1. Inčukalna Klientu apkalpošanas centrs

13. Ekskursijas ar elektromobiļiem “Siguldas tūre”

25. Krimuldas muiža

38. Cēsu Pils komplekss

49. Dikļu pils

Atmodas iela 4, Inčukalns
 +371 67977310, www.incukalns.lv
GPS 57.0979 24.6871

Tikšanās vieta: Sigulda, Ausekļa iela 6, Stacijas laukums
 +371 26022919, www.impresso.lv
GPS 57.1533 24.8537

Mednieku iela 3, Sigulda
 +371 29111619, +371 67972232, www.krimuldaspils.lv
GPS 57.1677 24.8298

Pils laukums 9, Cēsis
 +371 64121815, www.cesiscastle.lv
GPS 57.3132 25.2714

Dikļi, Dikļu pagasts, Kocēnu novads
 +371 64207480, www.diklupils.lv
GPS 57.5978 25.1025

Iepazīsti Inčukalna novada skaistākās vietas – Inčukalna Velnalu,
Katlapu iezi un Medību pili. Uzzini detalizētāk Inčukalna Klientu
apkalpošanas centrā.

2. Kempings “Zuši”

Ļaujies sporta aktivitātēm un atpūtai kempingā “Zuši”. Nakšņo mājiņā
vai teltī, kurini ugunskuru, peldies dīķī, makšķerē, vizinies ar laivu vai
plostu. Dodies izjādē ar zirgiem, vizinies līnijdroškā. Sagādā prieku
bērniem, dodoties izjādē ar poniju.

“Zuši”, Krustiņi, Inčukalna novads
 +371 28327110, www.zusi.lv
GPS 57.1296 24.6293

3. Atpūtas parks “Rāmkalni”

Dodies fantastiskos piedzīvojumos, iznomājot laivu vai velo. Pavadi
dienu atpūtas parka “Rāmkalni” rodeļu un kameršļūkšanas trasēs,
izmēģini lidojošo krēslu, trako rotoru un jautrās gumijas.
Mielojies bistro vai restorānā.

“Vītiņkalni”, Inčukalna novads
 +371 29100280, www.ramkalni.lv
GPS 57.1248 24.6585, 57.1430 24.8443

4. “Aerodium”

Uzlādē enerģiju, izmēģinot lidojumu AERODIUM vertikālajā vēja tunelī.
Mainot ķermeņa stāvokli, aerodinamikas likumi ļaus tev pacelties
debesīs, izpildīt visdažādākās kustības un sajust neticamas emocijas.

Rīgas-Siguldas šosejas 47. km
 +371 28384400, www.aerodium.lv
GPS 57.1333 24.7861

5. Mālpils muiža

Izbaudi nesteidzīgu atpūtu Mālpils muižas dizaina viesnīcas greznajos
numuros un nobaudi restorāna šefpavāres gatavotos ēdienus,
kas izceļas ar izsmalcināto garšu un krāšņo noformējumu.

Pils iela 6, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
 + 371 26666600, + 371 67102555, + 371 27 843843
www.malpilsmuiza.lv
GPS 57.0064 24.9494

6. Drosmes tornis “Vells”

Piedalies saliedēšanas pasākumā Drosmes tornī ”VELLS”, kas ir
deviņstāvu mājas augstumā. Torņa augšā atrodas skatu laukums,
asāku izjūtu cienītājiem tiek piedāvāta iespēja tur pārnakšņot.

Puķu iela 4, Sigulda
 +371 26003210, www.vells.lv
GPS 57.1403 24.8177

7. Sporta un aktīvās atpūtas centrs “Sigulda”

Izbaudi 1,2 km garo un 4 m plato asfaltēto ceļu skrituļošanai,
rollerslēpošanai, nūjošanai, skriešanai vai velobraucienam.
Trasei raksturīgs izteikts dabiskais reljefs ar garenkritumu līdz 18%,
lielākais kāpums pa vertikāli ir 11 m.

Puķu iela 4, Sigulda
 +371 67970262, www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1403 24.8177

8. Aktīvās atpūtas centrs “Kaķītis”,
piedzīvojumu parks “Mežakaķis”

Pakutini nervus šķēršļu trasē, kas ierīkota parkā augošajos kokos,
lec uz batutiem un piedalies citos piedzīvojumos, nogaršo
sātīgu maltīti krodziņā, baudot plašu skatu uz Gaujas senleju,
relaksējies piršu kompleksā un nakšņo mājīgā viesnīcā.

