KOHALIKU KÖÖGI MAIUSPALAD

HOTELLID
Hotell "Dikļu pils"

1 | Valmiermuiža Õlletehas

Õlletehases toimuvad nii ekskursioonid tootmisruumidesse, kui
elusa õlle degusteerimine, saunavahendite ja meenete müük.
Siinsamas asub ka kõrts, kus pakutakse õlletoite, samuti on
võimalik korraldada pidusid. Külastajad saavad minna Valmiermuiža lossi parki ratsutama hobuse või poniga ning tutvuda
Valmiermuiža ümbrusega.

2 | Zilveri majaveinid
1

Veinikojas pakutakse osta Zilveri majaveine, mis on valmistatud
traditsiooniliste retseptide järgi isekasvatatud ja korjatud
marjadest ja puuviljadest. Ettetellimisel on võimalikud ka
degusteerimised rühmadele.

3

3 | Talu "Vīnkalni"

"Vīnkalni" on mahetalu ja samal ajal vabaõhu pitsabaar. Siin saate
nautida Itaalia kööki vabas õhus, küpsetada pitsat elusal tulel,
osta viinamarjataimi, matkata mööda Miegupe radu giidi
juhendamisel, samuti nautida armastuse üritust noorpaaridele.

4 | Krimulda mõisa veinid

Venikojas mõisa mamsel tutvustab lugu Krimulda mõisa
majandustegevusest ning selle ajaloolisest keskusest, samuti
pakub maitsta ja ka osta veine.

Dzirnavu tänav 2, Valmiermuiža,
T. 20264269
www.valmiermuiza.lv
GPS: 57.5559, 25.4311

Koht, kus istudes Lustūzi kalju keldrikoopas, saab maitsta veini,
mis on valmistatud Ligatnes korjatud marjadest ja puuviljadest,
samuti nautida Ligatne valmistatud juustu. Gruppidel soovitav ette
tellida.

GPS: 57.0064, 24.9494
GPS: 57.2438, 24.6595
GPS: 57.0343, 25.3633
GPS: 57.1248, 24.6585
GPS: 57.1563, 24.8517
GPS: 57.5435, 25.4307
GPS: 57.3140, 25.2746

Vārpu tänav 1, Ragana, Krimulda regioon
"Rātes Vārti" Lāčplēša tänav 1, Valmiera
"Parks" Rīgas tänav 19, Valmiera
"Lāču miga" Gaujas tänav 22, Līgatne

T. 26470500
T. 64281942
T. 26117444
T. 64153481

GPS: 57.1800, 24.7124
www.ratesvarti.lv
GPS: 57.5396, 25.4253
www.restoransparks.lv GPS: 57.5384, 25.4174
www.lacumiga.lv
GPS: 57.2453, 25.0459

"Raganas Ligzda"

Dzirnavu tänav 2, Valmiermuiža

"Braslas krogs" "Braslas krasti",

www.valmiermuiza.lv

GPS: 57.5559,25.4311

Straupe vald, Pārgauja regioon
"Bucefāls" "Ceļmalas", Sigulda regioon

T. 29426705
T. 29747000

www.braslaskrogs.lv
www.bucefals.lv

GPS: 57.2964, 24.9237
GPS: 57.1538, 24.8999

Ragana, Krimulda regioon

T. 67972266

www.raganaskekis.lv

GPS: 57.1793, 24.7136

"Ansīši", Rubene, Kocēni regioon
T. 64230352
"Glendeloka" A. Kronvalda tänav 2b, Cēsis T. 64161016

www.mazais-ansis.lv
www.glendeloka.lv

GPS: 57.4649, 25.2559
GPS: 57.3220, 25.2984

Spriņģu tänav 1, Līgatne
"Pie Jančuka" Spriņģu tänav 4, Līgatne

http://vilhelmine.lv

"Raganas Ķēķis"
"Mazais Ansis"

"Vilhelmīnes dzirnavas"

T. 27551311
T. 29149596

GPS: 57.2337, 25.0402
GPS: 57.2325, 25.0429

GPS: 57.1563, 24.8517
GPS: 57.1544, 24.8532

"Jaunbeites", Sigulda regioon
"Reiņa Cafe" "Kalnzaķi", Krimulda regioon
"Cafe Popular" Vienības laukums 1, Cēsis
"Bērzi" Plācis, Pārgauja regioon
"Hesburger" Vidzemes šoseja 4, Sigulda

T. 29607356
T. 29272255
T. 64120122
T. 64132229
T. 26427752

www.hotelkaupo.lv
www.reinatrase.lv
www.hotelkolonna.lv
www.atputa-berzi.lv
www.hesburger.lv

GPS: 57.1410, 24.8410
GPS: 57.1796, 24.8175
GPS: 57.3140, 25.2746
GPS: 57.3625, 24.9769
GPS: 57.1417, 24.8436

Rīgas tänav 4, Valmiera (k/k "Valleta")
"Hesburger" Rīgas tänav 63, Valmiera
"Milly" Mednieku tänav 3, Sigulda
"Eklērs" Pils tänav 1, Sigulda
"KafēRīga" Rīgas tänav 27, Cēsis
"Cafe2Locals" Rīgas tänav 24a, Cēsis

T. 26420417
T. 20240274
T. 67972232
T. 29168113
T. 26334789
T. 28377783

www.hesburger.lv
www.hesburger.lv
www.krimuldaspils.lv

GPS: 57.5386, 25.4234
GPS: 57.5336, 25.4000
GPS: 57.1672, 24.8288
GPS: 57.1537, 24.8528
GPS: 57.3113, 25.2706
GPS: 57.3114, 25.2705

Rīgas tänav 3, Cēsis
"SOLO" J.Poruka tänav 21a, Cēsis

T. 64127172
T. 26670033

GPS: 57.3127, 25.2746
GPS: 57.3144, 25.2932

"Skaļupes", Līgatne regioon
"Trīs kūkas" "Ramatas", Augšlīgatne
"Šķesteri" Straupe, Pārgauja regioon
"Bastions" Bastiona tänav 24, Valmiera
"Jaunā Saule" Rīgas tänav 10, Valmiera
"Province" Niniera tänav 6, Cēsis
"Vendene" Raunas tänav 17, Cēsis

T. 64161915
T. 29829121
T. 29409182
T. 64225502
T. 28688553
T. 26407008
T. 64161361

www.rehcentrsligatne.lv GPS: 57.2560, 25.0709
GPS: 57.2338, 25.0380
GPS: 57.3535, 24.9553
GPS: 57.5398, 25.4230
GPS: 57.5385, 25.4210
www.province.lv
GPS: 57.3160, 25.2747
www.glendeloka.lv
GPS: 57.3128, 25.2749

Vidus tänav 1, Sigulda (k/k "Elvi")
"Ņamma" Vidzemes šoseja 16, Sigulda
(t/c "Raibais suns")

T. 22022386

www.namma.lv

GPS: 57.1531, 24.8479

T. 25456333

www.namma.lv

GPS: 57.1447, 24.8594

"Hesburger"

"Pie Raunas vārtiem"

Taastusravi keskus "Līgatne"

"Ņamma"

"Misters Biskvīts"

Ausekļa tänav 9, Sigulda

"GUSTAVbeķereja"
Ventas tänav 1, Sigulda

Kohvik "Krimulda"

Sunīši, Krimulda regioon

"Kafejnīca ēdnīcā"

Inciems, Krimulda regioon

"Vinetas un Allas kārumlāde"
Rīgas tänav 12, Cēsis

KOHALESAABUMINE JA RINGI LIIKUMINE

MARSRUUDI PLANEERIMISEL

Läbi Gauja RP viib raudteeliin Riia - Valka/Valga, tagades mugavat ja regulaarset võimalust liikuda Riia,
Sigulda, Cesise ja Valmiera vahet kogu päeva jooksul. Rongides on spetsiaalsed kohad jalgrataste
transportimiseks.

Mugav on liikuda ka suurtel A2 ja A3 maanteedel, Gauja RP territoorium on kaetud tiheda teede ja parklate
võrguga. Enamiku turismiobjekte on mugav külastada autoga.
Vahemaad linnade vahel (km)

Buss

Kogu Gauja RP territoorium on mugavalt kaetud bussiliiniga, mis Riiast Siguldasse, Cesisisest ja
Valmierast liigub umbes kord tunnis. Liikumine bussiga Gauja RP olevate asustatud paikade vahel tuleb
planeerida bussi sõiduplaani järgi.

Riia
Valmiera

Sigulda
54
62

Maastikuliselt rikka piirkonnas jalgrattaga reisi alguseks võib saada raudteejaam. Gauja RP on loodud
lugematud jalgrattarajad, mis võimaldavad tutvuda loodus-, ajaloo- ja kultuuripärandi rikkustega.
Soovitav on vältida liikluse poolt ülekoormatud maanteid A2 ja A3, eelistades põllu- ja metsateid.

Paat

Paljud turistid ja seiklusotsijad meeleldi eelistavad kummipaate, parvesid ja kanuud sõitmiseks mööda
Gauja jõge igal aastaajal, kui vaid jõgi on jäävaba. Paadisõiduks on sobivad ka Amata ja Brasla jõed.
Soovituslikud marsruudid Gauja jõel:
Kestvus
2 päeva
2 päeva
3 päeva
4 päeva

Jõe lõik
Marsruudi pikkus
Cēsis – Sigulda
38 km
Valmiera – Cēsis
44 km
Valmiera – Sigulda
82 km
Valmiera – Murjāņi
101 km

1. etapp
2. etapp

Ausekļa tänav 6, Sigulda

Līgatne TIK
Spriņģu tänav 2, Līgatne

Augšlīgatne TIK
Līgatne
71
60

Cēsis
90
32

KUIDAS KÕIGE PAREMINI KÜLASTADA GAUJA RP?

Jalgratas

Kestvus
Jõe lõik
Marsruudi pikkus
1 päev
Cēsis – Līgatne
18 km
1 päev
Līgatne – Sigulda
21 km
1 päev
Sigulda – Murjāņi
17 km

Sigulda TIK

Auto

Rong

"Birums" "Sprīdīši", Kocēni regioon
"Gatve" Alejas tänav 7, Kocēni
"Dzirnakmeņi"

Riia - Valmiera rongiga. Alternatiivid - buss, auto.
Valmiera - Cesis jalgrattaga (42 km). Alternatiivid - kahepäevane matk ööbimisega. Talvel kahepäevane suusamatk.
3. etapp Cesis - Līgatne (18 km) paatidega mõõda Gauja jõge. Alternatiivid - sõit jalgrattaga või matk.
4. etapp Līgatne - Sigulda ratsa hobusel mõõda Gauja jõe kallast. Alternatiivid - sõit jalgrattaga või matk.
5.etapp Siguldas - ajalooline matk "Sõjakäik Liivi ordu Sigulda lossi." Alternatiivid – ekskursioon
elektriautoga.
6. etapp Sigulda - "Rāmkalni" (17 km) paatidega mõõda Gauja jõge. Alternatiivid - sõit jalgrattaga
või matk.

Nītaures tänav 5, Augšlīgatne

"Ieriķu dzirnavas", Ieriķi, Amata regioon

T. 67971335
T. 64153169,
29189707
T. 64153169,
29189707

www.tourism.sigulda.lv
www.visitligatne.lv

GPS: 57.1531, 24.8537
GPS: 57.2335, 25.0396

www.visitligatne.lv

GPS: 57.1840 25.0355

T. 28396804

www.amata.lv

GPS: 57.2085, 25.1703

T. 64121815
T. 64101198,
26100962

www.tourism.cesis.lv
www.priekuli.lv

GPS: 57.3132, 25.2714
GPS: 57.2902, 25.4772

T. 26620422

www.pargaujasnovads.lv GPS: 57.3757, 25.0391

T. 64207177

www.visit.valmiera.lv

GPS: 57.5385, 25.4210

T. 26657661
T. 26657661
T. 26657661

www.gnp.lv
www.gnp.lv
www.gnp.lv

GPS: 57.1762, 24.8468
GPS: 57.2484, 25.0154
GPS: 57.2459, 25.1476

"Norass"

"Saulītes", Straupe, Pārgauja regioon

"Rāmkalni"

"Vītiņkalni", Inčukalns´i regioon

Ieriķu TIK
"Dzirnavas", Ieriķi, Amata regioon

"Melturi"

"Sarkanāboli", Drabešu vald, Amata regioon

T. 67974452
www.gustavbekereja.lv

GPS: 57.1421, 24.8447

T. 67978380

www.krimuldasilze.lv

GPS: 57.1560, 24.7021

GPS: 57.2188, 25.2314

Puhkemaja "Kužas"

T. 67974848

www.hotelsegevold.lv

GPS: 57.1436, 24.8571

Puhkekompleks "Avoti"

T. 64201200

www.naktsmajas.lv

GPS: 57.5274, 25.3902

T. 64207305

www.wolmar.lv

GPS: 57.5435, 25.4307

T. 64120122

www.hotelkolonna.com

GPS: 57.3140, 25.2746

T. 67709625

www.hotelpils.lv

GPS: 57.1544, 24.8532

Mazā Katrīnas tänav 8, Cēsis
T. 20008870
Hotell "Atpūta" Cīrulīšu tänav 49, Cēsis T. 64127811
Hotell "Kaķis" Pils tänav 8, Sigulda
T. 29150104

www.hotelkatrina.com
www.hotelatputa.lv
www.cathouse.lv

GPS: 57.3116, 25.2680
GPS: 57.3037, 25.2418
GPS: 57.1563, 24.8517

"Annasmuiža", Zaube vald, Amata regioon T. 64180700

www.annashotel.com

Hotell "Hotel Segevold"
Mālpils tänav 4b, Sigulda

Hotell "Naktsmājas"

Vaidavas tänav 15, Valmiera

Hotell "Wolmar"

"Kolonna Hotel Cēsis"
Vienības laukums 1, Cēsis

Hotell "Pils"

Pils tänav 4b, Sigulda

Külalistemaja "Parks"
Atbrīvotāju tänav 1, Sigulda

Külalistemaja "Lantus"

"Lantus", Bērzaine vald, Kocēni regioon

Külalistemaja "Rakši"

"Rakši", Drabeši vald, Amata regioon

Külalistemaja "Nītaures dzirnavas"
"Dzirnavas", Nītaure, Amata regioon

Külalistemaja "Kalniņi"

"Jaunkalniņi", Drabeši vald, Amata regioon

Külalistemaja "Bērzi"

"Bērzi", Plācis, Pārgauja regioon

Külalistemaja "Villa Alberta"
Līvkalna tänav 10a, Sigulda

Külalistemaja "Līvkalns"

Pēteralas tänav b/n, Līvkalni 3, Sigulda

Külalistemaja "Pie Žorža"

