģimenei!

 “Kraujiņas”, Krimuldas pagasts,  
57.1927, 24.8718, info@impresso.lv, 
+371 26022919, +371 26171222,  
www.impresso.lv

6.  Poligon 1 lāzertags un labirints 
 “Minotaurs”
Lāzertags jeb lāzerpeintbols ir aktīva ko
mandas spēle, kas aizraus ikvienu, turklāt 
tā lieliski saliedē kolektīvu, tāpat kā kvesta 
spēle “Izlaušanās no bunkura”. Te atradīsiet 
arī sengrieķu mitoloģiskā tēla Minotaura 
vārdā nosaukto labirintu, kas aicina pār
baudīt loģisko domāšanu un orientēšanās 
spējas 714 m garumā. 

 Miera iela 15, Sigulda, 57.1693, 24.8608, 
+371 20207293, www.poligon-1.lv

7.  Spēle “Escape town”
Brīvdabas kvestu parks piedāvā nervus ku
tinošu un emocijām piesātinātu piedzīvo
jumu spēli, kuras darbība noris 1942. gada 
tematikā izveidotā Auchiburgas pilsētā. Šī 
spēle ievedīs aizraujoši pamācošā stāstā, 
kur slēpšanās, lavīšanās un slepenu robežu 
šķērsošana būs tikai daļa no uzdevumiem, 
ar ko jūsu komandai būs jātiek galā.

 “Auči”, Ragana, Krimuldas pagasts, 
57.2048, 24.6396, +371 22129065, 
www.escapetown.lv

8.  Golfs “Reiņa trasē”
Ainaviskas apkārtnes ieskauts, 9 bedrīšu 
golfa laukums. Reiņa trases kompleksā 
atradīsiet arī kafejnīcu, viesu namu un zie
mas sezonā pieejamas kalnu un distanču 
slēpošanas trases. 

 Kalnzaķi, Krimuldas pagasts, 57.1797, 
24.8169, administracija@reinatrase.lv,  
+371 29272255, www.reinatrase.lv

9.  Disku golfs 
• Reiņa trase, 9 grozi,  

 “Kalnzaķi”, Krimuldas pagasts, 57.1797, 
24.8169, administracija@reinatrase.lv, 
+371 29272255, www.reinatrase.lv

• Lēdurgas dendroparks,  
18 grozi un disku noma 

 Lēdurga, Krimuldas pagasts, 57.3141, 
24.7600, info@ledurgasdendroparks.lv,  
+371 25549747, www.ledurgasdendroparks.lv

• Inčukalna Medību pils, 18 grozi,  
 Kārļzemnieki 4, Inčukalna pagasts, 

57.1281, 24.6322, +371 26559986

10.  Moto trase “KMH”
Pieejama krosa motociklu un kvadriciklu 
noma braucieniem trasē.

 “Atmiņas”, Inčukalna pagasts, 57.1202, 
24.6707, info@kmh.lv, + 371 27000061, 
www.kmh.lv

11.  Piedzīvojums pa upi Gauja  
Nobrauciens ar plostu gar klintīm un pāri 
krācēm kādreizējā koku pludinātāja Māra 
Anša Mitrevica vadībā. Piedzīvojumu stāsti. 
Īstas plostnieku zupas baudīšana.

 Peldu iela 2, Sigulda, 57.15982, 24.83900, 
+371 29268215, mitrais.m@inbox.lv

12.  Veikparks “Wake Mālpils”
Piedāvā baudīt ūdens priekus Sudas upes 
krastā, izpriecājoties kabeļa sistēmas un 
ūdens konstrukciju parkā vai iznomāt SUP 
dēļus rāmai atpūtai uz ūdens. 

 “Gulbīši”, Mālpils, 57.0138, 24.9509, 
wakemalpils@gmail.com, +371 25770335, 
www.wakemalpils.lv

13.  “La Fête picnic” Sajūtu braucieni
Īpašs sajūtu un garšu piedzīvojums ar 
elegantiem pilsētas velo 3 h garumā –   
iepazīstot Siguldas pilsētvidi, dabas taku 
burvību un baudot restorāna cienīgu 
piknika maltīti.

 Pils iela 16, Sigulda, 57.16599, 24.85068, 
hello@lafetepicnic.com, +371 28352104, 
lafetepicnic.simplybook.it

Sigulda aizrauj
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