Senču iela 1, Sigulda
 +371 67976886, www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431 24.8291

9. Viesnīca un restorāns “Aparjods”

Patveries no pilsētas steigas viesnīcas “Aparjods” miera oāzē,
palutini sevi ar vīnu no restorāna vīna pagraba un izgaršo latviešu
tradicionālās virtuves iedvesmotas maltītes.

Ventas iela 1a, Sigulda
 +371 67972230, www.aparjods.lv
GPS 57.1414 24.8446

10. Viesnīca “Santa”

Atpūties dabas ieskautā viesnīcā netālu no Siguldas centra, izbaudi
romantisko atmosfēru un mielojies restorāna terasē, baudot
gleznaino skatu un pūkaino mākoņu dejas debesīs.

“Kalnjāņi”, Siguldas novads
 +371 67705271, www.hotelsanta.lv
GPS 57.1307 24.8456

11. SPA viesnīca “Ezeri” un restorāns “Gadalaiki”
Smelies enerģiju no latviskās lauku pirts un ūdens iedvesmojošā
spēka, izbaudi ko nebijušu prasmīga pirtnieka vadībā vai viesnīcas
SPA kompleksā, kas atrodas gleznaina ezera krastā.
Baudi izsmalcinātus ēdienus restorānā “Gadalaiki”.

“Ezeri”, Siguldas novads
 +371 67973009, www.hotelezeri.lv
GPS 57.1319 24.8542

12. Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
Iepazīsti Siguldas un tās tuvākās apkārtnes interesanto
kultūrvēsturisko mantojumu un dabas objektu daudzveidību
gidu pavadībā. Iegūsti tūrisma informāciju un bukletus,
kā arī iegādājies suvenīrus no Siguldas.

Ausekļa iela 6, Sigulda
 +371 67971335, www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1531 24.8537

Apskati pirmatnīgas dabas un gleznainu skatu rotāto Siguldu
dabai draudzīgā un aizraujošā ekskursijā ar elektromobiļiem.
Ar mums tu redzēsi vairāk!

Izbaudi mieru un klusumu, nakšņojot Krimuldas muižas numuriņos,
kvalificēta apkalpojošā personāla aprūpi rehabilitācijas centrā vai
palutini sevi ar Krimuldas muižas vīniem.

14. Viesnīca “Pils” un kafejnīca-bārs “Ritters”

26. Krodziņš un viesu nams “Bucefāls”

Pils iela 4 b, Sigulda
 +371 67709625, www.hotelpils.lv
GPS 57.1544 24.8532

“Ceļmalas”, Sigulda, LV-2150
 +371 29747000, www.bucefals.lv
GPS 57.1536 24.8988

Pēc aizraujošiem notikumiem piepildīta ceļojuma pa Siguldas leģendārajām vietām baudi laisku atpūtu un nakstmieru mājīgā viesnīcā. Kafejnīcā-bārā “Ritters” tev būs iespēja baudīt nesteidzīgu maltīti āra terasē.

15. Viesnīca “Sigulda” un restorāns “Kropotkins”

Pēc Siguldā aktīvi pavadītas dienas izbaudi, izbaudi svaigi pagatavotu maltīti no augstākās kvalitātes produktiem vienīgajā restorānā
Siguldas centrā “Kropotkins” un atpūties vēsturiskā viesnīcā, kas atrodas 125 gadu senā mūra mājā ar modernu piebūvi pašā Siguldas sirdī.

Pils iela 6, Sigulda
 +371 67972263, www.hotelsigulda.lv
GPS 57.1555 24.8524

16. Viesu nams “Livonija”

Izbaudi naktsmieru viesu nama dārzā un omulīgajās istabiņās,
atgūsti spēkus, lai nākamajā dienā varētu traukties jaunos
piedzīvojumos pa Siguldu un tās apkārtni.

Pulkveža Brieža iela 55, Sigulda
 +371 67973066, www.livonija.viss.lv
GPS 57.1495 24.8594

17. Siguldas pils komplekss

Izpēti Livonijas ordeņa Siguldas pili un izbaudi Livonijas ordeņa
aktivitāšu programmu.Izstaigā atjaunotās aizsargsienas sargu
galerijas, satiec ordeņa garnizona vīrus, izzini ordeņa brāļu ikdienu,
iepazīsti brāļu bruņinieku un ordeņa kalpotāju apģērbu un bruņojumu.

Pils iela 16/18, Sigulda
 +371 67971335, www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1656 24.8506

18. Siguldas vagoniņš

Šķērso Gaujas senleju 43 metru augstumā virs upes, un no Siguldas
vagoniņa pavēro skatu, kas paveras uz Siguldas, Turaidas un Krimuldas
pili, bobsleja un kamaniņu trasi, kā arī burvīgo dabas ainavu vairāku
kilometru rādiusā.