"Krasti", Drabeši vald, Amata regioon

Külalistemaja "Denderi"

"Denderi", Vaidava vald, Kocēni regioon

Külalistemaja "Meldri"

"Meldri", Kocēni vald, Kocēni regioon

Külalistemaja "Luca"
Lucas tänav 2, Valmiera

Külalistemaja "Lāču miga"
Gaujas tänav 22, Līgatne

Külalistemaja "Rožkalns""Rožkalni",
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon

Külalistemaja "Lejasbisenieki"

"Lejasbisenieki", Turaida, Krimulda regioon

Külalistemaja "Lejassilvēveri"
"Lejas Silavēveri", Krimulda regioon

Külalistemaja "Mošķu pirts"

"Grotiņi", Turaida, Krimulda regioon

Külalistemaja "Pie Pētera"
"Vaguļi", Priekuļi regioon

Puhketalu "Ezergribieši"
"Gribieši", Kocēni regioon

Külalistemaja "Vakarvēji"

"Vakarvēji", Kocēni vald, Kocēni regioon

Valmieras TIK
Rīgas tänav 10, Valmiera

Gauja RP TIK
Turaidas tänav 2a, Sigulda

Gauja RP TIK
Gauja RP TIK

"Burtakas", Straupe vald, Pārgauja regioon

T. 64224184
T. 64229606

www.voc.lv

GPS: 57.0343, 25.3633
GPS: 57.5408, 25.4393

www.viesnicavidzeme.lv

GPS: 57.5289, 25.3950

T. 67973066

"Ezermalas", Raiskums´i vald,
Pārgauja regioon

Puhketalu "Piekalnes"

Bērzu tänav 3, Inciems, Krimulda regioon

Külalistemaja "Unce"
Cēsu tänav 20, Valmiera

Külalistemaja "Līgotāji"

"Līgotāji", Lēdurga vald, Krimulda regioon

Külalistemaja "Laimes ligzda"
"Lejas Astītes", Amata regioon

Külalistemaja "Sillakas"

"Sillakas", Liepas vald, Priekuļi regioon

Külalistemaja "Skangaļi"

"Skangaļi", Liepa vald, Priekuļi regioon

Külalistemaja "Kunči"

"Gala Kunči", Priekuļi vald, Priekuļi regioon

Külalistemaja "Lejas bites"

"Lejasbites", Priekuļi regioon

Külalistemaja "Mežrozes"
Liepa vald, Priekuļi regioon

Külalistemaja "Jāņkrasti"

Krasta tänav 3a, Jāņmuiža, Priekuļi regioon

www.livonija.viss.lv

GPS: 57.1495, 24.8594

www.hotelbruveri.lv

GPS: 57.1554, 24.8198

T. 29272255

www.reinatrase.lv

GPS: 57.1796, 24.8175

T. 29208640

www.maurini.viss.lv

GPS: 57.0569, 24.8323

T. 29607356

www.hotelkaupo.lv

GPS: 57.1410, 24.8410

T. 29407215

www.parks-inn.lv

GPS: 57.1555, 24.8587

T. 26519319

www.laukumaja.lv

GPS: 57.6317, 25.2430

T. 29263798

www.kamieli.lv

GPS: 57.2756, 25.1979

T. 26665040

www.nitauresdzirnavas.lv

GPS: 57.0730, 25.1858

T. 26022248

www.kalnini.lv

GPS: 57.2367, 25.2601

T. 26117306

www.atputa-berzi.lv

GPS: 57.3625, 24.9769

T. 27770203

www.villaalberta.lv

GPS: 57.1660, 24.8626

T. 67895183

www.livkalns.lv

GPS: 57.1699, 24.8734

T. 28375579
T. 64207523
T. 64229091

GPS: 57.3120, 25.2729
GPS: 57.5246, 25.3757
GPS: 57.5210, 25.3397

Apartemendid "Rewija"

T. 64170089

www.ierikudzirnavas.lv GPS: 57.2088, 25.1701

T. 64107183

GPS: 57.2261, 25.2492

T. 20398995

GPS: 57.3514, 24.9512

Raiņa tänav 2c, Valmiera

"Liepziedi un Rozmarīns"
Bruņinieku tänav 4, Valmiera

"Čili Pica"

G. Apiņa tänav 10a, Valmiera (k/k "Maxima")

"Zaļumnieku piestātne"

Pils tänav 9, Sigulda
"StudioPizza" Rīgas tänav 20, Cēsis

"Vējiņi", Straupe vald, Pārgauja regioon
"Meža rozes", Amata vald, Amata regioon

Puhkemaja "Upeslejas"

"Kužas", Vaidava vald, Kocēni regioon
"Avoti", Valmiera vald, Burtnieki regioon

Hostel "KABA". Puķu tänav 2, Sigulda
Hostel, hotell "Krimuldas pils".
Mednieku tänav 3, Sigulda

Hostel "Putniņkrogs".
Saules tänav 23, Cēsis

Spordimaja "Kocēni".

Alejas tänav 4, Kocēni, Kocēni regioon

Hostel "Priekuļi".

Dārza tänav 12, Priekuļi

Hostel "Mēnesnīca".
Vadu tänav 3, Valmiera

"Apaļkalns", Raiskums, Pārgauja regioon

Kämping "Siguldas pludmale"
Peldu tänav 2, Sigulda

Kämping "Kanoe"

Gaujas tänav 36, Līgatne

Ozolkalna Kämping

"Ozolkalns", Drabeši vald, Amata regioon

Kämping "Zuši"

"Zuši", Krustiņi, Inčukalns´i regioon
Kämping "Jaunarāji" "Jaunarāji"
Brenguļi vald, Beverīna regioon

Kämping "Paegļi"

"Paegļi", Straupe vald, Pārgauja regioon
Kämping "Unguri" "Unguri",
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon
Kämping "Briedīši" "Briedīši",
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon

T. 64120290

GPS: 57.3087, 25.2946

T. 64220647

GPS: 57.5221, 25.3350

T. 64130015

www.hostelispriekuli.lv

T. 29388898

GPS: 57.5276, 25.4457

GAUJA
RAHVUSPARK
T. 29448188

www.apalkalns.lv

GPS: 57.3174, 25.1479

T. 29244948

www.makars.lv

GPS: 57.1575, 24.8367

T. 29244948

www.makars.lv

GPS: 57.2545, 25.0457

T. 26400200

www.ozolkalns.lv

GPS: 57.2999, 25.2172

T. 28327110

www.zusi.lv

GPS: 57.1296, 24.6293

T. 29121702

www.jaunarāji.lv

GPS: 57.5470, 25.4899

T. 29819364

www.pazemesezeri.lv

GPS: 57,4272, 24,8051

T. 29120992

GPS: 57.2946, 25.1253

T. 29482791

www.ligatneszemturi.lv

GPS: 57.1690, 25.0408

T. 26266266

www.zagarkalns.lv

GPS: 57.3114, 25.2245

T. 29232478

www.zagarkalns.lv

GPS: 57.4447, 25.2689

T. 29644800.
T. 26488507

www.veloriba.lv

GPS: 57.1612, 24.8470
GPS: 57.1537, 24.8514

"Kalnzaķi", Krimulda regioon
Latroze "Jaunbeites", Sigulda regioon

T. 29272255
T. 26666728

www.reinatrase.lv
www.peldam.lv

GPS: 57.1796, 24.8175
GPS: 57.1410, 24.8410

"Vītiņkalni", Inčukalns´i regioon

T. 29100280

www.ramkalni.lv

GPS: 57.1248, 24.6585

Pils laukums 1, Cēsis
Rīgas tänav 43, Valmiera
Dzirnavu tänav 2, Valmiermuiža
Žagarkalns Mūrlejas tänav 2, Cēsis
Locus Mazā Katrīnas tänav 8, Cēsis

T. 26573132
T. 64226223
T. 29135438
T. 26266266
T. 20008870

www.ezi.lv
www.ezi.lv
www.ezi.lv
www.zagarkalns.lv

GPS: 57.3140, 25.2728
GPS: 57.5367, 25.4097
GPS: 57.5559, 25.4311
GPS: 57.3075, 25.2208
GPS: 57.3116, 25.2682

"Apaļkalns", Raiskums, Pārgauja regioon
laivuire.lv Sigulda
Gandrs Rīgas tänav 27, Valmiera

T. 29448188
T. 27594939
T. 64222352

www.apalkalns.lv
www.laivuire.lv

GPS: 57.3174, 25.1479

T. 29244948

www.makars.lv

GPS: 57.1577, 24.8371
GPS: 57.2545, 25.0457

T. 26524203
T. 29211634
T. 26529812

www.karlsonalaivas.lv
www.laivunoma.com
www.gslaivas.lv

GPS: 57.1581, 24.8775
GPS: 57.1541, 24.9269
GPS: 57.1485, 24.8541

T. 27852852

www.ezi.lv

GPS: 57.5424, 25.4533

"Baiļi", Kauguri vald, Beverīna regioon
Latroze "Jaunbeites", Sigulda regioon
Rāmkalni "Vītiņkalni", Inčukalna regioon
Žagarkalns Mūrlejas tänav 2, Cēsis

T. 29284119
T. 26666728
T. 29100280
T. 26266266

www.baili.lv
www.peldam.lv
www.ramkalni.lv
www.zagarkalns.lv

GPS: 57.5356, 25.4685
GPS: 57.1410, 24.8410
GPS: 57.1248, 24.6585
GPS: 57.3075, 25.2208

"Apaļkalns", Raiskums, Pārgauja regioon
Gaujaskrasts "Jaunstilbi"
Raiskuma vald, Pārgauja regioon

T. 29448188

www.apalkalns.lv

GPS: 57.3174, 25.1479

T. 29423270

www.gaujaskrasts.lv

GPS: 57.3416, 25.1519

"Zemturi", Līgatne vald, Līgatne regioon

Kämping "Žagarkalns"
Mūrlejas tänav 2, Cēsis

Kämping "Rāceņi"

Rāceņi-3, Vadava vald, Kocēni regioon

T. 29456899

www.atputasbazes.lv/luca GPS: 57.5398, 25.4312

T. 29463284

www.province.lv

GPS: 57.3160, 25.2747

T. 29463284

www.laso.lv

GPS: 57.3265, 25.2834

T. 26699996

www.augstrozes.com

GPS: 57.3130, 25.1570

T. 64153481

www.lacumiga.lv

GPS: 57.2453, 25.0459

T. 29118831

www.rozkalns.net

GPS: 57.3045, 25.1394

T. 29256782

www.lejasbisenieki.lv

GPS: 57.2070, 24.8388

T. 27111776

www.lejassilveveri.viss.lv

GPS: 57.2249, 24.8369

T. 29840005

www.moskupirts.viss.lv

GPS: 57.2022, 24.8775

T. 28348909

www.piepetera.lv

GPS: 57.3246, 25.2830

T. 29485859

www.ezergribiesi.lv

GPS: 57.4370, 25.2753

T. 29213204

www.vakarveji.lv

GPS: 57.5147, 25.2600

Peldu tänav 2, Sigulda
Gaujas tänav 36, Līgatne

T. 29172332

www.eglaines.lv

GPS: 57.2381, 25.1921

karlsonalaivas.lv

T. 22007332

www.ungurmuiza.lv

GPS: 57.3625, 25.0887

Upeņu tänav 8, Sigulda
Mučas "Imantas", Sigulda regioon
GS paadid Vālodzes tänav 8, Sigulda

T. 29451234

www.burtakas.lv

GPS: 57.3479, 24.9339

Daliņi rand, Valmiera

T. 26433390

www.ungurmalas.lv

GPS: 57.3503, 25.1007

T. 26550173

www.siguldaspirts.lv

GPS: 57.2519, 24.8750

T. 29426161

www.macibucentrs.lv

GPS: 57.5317, 25.4225

T. 26525408

www.ligotaji.lv

GPS: 57.3138, 24.7371

T. 29424941

www.laimesligzda.lv

GPS: 57.2569, 25.2540

T. 29188367

www.sillakas.lv

GPS: 57.3573, 25.4496

T. 26175981

GPS: 57.3990, 25.4943
GPS: 57.3092, 25.4148

T. 29555517

www.skangali.lv
www.viesunamiem.lv/
kunci
www.viesunamiem.lv/
lejasbites

T. 29426230

www.mezrozes.lv

T. 29377732

Tridens Raiņa tänav 1, Sigulda,
Veloriba Ausekļa tänav 7, Sigulda
Reiņa trase
Rāmkalni

Aktiivse puhkuse keskus "Ezi"

Apaļkalns

PAADID
Kanoe kempings

Aktiivse puhkuse keskus "Ezi"

Aktiivse puhkuse keskus "Baiļi"

Apaļkalns

Riia rajooni haigla

www.celotajs.lv/jankrasti

GPS: 57.3519, 25.3266

Vidzeme Olümpiakeskuse Spordi taastusravikeskus

www.sparinukalns.lv

GPS: 57.3346, 25.5295

J.Daliņa tänav 2, Valmiera
T. 64224184
www.vocspa.lv
GPS: 57.5409, 25.4405

www.celotajs.lv/lejasozoli

GPS: 57.4428, 25.4253

Koht, kus saab nautida Spa programme, mahlakuure, Valmiera
mineraalvee programme, "detox" protseduurid, iidsete lätlaste
saunarituaale, ravivõimlemist, samuti veealuseid protseduure.

Dikļi loss

Lossis on 4-tärni hotell ja gurmeerestoran, pakutakse öko Spa
protseduure, massaaži, kehakoorimist, kehamähiseid ja vanne,
samuti muid protseduure, kus kasutatakse kohaliku taimetundja Z.
Kaviere ürdisegud.

Dikļi, Kocēni regioon
T. 64207480
www.diklupils.lv
GPS: 57.5978, 25.1025

SPA hotell "Ezeri"

"Ezeri", Sigulda regioon
T. 67973009
www.hotelezeri.lv
GPS: 57.1319, 24.8542

Velnala saun

"Brūveri", Sigulda,
Sigulda regioon
T. 26092153
www.hotelbruveri.lv
GPS: 57.1554, 24.8198

Kuurorthotell "Līgatne"

"Skaļupes", Līgatne vald,
Līgatne regioon, T. 64161915
www.rehcentrsligatne.lv
GPS: 57.2560, 25.0709

SPA kompleksi pakkumises on hüdromassaaž, pärlivannid, saunad,
merevetikate mähised, võimlemine ja kosmeetilised kabinetid.

GPS: 57.1508, 24.8449

T: 26567628

www.rozuromantika.com GPS: 57.5411, 24.4249

Läti stiilis sisustatud ürdivann, mis on ehitatud võimsatest palkidest
ja asub ökoloogiliselt rikas energeetilises kohas, kutsub kõiki
külalisi kasutama saunamehe teenuseid, samuti nautima
teejoomise rituaali.

