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SIGULDAS PILSĒTAS TRASE

BOBSLEJA UN KAMANIŅU TRASE “SIGULDA”

“FISCHER” SLĒPOŠANAS CENTRS

SLĒPOŠANAS UN BIATLONA CENTRS “CĒSIS”

Slēpošanas trase atrodas 52 kilometrus no Rīgas, Siguldā, Gaujas senielejā, kas
sola sportiskas aktivitātes vienlaikus ar neaizmirstamu ainavisku skatu baudīšanu.
Sportiskākais kalns, garākais nobrauciens, plašākā nogāze, moderns aprīkojums,
gleznains skats – tas viss raksturo Siguldas Pilsētas trasi. Trīs apgaismotas trases
(350, 200 un 50 metru garas) piedāvā visplašākās ziemas prieku iespējas jebkuram,
kurš gatavs sportiski vai eleganti ļauties gravitācijai.

1420 metri, 16 līkumi un 200 m gara bremzēšanas distance - šos Siguldas bobsleja un
kamaniņu trases parametrus var izbaudīt ne tikai profesionāli sportisti, bet arī ikviens
Siguldas apmeklētājs. Sestajā stāvā apmeklētājiem ir pieejama platforma, no kuras
paveras gleznainā Gaujas senlejas ainava. Trase ir aprīkota ar mūsdienīgu starta
platformu un moderniem saules aizsargiem, kas nodrošina izcilu ledus kvalitāti.
Kopš 2010. gada Sigulda sevi var dēvēt par olimpisko pilsētu – vairāki olimpisko spēļu
un pasaules kausa ieguvēji auguši un trenējušies Siguldā.

Centrs piedāvā mākslīgā un dabīgā sniega klātas trases aktīvās atpūtas cienītājiem,
kā arī profesionāliem sportistiem. Trases atrodas gleznainā skujkoku mežā uz
paaugstināta reljefa ar ainaviskām takām. Ir pieejamas 400m un 2500m garas trases
ar mākslīgo sniegu un 3km garas trases, kas klātas ar dabīgo sniegu, kā arī inventāra
noma un serviss. Pieejami arī instruktoru pakalpojumi, iepriekš rezervējot laiku.
Zem trases uzbūvētā saldēšanas sistēma ļauj saglabāt sniega segu un nodrošināt
slēpošanas iespējas arī mainīgos laika apstākļos. Trases ir apgaismotas.

Tūristu braucieni ar Vučko un “Vardi” tiek organizēti brīvdienās
no plkst. 12.00 līdz 17.00 ( ja nav sacensības).
Kontakti: info@bobtrase.lv, +371 29185351

Fischer Slēpošanas centrs ir Austrumeiropā pirmā apgaismotā saldētā distanču
slēpošanas trase 1,25 km garumā. Dabīgos sniega apstākļos pieejamas vairākas
dažāda garuma trases līdz pat 9 km. Saldēšanas sistēma, kas ir uzbūvēta zem trases
virsmas, ļauj uzturēt sniega segu mainīgos laika apstākļos. Fischer Slēpošanas
centra 3 distanču slēpošanas trases ir saņēmušas Starptautiskās Slēpošanas
federācijas (FIS) sertifikātu, kas sniedz iespēju trasē organizēt starptautiska mēroga
sacensības distanču slēpošanā. Trasēm raksturīgs dabisks reljefs ar slīpumu līdz
18%, lielākais vertikālais slīpums ir 11 m. Fischer Slēpošanas centrs piedāvā arī
inventāra nomu, instruktoru pakalpojumus, inventāra apkopi, kameršļūkšanu un
lāzerbiatlonu, kā arī trases nomu dažādām sacensībām un pasākumu organizēšanai
visu cauru gadu.

Boba braucieni ir iepriekš jāsaskaņo rakstot vai zvanot:
karina@makars.lv, +371 29244948, FB: @ taxibob333, www.taxibob.lv

Citas iespējas: slēpotāju ērtībai un komfortam ir pieejamas ģērbtuves, dušas, pirts,
WC, kafijas un našķu automāts.