J.Poruka iela 14, Sigulda
 +371 28383333, www.vagonins.lv
GPS 57.1645 24.8458

19. Gumijlēkšana no gaisa vagoniņa

Lec un piedzīvo unikālu brīvo kritienu no Siguldas gaisa vagoniņa
43 metru augstumā virs upes Gaujas, saņemot varenu devu
adrenalīna un neaizmirstamas emocijas.

J. Poruka iela 14, Sigulda
 +371 28383333, www.bungee.lv
GPS 57.1645 24.8458

20. Piedzīvojumu parks “Tarzāns”

Piedzīvo neaizmirstamas emocijas piedzīvojumu parka “Tarzāns”
atrakcijās ar skatu uz skaisto Gaujas ieleju. Izbaudi “Tarzāna” šķēršļu
parku, rodeļu trasi, krēslu pacēlāju, šautuves, katapultu,
kameršļūkšanu un citas atrakcijas.

Peldu iela 1, Sigulda
 +371 27001187, www.tarzans.lv
GPS 57.1596 24.8386

21. Makara tūrisma birojs

Dodies neaizmirstamā laivu vai plostu braucienā, apskatot skaistākās
Gaujas ielejas ainavas no ūdens, atpūties kempingā “Siguldas
pludmale” un “Kanoe kempingā” Līgatnē.

Peldu iela 2, Sigulda; Gaujas iela 36, Līgatne
 +371 29244948, www.makars.lv
GPS 57.1575 24.8367 (Sigulda), 57.2545 25.0457 (Līgatne)

22. Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs
“Gūtmaņala”
Atklāj īstāko mīlestības leģendu par Turaidas Rozi, apskatot
Maijas un Viktora slepenās tikšanās vietas, un dodies
izpētīt Gaujas senielejas dziļāko un noslēpumaināko daļu
kādā no dabas maršrutiem sakārtotajā tūrisma vidē Siguldā.

Pie Gūtmaņalas, Turaidas iela 2a, Sigulda
 +371 26657661, www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1762 24.8468

23. Turaidas muzejrezervāts

Apmeklē Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijas, kas izvietotas mūra
pilī, baznīcā un muižas saimnieciskā centra ēkās. Iepazīsti latviešu
tautas bagāto mantojumu Tautasdziesmu parkā. Sajūti dabas
un cilvēka roku radīto harmoniju.

Turaidas iela 10, Sigulda
 +371 67972376, www.turaida-muzejs.lv
GPS 57.1868 24.8478

24. Atpūtas komplekss “Reiņa trase”

Ļaujies daudzveidīgajām atpūtas iespējām, ko piedāvā “Reiņa trase”.
Izmēģini golfa spēli deviņu bedrīšu laukumā, uzspēlē ar draugiem
pludmales volejbolu, minifutbolu vai strītbolu. Iznomā velosipēdu un
iepazīsti Gaujas senlejas skaistākos skatus, iestiprinies kafejnīcā un
atpūties mājīgajā viesu namā.

“Kalnzaķi”, Krimuldas novads
 +371 29272255, www.reinatrase.lv
GPS 57.1796 24.8175

Iepazīsti latviska ēdiena pagatavošanas tradīcijas un gadsimtiem izzināto kulinārijas noslēpumu piesātināto garšu, apciemojot mājīgo krodziņu
“Bucefāls”. Krodziņa īpašais lepnums – pašu audzētu jēru gaļas ēdieni.

27. Vienkoču parks

Izstaigā Vienkoču parka takas, aplūkojot koka skulptūras un vēsturisko
muižu maketus, iepazīsti kokamatnieka aroda noslēpumus Kokamatniecības muzejā. Iegādājies tematiskus uz vietas darinātus suvenīrus.

“Vienkoči”, Līgatnes novads
 +371 29329065, www.vienkoci.lv
GPS 57.1933 25.0455

28. Līgatnes karošu darbnīca un
Līgatnes vīna darītava

Vēro, kā no šķietami nevērtīga koka gabala top skaisti un praktiski
priekšmeti – karotes, pannas lāpstiņas, sviesta nazīši,
virtuves dēlīši un citas sadzīvē nepieciešamas lietas. Iegādājies
suvenīrus no koka. Iepazīsti kvalitatīvu un garšīgu mājas vīnu no
Latvijā augušām ogām un augļiem.