Kuurorthotell pakub meditsiinilist taastusravi, SPA protseduure,
majutust ja erinevaid vabaaja veetmise võimalusi.

KOHALIKUD TOOTED

T. 67973955

www.e-pica.lv

GPS: 57.1430, 24.8443

T. 29491187

www.vinkalniesi.lv

GPS: 57.5394, 25.4286

T. 64228558

www.e-pica.lv

GPS: 57.5426, 25.4171

T. 67973721
T. 20606000

www.cathouse.lv
www.studiopizza.lv

GPS: 57.1572, 24.8508
GPS: 57.3117, 25.2720

Tuur maist oktoobrini pakub võimalust avastada Ligatne liivakivi
kivimeid ja koopaid, samuti piiluda paikadesse, mis siiani olid
peidetud. Olemas pikk ja lühike rada. Inimeste arv rühmades 10-15.

Kalade kudemisrada

Jalutuskäik mõõda kalade kudemisrada võimaldab jälgida lõhede ja
meriforelli kudemist. Tavaliselt see toimub oktoobris ja novembris,
mil veetemperatuur kärestikulistes jõgedes langeb 2-6˚ C.

Seiklus-ratsamatkad

Gauja rahvuspargis külastajaid ootab paaritunnine matk mägistel
männikutel või juhendaja saatel õppeväljakutel.

Līgatne TIK
T. 64153169; 29189707
www.visitligatne.lv
GPS: 57.2335, 25.0396
Līgatne TIK
T. 64153169; 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS: 57.2335, 25.0396

"AdventureRide"
T. 29269559
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Ühistranspordi sõiduplaanid www.1188.lv, infotelefon 1188
Läti ametlik turismiportaal www.latvia.travel
Riia ametlik turismiportaal www.liveriga.com

TERVE JA PUHANUD

GPS: 57.3543, 25.4122

www.priekapietura.lv

30

GPS: 57.3116, 25.2682

Lakstīgalas tänav 13, Sigulda
T. 67973973
www.nordmedtour.com
GPS: 57.1571, 24.8442

T: 29267957

2014

JALGRATTAD

Haiglas on nii kaasaegsetele nõuetele vastav meditsiiniline
infrastruktuur kui ka kõrgetasemelised spetsialistid. Siin on olemas
bariaatrilise kirurgia, taastusravi, spordi-meditsiini ja sünnitusabi
teenused.

GPS: 57.3279, 25.3964

SIGULDA, LĪGATNE
CĒSIS, VALMIERA
PĀRGAUJA, AMATA
KRIMULDA
KOCĒNI, PRIEKUĻI

GPS: 57.3530, 25.0874
www.briedisi-ak.lv

GPS: 57.4341, 25.2700

Ligatne kivimite ja koobaste rada
GPS: 57.1543, 24.8547
GPS: 57.5362, 25.4072

KAART JA
REISIJUHT

GPS: 57.3077, 25.3616

T. 26466916

Kämping "Zemturi"

T. 26323724

T. 29432515

GPS: 57.3635, 24.9589

HOSTELID

GPS: 57.4416, 25.2682

T. 26414789

T. 29143244

GPS: 57.1248, 24.6585

PITSAD

Strēlnieku tänav 1, Sigulda (k/k "Šokolāde")

"Jaunbrenguļi", Raiskuma vald,
Pārgauja regioon

T. 29242644

LOODUSVAATLUS TUURID
"La Pizza Veloce" Raiņa tänav 2, Sigulda T. 27787711 www.atrapica.lv
"La Pizza Veloce" Rīgas tänav 45, Valmiera T. 20009119 www.atrapica.lv
"ČIli Pica"

Puhkemaja "Jaunbrenguļi"

GPS: 57.2322, 25.2010

APARTEMENDID
Stacijas tänav 6, Sigulda

"Jaun-Klabi", Amata vald, Amata regioon

T. 29251206

"Gala Spāriņi", Priekuļi vald, Priekuļi regioon T. 22006060
Liepa vald, Priekuļi regioon

Puhkemaja "Ezerklabi"

Kämping "Apaļkalns"

T. 26092153

Külalistemaja "Spāriņu kalns"
Puhkemaja "Lejas Ozoli".

Puhkemaja "Pilskalni"

KÄMPINGUD

Külalistemaja "Ungurmalas"

Apartemendid "Prieka Pietura"

Cēsu TIK
Pils laukums 9, Cēsis
Priekuļu TIK "Viesturi",
Veselavas vald, Priekuļi regioon
Pārgaujas TIK "Ezeriņi",
Stalbe vald, Pārgauja regioon

Külalistemaja "Burtakas"

GPS: 57.2579, 24.8771

www.ramkalni.lv

GPS: 57.1677, 24.8298

www.melturi.viss.lv

T. 67512316

T. 29100280

www.krimuldaspils.lv

T. 29267224

Hotell "Melturi"

GPS: 57.1537, 24.8528

T. 67974452

T. 29111619

Puhkemaja "Miltkalni"

"Ungurmuiža", Raiskums´i vald,
Pārgauja regioon
www.cathouse.lv
www.hotelpils.lv

GPS: 57.1403, 24.8177

GPS: 57.0064, 24.9494

Külalistemaja "Ungurmuiža"

T. 29150104
T. 67709625

www.hostelkaba.lv

www.malpilsmuiza.lv

Pils tänav 6, Mālpils, Mālpils regioon

"Eglaines", Kārļi, Amata regioon

"Kaķu Māja" Pils tänav 8, Sigulda
"Ritters" Pils tänav 4b, Sigulda
"Kaupo Cafe"

T. 26613131

T. 26666600

Hotell "Mālpils muiža"

Külalistemaja "Eglaines"

KOHVIKUD, BISTROOD

GPS: 57.5581, 25.4408

"Upeslejas", Straupe, Pārgauja regioon
Puhkemaja "Ezersēta" "Gaižēni",
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon

"Ezernieki", Raiskums, Pārgauja regioon

T. 29135438

www.avoti.com

GPS: 57.2438, 24.6595

Külalistemaja "Augstrozes"
GPS: 57.1431, 24.8291

T. 29499342

www.birinupils.lv

Bīriņi, Limbaži regioon

"Alkšņi", Priekuļi regioon

www.kakiskalns.lv

GPS: 57.6344, 25.1932

T. 64024033

Hotell "Bīriņu pils"

Külalistemaja "Laso"

T. 67976886

www.atputagimenei.lv

GPS: 57.1307, 24.8456

Niniera tänav 6, Cēsis

"Kaķītis" Senču tänav 1, Sigulda
"Valmiermuiža köök"

T. 29472671

www.hotelsanta.lv

Külalistemaja "Province"

KÕRTSID

GPS: 57.2472, 24.7209

T. 67705271

Hotell "Santa"

"Jaunbeites", Sigulda regioon

www.malpilsmuiza.lv
, www.birinupils.lv
www.annashotel.com
www.ramkalni.lv
www.cathouse.lv
www.hotelwolmar.lv
www.hotelkolonna.lv

www.miltkalni.lv

Puhkemaja "Meža rozes"

Hotell "Kaupo"

T. 27843843
T. 64024033
T. 64180700
T. 29100280
T. 29150104
T. 64207301
T. 64120122

"Miltkalni", Lēdurga vald, Krimulda regioon T. 29156130

GPS: 57.1555, 24.8524

"Mauriņi", Allaži vald, Sigulda regioon

Pils tänav 6, Mālpils, Mālpils regioon
"Bīriņu pils" Bīriņi, Limbažu regioon
"KANNAS" "Annas muiža", Amata regioon
"Rāmkalni" "Vītiņkalni", Inčukalns´i regioon
"Kaķis" Pils tänav 8, Sigulda
"Agnese" Tērbatas tänav 16a, Valmiera
"Alexis" Vienības laukums 1, Cēsis

GPS: 57.3247, 25.1382

www.hotelsigulda.lv

Pils tänav 6, Sigulda

Külalistemaja "Mauriņi"

"Mālpils muiža”

www.ezerseta.lv

T. 67972263

Hotell "Sigulda"

"Kalnzaķi", Krimulda regioon

GPS: 57.1436, 24.8571

T. 29262455

Puhkemaja "Vējiņi"

Külalistemaja "Reinis"

www.hotelsegevold.lv

GPS: 57.1899, 25.2069

www.jonathanspahotel.com GPS: 57.2254, 25.3034

"Brūveri", Sigulda regioon

T. 67974883

GPS: 57.3449, 24.9185

T. 29441970

www.pazemesezeri.lv
www.celotajs.lv/
mezarozes
www.celotajs.lv/
upeslejas

T. 29222011,

Amatciems, Amata regioon

Külalistemaja "Brūveri"

Mālpils tänav 4b, Sigulda

T. 29289796

GPS: 57.1319, 24.8542

Pulkveža Brieža tänav 55, Sigulda

GPS: 57.1842, 24.8315

GPS: 57.3183, 25.1964

www.hotelezeri.lv

Külalistemaja "Livonija"

www.kungurija.lv

www.jaunbrenguli.lv

T. 67973009,

SPA viesnīca "Jonathan Spa Estate"

KÜLALISTEMAJAD

"Garšas Frekvence"

T. 26330479

GPS: 57.2406, 25.2121

Ausekļa tänav 31, Valmiera

Turaida–Ragana tee 1. km., Krimulda regioon T. 67971473

GPS: 57.1784, 25.2449

www.karlamuiza.lv

Hotell "Vidzeme"

GPS: 57.5978, 25.1025
GPS: 57.1414, 24.8446
GPS: 57.1319, 24.8542
GPS: 57.1555, 24.8524
GPS: 57.1307, 24.8456

www.ezerklabi.lv

T. 26165298,

"Kārļamuiža", Kārļi, Amata regioon

J. Daliņa tänav 2, Valmiera

www.diklupils.lv
www.aparjods.lv
www.hotelezeri.lv
www.hotelsigulda.lv
www.hotelsanta.lv

T. 29266445

"Pilskalni", Kocēni vald, Kocēni regioon

Staadioni hotell.

T. 64207480
T. 67974414
T. 67973009
T. 67972263
T. 67705271

GPS: 57.4615, 25.2684

GPS: 57.1414, 24.8446

Hotell "Kārļamuiža"

Hotell "Annas Hotel"

"Dikļu pils" Dikļi, Kocēni regioon
"Aparjods" Ventas tänav 1a, Sigulda
"Gadalaiki" "Ezeri", Sigulda regioon
"Kropotkins" Pils tänav 6, Sigulda
"Timiāns" "Kalnjāņi", Sigulda regioon
"Kungu Rija"

www.pilskalni.lv

www.aparjods.lv

Ventas tänav 1a, Sigulda

Hotell "Katrīna"

RESTORANID

T. 29299268

T. 67972230,

Hotell "Aparjods"

"Melturi", Amata regioon

T. 26521467
www.spoonfactory.lv
GPS: 57.2330, 25.0421

GPS: 57.1618, 24.8255

Mednieku tänav, Sigulda

Tērbatas tänav 16a, Valmiera
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www.celotajs.lv/
medniekunamins

GPS: 57.5978, 25.1025

"Kalnjāņi", Sigulda regioon

Mednieku tänav 3, Sigulda,
T. 29111619
www.krimuldaspils.lv
GPS: 57.1677, 24.8298

T. 26553922

www.diklupils.lv

"Ezeri", Sigulda regioon

"Vīnkalni", Kauguri vald,
Beverīna regioon
T. 29491187
GPS: 57.4769, 25.4452

Puhkemaja "Mednieku namiņš"

T. 64207480,

Dikļi, Kocēni regioon

SPA viesnīca "Ezeri"
"Pīlādži", Sigulda regioon,
T. 26320208
www.zilver.lv
GPS: 57.1322, 24.8530

PUHKEMAJAD

Straupe kohalike toodete turg

Turg toimub iga kuu 1. ja 3. pühapäeval. Osta saab traditsioonilist,
hooajalist ja kohaliku toitu - maaleiba, suitsuliha, koduveini.

Plācis, Pārgauja regioon
T. 29464946
www.straupe-hanza.lv
GPS: 57.3653, 24.9830

Laadad „Valmiermuižas toite maitsmas“
(„Ar Gardu Muti Valmiermuižā”)

Kuidas saaks veel paremini tutvuda mõne kohaga, kui mitte läbi
maitsemeele? Valmiermuiža õlletehas koos õlle pruulimisega teeb
koostööd ka teiste külalislahkete majutust pakkuvate ettevõtetega,
kes kutsuvad reisijaid nii lähedamalt kui ka kaugemalt tutvuma
Vidzeme poolsete rikkuste, kommete ja maiustustega! Lätipäraste
traditsiooniliste tähtpäevade laadad Valmiermuižas toimuvad 2014.
aastal järgnevatel kuupäevadel:8. veebruaril, 22. märtsil, 10. mail,
14. juunil, 9. augustil, 20. septembril, 8. novembril ja 20. detsembril.