Vučko paredzēts ģimenes braucieniem. “Varde” ir droša un tajā atļauts braukt
arī maziem bērniem. Nobraucieni ar bobsleju ir pieejami no 16 gadu vecuma. Nav
ieteicami personām ar sirds un muguras problēmām, kā arī grūtniecēm.

Puķu iela 4, Sigulda
Tālr.: +371 29118847
www.siguldassports.lv
GPS: 57.140272, 24.816732

Visas lielākās Baltijas un Latvijas sacensības notiek šajā trasē, kur uzstādīts arī
ātruma rekords – 112 km/h. Trase ir mūsdienīgi aprīkota, un sniega pārklājumu
nodrošina 6 sniega pūtēji un trases kopšanas traktors. Slēpošanas skola (SkiFox)
piedāvā slēpošanas un snovborda nodarbības sertificētu instruktoru vadībā.

Krimuldas pils
Ungurmuiža

Citas iespējas: kafejnīca, WC, slēpju noma un slēpju apkope.

Dikļu pils

Peldu iela 1, Sigulda
Tālrunis: +371 25733008
www.siguldassports.lv
GPS: 57.159175, 24.838127

Slepenais Padomju bunkurs un
realitātes spēle “Object-X”
Siguldas ūdensatrakciju parks
Valmieras ūdensatrakciju
parks

Šveices iela 13, Sigulda
GPS: 57.1508, 24.8408
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2) Krēslu
pacēlājs

Centrs ir populāra vieta nacionālajām un starptautiskajām slēpošanas un biatlona
sacensībām.
“Lejas Luksti”, Vaive pagasts, Cēsu novads
Tālrunis. +371 26433500, info@occesis.lv
http://www.occesis.lv/
GPS: 57.3043941, 25.3787201

3) Iesācēju
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SLĒPOŠANAS CENTRS “REIŅA TRASE”

ZIEMAS ATPŪTAS KOMPLEKSS “ŽAGARKALNS”

SLĒPOŠANAS KOMPLEKSS “OZOLKALNS”

SLĒPOŠANAS CENTRS “RĀMKALNI”

Kalnu slēpošanas centrs “Reiņa trase” darbojas jau vairāk nekā 40 gadus. Galvenā
trase ir ar stāvu sākumu, un tās mainīgais reljefs būs interesants pieredzējušākiem
slēpotājiem. Uz otras nogāzes atrodas 200 m garš iesācēju kalns, kas piemērots tiem,
kas vēl mācās slēpot vai snovot.

Atpūtas komplekss “Žagarkalns” izceļas ar slēpošanas nogāžu skaitu – pieejamas 8 dažādas grūtības trases, kas piemērotas gan iesācējiem, gan pieredzējušiem slēpotājiem
un snovotājiem. Ekstrēmā sporta entuziastiem pieejams lielisks snovborda un brīvā stila
parks. “Žagarkalns” ir vienīgais slēpošanas kūrorts Latvijā, kas visu vasaru uzglabā zināmu sniega daudzumu, lai jauno slēpošanas sezonu varētu uzsākt agrāk.

Lieliska vieta, kur izbaudīt Latvijas garākās nogāzes gleznainā vidē, ko ieskauj pirmatnējā dabas ainava. Braucot augšā ar pacēlāju un pēc tam baudot aizraujošu nobraucienu lejup pa nogāzi, jūs varat apskatīt kuplos kokus, sniegoto kalnu un ainavas, kas ļaus jums iegūt autentiskas dabas sajūtas. “Ozolkalnā” var izbaudīt garākās
Latvijas nogāzes, kas stiepjas puskilometra garumā. Slēpošanas kalnu apmeklē gan
profesionāli slēpotāji, gan snovbordisti, gan iesācēji un bērni, jo slēpošanas kūrortā ir
piecas dažādas sarežģītības trases. Pēc aizraujoša laika pavadīšanas svaigā ziemas
gaisā jūs varat atpūsties mājīgā kafejnīcā, lai iedzertu siltu dzērienu un izbaudīt mūsu
gardos ēdienus.

“Rāmkalnu” slēpošanas trase ir lieliski piemērota aktīvai atpūtai ziemā. Izvēlieties
vienu no diviem nobraucieniem, katrs ir 200 m garš. Šeit jūs varat gan atpūsties, gan
uzlabot savas slēpošanas vai snovborda prasmes.