Sporta iela 22, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts,
Līgatnes novads
 +371 26521467, www.spoonfactory.lv
GPS 57.1908 25.0365, 57.2330 25.0421

29. Līgatnes Tūrisma informācijas centrs

Dodies izzinošās vienas un divu dienu ekskursijās pa Līgatni un tuvāko
apkārtni kopā ar labākajiem Līgatnes gidiem, iegādājies suvenīrus,
kas atgādinās par lieliski pavadīto laiku.

Spriņģu iela 2, Līgatne
 +371 64153169, +371 29189707, www.visitligatne.lv
GPS 57.2335 25.0396

Aizceļo atpakaļ laikā, izstaigājot Cēsu pils kompleksu, apskati Cēsis no
pils torņa, ielūkojies cietumā, izmēģini seno iedzīvotāju izklaides un aktivitātes vai kopā ar bērniem dodies pa pēdām sikspārnēnam Valteram.

39. Zinātnes centrs “Z(in)oo”

50. Viesu nams un krodziņš “Mazais Ansis”

 +371 25400228, www.zinoo.lv

“Ansīši”, Rubene, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads
 +371 64230352, www.mazais-ansis.lv
GPS 57.4649 25.2682

Kopā ar bērniem iepazīsti vairāk nekā 200 zinātnes centra eksponātus,
izmēģini gravitāciju šūpolēs, izproti berzi, braucot ar neparastiem
kartingiem, ieraugi skaņu, būvē un vadi robotus, ieraugi zibeni,
kustini priekšmetus ar domu spēku.
Poruka iela 8, Cēsis (ieeja no Lapsu ielas)

GPS 57.3146 25.2885

40. Aktīvās atpūtas centrs un
kempings“Žagarkalns”

Atpūties kempingā, pastaigā pa tuvējām takām gar Gauju, iznomā
velosipēdu un dodies garākā izbraucienā pa Cēsīm vai iznomā laivu
un izpēti upes krastus no ūdens.

“Žagarkalns”, Cēsis. Mūrlejas iela 12, Cēsis
GPS adrese Mūrlejas iela 2, Cēsis (velo un laivu noma)
 +371 26266266, www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981 25.2268, 57.3114 25.2245
57.3075 25.2208 (velo un laivu noma)

41. Kempings “Ozolkalns”
Piedzīvojumu parks “Supervāvere”

Radi jaunas sajūtas, pārvarot piedzīvojumu parka “Supervāvere”
šķēršļus, atpūties kempingā “Ozolkalns” vai tā ērtajās kotedžās.
Iznomā laivu un dodies nesteidzīgā laivu braucienā pa Gauju.

Ozolkalns, “Saulkrasti”
Drabešu pag., Amatas novads
 +371 26400200, www.ozolkalns.lv
GPS 57.2999 25.2172, 57.2943 25.2220

42. Kempings “Jaunarāji”

Izbaudi klusumu un mieru ērtā kempingā Gaujas krastā. Izaicini sevi
sporta laukumā vai šķēršļu trasē kokos. Dodies pastaigā pa
Mīlestības taku. Komforta cienītāji novērtēs labiekārtotās mājiņas.

30. Līgatnes dabas takas

“Jaunarāji”, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads
 +371 29121702, www.jaunaraji.lv
GPS 57.5470 25.4899

Līgatnes dabas takas, Līgatnes novads
 +371 28328800, www.visitligatne.lv

43. Valmiermuižas alus darītava, Valmiermuižas
Alus virtuve, Valmiermuižas zirgu stallis

GPS 57.2484 25.0154

Viesojies Valmiermuižas alus darītavā un izzini alus brūvēšanas
procesu, iepazīsti daudzveidīgās alus garšas buķetes, mielojies
alus virtuvē ar pavāru sarūpētajiem gardumiem vai dodies
nesteidzīgā izjādē ar zirgu.

Iepazīsti Latvijā dzīvojošo savvaļas zīdītājdzīvnieku sugas un dabas
daudzveidību, uzzini par dabas aizsardzības nepieciešamību.

31. Rehabilitācijas centrs “Līgatne” ar
Padomju slepeno bunkuru

Iepazīsti padomju slepeno bunkuru gida pavadībā, piedalies realitātes
spēlē “Objekts-X” vai izbaudi SPA atveseļošanās kūres un procedūras,
nakšņo ēkā, kas piesātināta ar vēstures auru.

“Skaļupes”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads
 +371 64161915, www.rehcentrsligatne.lv, www.bunkurs.lv
GPS 57.2560 25.0709

32. Zvārtes iezis

Šie elementi būs pieejami speciāli rīkotos pasākumos.
Informācija par tiem tiks publicēta “Enter Gauja”
www.entergauja.com un “Facebook” kontā. Seko līdzi!