Dzirnavu tn 2
Valmiermuiža
T. 20264269
www.gardumuti.lv
GPS: 57.5559, 25.4311

SÜNDMUSTE KALENDER
01.-31.01. Kunsti- ja osalusfestival
NATURE/URBAN/FUTURE Siguldas
www.natureurbanfuture.org
25.-26.01. Viessmann Maailma karikavõistlused
kelguspordis. www.tourism.sigulda.lv
01.-09.03. Sigulda Talvefestival
www.tourism.sigulda.lv
27.04.
SEB Mägirataste maratoni etapp
Cesis - Valmiera. www.velo.lv
02.-03.05. . Läti Istikuteparaad Siguldas
www.staduparade.lv
17.05.
Cesis’i, Valmiera, Turaida rahvusva
heline muuseumiöö
www.muzeju-nakts.lv
08.06
Laulupeo 150. aastapäevale
pühendatud juubelipidu Dikļi’s
www.kocenunovads.lv
21.06.
Suvine pööripäev Turaida muuseumkaitsealas. www.turaida-muzejs.lv
28.06.-.
Kunstifestival „Cēsis`14”
20.07.
www.cesufestivals.lv
28.06.
Ungurmuiža ooperamuusika väike
festival. www.ungurmuiza.lv
03.-06.07. XI Festival Kremarata Baltica Siguldas
www.baltaisfligelis.lv.
06.07.
SEB Mägirataste maratoni UCI etapp
Siguldaa. www.velo.lv
06.,13.,
Beethoven ja Sigulda - muusikaline
20.,27.07. hommikusöök Sigulda Uue lossi aias
www.tourism.sigulda.lv
11.,18.,
2014. – Elav muusika õhtud
25.07.
Valmiermuižas
ja 01.08.
www.valmiermuiza.lv
10.-13.07. Dikļi palee retro-ralli
http://diklipalacehotel.com/

23.-27.07. Rahvusvaheline kuumaõhupallide
festival „Valmieras Kauss 2014”
www.valmiera.lv
26.07.
IV Bluusifestival Siguldas
www.bluesfest.lv
26.07.
Āraiši pidu
www.amata.lv
27.07.
Araisi leivapäev
www.amata.lv
1.08.
Turaida kivilossi 800. aastapäev
www.turaida-muzejs.lv
01.-03.08. Muusikafestival "Hea Loodus"
Ratnieks´is. www.labadaba.lv
09.08.
Sigulda kontserdisaalis vabas õhus
www.tourism.sigulda.lv
09.08.
Cesis’i ja Araisi Liivimaa pidu
www.cesis.lv
10.08.
Dikļi lossi Aiapidu
http://diklipalacehotel.com/
16.08.
„Šubertiāde” Ungurmuižas,
www.ungurmuiza.lv
07.09.
Läti Jalgratturite ühingu sõit Siguldas
www.velo.lv
14.09.
Valmiera maraton
www.valmieras-maratons.lv
20.09.
Baltlaste päev Āraiši lossis
www.amata.lv
04.10.
Tuleöö Vienkoci pargis
www.vienkoci.lv.
11.10.
Simjuds’i ajalooline laat Valmieras
www.visit.valmiera.lv
25.10.
Mägimaraton Siguldas
www.raid.lv
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Mineviku tunnistajad soomuskalad
Käesoleval aastal möödub 40 aastat
Baltimaades suurima rahvuspargi - Gauja RP
loomisest - mis kaitseb Gauja ürgoru ja seda
ümbritsevaid rikkusi, samuti mahukat taime-,
linnu- ja putukaliikide mitmekesisust.
Gauja ürgoru ajalugu ulatub rohkem kui
350 miljoni aasta tagasesse aega, kuid oma
praeguse kuju see omandas jääaja lõpus, kui
liustiku sulaveed moodustasid iidseid orgusid.
Parki ennast läbib Läti pikim jõgi Gauja
(452 km), mis varem oli kaubatee, mille
kallastel rajasid oma asulaid liivlased. Juba
13. sajandil siin rajati tugevaid kivilosse, mida
piirasid järsud nõlvad ja sügavad orud. Nende
ümber kasvasid linnad oma majandus- ja
kultuurieluga.
Praeguseks on park koht, kus kõrvuti uute,
hubaste külalistemajade, restoranide ja
puhkealadega elavad minevikulegendid, mis
pajatavad endistest aegadest. Siin saab
igaüks proovida tunda vanade losside iidset
aurat, suunduda energialaenguteks
esivanemate pühadesse paikadesse ja
kontrollida tervendavate allikate jõudu. Sama
hästi võib puudutada kuningate istutatud puid,
püüda kuulata kuidas kajab hääl liivakivi
kaljudes, või lasta loodusradadel tutvustada
end metsa-aaretega. Seda tuleks nautida
kiirustamata, andudes maitsele, lõhnale ja
värvidele, mis viivad tutvuma kohalikku
elurütmiga. Seda saab kõige paremini teha
matkates jalgsi, jalgrattaga või ratsa hobusel,
samuti paadis, lubades sind kanda Gauja
rahulikul voolul.

Tänapäeva Gauja RP territooriumi Devoni
perioodil - 400 miljonit aastat tagasi - katis
madal ja soe meri, mille põhjas moodustus
dolomiit ja liivakivi. See oli koduks soomuskaladele, millest tänapäevani on säilitud palju
fossiile. Ka praegu pargis võib leida kohti,
kus Devoni kihtides on säilinud terved
soomuskalade kehad.

Loodustundja Gauja RP
võib tabada mõne neist
haruldastest liikidest:
Hariliku kopsusambliku
Lobaria pulmonaria
Helgiku
Schistostega pennata
Põhja-nahkhiirt
Eptesicus nilsonii
Jäälinnu
Alcedo atthis
Mitmeaastast metskuukressi
Lunaria redivia

Rohkem kui 300 kunstlikult loodud koobast,
millest paljud olid loodud juba 18. sajandil,
inimesed hoidsid seal toitu, kuid Tsaari ajal
paberivabrik hoidis siin ka paberit. Koobaste
saladus on nende eriline temperatuur, mis nii
suvel kui talvel on stabiilne. Mõned neist
kasutatakse ka tänapäeval, aga külastada neid
võib ainult giidi saatel, kuna tuleb jälgida mitmed
keskkonnakaitse ja -ohutusnõudeid.
Līgatne, tel. 641536169, 29189707,
www.visitligatne.lv.
GPS: 57.2335, 25.0396

9 I Svētavots (Pühaallikas)

Svētavots ei jäätu ka talvel ja kui uskuda
muistendit, siis on tal ka tervendavad võimed.
Ümber allika on rajatud jalutuspark, mida,
eelneval kokku leppides, on võimalik külastada
giidi saatel. Inimesed räägivad, et kes Maara
päeval veel enne päikesetõusu jõuab end pesta
Svētavots´is ja tuua koju jäänutele vett,
unustamata viia see tagasi enne päikeseloojangut ja valada tagasi, see on vaba igasugustest
haigustest. Lisaks allikal olevat violetne aura,
mistõttu see on hinnatud kuue tärniga.
Cēsise regioon, tel. 26385633,
www.svetavots.lv. GPS: 57.3045, 25.2338

10 I Zvārte kivim

Liivakivipaljand ja pank vaatekohaga on üks
ilusamaid Läti maastike. Kivimi juures algab
jalgsi marsruudid mööda Amata jõge. Kunagi
Vana-aasta, Nelipühade ja Jaaniöödel ümber
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kivimi toimusid suured nõidade ja saatanate
mürglid. Praegu Zvarte kivimi külastuskeskus
pakub jalutuskäike läbi Nõdade niitu, kes
paljastab tarkade naiste saladusi, vanu loitsusid
ja kasutatavad taimed.
Amata regioon GPS: 57.2474, 25.1423

11 I Suur Ellīte (Suur Põrgu)

Koobas (tuntud ka kui Liepas Ellīte, Ellīte,
Saatana ahi, Saatana koobas, Liepmuiža koobas
ja, Liepas koobas, Saatana kamber) koos
allikaga on juba iidsetest aegadest olnud
populaarne ja oluline pühapaik. Suure Ellīte
kaljud on tekkinud heledast liivakivist ja see
äratab tähelepanu oma ebatavalise kujuga –
koopa sissepääsu juures on nukid, pilud,
õõnsused ja Lätile ainulaadne arkaad.
Svetavots´i vett, mis voolab koopa kõrval,
peetakse eriti väärtuslikuks. Suur Ellīte on
riikliku tähtsusega arheoloogiline mälestusmärk
alates 1974. aastast - kaitsealune geoloogiline,
geomorfoloogiline loodusobjekt ja kultuuri-ajalooline mälestusmärk. Loetakse, et koopal on
umbes 7000 aastat, kuigi esimest korda
kirjanduses seda on nimetatud 1791. aastal.
Priekuļi regioon GPS: 57.3836, 25.4275

12 I Väike Ellīte

Heledast lubjakivist koobas on moodustunud
valges liivakivis kolmnurkse lõhena. Usutakse,
et väike Ellīte kunagi on olnud vana kultusepaik
ja selles on elanud saatan, kui seda heideti välja
Suurest Ellīte´st.
Priekuļi regioon GPS: 57.3738, 25.4443

20 I Gūdu kivim

250 m pikk ja 18 m kõrgune liivakivist kaljut
sageli imetletakse tema sarnasuse tõttu
hiiglasliku laevavööriga. Kivimi kohta
jutustatakse, et selle läheduses oleva Guda
talus kunagi elas väga ihne peremees, kes
lubas oma hinge saatanale. Saatan siis ka
tõmmanud teda mööda järsu panka kogu raha
kotiga sügavasse neelu Guda kaljude vastas.
Sellest neelust möödudes, parvetajad alati
annetasid hõberaha, et pääseda mööda edasi
kavalast kurvist. Kui mõni neist uppus, siis
tema leidmiseks tuli lasta Gauja jõkke leib
põleva küünlaga. Kus küünal kustub, sel tuleb
ka uppunu otsida.
Pārgauja regioon GPS: 57.2494, 25.0047

21 I Katrīna kivim

Ilus liivakivi kivim asub Ligatne loodusradade
juures, kiires jõekäärus. Kivim olla saanud oma
nime tütrest nimega Katrina, kes õnnetu
armastuse tõttu otsustas minna vabasurma,
hüpates kivimist Gauja jõkke.
Pārgauja regioon GPS: 57.2530, 25.0154

22 I Maastiku pank

Üks kõrgemaid kaljupaljandid Lätis pakub
suurepäraseid vaateid Amata jõe ürgorule,
talvel aga loob muljeidavaldavaid jäälangusi.
Amata regioon GPS: 57.2383, 25.1979

23 I Cīrulīši loodusrajad

Erineva pikkusega ja hästi tähistatud jalgsi- ja
jalgrattarajad Gauja jõe kaldal tutvustavad
geoloogilised protsessid ja muutused
keskkonnas, mis on toimunud alates jääajast.
Rajad tutvustavad mitmete huvitavate
objektidega, nagu Peegelkaljud ehk Hundikuristik. See on 350 miljoni aasta vanune iidne kalju,
mille jalamil loksub Gauja vanajõgi.
Cēsise regioon. GPS: 57.3069, 25.2215

24 I Brasla jõe alamjooksu kivimid
Pārgauja ja Krimulda regiooni piirijõe - Brasla alamjooksus umbes 2 km pikkuses kallastel
võib täheldada 12 liivakivi paljandit, mis on
3
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kaitstud geoloogilised mälestised. Marsruut ei
ole looduses maha märgitud.
Pārgauja regioon GPS: 57.2887, 24.9381
(Soovituslik koht auto parkimiseks)

25 I Avotbirzs ja Svētavots

Brasla jõgi siin oma sängi on murdnud
liivakivimisse ja moodustanud kuni 25 m
kõrgeid pankasid. Suurte kaljude ülaosas asub
Svetavots, kuid Avotbirze´s kasvab Lätis harva
esineb Kanada hemlok kuusk.
"Avoti", Lēdurga vald, Krimulda regioon
GPS: 57.3287, 24.9015

26 I Punased kaljud

Umbes 10 m kõrgused liivakivist kaljud, mis
paljastuvad Gauja vanajõe pangal 200 m
pikkuselt, tuntakse ka kui Raiskums´i kivimit.
Kivimist voolab välja mitmed allikad ning eriti
populaarne on Rūcamavots, kus asjatundjad
võtavad vett. Sellel on natuke ebatavaline
maitse (keetes tunneb rauda).
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon
GPS: 57.3200, 25.2205

27 I Tunnetuste park Gauja jõe
äärsetel kallastel
(Gaujas Stāvo krastu Sajūtu
parks)

Koiva jõe järskude kallaste territooriumil Jānis
Dāliņši staadioni lähedal on igal loodusearmastajal võimalus minna jalutuskäigule mööda
2,7 km pikkust rada, mis on kombineeritud
erinevatest looduse elementidest. Tunnetuste
rada aitab äratada kõiki viite meelt: kuulmist,
nägemist, kompimist, haistmist ja maitsmist.
Jalutuskäigu ajal avaneb üks kõige maalilisemaid vaateid Koiva jõe kallastele. Läheduses
asuvad ka kiired Kazu kärestikud, mis olid
vanasti loodud Koiva jõe vooluaeglustamiseks..
Tunnetuste park on hea koht linnuvaatlemiseks.
Valmiera, J.Dāliņa tn 2, Tel: 64224184,
www.sajutuparks.lv, GPS: 57.5409, 25.4405
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33 I Ungurmuiža

1732.aastal ehitatud, hiiglaslikest tammedest
ümbritsetud parun von Kampenhauzeni
sünnikodu on ainus Lätis säilinud barokkstiilis
puitloss ja üllatab oma rikkalike, iidsete
maalingutega. Tänapäeval kutsub ta külastajaid
tutvuma interjööri maalingutega ja nautima erilist
atmosfääri, juues teed teemajas.
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon,
tel. 22007332, www.ungurmuiza.lv.
GPS: 57.3625, 25.0887

34 I Veselava mõis ja park

Mõisahärra elamu on ehitatud suuremal, ovaalsel
saarel, mis on igalt poolt ümbritsetud veega
täidetud kraaviga. Eeshoovile viib kaks
põllukividest kaarsilda. Omakorda kilomeetri
kaugusel pargis võib leida Armastuse allika ja
energiakuuski.
"Viesturi", Veselava vald, Priekuļi regioon,
tel. 26100962. GPS: 57.2899, 25.4776

35 I Skangaļi mõis

Mõisa keskus koosneb seitsmest hoonest – siin
on nii külalistemaja ja vaimse arengu keskus, kui
ka Olof Palme muuseum. O.Palme oli Rootsi
peaminister, kes Skangales veetis oma
lapsepõlve suved. Praegu mõisa külalistemaja
kutsub teid nautima läti roogasid rootsi laual.
"Skangaļi", Liepa vald, Priekuļi regioon,
tel. 26175981, www.skangali.lv.
GPS: 57.3990, 25.4943

36 I Inciems´i mõis ja park

Mõis tekkis 17.sajandi alguses. Pärast põllumajandusreformi 20. sajandi alguses mõisa oma
valdusse sai luuletaja Viktors Eglitis. Luuletaja
poeg, kirjanik Anšlavs Eglitis 1962. avaldatud
raamatus "Pansion lossis" kirjeldas põnevaid ja
eredaid mälestushetki Inciems´is veedetud
suvedest. 2006.aastal lossi pargis avati
A.Eglītis´ele pühendatud monument, kuid alates
2010. aastal – turismi-, hariduse- ja kultuurikeskus.
Inciems, Krimulda regioon,
tel. 26060474, www.inciems.lv.
GPS: 57.2303, 24.8036
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37 I Krimulda kirik

Üks vanimaid kivikirikud Lätis, asutatud 1205.
aastal pärast liivlaste pealiku ja kuningas Kaupo
naasmist Roomast, kus ta külastas paavsti
Innocent´it. Kiriku läheduses on Kubesele
lossimägi, kuid selle jalamil mägi, mida
arvatakse olevat Kaupo matmispaigaks.
Krimulda regioon GPS: 57.1636, 24.7684

38 I Sigulda evangeelne
luteri kirik

Hoone, millest esimesed kirjalikud tõendid
ulatuvad 15.sajandisse kui Püha Bartholomeuse
kirik, uhkustab Robert Tilbergs´i 1930.aastal
loodud altarimaaliga "Kristus Ketsemani aias",
2001.aastal paigaldatud malmkella ja Valdis
Attala loodud "Nööpmosaiikidega."
Baznīcas tänav 2, Sigulda.
GPS: 57.1624, 24.8523