Reiņa trase pievērš īpašu uzmanību mazākajiem slēpotajiem - pieejams HERKULESS bērnu slēpošanas parks ar 2 “SunKid” slīdošās lentas pacēlājiem un parka
aprīkojumu - slēpošanas karuseli un dzīvnieku figūrām, kuras piemērotas drošākai
un ātrākai slēpošanas iemaņu apguvei. Trasē darbojas HERKULESS bērnu slēpošanas skoliņa, kurā katru nedēļas nogali bērni līdz 7 gadu vecumam mācās slēpot grupās, ar jautru atpūtu pa vidu starp divām nodarbībām.

Žagarkalnā darbojas lielākā Latvijas profesionālā slēpošanas skola ar starptautiski
sertificētiem instruktoriem, tādēļ slēpošanas kūrorts ir ideāli piemērots bērniem, iesācējiem un ģimenēm. Bērnu trasē ir pieejams “burvju paklāja stila” pacēlājs - drošs
un ērts bērniem.

Citas iespējas: Apgaismota distanču slēpošanas trase, kameršļūkšanas trase, inventāra noma, viesu nams un pirts, 2 semināru zāles, kafejnīca.

Tiem, kas neslēpo, ir iespēja jautri pavadīt laiku kameršļūkšanas atrakcijā vai doties
pastaigā pa Cīrulīšu dabas takām. Kalna galā atrodas omulīga kafejnīca ar panorāmas skatu un labu ēdienkarti, kā arī inventāra noma.

„Kalnzaķi”, Krimuldas novads
Tālr.: +371 29272255
www.reinatrase.lv
GPS: 57.1333, 24.7861

“Žagarkalns”, Cēsis, Cēsu pilsēta, LV-4101
Tālrunis: +371 26 266 266
www.zagarkalns.lv
GPS: 57.2981, 25.2268

Citas iespējas: kempinga namiņi, pirts, karstā ūdens kubls, bērnu rotaļu istaba
kafejnīcā,slēpošanas un snovborda instruktoru pakalpojumi.
“Saulkrasti”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4102
Tālrunis: + 371 26400200
www.ozolkalns.lv
GPS: 57.2943, 25.2220

Izmēģiniet arī kafejnīcu “Rāmkalni” un apmeklējiet vietējo produktu specializēto
veikalu, kur var atrast “Rāmkalni” delikateses, uzkodas un dzērienus, kas gatavoti no
augļiem un ogām, kā arī citus Latvijas produktus - vietējo vīnu, alu, sieru utt.
“Vītiņkalni”, Inčukalna novads, LV-4102
Tālrunis: + 371 29100280
GPS: 57.1247861, 24.6495694

LABĀKĀS SKATU VIETAS

LV

Turaidas muzejrezervāts un pils
Turaidas vēsturiskā centra stāsts sniedzas tūkstoš gadu
garumā, un tā liecības caurvij daudzveidīgās muzejrezervāta ekspozīcijas. Turaidas viduslaiku pils galvenais
tornis paceļas virs Gaujas ielejas mežiem. Izbaudiet elpu
aizraujošus skatus un dodieties ziemas pastaigā pa pils
kompleksu un skulptūru dārzu, kas veltīts latviešu tautasdziesmām, vai arī apmeklējiet kādu no izstādēm muzejrezervātā.
Turaidas iela 10, Sigulda, tālr: +371 67972376
www.turaida-muzejs.lv
GPS: 57.186824, 24.847800

Cēsu pils komplekss
Cēsu pilī un muzejā var dzirdēt stāstu par pilsētu un
cilvēkiem, kuri veidojuši Vidzemes, Latvijas un pat
Eiropas vēsturi. Mākslas un vēstures cienītāji šeit
var izbaudīt iedvesmojošas izstādes, un no Jaunās
pils Lademahera torņa vērojams apbrīnojams skats
uz Cēsu vecpilsētu, bet pastaiga pa viduslaiku pils
torni ar sveču laternu ir unikāls un neaizmirstams
piedzīvojums.
Pils laukums 9, Cēsis, tālr.: +371 26576111
www.cesupils.lv
GPS: 57.3135, 25.2675