33. Amatas novadaTūrisma informācijas centrs
Dodies iepazīt Gaujas Nacionālā parka dabas vērtības kopā ar
Amatas novada gidiem, iegādājies suvenīrus, kas atgādinās par
piedzīvojumiem un skaistajiem skatiem!

Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
 +371 28681083, www.amata.lv
GPS 57.2085 25.1703

34. Viesnīca “Karlamuiza Country Hotel”

Pēc pastaigām pa Amatas upes neskarto dabu, muižnieku radīto
ainavu parku un simtgadīgo ābeļdārzu atpūties romantiskajā
Kārļamuižā! Paslēpies dižajā klusumā!

“Kārļamuiža”, Kārļi, Amatas novads
 +371 26165298, www.karlamuiza.lv
GPS 25.2406 25.2121

35. Viesu nams “Melturi”

Nakšņo viesu namā “Melturi” un apskati dinozauru skulptūru
kolekciju, izzini dzīvībā kūsājošo dabas pasauli, dodoties garās
pastaigās gar Amatu.

“Melturi”, “Sarkanāboli”, Drabešu pag., Amatas novads
 +371 29267224, www.melturi.viss.lv
GPS 57.2188 25.2314

36. Viesnīca un restorāns “Jonathan Spa Estate”

Pēc pilsētas trokšņa un ikdienas rūpēm palutini sevi ar SPA procedūrām un klusu atpūtu dabas ieskautā viesnīcā. Izbaudi dažādās pirtis,
atvēsinies baseinā un spēcinies ar gardu maltīti.

Amatciems, Amatas novads
 +371 25606066, www.jonathanspahotel.com
GPS 57.2254 25.3034

37. Veselevas muižas Tūrisma informācijas punkts

Iepazīsti Veselavas muižas vēsturisko apbūvi un tās tuvumā esošo
parku, kā arī citus iespaidīgākos Priekuļu novada tūrisma objektus –
Līču-Laņģu klintis, Mazo ellīti un Ērgļu klintis.

“Viesturi”, Veselavas pag., Priekuļu nov.
 +371 64107198, www.priekuli.lv
GPS 57.2900 25.4776

Izbaudi aristokrātisku atpūtu senatnīga parka ieskautā viesnīcā,
ļaujies izcilas garšas piedzīvojumam pils gardēžu restorānā un atjauno
enerģiju harmonijas piestrāvotās dabas SPA procedūrās.

Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads
 +371 20264269, www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5559 25.4311

44. Valmieras Tūrisma informācijas centrs

Valmieras Tūrisma informācijas centrā tev ieteiks tuvākas un tālākas
apskates vietas, tur tu iegūsi kartes un ceļvežus, sarunāsi ekskursijas
ar gidu Valmierā un apkārtējos novados, varēsi iegādāties suvenīrus.

Rīgas iela 10, Valmiera
 +371 64207177, www.visit.valmiera.lv
GPS 57.5386 25.4213

45. Viesnīca “Wolmar” un restorāns “Agnese”

Pēc aizraujošas dienas, iepazīstot Valmieras kultūras un dabas
objektus, nobaudi spēcinošu maltīti restorānā un atpūties ērtajos
viesnīcas īpaša dizaina numuriņos.

Tērbatas iela 16 a, Valmiera
 +371 64207301, www.hotelwolmar.lv
GPS 57.5435 25.4307

46. Putnu un zvēru vērošanas tūres ar
“Baltic Wildlife”

Dodies iepazīt Latvijas savvaļas dabu – putnus, dzīvniekus, augus un
kukaiņus profesionālu gidu pavadībā. Iepazīsties ar migrējošajiem
putniem, uzzini par zvēru atstāto pēdu lasīšanu, retiem augiem
un to ziediem.

Visā Gaujas Nacionālā parka teritorijā
 +371 28808440, www.balticwildlife.eu

47. Valmieras Amatnieku parka fonds
(Vēlams iepriekš pieteikties)

Iepazīsti Valmieras amatu meistaru stiķus, apmeklējot viņu
darbnīcas. Iegādājies adītāju, audēju, izšuvēju, koktēlnieku,
keramiķu, maizes cepēja un citu meistaru izstrādājumus.

Cēsu iela 20, Valmiera
 +371 29426161, www.macibucentrs.lv
Apmeklējiet arī maiznieku
(jāpiesakās 3 dienas iepriekš)

Pārgaujas novads, Stalbes pagasts, “Zemdegas”
 +371 26127264, www.entergauja.com

48. Viesu nams “Lantus”

Uzmet garu, noskalo ceļa putekļus un izkarsējies pirtī, izbaudi lauku
SPA procedūras. Iepazīsti nakts burvību, karsējoties ūdens baļļā,
un baudi lauku romantiku, nakšņojot mājīgās istabiņās.