39 I Turaida kirik

1750.aastal loodud palvela on üks vanimatest
puitkirikutest Lätis ja asub Turaida muuseumkaitseala territooriumil, Baznīckalns´is, mis on
ühtlasi ka vana kalmistu ala. Kiriku läheduses
asub Turaida roosi memoriaal.
Turaidas tänav 10, Sigulda,
tel. 67972376, www.turaida-muzejs.lv.
GPS: 57.1868, 24.8478

28 I Turaida
muuseum-kaitseala

1 I Gūtmani koobas

Zilaiskalns´il asub iidne Ohvrikivi
kunstlikult loodud kausi-kujulise
süvendiga. Zilaiskalns´i eriväest inimesed
jutustavad nii: iidsetel aegadel, kui mäe
otsas olev silmahaigusi ravitsenud allikas
kuivanud, selle asemel ravitsemiseks
kasutatud Zilaiskalns´i liiva. Aga kui Rootsi
kuningas Karl XII mäge tahtis kasutada
sõjalisteks vajadusteks, protestisid selle
vastu mitte ainult elanikud, vaid ka loodus
ise - järeleandmatu vihm ei võimaldanud
sõduritel juurdepääsu mäele. Arvatakse ka,
et Zilaiskalns on olnud nõidade kohtumispaik, nii et inimesed tulevad siia, et
ennustada ja annetada. Pühapaigaga on
seotud ka kuulsad inimesed - legendaarne
Zilaiskalns tervendaja Marta, ehk Marta
Rancāne, samuti Liivima kangelane Imanta,
mis ühe legendi järgi maeti Zilaiskalns´i
Ohvrimäel.
Kocēni vald, Kocēni regioon.
GPS: 57.5485, 24.6915

Balti suurim koobas on ka selle vanim
turismiobjekt, mille seinad on olnud paljude
sündmuste tunnistajad ja säilitavad kirju juba
17. sajandist. Teadjad räägivad, et koobas on
moodustunud liivlaste juhi Rindaugas naise
pisaratest, kes, mõistetud süüdi truudusetuses, oli kaevatud Gauja kaldasse. Tema
kurbust veel tänapäevalgi tunnistab siinsamas
allika kohin. Teised jälle räägivad, et allikal on
võime tervendada. Seda, kunagi ravitsedes
inimesi, kasutanud mees, kes on olnud rahva
seas tuntud kui "gut mann." Tema nime järgi
siis koobas ka nime sai. Siinsamas on
sündinud ka kaunis lugu Turaida roosist, kes
koopa juures salaja kohtus oma armastatud
Viktoriga.
Sigulda regioon. GPS: 57.1761, 24.8426

2 I Ērgli kaljud

700 m pikk liivakivipaljand on monoliitsem
liivakivi sein Baltikumis. On kuulda, et kaja
selle kivi vastu kõlab nagu orel, sellepärast
kaljud kunagi olid tuntud kui Oreli (Ērģeļu)
kaljud. Kõndides mõõda matkaradu ja
külastades vaateplatvorme, vaateks avaneb
Gauja oru maastik.
Priekuļi regioon.
GPS: 57.3595, 25.2582

6 I Sietiņiezis (Sõelakivim)

Suurim valge liivakivi paljand Lätis mitme
maalilise niši, õõnsuste ja koobastega.
Kivimist mõõda viib heakorrastatud
loodusrada.
Räägitakse, et kivim sai oma nime tänu
selle pinda augustatud, metsikute mesilase
loodud orgudele. Omakorda selle suurim
kühm sain oma nime - Saatanakand
vanakurja enda tõttu: see olla sellest
lükkunud, et hüpata üle Gauja Liepa poole,
Suure Ellite (Põrgu) koobasse.
Veel teised teavad rääkida saatanast palju
enam – see, üritades põgeneda Suure Ellite
koopast, ehitatud Sietiniezis´e kõrval silla
ja mütsi sisse just nagu naere, korjanud
kive.
Vaidava vald, Kocēni regioon.
GPS: 57.4305, 25.3829

3 I Līgatne loodusrajad

Lubades loodusradadel viia end mõõda
erinevaid marsruute, mõne meetri kauguselt
on võimalik kohata metsloomi ja -linde, kes
tarade taga elavad oma looduslikus elupaigas.
Need on siia toodud erinevatest Läti paikadest
ja enamik on olnud vigastatud või kodustatud
loomalapsed, kes ei ole suutnud ellu jääda
ilma inimese hooleta ja iseseisvalt leida toitu.
Līgatne, tel. 64153313, 28328800,
www.gnp.lv GPS: 57.2484, 25.0154

4 I Kvēpene hiidtamm

7 I Ķūķi kaljud

Võimsam Gauja RP puu ja üks kohevamatest
tammedest Lätis. Mitte asjatult paljud
võrdlevad seda selle tugeva puuga, mis on
kujutatud 5-lattisel pangatähel. Tamm, mille
ümbermõõt ulatub 6 meetrini ning kõrgus 20 m, kasvab Gauja ürgoru parempoolse
panga nõlval.
Raiskums`i vald, Pārgauja regioon.
GPS: 57.2769, 25.1813

Lätis võimsaim devoni perioodi liivakivipaljand pikkusega kuni 500 m ja kõrgusega
43 m. Kivimi alguses on nähtavad
kärestikud, mille suhteline langus on
0,5 m/km. Kohe pärast kärestike, kivimi
kõrgeima punkti vastas asub Gauja
sügavaim neel (umbes 7 m). Ka kaljudel on
oma lugu rääkida - need oma nime on
saanud lähedal oleva Ķūķise talu järgi, kuid
Ķūķi pudru ehk kõrt oli traditsiooniline läti
roog talvisel pööripäeval.
Raiskums´i vald, Pārgauja regioon.
GPS: 57.2741,25.1066

5 I Zilaiskalns

Loode Vidzeme kõrgeim tipp (127 m üle
merepinna) on ühtlasi ka iidne pühapaik,
keskaja kalmistu ja looduskaitseala.

Läti külastatavam muuseum, kus saab tutvuda
väljapanekutega arheoloogia-, arhitektuuri-,
ajaloo- ja kunstiajalooga, mis jutustab sündmustest juba alustades 11. sajandist. Siin on
talletatud palju lugusid - nii keskaegse lossi ja
kiriku, Gauja liivlaste, vana mõisa keskuse ja
Dainu mäe kohta.
Turaidas tänav 10, Sigulda,
tel. 67972376, www.turaida-muzejs.lv.
GPS: 57.1868, 24.8478

29 I Sigulda lossikompleks

1926.aastal rajatud luterlik kirik on riikliku
tähtsusega arhitektuurimälestis, kuid omal ajal
selle ruumid on kord kasutatud sööklana, hiljem
ka laona. Kirik, mille viimistluses on kasutatud
kohalik lubjakivi, on nüüd täielikult taastatud.
Stīveri, Sigulda regioon GPS: 57.1019, 24.8226
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13 I Vējiņi maa-alused järved

Ainulaadne koopasüsteem maa-aluste ojade ja
kahe maa-aluse järvega. Siin on ainsad
teadaolevad maa-alused järved Baltimaades.
Suure järve pindala - 30 m2, pikkus 14 m,
sügavus kuni 2 m. Väikese järve pindala - 15 m2,
pikkus 6 m, u. 5 m sügav. Suurte maa-aluste
tühimike kohal on ainult 6 m paks, habras
liivakivi ja kvartaarsetete kiht, sellepärast
maa-aluste järvede vaatamine on võimalik ainult
giidi saatel.
"Vējiņi", Straupe vald, Pārgauja regioon,
tel. 29354189, www.pazemesezeri.lv.
GPS: 57.3398, 24.9071

14 I Gleznotāju (Paradīzes) mägi

Eriti maaliline vaade kohas, millest avaneb Gauja
ürgoru maastik. See on inspireerinud selliseid
kunstigeeniuse nagu J. Feder, J. Rosenthal ja
V. Purvītis, mis on kohale andnud ka selle nime.
Mäelt avaneb suurepärane vaade Turaida lossile.
Sigulda regioon GPS: 57.1748, 24.8658

15 I Velnalas kaljud ja koobas

See Gauja ürgoru kõige võimsam kaljusein on
kaitstud geoloogiline objekt. Selline on ka Velna
koobas - iidne kultuskoht, mis on kivimis
tekkinud 8 m kõrgusel veepinnast. Need, kes
tunnevad selle koha hästi, kindlasti jutustavad,
kuidas saatan põgenedes, peitis end siin koopas
ja magades, oma hingeõhuga tahmas ära kogu
koopa seinad üleni mustaks. Järgmisel õhtul
põgenes ülevalt ja jooksis otse Gauja neelu, kuhu
veel siiani tõmmatakse mõnda tähelepanematut
külastajat.
Sigulda regioon GPS: 57.1496, 24.8118

16 I Ķeizarkrēsls (Keisri tool) ja
Ķeizarskats (Keisri vaade)

Suurepärased vaatekohad kõrgel Beite pangal
avastavad Gauja ürgoru maastiku, mis hakkas
moodustuma rohkem kui 300 miljonit aastat

82 I Priekuli terviserajad

Suusatamine - laskesuusatamise kompleksi
"Priekuļi" ümbruses loodud aktiivse puhkuse
rajad - 2,3 kilomeetrine Vanagkalns´i –
Mežavots´i rajal ja 3,8 kilomeetrine Päikesemäe
rajal tegevust leiavad kõik kepikõnni, jooksu- ja
rattakrossi harrastajad. Lisaks rajad kulgevad
mööda Vaive jõe oru nõlvasid, millel on
iseloomulik muutuv reljeef ja mitmekesine
taimestik.
Priekuļi regioon. GPS: 57.3058, 25.3788

83 I Lennud kuuma
õhupalliga

Neile, kel meeldivad üllatused ja seiklused,
südamelähedasem on võimalus tunda end
linnuna ja vaadata maad õhupallilt.
Matkaklubi " Altius", tel. 67611614,
www.altius.lv
76

AKTIIVSED TEGEVUSED
76 I Aerodium

Lend vertikaalses tuuletunnelis võimaldab
igaühele täita inimkonna iidset unistust vabast
lennust.
Riia–Sigulda maantee 47. km, tel. 28384400,
www.aerodium.lv. GPS: 57.1333, 24.7861

77 I Bobi- ja kelgurada
"Sigulda"

Sigulda bobi- ja kelgurada linna külalistele
annab võimalust nautida seda, mis on tavaliselt
kättesaadav ainult professionaalsetel
sportlastel – laskumisrada on üle 1420 meetri
pikk, 16 kurvi ja 200 m pikkune pidurdusteekond.
Šveices tänav 13, Sigulda, tel. 29185351,
www.bobtrase.lv. GPS: 57.1508, 24.8408

78 I Köisraudtee üle
Gauja jõe

Teekond vaguniga ainsal seda tüüpi õhkköisraudteel Baltimaades avardab vaadet kiiresti
muutuvale maastikule üle Gauja ürgoru,
Turaida lossi, samuti sillale üle Gauja, Krimulda
mõisa ja Sigulda bobirajale. Aga need, kes
soovivad rohkem põnevust, võivad proovida
benjihüppeid vagunist.
Poruka tänav 14, Sigulda, tel. 67972531,
www.bungee.lv. GPS: 57.1645, 24.8458

79 I Seikluspark "Tarzan"

Baltimaades suurim vabaõhu seikluspark
pakub meelelahutust kogu perele – seal asub
kelgurada, puudes takistusrajad suurtele ja
väikestele, toolitõstja, katapult ja laste
benjihüppe batuudid.
Peldu tänav 1, Sigulda, tel. 27001187,
www.tarzans.lv. GPS: 57.1596, 24.8386

80 I Kõrgete köite park "Siilitorn"
Ida-Euroopa kõrgeim puittorn, mis meenutab
25 m kõrget liivakella, tagab rohkem kui
20 erinevat väljakutsuvaid tegevust, samuti
hiigelkiik 7 meetrise vabalangemisega.
"Laurenči", Sigulda regioon, tel. 28685890,
www.ezi.lv. GPS: 57.1403, 24.8177

81 I Suusatamise laskesuusatamise kompleks
"Priekuļi"

Rada, mille kogupikkus on 10 km, talvel
aktiivselt külastavad murdmaasuusatamise
armastajad, kusjuures 2,6 km pikkune lõik on
valgustatud. Aga suvel rada ootab kõiki, kes
soovivad proovida rullsuusatamist. Lisaks on
olemas ka lasketiir.
Priekuļi regioon, tel. 29110053,
www.olimpiskaiscentrs.cesis.lv.
GPS: 57.3058, 25.3788

84 I Seikluspark
"Mežakaķis"

Koht, mida külastada koos pere, sõprade või
töökaaslastega - siin meelelahutust pakuvad
tõkked, trossid, võrgud, erineva konstruktsiooniga sillad, kiiged, palgid, köied ja redelid,
laskumine mööda trossi, suusarada, võrkpalliväljakud, Alpi stiilis külalistemaja, saunakompleks, kõrts ja ka seminariruumid.
Senču tänav 1, Sigulda, tel. 67976886,
www.kakiskalns.lv. GPS: 57.1431, 24.8291

85 I Puhkekeskus
"Reina trase"

Puhkus, sobiv nii rahuliku kui ekstreemsemate
meelelahutuste armastajatele – 9 auguga
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tagasi. Oma praeguse välimuse ürgorg omandas
12-13 tuhat aastat tagasi, kui seda kujundas
ümber liustiku sulavett siia kandnud muda.
Kohanimed on tekkinud tänu Vene tsaar
Aleksander II visiidele Siguldasse. Oodates
kõrget külalist, Sigulda ja Krimulda ümbruses
ehitati siugjas tee, spetsiaalselt ehitatud ajutine
puusild üle Gauja ja rajatud vaatekoht Gauja
ürgoru kaldal. Kuna valitseja oli vaimustatud
imelisest maastikust, koht sai nime Ķeizarskats.
Selle lähedal on paigaldatud Ķeizarkrēsls.
Sigulda. GPS: 57.1427,24.8241

17 I Amata rada

1207.aastal ehitatud Liivi ordu Sigulda loss oli
algselt planeeritud kastelli tüüpi linnuseks, kuid
hiljem sai ümberehitatud konvenditüüpi hooneks.
Tänapäeval keskaegse aura otsijad ronivad
Põhja- ja Peavärava torni, samuti jalutavad lossi
müüridel. Sigulda Uus loss ehitati 1878.aastal
neo-gooti stiilis mõisaomaniku Kropotkini
elamuks, kuid nüüd selles hoones asub Sigulda
maavalitsus.
Pils tänav 16/18, Sigulda,
tel.67971335, www.tourism.sigulda.lv.
GPS: 57.1656, 24.8506