Livonijas ordeņa Siguldas pils un
pils kvartāls
1207.gadā celtā Livonijas ordeņa Sigulda pils bijusi veidota kā kastelas tipa cietoksnis, taču vēlāk pārbūvēta
par konventa tipa ēku. Mūsdienās viduslaiku auras meklētāji var uzkāpt pils Ziemeļu un galvenajā Vārtu tornī.
1878. gada Kņaza Kropotkinu ģimenes uzceltās jaunās
Siguldas pils ārpuse ir saglabājusi neogotisko stilu, savukārt iekšpusē 1937.gadā Rakstnieku un žurnālistu pils
kļuvusi par nacionālā romantisma pērli. Mūsdienās pils
kvartāla ēkās darbojas amatnieki un mākslinieki, kuru
darbnīcās iespējams apgūt dažādas jaunas prasmes un
iegādāties suvenīrus.

ZIEMAS CEĻVEDIS
Gaujas Nacionālais Parks
WWW.ENTERGAUJA.COM

Pils iela 18, Sigulda, tālr.: +371 67971335
www.tourism.sigulda.Iv
GPS: 57.1655, 24.8502

Krimuldas muiža
Krimuldas klasicisma stilā celtā pils ir īsta pērle Gaujas senlejā. Tajā esošā viesnīca piedāvā apmesties gan
greznos numuros, gan vienkāršākos un kempinga tipa
ģimenes dzīvokļos.
Iespējams piekļūt ar vagoniņu SPA un rehabilitācijas procedūras Vīna darītava
Mednieku iela 3, Sigulda, tālr. +371 67972232
www.krimuldasmuiza.lv
GPS:57.1685, 24.8272

CITAS AKTIVITĀTES
TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI
Siguldas novads

Ausekļa iela 6, Sigulda
Tālrunis: +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv

Siguldas novads,
“Gūtmaņala”

Līgatne

Spriņģu iela 2, Līgatne
Tālrunis: +371 64153169
www.visitligatne.lv

Amatas novads

Turaidas iela 2a, Sigulda
Tālrunis: +371 61303030
info.gutmanala@sigulda.lv

Cēsis

Āraišu Arheoloģiskais parks, Drabešu pagasts
Tālrunis: +371 25669935
www.amata.lv

Zvārtes iezis

Baznīcas laukums 1, Cēsis
Tālrunis: +371 28318318
www.turisms.cesis.lv/en/

Lūgums zvanīt, lai uzzinātu vai centrs ir vaļā!
Zvārtes iezis, Drabešu pagasts
Tālrunis: +37129252126
zvartesiezis@gmail.com

Valmiera

Enter Gauja

Rīgas iela 10, Valmiera
Tālrunis: +371 26332212
www.visit.valmiera.lv

Visa informācijas par tūrismu
Gaujas Nacionālajā parkā: www.entergauja.com
info@entergauja.com

Gaujas Nacionālais parks ir lielākais un senākais nacionālais parks Latvijā. Tas atšķiras
ar ievērojamu bioloģisko daudzveidību, dabiskajiem avotiem, smilšakmens atsegumiem,
gleznainiem skatiem un unikāliem dabas, kultūras un vēstures pieminekļiem.

Atklāj Gaujas Nacionālo parku ar mobilo lietotni
“Enter Gauja”!
Lejupielādēt no

Ielādēt no

“Materiāls tapis Klasteru Programmas projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/009 “Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības 2. posms” ietvaros”

Valmiermuižas alus darītava un staļļi
Kopš seniem laikiem Valmiermuiža ir atpazīstama
ar savu viesmīlību. Viesi ir aicināti izmēģināt jāšanu vai braukšanu zirga kamanās, vienlaikus apskatot gleznaino apkārtni, kas piepildīta ar vēsturiskiem
stāstiem. Izjādes notiek parkā, kas atrodas blakus
Valmiermuižas alus darītavai.
Vēlās brokastis nedēļas nogalēs
Ekskursijas un degustācijas alus
darītavā
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, Burtnieku novads
Tālr.: +371 28664424 (Alus virtuve)
+371 26562703 (Zirgu stallis)
www.valmiermuiza.lv, GPS: 57.555539, 25.431763