“Lantus”, Bērzaines pagasts, Kocēnu novads
 +371 29214406, www.laukumaja.lv
GPS 57.6317 25.2430

Krodziņā “Mazais Ansis” baudi maltīti latviskās noskaņās. Ļauj sevi
nopērt ar bērza slotiņām lauku pirtī. Nakšņo guļbūves ēkas istabiņās
ar senatnīgu interjeru.

51. Mucu muzejs “Nu, liela muiža”,
viesu nams “Madaras”

Ļauj sevi pārsteigt ar aizraujošu stāstījumu! Izzini mucu veidus un
apskati senos mucenieku instrumentus, piedalies mucu
tapšanas procesā. Izbaudi mājīgu atmosfēru viesu namā “Madaras”.

“Madaras”, Vaidavas pagasts, Kocēnu novads,
Latvija, LV-4227
 +371 29268692, janis@muca.lv
GPS 57.4315 25.2015

52. Kocēnu novads

Iepazīsti Kocēnu novadu, kur tapusi Indriķa hronika un aizsākusies
Dziesmu svētku tradīcija, apmeklējot vēsturiskiem stāstiem piepildītas
dabas un kultūras vietas. Lai iegūtu Kocēnu novada simbolu,
baudi viesu nama “Lantus”, “Dikļu pils”, krodziņa “Mazais Ansis”
vai “Nu, liela muiža” labumus.

www.kocenunovads.lv

53. Radošā darbnīca “Ezeriņi”

Iepazīsti akmeņkaļa amatu un tā darba rezultātu – pasakainu
laukakmens skulptūru dārzu, kurā mīt neparasti akmens dzīvnieki
un citas radības. Iegādājies unikālus suvenīrus.

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
 +371 26371928, www.ezerini.lv
GPS 57.3757 25.0391

54. Ungurmuiža

Iepazīsti unikālās baroka koka ēkas un pasakaino parku, kuru rotā
kupli, seni ozoli, baudi tējas rituālu muižas tējas namiņā vai izjūti
vēsturiskā ēku kompleksa enerģiju, paliekot tajā pa nakti.

“Ungurmuiža”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads
 +371 22007332, www.ungurmuiza.lv
GPS 57.3625 25.0887

55. Kempings “Apaļkalns”

Atpūties no ikdienas steigas, baudi pasakaino dabu, ieklausies tās
dzidrajās skaņās un vēro saulē mirdzošo Raiskuma ezeru. Mēģini noķert
lielo lomu vai atpūties, dodoties iedvesmojošās pastaigās pa Raiskuma
apkārtnes pakalniem. Izbaudi braucienu lejup pa Gauju ar laivu.

“Apaļkalns”, Raiskums, Pārgaujas novads
 +371 29448188, www.apalkalns.lv
GPS 57.3174 25.1479

56. Pārgaujas Tūrisma informācijas punkts

Baudi mierpilnu brīdi Lielstraupes pilsbaznīcā vai Ungurmuižā un novērtē vietējo zemnieku ražojumus vai amatnieku darinājumus, iegādājoties tos Straupes lauku labumu tirdziņā vai radošajā darbnīcā “Ezeriņi”.

“Ezeriņi”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
 +371 26620422, www.pargaujasnovads.lv
GPS 57.3757 25.0391

57. Pazemes ezeri, brīvdienu māja “Vējiņi” un
kempings “Paegļi”

Baudi atpūtu dabas ieskautajā brīvdienu mājā vai kempingā un dodies
izpētīt noslēpumainos pazemes ezeru labirintus.

“Vējiņi”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
“Paegļi”, Limbažu pagasts, Limbažu novads
 +371 29289796 (“Vējiņi”), +371 29819364 (“Paegļi”),
www.pazemesezeri.lv
GPS 57.3449 24.9185 (“Vējiņi”), 57.4272 24.8051 (“Paegļi”)

58. Medību un atpūtas centrs “Mārkulīči”

Izbaudi aktīvu atpūtu kopā ar bērniem – šauj ar dažādiem
ieročiem, uzspēlē volejbolu, strītbolu un futbolu, laivo pa Braslu,
rīko pasākumus brīvdabas estrādē. Paliec pa nakti teltī un baudi
stāstiem bagātus vakarus pie ugunskura.