30 I Cēsise lossikompleks

Cesise Keskaja loss, kus ajavahemikus 13. kuni
16. sajandini asus Liivi ordu meistri residents,
oma Lääne tornist avab vaadet Cesise linnale,
kuid neile, kes laskuvad Lõuna torni keldrisse,

1896. aastal ehitatud loss rajati parun Paul von
Wolffi ajal, saades tüüpiliseks neo-barokkstiilis
hooneks. Hoonet restaureerides on säilitatud
puidust viimistluselemendid, vanade ahjude,
kaminate kollektsioon. Praegu lossis tegutseb
4-tärni hotell, restoran ja spa kompleks.
Dikļi, Kocēni regioon,
tel. 64207480, www.diklupils.lv.
GPS: 57.5978, 25.1025

15 km pikkune rada kutsub tutvuda Amata jõega
ja kõndida mööda ürgoru järskude, kuni 45 m
kõrguste liivakivi- ja dolomiitpanku.
Zvārte kivimi parkla, Amata regioon,
www.gnp.lv. GPS: 57.2495, 25.1476

19. Sajandil rajatud veskist on nüüdseks säilinud
paisu, kiirvoolu ja langatuse kompleks.
Omakorda veski veehoidla juurest algab
maalilisemad jõe alamjooksu kaljupaljandid,
millest muljetavaldavam on 40 m pikk ja 18 m
kõrge, peaaegu vertikaalne punase liivakivi sein.
Priekuļi regioon GPS: 57.3308, 25.3926

44 I Dikļi – Laulupeo häll

Dikļi on koht, kus 1864.aastal algas üks
ilusamaid Läti traditsioone - Laulupidu. Kirjanik,
pastor ja õpetaja J. Neikens neid korraldas
Neikenkalniņs´is, mille jalamil praegu on rajatud
ilus vabaõhulava. Omakorda Dikli Laulupeo
ekspositsioonis on koondatud materjalid läti
kultuuri- ja haridussündmustest 19. sajandil,
samuti lugusid esimese koori loomise
algaastatest, alates esimesest piirkondlikust
Laulupeost.
Ekspositsioon "Grāvelsiņi", Dikļi, Kocēni
regioon, tel. 26649685, www.kocenunovads.lv.
GPS: 57.5973, 25.0943

19 I Ezernieki karstiala

See ainulaadne geoloogiline objekt on
moodustunud karsti protsessides, kui kivimitel
keemiliselt lagunedes, on tekkinud orud, ja
koonusekujulised langatused ja kaks järve,
millest üks aeg-ajalt kipub täiesti maa alla
kaduma.
Allaži vald, Sigulda regioon
GPS: 57.0850, 24.8111

30

Ajalooürikutes on kirik mainitud juba 17. sajandi
esimesel poolel, kuid selle praegune hoone
ehitati 1848.aastate paiku. Kirikus, kus pastorina
19. sajandi teisel poolel teenis kirjanik ja õpetaja,
J. Neikens, näete ühe silmapaistvamat
kunstiteost Vidzemes – manerismi stiilis puidust
nikerdatud kaunistustega kantslit (1699.asastast)
ja altarit (1698.aastast).
Dikļi, Kocēni regioon, tel. 29124453
GPS: 57.5966, 25.0743

28

13.sajandil rajatud kirikust on säilinud altari
osa, kuid hoone ise on hilisematel sajanditel
mitu korda ümberehitatud. Rubene koguduse
1208. aastal asutas ja oli ka pikalt selle preester
kroonik Letu Heinrich (Läti Henrik), juhtides
esimest kogudust Läti ajaloos, mille liikmed
olid eranditult letid (latgalid). Külastamist
tellida telefonitsi.
Rubene, Kocēnu regioon, tel. 64230432,
22307210 GPS: 57.4681, 25.2660

45 I Līgatne paberivabrik ja paberivabriku küla ajalooline hoonestus

Ainus veel hetkel tegutsev paberivabrik
Baltikumis, rajati juba kaugel 1815. aastal ja nüüd
võib end nimetada üheks vanimaks ja traditsioonide rikkamaks paberitootmise ettevõtteks kogu
Euroopas. Omakorda Paberivabriku küla on
autentne 19. sajandi tööstus- ja puithoonestuse
ansambel, mis võimaldab teil avastada Ligatne
elanike eluviise läbi sajandite.
Pilsoņu tänav 1, Līgatne,
tel. 64153169, 29189707, www.visitligatne.lv.
GPS: 57.2371, 25.0419

46 I Serpentiintee

Balti ainuke serpentiintee on populaarne koht
romantilisteks jalutuskäikudeks. Esmakordselt
see rajati 1862.aastal, kui ettevalmistamiseks
suureks sündmuseks - Vene tsaar Aleksander
II visiidiks, püstitati esimese puidust sild üle
Gauja jõe.
Sigulda. GPS: 57.1699, 24.8305

47 I Līgatne nõukogudeaegne
salajane varjend

Kaheksakümnendatel aastatel ehitatud varjend,
mis asub 9 m sügavuses rehabilitatsioonikeskuse
"Līgatne" all ja võtab enda alla rohkem kui
2000 m2, on ainulaadne koht, kus on säilinud
tuumasõja varjend autentsete ajastu eksponaatidega. Selle aja maitset tunda annab ka võimalus
maitsta kaheksakümnendate stiilis lõunasöök ja
osaleda reality-shows, olles ise uurijate rollis.
Individuaalsed ekskursioonid nädalavahetustel
kl. 12.00, 14.00 ja 16.00. Gruppidel ettetellimusel.
"Skaļupes", Līgatne vald, Līgatne regioon,
tel. 64161915, www.bunkurs.lv.
GPS: 57.2560, 25.0709
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1944.aasta sügisel More kandis toimunud
julmadest II Maailmasõja lahingutest Läti pinnal
meenutab 1992.avatud avatud skulptor H. Spriči
loodud More lahingute mälestuskivi, taastatud
kaevikute lõigud ja punker, samuti memoriaalsein
lahingutes langenud leegionäride nimedega ja
2002.aastal uksed avanud More lahingumuuseum.
"Kalna Kaņēni", More vald, Sigulda regioon,
tel. 29446115, www.moresmuzejs.lv.
GPS: 57.0796, 25.0617

54 I Āraiši tuulikud

19. sajandil ehitatud Hollandi tüüpi tuulikud
kutsub vaatama taastatud veskiseadmeid ja
võimaldavad täielikult jälgida teradest jahu
saamise protsessi.
Āraiši, Amata regioon,
tel. 29238208, www.tourism.cesis.lv.
GPS: 57.2527, 25.2682

55 I Skulptuur
"Sajanditel möödudes"

M. Jansoni pronksi valatud öövaht, kes, hoides
käes jalutuskepi ja laternat, sammub läbi
sajandite ja sümboliseerib võitu pimeduse üle,
tuntakse ka kui "Ajavana" või "Tulekandjana".
Tavaliselt kõige enam tähelepanu pööratakse
laternale, mis on juba saanud Cesise ametlikuks
sümboliks. Räägitakse, et hõõrudes laternat, on
võimalik näha oma tuleviku ja valgus näitab teed
headele mõtetele ja tegudele.
Torņa tänav, Cēsis.
GPS: 57.3124, 25.2717

Luuletaja Eduards Treimanis- Zvārguļis´e
1900.aastal Rauna suudmes Gauja juures
ehitatud maja on nimetatud Leukādijaks
(Leukaadia - kreeka saar Joonia meres), sest
sellise nimega seda nimetada ajendas kaunis
ümbrus. E. Treimanis- Zvārguļis seal algselt
veetis suved, kuid 1919.aastal asus sinna elama
alaliselt. Samuti maetud on luuletaja omal soovil
siin - aias, ümbritsetult rohelistest kuuskedest.
Priekuļi regioon.
GPS: 57.3639, 25.3647

58 I Valmiera muuseum ja Liivi
ordu lossivaremed

Ordu varemed ja Põhjasõjas laastatud linna
kindlustuse jäänused säilitavad meenutusi
Valmiera kesklinna kohta alates 13.sajandist
kuni tänapäevani. Valmiera muuseum ise, mis
on tunnistatud riigi arheoloogiliseks mälestusmärgiks, asub 8 hoones lossivaremete alal.
Muuseum pakub matku Valmiera ajalukku,
samuti näituste külastamisi näitusesaalides ja
pulmaprogramme.
Bruņinieku tänav 3, Valmiera,
tel. 64223620, www.muzejs.valmiera.lv.
GPS: 57.5395, 25.4289

59 I Vaidava lossimägi

Lossimäge, mida ümbritsevad kolme valli ja
kolme kraavi kindlustustesüsteem, koduloouurijad peavad üheks kohaks, kus võimalik, et asus
Beverina loss. Selle kõrval kaunis orus vuliseb
pühaallikas, mille veed on paljudele eritähendusega.
Targad inimesed ütlevad, et iidsetel aegadel
inimesed Vaidava lossimäel tahtsid rajada
Cesist, kuid seal elutses saatan, kes nõudis
rajajatelt taganemise tasu, muidu ähvardades
linn maha lammutada. Aga ehitajad raha anda ei
raatsinud, nii et saatan öösel lammutas maha
selle, mida ehitajad päeval olid rajanud. Nii ei
saanudki linna siia rajada ja otsustatigi Cesist
rajada mujale.
Vaidava vald, Kocēni regioon,
www.kocenunovads.lv.
GPS: 57.4580, 25.2690

Loomaarmastajaid haarab võimalus vabas
looduses näha ja soovi korral ka puutuda
kaameleid, laamasid, alpakad ja guanakod,
samuti minna nendega matkama. Läheduses ka
mitmed külalistemajad, saunad, samuti
parverent sõiduks mööda Gauja jõge.
"Rakši", Amata regioon, tel. 29468635,
www.kamieli.lv. GPS: 57.2756, 25.1979
100

Kohas, kus elab "rohelised ideed" on võimalik
tutvuda naturaalsetest materjalidest valmistatud
esemetega: Vienkoci paadid, skulptuurid,
liivakottidest maja, samuti ajalooliste hoonete
maketid.
"Vienkoči", Līgatne vald, Līgatne regioon,
tel. 29329065, www.vienkoci.lv.
GPS: 57.1933, 25.0455

62 I Amata ametite
maja

Sepikojas saab jälgida ehetesepa tööd, tutvuda
tööriistade ja iidsete latgalite ehetega. Lisaks
meister jagab teiega oma teadmisi ehete ja
sümbolite tähendusest, samuti kandmise
traditsioonidest.
Pils laukums 9, Cēsis,
tel. 29158436. www.kalve.cesis.lv.
GPS: 57.3133, 25.2710

64 I Līgatne lusikakoda

Koda kutsub tutvuma, kuidas enam kui 17 läti
puuliikidest tekkivad lusikad ja muud esemed,
samuti ise nende valmistamist proovida.
"Vanagi", Augšlīgatne,
tel. 26521467, www.spoonfactory.lv.
GPS: 57.1908, 25.0365

65 I Kalastuse
rahvamuuseum

Muuseum, mille eksponaadid isegi veel
tänapäeval lõhnavad veetaimede järgi ja võrgud
veel niisked, räägib loo sellest, kuidas püüdsid
kalu meie esivanemad ja kuidas see toimub
täna. Soovijatel on ka võimalus endal proovida
oma käte osavust.
Gaujas tänav 38, Līgatne, tel. 29232837.
GPS: 57.2548, 25.0447

66 I Loominguline töökoda
"Ezeriņi"

"Ezeriņi" kutsub tutvuda humoorikate kivi- ja
metallitöödega, külastama poekest, samuti
jälgima meistrite lihvitavaid kive.
Stalbe vald, Pārgauja regioon,
tel. 26371928, www.ezerini.lv.
GPS: 57.3757, 25.0391

67 I "Medus kāre"

Koht, kus saab kuulata lugusid mesilastest,
jälgida neid mesilas tarudes, avastama
mesilaste elu ja mee tootmise saladusi, vaadates
filme, samuti osalema erinevate õiemeede
degusteerimisel ja vahaküünalde valamisel.
On olemas ka pikniku- ja telkimiskohad.
"Zvirgzdi", Vaidava vald, Kocēni regioon,
tel. 28341533. GPS: 57.4632, 25.2452
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TASUB KÜLASTADA
Raudtee sild üle Rauna jõe
1889. aastal ehitatud kivisild, mille auks on kunagi välja antud
isegi postmark, on suurim omalaadne raudtee-ehitis
Baltimaades. Seda on kõige parem vaadata Cesis-Valmiera
autotee paremalt poolt.
Elektriautod "Siguldas tūre"
Ekskursioonid elektriautodega giidi juhtimisel võimaldavad
teil tutvuda Sigulda ilusamate vaatamisväärsustega
atraktiivsel ja keskkonnasõbralikul viisil.
Gaujas tramm
Ainuke Gauja tramm Lätis pakub ekskursioone vee peal. Siin
on üritused nii noorpaaridel kui üliõpilastel, kui ka võimalus
korraldada sünnipäevaüritusi jne. Toimib suvehooajal.
Päikesepark
Päikesepark ja selles loodud päikesekell sümboliseerivad
tungi valguse, soojuse, arengu ja heaolu järgi, ning aeg oma
igavese rütmiga järjestiku seab sündmused, määrates nende
jätkusuutlikkuse ja asjakohasuse. Nii et see on õige koht,
kuhu minna, et puhastada oma vaimu ja hinge.
Līgatne parv
Hoovuse jõuga juhitav parv on Läti tehnikaajaloo vaatamisväärsus, kusjuures hetkel ainuke parv üle Gauja. See on siia
rajatud pärast Teist maailmasõda, kui oli hävitatud sild üle
Gauja.
Safaripark "More"
Metsikute loomade park, kus 170 ha suurel pindalal
kasvatatakse umbes 300 punahirve, kabehirve ja valgeid
punahirve, on ideaalne koht neile, kes tahavad puhata linna
stressist meeldivas ja korrastatud keskkonnas. Samuti see on
esimene era hirvepark Lätis.
Eksootiliste lindude ja loomade kasvandus
Kasvandus pakub vaatamiseks Aafrika jaanalinde, kabehirvi,
mini lambaid, paabulinde, faasaneid ja suvel on võimalik osta
jaanalinnu mune ning tellida omleti.

Liepa vald,
Priekuļi regioon,
GPS: 57.3601, 25.3737

Sigulda, tel. 26022919,
www.impresso.lv

Valmiera, tel. 28685894,
www.ezi.lv.
GPS: 57.539, 25.4286
Priekuļi regioon.
GPS: 57.3119, 25.3538

Tel. 26351501,
www.gnp.lv.
GPS: 57.2549, 25.0444

"Saulstari", More vald,
Sigulda regioon,
tel. 29444662, www.safariparks.lv.
GPS: 57.0791, 25.0572
"Jaunklētnieki", Straupe vald,
Pārgauja regioon,
tel. 26399959.
GPS: 57.3548, 24.9349

Teaduskeskus "Z(in)oo"
Teaduskeskuse külastajaid ootab eest interaktiivsed
eksponaadid ja arendavad mängud, mis põneval viisil aitavad
mõista ennast, loodusteadusi ja tehnoloogiaid.