Bīriņu pils parks
Brauciens pa sniega klātajām takām ar zirga kamanām ir romantisks piedzīvojums – sajūtiet senatnes
garu, svaigo gaisu un sniegotās vēja brāzmas! Kamanas slīdēs gar vecajām ūdensdzirnavām līdz Mīlestības
Ozolam. Kā vēsta leģenda, pie šī ozola slepeni satikās
Bīriņu muižas kunga dēls un kalpone. Mūsdienās iemīlējušies pāri nāk pie ozola, lai tas padarītu viņu mīlestību stiprāku. Ziemā viesus sveicina Bīriņu pils krāšņā
Ziemassvētku egle.
Nakšņošana dizaina numuros
Restorāns

Pastaiga ar sniega kurpēm “Vienkoču” parkā
Izbaudi “Vienkoču” dabu ziemā un apskati vēsturisku muižu maketus un koka skulptūras unikālā pastaigā ar sniega
kurpēm. Pēc pastaigas dodies iepazīt Kokamatniecības
muzeju. Bērniem pieejams no koka veidots spēļlaukums.
“Vienkoči”, Līgatnes novads, tālr,. :+371 29329065
www.vienkoci.lv, GPS: 57.1916, 25.0528

Līgatnes dabas takas, savvaļas dzīvnieki
un skatu tornis
Gaujas upes krastā, teritorijā ar mežainām ielejām ir ierīkotas vairāk nekā 5 km garas takas, kurās var vērot
Latvijas savvaļas dzīvniekus un putnus. Līgatnes dabas
takās var vērot stirnas, mežacūkas, lāčus, lapsas, aļņus,
lūšus, pūces un citus dzīvniekus. Izbaudiet arī Līgatnes
industriālā mantojuma ciematu ar unikālajiem pagrabiem smilšakmens klintīs.
Līgatnes dabas takas, Līgatnes pagasts, t. +371 64153313
www.ligatnesdabastakas.lv, GPS: 57.2485, 25.0127

Lāzertaga Spēļu Centrs
Spēle notiek bijušās Padomju armijas civilās aizsardzības
sakaru centrā, piecās autentiskās un īpaši iekārtotās arēnās. Organizējam privātas spēles, bērnu dzimšanas dienas
ballītes, sporta turnīrus, kā arī atvērtās spēles un nakts spēles. Visi ieroči ir aprīkoti ar elektroniku, izmantojot infrasarkano staru, kas padara spēli drošu ikvienam dalībniekam.
Miera iela 15, Sigulda, tālr.: +371 20207293
www.poligon-1.lv, GPS: 57.0629, 24.1700

ZEIT Tīklu Parks un viesnīca
Tīkla labirints kokos 4–7 m augstumā ar 2,5 m augstām
tīkla sienām ir drošs un jautrs piedzīvojums jebkurā vecumā. Apmeklē arī Zeit kafejnīcu, viesnīcu, mākslas galeriju, konferenču un pasākumu zāli. Katru piektdienas
vakaru pēc pastaigas kokos Zeit kafejnīcā plkst. 20:00
sākas dzīvās mūzikas vakars.
Gaujas iela 4, Līgatne, tālr.: +371 25779944
www.tikluparks.lv, GPS: 57.2359, 25.0358

Cecīļu dabas taka
Dabas takā var apskatīt Dančupītes kanjonu, miniatūru
ūdenskritumu, iespaidīgo Cecīļu iezi no Kumadas upes
labā krasta, un citus dabas brīnumus. Piedāvā arī
ekskursijas kopā ar gidu. Turpat takas sākumā arī kafejnīca
“Pie Dzirnakmeņa”, kurā var sasildītes un gardi paēst
Sestdienās no plkst. 17:00 līdz 22:00 taka izgaismota.
Kumadas iela 2, Ieriķi, Amats novads
Tālr.: +371 29477700 (Kristaps), +371 26457649 (Ivita)
www.cecilutaka.lv, GPS: 57.2091, 25.1705