“Āvaidi”, Straupes pagasts, Pārgaujas novads
 +371 29464946, www.markulici.lv
GPS 57.3005 24.9087

59. Bīriņu Pils

Baudi veselīgu laiskumu elegantajos dizaina viesnīcas numuriņos,
izgaršo no dabas veltēm gatavotas maltītes muižnieku garā.
Iepazīsti seno muižas ansambli un plašo parku, pastaigājoties
vai dodoties izbraucienā ar drošku.

Bīriņu Pils, Bīriņi, Limbažu novads
 +371 64024033, +371 29416661, www.birinupils.lv
GPS 57.2438 24.6595

60. “AdventureRide”

Apgūsti jāšanas pamatus vai dodies vairāku dienu piedzīvojumu
pārgājienā zirga mugurā pa Gaujas Nacionālo parku. Ej pārgājienā
kājām, brauc ar laivu vai velosipēdu zinoša gida pavadībā,
kas tev pastāstīs par dabas daudzveidību.

Pērle 1, Alderi, Ādažu novads
 +371 29269559, www.adventureride.eu
GPS 57.0604 24.3571

“Enter Gauja” reģions ir kā pamatīgs pasaku krājums ar
neskaitāmiem stāstiem un leģendām, ko piedzīvot un pārvest mājās.
Šos stāstus veido dažādi elementi
Kultūrvēsturiski elementi
Dabas elementi
No leģendām nākuši elementi
Mūsdienu elementi
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Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs
Ausekļa iela 6, Sigulda
 +371 67971335, www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1531 24.8537
Līgatnes Tūrisma informācijas centrs
Spriņģu iela 2, Līgatne
 +371 64153169, +371 29189707, www.visitligatne.lv
GPS 57.2335 25.0396
Amatas novada Tūrisma informācijas centrs
Ieriķi, Drabešu pagasts, Amatas novads
 +371 28681083, www.amata.lv
GPS 57.2085 25.1703
Cēsu Tūrisma informācijas centrs
Pils laukums 9, Cēsis
 +371 64121815, www.tourism.cesis.lv
GPS 57.3132 25.2714
Pārgaujas Tūrisma informācijas punkts
“Ezeriņi”, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads
 +371 2660422, www.pargaujasnovads.lv
GPS 57.3757 25.0391
Valmieras Tūrisma informācijas centrs
Rīgas iela 10, Valmiera
 +371 64207177, www.visit.valmiera.lv
GPS 57.5386 25.4213
Veselavas muižas Tūrisma informācijas punkts
“Viesturi”, Veselavas pag., Priekuļu nov.
 +371 64107198, www.priekuli.lv
GPS 57.2900 25.4776
Inčukalna Klientu apkalpošanas centrs
Atmodas iela 4, Inčukalns
 +371 67977310, www.incukalns.lv
GPS 57.0979 24.6871
Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs
“Gūtmaņala”
Pie Gūtmaņalas, Turaidas iela 2a, Sigulda
 +371 26657661, www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1762 24.8468
Gaujas Nacionālā parka informācijas centrs
“Līgatnes dabas takas”
Līgatnes novads
 +371 28328800, www.visitligatne.lv
GPS 57.2484 25.0154
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(~12 km)

42

43
44 45
47

Anna Ceļotāja with 3 others

(~12 km)
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•

Mana atvaļinājuma recepte:

atstāto pēdu vērošana

Gaujas Nacionālā parka taku labirintos, lēciens no
Ērgļu klintis, braucot ar
pēršanās lauku pirtī

ar gumiju

,

pa Gauju, klusuma baudīšana, dzerot tēju
, garda maltīte

ar

, salds miegs

,
.
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34 Likes 1 Coment
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Like

Give feedback

Share

52 people like this
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Visus šos notikumus
kā zilgani sudrabains dzīpars caurvij
Gauja, kuras abus galus sasienot kopā,
izveidojas stāsta krelles, kuras vari paņemt sev līdzi.
Tās pastāstīs citiem par taviem piedzīvojumiem,
ceļojuma raksturu un ilgumu, kā arī mudinās atgriezties.
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AKCIJAS NOTEIKUMI

39

41

58

37

dodies uz zemi,
kuras vēsture, kultūra un daba ļauj tev ar visām maņām izbaudīt
pirmatnības elpu. Ik mirklis Gaujas Nacionālajā parkā ir piesātināts
ar dabas klātesamību. Šis nav parasts parks, šis ir parks+, kurā,
dodoties piedzīvojumos, pētot un izzinot, ikviens mirklis top par
unikālu pieredzi.
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57

55

2

Akcija sākas 2016. gada 1. maijā.
Akcija spēkā līdz 2016. gada 1. septembrim
vai tik ilgi, kamēr kreļļu elementi ir
pieejami pie akcijas dalībniekiem.