Poruka tänav 8, Cēsis,
tel. 25400228, www.zinoo.lv.
GPS: 57.3146, 25.2885

OÜ "Põhja-Vidzeme Jäätmemajanduse korraldamine"
("Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija")
Ekskursioon kaasaegses jäätmekäitluses tutvustab EKO
väljakut, Daibe prügilat ja paberjäätmete ümbertöötlemiseettevõtet, samuti kutsub osalema harivates mängudes.

Jäätmepolügoon Daibes,
Pārgauja regioon,
tel. 64281250, www.zaao.lv.
GPS: 57.4530, 25.1130

Keraamika töökoda "Rebeka"
Keraamika töökoda "Rebecca" pakub ekskursiooni, mis
kajastab keraamika töökoja igapäevast rutiini, kus valmistatakse igapäevaseid ja pidupäevaseid nõusid. Keraamikatooteid
saab ka osta.

Ezera tänav 2, Vaidava, Kocēni
regioon, tel. 64284101,
www.rebeka.lv.
GPS: 57.4309, 25.2878

Guna Rukšāne puukool
Puukool tutvustab külastajaid Lätis suurima hostide
kollektsiooniga (150 sorti) ja õitsemise ajal üllatab 300
nartsissi, 400 liilia ja 80 vesiroosi sordiga.

"Jaunrūjas", Raiskums´i vald,
Pārgauja regioon,
tel. 29488877.
GPS: 57.3489, 25.1134

74 I Galerii "Laipa"

Kollektsionääri – aretaja Mārtiņš Erminas´i lilleaed
Tulpide ja liiliate kollektsionäär ja aretaja Mārtiņs Erminas
võõrustab huvitatuid oma aias mais, kui õitsevad tulbid, ja
juulis, kui õitsevad liiliad. Siin näete rohkem kui tuhat tulbi ja
mitutsada sorti eri värvi liiliaid.

Parka tänav 7, Rubene, Kocēni
regioon, tel.29499869,
www.parkatänav.lv.
GPS: 57.4654, 25.2577

Veetornis, milles kunagi hoiti auruvedurite
jahutusvett, nüüd on loodud kaasaegne galerii,
kus võib näha erinevaid näituseid, toimivad laadad
ja muud tegevused.
Ausekļa tänav 6, Sigulda, tel. 29218240.
GPS: 57.1536 24.8560

75 I Kunstisalong "Zaiga"

Lēdurga dendropark
Taimede mitmekesisuse osas dendropark on üks rikkamaid
Lätis. Umbes 10 hektari suurusel maa-alal kasvab umbes
1000 taimeliiki. Siin kaunilt õitsevad magnooliad, filadelfid,
rododendronid, parukapuud, pähklipuud, erinevad vahtraliigid
ja paljud teised dekoratiivpuud ja -põõsad. Pargi territooriumil
asub ka muljetavaldav Mudurga kivi.

71 I Laima kell

Just Sigulda linnale loodud Laima kella linna
auhinnaga koos tiitliga "Armastuse linn" võitis
šokolaadivabriku "Laima" kampaania käigus. See
sümboliseerib väärtusi, millele teenib Laima kell
Riias - armastust läbiv kohtumispaik.
Ausekļa tänav 6, Sigulda.
GPS: 57.1536, 24.8539

Kõige tuntum kontserdisaal Vidzemes. Alates
2014. aasta maist toimuvad kontserdisaalis
Euroopas tuntud professionaalsete kunstnike
näitused, kontserdid, draamateatri näidendid ja
kino. Tegemist on linna kõrgeima ehitisega,
millest avaneb panoraamvaade üle Võnnu (Cēsis)
vanalinna. Raunas tn 12, Võnnu (Cēsis),
www.cesukoncertzale.lv, tel. 25623345
GPS: 57.3132; 25.27683
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68 I Kontserdisaal "Baltais Flīģelis"
(Valge Tiibklaver)
Alguspärane hoone, mis meenutab tiibklaverit, on
üks populaarsematest kontserdisaalidest Lätis,
kus regulaarselt esinevad maailmatasemel
muusikud.
Šveices tänav 19, Sigulda, tel. 67974787.
GPS: 57.1531,24.8448

69 I Liivamaja - liivast
unistustekelder

Galerii väljapanekus on ainulaadne liivakogu igalt
maailma kontinendilt, samuti ka kunstniku
autoritööd - eritehnikas loodud värvilised,
kolmemõõtmelised, tahkestatud liivamaalid, mis
on valmistatud Sigulda liivast.
Pils tänav 16, Sigulda,
tel. 29991642, www.vanels.si.
GPS: 57.1658, 24.8515

70 I Kultuuri- ja kunstituba
"Sigulda Tornis"

72 I Cēsise näitusesaal

Endises lossitallis - 19.sajandi tõllakuuris, iga
kuu on näha erinevad kaasaegsete kunstnike
näitused, kuid nädalavahetustel külastajaid
ootavad kontserdid või kinoseansid.
Pils laukums 3, Cēsis, tel. 64123557,
www.muzejs.cesis.lv. GPS: 57.3136, 25.2722

73 I Valmiera Draamateater

Ainus professionaalne teater Vidzemes kutsub
kulissidetagustesse ekskursioonidesse.
Lāčplēša tänav 4, Valmiera, tel. 64207335,
www.vdt.lv. GPS: 57.5394, 25.4254
Galerii "Laipa" pakub kujutava kunsti näitusi,
võimalust osta kunstiteoseid, üürida ekspositsioone, osaleda moeesitlustel, loengutel,
muusikaüritustel, jne.
Rīgas tänav 25c, Valmiera, tel. 26169449,
www.galerijalaipa.lv. GPS: 57.5378, 25.4153
Salongis on nii tarbekunsti kui ehteid, samuti ka
suveniire.Rīgas tänav 31, Valmiera,
tel. 64225746, GPS: 57.5378, 25.4141

113 I Vidzeme kontserdisaal „Cēsis”
(Vidzemes koncertzāle „Cēsis”)

Ozolu tänav 13, Lēdurga,
Krimulda regioon,
tel. 29432663.
GPS: 57.3141, 24.7597

Läti skulptorite skulptuuripark - Nõidade Park
Skulptor Juris Švalbe maastikuskulptuuride kogu, viie aasta
jooksul 14 läti skulptorid siin on loonud 17 maastikuskulptuuri.

"Ziemelis", Krimulda vald,
Krimulda regioon, tel. 26336617,
www.raganuparks.wordpress.com
GPS: 57.1914, 24.6673

KINO LORA
Kinoteatri külastus tõotab erimugavused - suuri, mugavaid
nahast toole, piiratud külastajate arvu, samuti võimalust
tellida maitsvaid suupisteid ja jooke seansi ajal.

Strēlnieku tänav 2, Sigulda,
tel. 67973972, www.kinolora.lv.
GPS: 57.1430, 24.8443

Vika muinasjutupark
Park kutsub asuma jalutuskäigule matkaradadele ja tutvuda
kirjanik Viks´i muinasjutukangelaste puuskulptuuridega. Siin
oma kodu on leidnud Ness ja Nessi, Ruunade Dūķītis ja teised
kujud. Võimalik korraldada ka ekskursioone kirjanik Viks´i
juhtimisel ja kasutada piknikukoha ning laste mänguväljakut.

Dikļi, Kocēni regioon,
tel. 64231933, 26447061.
GPS: 57.5971, 25.0991

Muuseumis on ekspositsioon poeedist, samuti
tema mälestusesemetest – mööblist, 19. ja
20. sajandi majapidamisemetest - voodist,
raamatukapist, pesurullist ja muudest esemetest.
Aias on aga väljapandud poeedi mälestusmärk.
"Kalāči", Liepa vald, Priekuļi regioon,
tel. 64195309. GPS: 57.3957, 25.4783
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RÜHMADEL JA ETTEVÕTTED
107 I Objekt X

Üks pikimatest kelguradadest Baltimaades,
atraktsioonid, paadi- ja jalgrattarajad, rent,
bistroo ja kõrts ootavad nii suuri kui väikeseid
külastajaid.
"Vītiņkalni", Inčukalns´i regioon, tel. 29100280,
www.ramkalni.lv. GPS: 57.1248, 24.6585

88 I Zoo- ja puhkekeskus
"Rakši"

61 I Vienkoči park

56 I E.Veidenbaumi
memoriaalmuuseum
"Kalāči"

86 I Puhkepark "Rāmkalni"

Seikluspargi käsutuses ei ole mitte ainult puudel
rajatud rada, mis pakub enam kui 65 erineva
raskusastmega atraktsiooni, vaid ka vibulaskmise rada, milles tuleks otsida elusuuruseid loomi,
ja lisaks sellele - piknikukohad, paadi- ja
parverent.
"Saulkrasti", Drabeši vald, Amata regioon,
tel. 26400200, www.ozolkalns.lv.
GPS: 57.2943, 25.2220

Merevaigu töökojas kolmanda põlvkonna meister
kutsub tutvuma, ,samuti ka ise kaasa tegema
rahvusliku kalliskivi töötlemisel.
Vēju tänav 1, Sigulda, tel. 26185257.
GPS: 57.1497, 24.8505

57 I E.Treimanis – Zvārguļis´e
memoriaalmaja "Leukādijas"

golfiväljak, harjutusväljak kaugustähistega,
võrkpalli- ja mini-jalgpalliväljak, takistusrada
"Metsarein", samuti rullsuusatamine, suve
mäelaudadega (Mountainboard) ja mäe
rulluiskudega (GateSkate).
"Kalnzaķi", Krimulda regioon, tel. 29272255,
www.reinatrase.lv. GPS: 57.1796, 24.8175

87 I Seikluspark "Supervāvere"

60 I Merevaigu töötuba

63 I Iidsete ehete
sepikoda

53 I More lahingu
mälestuspaik

42 I Dikļi evangeelne
luteri kirik

51 I Rubene evangeelne
luteri kirik

29

TUNDMA ÕPPIDES TRADITSIOONE

Amata ametite maja on tõeline kohaliku käsitöö
keskus, kus saab õppida iidseid käsitöö ameteid,
tutvuda ametite raamatukoguga, nädalavahetusel
aga osaleda turgudel ja õpitubades.
Drabeši mõis, Amata regioon,
tel. 29199870. GPS: 57.2428, 25.2790

2007. aastal avatud park on pühendatud kõige
populaarsemale Sigulda suveniirile - jalutuskepile. Tõendeid jalutuskeppide kohta võib leida
19. sajandi reisijuhtidelt, ,kus on märgitud, et
"jalutuskäiguks läbi Sigulda orgu on väga kasulik
jalutuskepp, mille saab osta kellegi poissi käest."
Kuigi praktilist vajadust selle järgi enam
tegelikult ei ole, Sigulda jalutuskepp pole veel
siiani kaotanud oma populaarsust suveniirina.
Sigulda. GPS: 57.1617,24.8494

Pargis saab tutvuda vanade latgalite igapäevaeluga: Siin näete nende 9.-10.sajandi kindlustatud elukoha ja selle rekonstruktsiooni järvelossi, 14.-17. sajandi keskaegse lossi
varemed (riiklik arheoloogiline mälestis) ja nn.
Tütarde saart kivi- ja pronksiaegsete eluruumide
rekonstruktsioonidega.
Āraiši, Amata regioon, tel. 64107080,
www.history-museum.lv. GPS: 57.2499, 25.2800

18 I Vaive veski ja Vaive
alamjooksu kivimid

1283.aastal ehitatud kirik on peaaegu täielikult
säilitanud oma keskaegse välimuse. Selles
asuvad 15.-16. sajandi tähelepanuväärsemate
linnakodanike hauakivid, orel (1886. aastast),
kantsel ja oreligalerii maalingud (1730. aastast),
kuid torni vaateplatvormist on võimalik vaadata
Valmiera siluetile.
Bruņinieku tänav 2, Valmiera.
GPS: 57.5384, 25.4263

52 I Jalutuskeppide park

43 I Āraiši arheoloogiline
muuseum-park

Hotell "Kārļamuiža". GPS: 57.2406, 25.2121

49 I Valmiera Püha
Siimani kirik

Esimene akadeemiliselt haritud Läti arhitekti
Johannes Friedrich Baumanni 19. sajandil
projekteeritud kirik on ehitatud murtud hallist
põllukivist, kuid selle katuseräästad, hoone
nurgad ja karniisid on ehitatud kohalikest
punastest tellistest.
Rīgas tänav 22, Valmiera.
GPS: 57.5385, 25.4164

1284.aastal pühitsetud kirik on üks vanimatest ja
kõige võimsamatest sakraalhoonetest Lätis. Seal
võib näha J. Kohleri altarmaali ja ühe suurimatest hauakivide kogudest Lätis, samuti on
võimalik nautida suurepärast oreliheli ja kiriku
tornist vaadata Cesise panoraami.
Lielā Skolas tänav 8, Cēsis.
GPS: 57.3122, 25.2718

31 I Krimulda mõis.
Krimulda keskaegne loss

32 I Dikļi loss

Kirikut on hakatud ehitama ajal, kui koguduse
pastoriks oli Daniel Merkel - baltisaksa
kirjaniku ja publitsisti Garlieb Merkeli isa.
Jumalakoda maakogudusele oli erakordselt
luksuslik ja täna kuulub silmapaistvamate
barokiajastu mälestiste hulka Vidzemes.
Lēdurga, Krimulda regioon,
tel. 26536094.
GPS: 57.3224, 24.7420

50 I Püha Radoņež Sergi
õigeusu kirik

41 I Püha Jaani kirik

avaneb võimalus tutvuda tõelise keskaegse
vanglaga. Iidset vaimu hästi aitab tajuda
keskaegsed mängud aias, samuti jalutuskäigud
giidi saatel. Omakorda Cesisise uue lossi
külastajaid rõõmustatakse luksusliku 18. - 19.
sajandi sisustusega, samuti interaktiivselt ja
atraktiivselt tutvustatakse sündmustega, mis
omal ajal on mõjutanud kogu Euroopa ajalugu.
Pils laukums 9, Cēsis,
tel. 64121815, www.muzejs.cesis.lv.
GPS: 57.3132, 25.2714

First Lieveni elamu ehitati 1822.aasta paiku
klassitsismi stiilis. Mõisakompleksis on säilinud
valitsejamaja, tõllakuur, Šveitsi maja jt. Praegu
mõisas tegutseb Taastusravi asutus, mis pakub
ka majutusteenuseid.
Mednieku tänav 3, Sigulda,
tel. 29111619, www.krimuldaspils.lv.
GPS: 57.1677, 24.8298