“Līgatnes vīna darītava” un karošu darbnīca
Šī ģimenes vīna darītava piedāvā romantiskas degustācijas
“Lustūža” klintī. Baudiet vairāku veidu vietējos vīnus sveču gaismā un klausieties stāstījumā par Līgatnes ciematu.
Cena: 10 eur pieaugušajam, 5 eur bērnam (bezalkoholiskie
dzērieni). Vīna veikals atvērts katru dienu no 10:00-18:00.
Spriņģu iela 3, Līgatne, tālr.: +371 26521467
www.ligatnesvinadaritava.lv, GPS: 57.2329, 25.0398

Slepenais Padomju bunkurs un
realitātes spēle “Object-X”
Rehabilitācijas centra „Līgatne” teritorijā 9m zem zemes
atrodas labiekārtots bunkurs 2000m² platībā, kuram slepenības zīmogu noņēma tikai 2003. gadā. Tas ir izbūvēts
pagājušā gadsimta 80-tajos gados politiskās un valsts
varas elites vajadzībām valsts vadīšanai atomkara gadījumā. Izpildiet slepeno misiju vai pievienojieties ekskursijai!
“Skaļupes”, Līgatnes pagasts, tālr: +371 64161915
www.bunkurs.lv, GPS: 57.2557, 25.0668

“Cremon” vīna darītava un degustācijas
Kādreizējā Krimuldas muižas kūts ēkā šobrīd pilna dzīvības darbojas muižas vīna darītava, kas specializējas vīnu
un liķieru ražošanā. Pašlaik var nogarošot un iegādāties
ogu un ziedu vīnus un liķierus, kā arī kalvadosu un džinu.
Mednieku iela 3, Sigulda
Vīndaris Jānis Mikans, tālr.: +371 28673502
janis.mikans@inbox.lv, GPS: 57.1677743, 24.8277361

Ūdens atrakciju parks Siguldā
Atpūtas vieta, kur visa ģimene jebkurā gada laikā var nesteidzīgi izbaudīt īstu tropisko klimatu un ūdens priekus,
kur ūdens temperatūra visu cauru gadu ir + 30 grādi.
Ūdens parkā atrodas bērnu ūdens rotaļu laukums, slīdrenes kopumā 40 metru garumā, peldbaseins ar ūdens
kaskādēm, 3 pirtis un kafejnīca.

DĀRGUMI***
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca
Līdz mūsdienām teju pilnībā saglabājusi savu viduslaiku
izskatu. Tajā atrodas tādi vērtīgi mākslas priekšmeti kā
ievērojamu pilsētnieku kapu plāksnes, Ladegasta ērģeles
un vairāki gleznojumi. Vēsturiskajā celtnē iespējams apskatīt izstādes, baznīcas zvanus un pulksteņa mehānismu. No baznīcas torņa skatu laukuma paveras gleznaina
Valmieras ainava ar pilsētas galveno “ielu” - Gauju.
Bruņinieku iela 2, Valmiera, tālr.: +371 64200333
www.visit.valmiera.lv, GPS: 57.5384, 25.4264

Āraišu arheoloģiskais parks
Parkā apskatāma 9.–10. gs. latgaļu dzīves vietas rekonstrukcija – Ezerpils, viduslaiku pilsdrupas, akmens un
bronzas laikmeta mājokļu rekonstrukcijas. Netālu no
Ezerpils atrodas Āraišu baznīca, Āraišu vējdzirnavas un
Drabešu muižas Amatu māja.
Āraišu Arheoloģiskais Parks, Amats novads
T.: +371 25669935, www.amata.lv, GPS: 57.2498, 25.2786

KAFEJNĪCAS UN RESTORĀNI
Restorāns “Aparjods”
Baudiet lieliskus vīnus no restorāna vīna pagraba un lēni
izgaršojiet maltītes, kas pagatavotas, iedvesmojoties no
latviešu tradicionālās virtuves gudrībām.
Ventas iela 1 a, Sigulda, tālr.: +371 67974414
www.aparjods.lv, GPS: 57.1414, 24.8446