35

• Akcijas “Sakrāj savu brīvdienu stāstu!” laiks no 01.05.2016. līdz
01.09.2016. vai tik ilgi, kamēr ķēdītes un akcijas elementi ir
pieejami pie akcijas dalībniekiem.
• Akcijas ķēdītes ar “Enter Gauja” elementu pieejamas Gaujas
Nacionālā parka pilsētu un novadu tūrisma informācijas centros.
• Akcijas elementus iespējams saņemt pie akcijas dalībniekiem
Gaujas Nacionālā parka teritorijā, izmantojot to piedāvātos
pakalpojumus un uzrādot akcijas ķēdīti ar “Enter Gauja” elementu.
• Par vienu pirkuma čeku 10 EUR vai lielākā vērtībā pienākas viens
akcijas elements.
• Pie katra no akcijas dalībniekiem pieejams tikai konkrētā
dalībnieka akcijas elements.

26

• Akcijas elementu un ķēdīšu skaits ir ierobežots.
• Akcijas elementus var saņemt tikai pirkuma veikšanas brīdī.
Par vēlāk uzrādītiem pirkuma čekiem akcijas elementi netiek izsniegti.

1011

• Akcijas elementi tiek izsniegti pēc pieprasījuma.
• Akcijā piedalās 60 dalībnieki, katram dalībniekam ir savs elements.
• Akcijas elementi ir izgatavoti no cinka sakausējuma, kas ir Eiropas
Savienībā sertificēts materiāls, tam nav pievienots niķelis. Sargāt
elementus no bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem, un dzīvniekiem!

60
(~30 km)

(~7 km)

5
(~9 km)

• Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībai ir tiesības koriģēt, mainīt
vai pārtraukt šo akciju jebkurā brīdī. Par akcijas noteikumu izmaiņām
vai akcijas pārtraukumu Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība
informēs interneta mājaslapā www.entergauja.com un pie akcijas
dalībniekiem.
• Papildinformāciju par akciju var saņemt, rakstot uz e-pastu
info@entergauja.com
• Akciju īsteno Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība, Raiņa iela 3,
Sigulda, LV 2150, Latvija.

Piedzīvojumu daudzveidība ļauj katram izvēlēties savu ceļojuma tempu un scenāriju. Kā paparde, kas plaukstot atritina savu lapu vēdekli,
Gauja lēnām ieved dziļāk noslēpumainajā neskartās dabas pasaulē, kur katram kokam ir savs stāsts par seniem notikumiem un
leģendām. Un pats laiks šeit neplūst taisni. Tas met krāčainus
līkumus kā Gauja, saplūdinot mūsdienas ar seno teiksmu laikiem,
kas atstājuši savu neatkārtojamo nospiedumu ainavā un cilvēkos.
Atliek vien ieelpot miglaino rīta dūmaku, pieskarties mitram liepas
stumbram un aizmirsties sazarotajās leģendu takās, kur smilgās virmo dzīvība, vēja brāzmās mājo dvēseles un gravās laukakmeņi zied...

Plašāko un vispusīgāko informāciju par ceļojumu iespējām
Gaujas Nacionālajā parkā iegūsi
www.entergauja.com
• Plāno savu ceļojumu pa Gaujas Nacionālo parku, izvēlies un pievieno
savam maršrutam dabas, kultūras un vēstures objektus.

• Izvēlies aktīvās atpūtas vietas.
• Uzzini par notikumiem un festivāliem.
• Iegūsti informāciju par labākajām Gaujas Nacionālā parka viesnīcām,
viesu namiem un kempingiem un veic to rezervāciju.

• Izpēti Gaujas Nacionālā parka restorānu un krodziņu piedāvājumus
gardēžiem.

• Apskati izvēlētos objektus kartē, izveido un izdrukā PDF failu vai
saglabā GPX failu un atver savā mobilajā telefonā.

• 30 dabas tūrisma maršruti kājāmgājājiem, velobraucējiem, laivotājiem
un autobraucējiem.

• Veido pats savu pārgājiena, velobrauciena vai laivošanas maršrutu,
•
•
•

izmantojot maršrutēšanas sistēmu, kas aptver ceļus, takas un upes
1800 km garumā.
Iepazīsties ar kompleksajiem brīvdienu piedāvājumiem.
Apskati izvēlēto vietu fotogrāfijas un video.
Lejupielādē tūrisma ceļvežus un bukletus.