48 I Lēdurga evangeelne
luteri kirik

43

40 I Allaži kirik

LEGENDIDEST LÄBIPÕIMITUD LOSSID, KIRIKUD
SEIKLUSES LOODUSES
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47

97

89 I "Cesisise aeroklubi"

"Cesise aeroklubi" kutsub tutvuda Cesisega
õhust, istudes väikeses lennukis, samuti teha
vigurlennud koos instruktoriga.
"Lidlauks", Priekuļi regioon,
tel. 26318586.
GPS: 57.3278, 25.3109

90 I Bassein "Rifs"

Loodusrada viib jalutuskäigule rappa ja
võimaldab tutvuda kopramajaga, samuti kutsub
matkama ratsa hobusel või ponil, rentida
kanuusid, parvesid ja telke.
"Jaunstilbi", Raiskums´i vald,
Pārgauja regioon, tel. 29423270,
GPS: 57.3416, 25.1519

91 I Krimulda keskkooli
ujumisbassein

95 I Spordija puhkekompleks "Avoti"

"Mārkulīči" - see on lasketiirud ja spordiväljakud
vabas õhus, samuti paadi- ja telgirent. Neile, kes
soovivad harjutada laskmist, tuleks end ette
registreerida.
"Āvaidi", Straupe vald, Pārgauja regioon,
tel. 29464946, www.markulici.lv.
GPS: 57.3005 24.9087

Ekskursioon pakub tutvumisvõimalust kuulsa
Cesise õlletehase töö, arenguga, samuti õlle
valmimise protsessiga, lõpus - degusteerimine.
Aldaru laukums 1, Cēsis, tel. 64122423,
www.cesualus.lv. GPS: 57.3182, 25.3059

93 I "Gaujaskrasts"

94 I Vidzeme Olümpiakeskus

92 I Jahindusspordija vabaaja keskus
"Mārkulīči"

108 I Ekskursioon õlletehasesse
"Cesu alus"

83

Koht veelõbude armastajatele pakub puhkust
suures ja väikeses basseinis, kus ootavad
kaskaad- ja massaažpurskkaevud, samuti
meelelahutus jõu- ja aeroobikasaalides,
saunades, mahlabaaris ja solaariumites.
Cēsu prospekts 46a, Priekuļi,
Priekuļi regioon, tel. 29227544.
GPS: 57.3139, 25.3648

Kompleksis tegutseb suur bassein, väike bassein
ja kaskaad. Basseini ruumis on saun, jõusaal,
veealused massaažiravi protseduurid.
Skolas tänav 11, Ragana, Krimulda regioon,
tel. 26161322, www.krimuldasskola.lv.
GPS: 57.1826, 24.6973

78

Koht, mis meeldib uisuharrastajatel, samuti
kõigile hoki- ja korvpalliarmastajatele. Vidzeme
Olümpiakeskus kutsub ka ekskursioonile
kesklinna, kasutada majutusevõimalused ja
lõõgastuda spordibaaris.
Rīgas tänav 91, Valmiera, tel. 64220660,
www.voc.lv. GPS: 57.5289, 25.3917

Puhkekompleks koosneb tennise-, golfi- ja
minigolfi väljakutest, golfikoolist, BMX rajast,
BMX ABC´st, samuti looduslabürindist
"Puukool", batuutidest, katapultidest. Puhkajaid
ootab ka hubased puhkemajad.
Burtnieki regioon, tel. 29499342,
www.avoti.com. GPS: 57.5581, 25.4408

96 I Hobusekasvatus
"Kocēni"

Hobusekasvatus pakub ratsutamist Kocēni küla
ümbruses, väljasõidud hoburakendiga, samuti
ekskursioonid maneežil ja lugusid hobusekasvatusest ja -spordist. Siinsamas asuvad ka
puhkeruumid ja piknikukoht.
"Astras", Kocēni, Kocēni regioon,
tel. 26405147, www.zirgaudzetavakoceni.lv.
GPS: 57.5193, 25.3303

Aktiivsetel inimestel sobiv reality-show. Selle
liikmed peavad sisse elama salaagentide rolli,
kes teostavad erimissiooni, päästes oma
kodumaa katastroofist.
"Skaļupes", Līgatne vald, Līgatne regioon,
tel. 26161915, www.bunkurs.lv.
GPS: 57.2560, 25.0709

109 I Keskaja jooks Cesises
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97 I BMX trass

Londoni 2012.aasta suveolümpiamängude BMX
raja prototüüp on koht, kus toimuvad Läti BMX
parimate sportlaste treeningud. Suvehooajal,
laupäeval ja pühapäeval, siin on võimalik rentida
BMX rattaid ja proovida väikest rada.
Rubene, Kocēni regioon,
tel. 29144300.
GPS: 57.4670, 25.2556

98 I Aktiivse puhkuse keskus
"Žagarkalns"

100 I Suusapark "Ozolkalns"

Suusa- ja lumelaua rajad pakuvad nii Lätis
pikimaid laskumised kui ka Alpi kelgurada,
samuti kutsuvad külastama kohvikut ja rentima
inventari.
"Saulkrasti", Drabeši vald, Amata regioon,
tel. 26400200, www.ozolkalns.lv.
GPS: 57.2943, 25.2220

101 I Puhkekeskus
"Reina trase"

Suusatajaid "Žagarkalns´is" ootavad 9 erineva
keerukusega mäesuusarajad, instruktorid,
kohvikud, lastetuba, kauplus, saun, piknikukohad, samuti inventari rendi võimalus.
"Žagarkalns", Mūrlejas tänav 2, Cēsis,
tel. 26266266, www.zagarkalns.lv.
GPS: 57.2981, 25.2268

Ühes vanimas suusakeskuses Lätis on
sisustatud nii pea- kui algajate rada, lumelauapark, spetsiaalselt lastele loodud ja piiratud
lasterada, liumägi ja valgustatud murdmaa-suusarada. On ka inventarirent, instruktorid ja
kohvik.
"Kalnzaķi", Krimulda regioon, tel. 29272255,
www.reinatrase.lv. GPS: 57.1796, 24.8175

99 I Sigulda linna rada

102 I Puhkepark "Rāmkalni"

Suusatajad siin saavad valida endale kõige
sobivama raja - 350 m, 200 m või 70 m, samuti
valida endale kõige sobivama tõstuki ja kasutada
juhendaja teenuseid. On sisustatud ka
spetsiaalne laste/algajate park, samuti ka
kohvik.
Peldu tänav 1, Sigulda, tel. 29447713,
www.ocs.lv. GPS: 57.1596 24.8386

Siin on kaks 200 meetrist laskumist, millest üks
on kiire ja sportlik, teine – sobiv puhkamiseks
koos perega, samuti üks suur ja mitu väikest
trampliini, võimalik inventarirent ja lõõgastumine kõrtsis. Mõlemad rajad on varustatud ankurtüüpi tõstukitega.
"Vītiņkalni", Inčukalns´i regioon,
tel. 29100280, www.ramkalni.lv.
GPS: 57.1248, 24.6585

103 I Kaķīškalna rada

Kaķīškalns kutsub nautima 320 m pikkust
laskumist, kasutada mugavat "tablett" tüüpi
tõstukit, proovida oma jõude peatrassil või
algajate/laste mäel, samuti pakub inventarirenti,
tegutsemist koos juhendajaga või lõõgastumist
kõrtsis.
Senču tänav 1, Sigulda, tel. 67976886,
www.kakiskalns.lv.
GPS: 57.1431, 24.8291

106 I Räätsamatkad
Vienkoci pargis

Neile, kes armastavad originaalset meelelahutust, meeldib võimalus nautida jalutamist
Vienkoci pargis ebatavalisel viisil - räätsadega.
"Vienkoči", Līgatne vald, Līgatne regioon,
tel. 29329065, www.vienkoci.lv.
GPS: 57.1933, 25.0455

110 I Rännak Liiviordu
vennaskonna igapäevaellu

Võimalus korrata ajaloolist Satesele sõjakäiku,
mis hõlmab ajastukohast riietust ja relvastust,

111 I Teatraliseeritud
programmid Cesise linnuses

PÜÜDES SUURT KALA
Gauja

Cesise linnus korraldab erinevaid teatraliseeritud tegevusi, mille peategelasteks on Cesise
keskaegse linnuse elanikud. Üritused
sisaldavad keskaja mänge, sööke, tantse ja
muusikat.
Pils laukums 9, Cēsis, tel. 26339342,
www.tourism.cesis.lv.
GPS: 57.3132, 25.2714

Gaujale iseloomulik liivane põhi, kiired käärud,
allavarisenud kaldad, selles leiduvad
madalikud, luhal paljud vanad jõeharud.
Kalamehel siin võib õnnestuda taba ahvenaid,
säinaid, harjuseid, hauge, latikaid, särgi, teibi,
tõugjaid, vimbasid, lutse ja teisi kalu.
Gauja jõgikonna jõgedes - Amatas, Kumadas,
Braslas Lenčupes, Lojas, Līgatnes, Raunas –
1. oktoobrist 31.detsembrini on püügikeeld,
et tagada lõhilastele kaitset.

112 I Metsakool

Brasla

Meeskonna koolitusprogramm, kus osalejaid
eraldatakse oma tavapärasest keskkonnast,
sidevahenditest, bürooruumidest ja igapäevastest kohustustest. Ebatavalises keskkonnas nii heinamaal kui metsas, nii rabas, kus
ümberringi on palju ettenägematuid asjaolusid,
inimene tavaliselt tegutseb loomulikumalt seega paljastades oma tugevaid ja nõrku külgi.
Tel. 64207263, www.ezi.lv

Brasla - 70 km pikka Gauja lisajõe kaldad on
järsud, kohati ilusate liivakivi paljanditega. Jõel
on palju kärestikke ja see on kiire vooluga,
selles võib kohata harjuseid, haugi, kohasid,
latikaid, särgi. 1000 m pikkuses lõigus Brasla
Hüdroelektrijaama paisust allavoolu kalapüük
on keelatud aastaringselt.

Vaidava järv

4 km pikkuses ja kuni 9 m sügavuses järves
elavad haugid, ahvenad, särjed, latikad, kogred,
linaskid ja kohad. Kalapüük on lubatud ainult
kalastuslubadega.
Kalastusluba saab osta: kauplusest "Jancis",
Skolas tänav 2, Vaidava, Kocēni regioon,
tel. 64284060. GPS: 57.4295, 25.2861

104 I Spordi- ja puhkekeskus
"Sigulda"

Alates 2013.aasta sügisest sporti harrastajaid
siin ootab Baltimaades esimene 1,1 kunstlumega murdmaasuusatamise rada vabas looduses.
Külma saabudes suusarajad pikendatakse ja
luuakse erineva pikkuse ja kategooria rajad.
"Laurenči", Sigulda regioon,
www.tourism.sigulda.lv. GPS: 57.1403, 24.8177

Ungura järv

Suurima Gauja RP järve (3,94 km2) kaldad on
enamasti järsud, selle põhi liivane ja vesi on
munakividega ja kiviküllane. Järves elavad
ahvenad, karpkalad, haugid, linaskid, latikad,
kiisad, roosärjed, särjed ja karpkalad.

105 I Puhkuse- ja suusakeskus
"Baiļi"

"Baiļis“ pakkuvad võimalused - suusatamiseks,
lumelauaga sõitmiseks ja laskumiseks, samuti
korraldada aktiivseid puhke- ja spordiüritusi,
rentida matkavarustust ja ööbida kämpingus.
"Baiļi", Kauguri vald, Beverīna regioon,
tel. 29284119, www.baili.lv.
GPS: 57.5356, 25.4685

Läbides 3-6 erinevat marsruuti, mis algavad
kesklinnas ning lõpevad Ajaloo- ja kunstimuuseumi juures, võite avastada kõige olulisemaid
Cesise linna ajaloolisi paiku. Ülesanded on
võimalik saada nii läti kui vene keeles,
kusjuures õigete vastuste eest antakse punkte,
ürituse lõpus osalejad saavad mälestusdiplomeid.
Tel. 26400296, www.saliedet.lv

samuti matka Gauja ürgorus. Samuti on
võimalus proovida kätt vibulaskmises,
laskmises ammuga, noa- ja kirveviskes,
odaviskes, osaleda praktilistes mõõgavõistlustes ja vaadata näidisdemonstratsioone. Lisaks
sellele kõik osalejad saavad nautida pidu
lossitornis autentsete toitudega, mis on
valmistatud 14. sajandi kokaraamatute järgi.
Pils tänav 18, Sigulda,
tel. 67971335, www.tourism.sigulda.lv.
GPS: 57.1664, 24.8496

Talu "Ūdensrozes"
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"Ūdensrozes" ootab kalamehi kala-rikkad tiigid
ja korrastatud, maaliline keskkond, mis
võimaldab hästi puhata.
"Ūdensrozes", Stalbe, Pārgauja regioon,
tel. 26521077. GPS: 57.3714, 25.0341

Forellikasvatus "Sillakas"

Kasvatuses, kus kokku on 11 tiiki, viies neist
pakutakse püüdmiseks vikerforelle, karpkalu,
sägasid, tuurasid ja paltuseid. Huvilised saavad
asuda ekskursioonile, kusjuures siin on ka koht
väikestele üritustele.
"Sillakas", Liepa vald, Priekuļi regioon,
tel. 29188367, www.sillakas.lv.
GPS: 57.3573, 25.4496

Aijaži järv

Ovaalne, 2,4 km pikkune järv, lamedate soiste
kallaste ja mudase põhjaga. Järves asub
sapropeeli leiukoht. Siin elavad haugid, särjed,
ahvenad, karpkalad, latikad, linaskid ja muu
kala.
GPS: 57.3829, 24.7360

Aģe järv

Järvest voolab välja Aģe nimeline jõgi, mis andis
nime ka järvele. Järve keskmine sügavus on
1,5 m, kuid kohati see ulatub kuni 4 meetrini.
Järves elavad haugid, linaskid, karpkalad,
latikad, ahvenad ja särjed, kuid kalapüügiks
kindlasti peab ostma litsentsi!
Lēdurga vald, Krimulda regioon,
GPS: 57.2988, 24.8191.
Litsentside soetamise koht: "Jauntenisas",
Lēdurga vald, Krimulda regioon,
tel. 29496181. GPS: 57.2941, 24.8246

Põllumajandustalu
"Kociņi"

"Kociņi" talus on võimalik kalastada kalatiikides, ööbida telkimiskohtades ja käia saunas.
Bērzaine vald, Kocēni regioon,
tel. 29486465.
GPS: 57.6416, 25.2019