Viesnīcas “Sigulda” restorāns
Aristokrātijas cienīga dzīves svinēšana viesnīcas “Sigulda”
restorānā nav tikai nostāsts. Izsmalcinātu ēdienu baudīšanas tradīcijas joprojām dzīvas un tiek attīstītas līdzi laikam.
Pils iela 6, Sigulda, tālr.: +371 67972263
www.hotelsigulda.lv, GPS: 57.1554, 24.8503

Restorāns “Gadalaiki”
Baudot izsmalcinātus ēdienus restorānā “Gadalaiki”, acis veras aiz plašās stikla sienas, kur paveras burvīga ziemas ainava.
Saltavota iela 32, Kalnabeites, Sigulda pagasts
T.: +371 67973009, www.hotelezeri.lv, GPS: 57.1319, 24.8542

Restorāns “Fazenda”
Balstīts uz labām tradīcijām, draudzību, vietējo produktu
maksimālu izmantošanu, restorāns ik dienu piedāvā garšīgu ēdienu, lieliskus vīnus, vietējās tējas un pašceptu maizi.

Pils iela 16, Sigulda, tālr.: +371 25666540
www.siguldassaldejums.lv, GPS: 57.1655, 24.8502

Bīriņu pils restorāns
Īpašas ziemas noskaņas virmo gan pils interjeros, gan
ēdienkartē: Ziemassvētku 9 latvisko ēdienu izlase,
medījums un, protams, īsta šokolādes kūka! Vizināšanās
kamanās Nakšņošana dizaina numuros.
“Bīriņu Pils”, Limbažu novads, tālr.: +371 29244927
www.birinupils.lv, GPS: 57.2438, 24.6572

NAKŠŅOŠANA
Viesu nams “Reinis”
Viesu nams “Reinis”, kas atrodas slēpošanas centrā “Reiņa Trase”, piedāvā nakšņošanu individuāla dizaina divvietīgos un trīsvietīgos numuros. Ģimenēm un draugu kompānijām pieejamas brīvdienu mājas ar elektrisko saunu un
virtuvi. Pieejama ar malku kurināma pirts ar hidromasāžas baseinu un kamīnzāli.
“Kalnzaķi”, Krimuldas novads, tālr.: +371 29689953
www.reinatrase.lv, GPS: 57.1797, 24.8147

***Viesnīca “Sigulda”
Viesnīca ar tradīcijām bagātu apkalpošanas kultūru –
skaistā, vēsturiskā mūra ēkā pašā Siguldas centrā Restorāns Konferenču zāle
Pils iela 6, Sigulda, tālr.: +371 67972263
www.hotelsigulda.lv, GPS: 57.1655, 24.8502

***Viesnīca “Santa”
Viesnīca “Santa” piedāvā 14 ērtus numurus romantiskai
un mierīgai atpūtai ārpus Siguldas. Gleznains skats uz
ezeru rada patīkamu un romantisku noskaņu.
“Kalnjāņi”, Siguldas pagasts, tālr.: +371 67705271
www.hotelsanta.lv, GPS: 57.1655, 24.8502

***Aparjods
Viesnīca “Aparjods” ir kļuvusi par iecienītu vietu apmeklētājiem – tajā ir mājīgs interjers ar ozolkoka durvīm, kamīns
foajē un elegantas istabas, kā arī viens no labākajiem restorāniem reģionā.
Ventas iela 1 a, Sigulda, tālr.: +371 67972230
www.aparjods.lv, GPS: 57.1414, 24.8446

Mālpils Muižas restorāns

***SPA Hotel Ezeri

Mālpils muižas restorāns atrodas skaistā, vēsturiskā vidē
un piedāvā gardēžiem gan izsmalcinātas maltītes, gan
patīkamu atmosfēru. Atkārtoti iekļauts Latvijas labāko
restorānu topā.

Aizmirstiet ikdienas rūpas, izbaudot masāžas, pirtis vai
skaistumkopšanas procedūras, kas tiek piedāvātas viesnīcas “Ezeri” SPA kompleksā.

Pils iela 6, Mālpils, tālr.: + 371 67102555
www.malpilsmuiza.lv. GPS: 57.0064, 24.9469

Saltavota iela 32, Kalnabeites, Siguldas pagasts
Tālr.: +371 67973009
www.hotelezeri.lv, GPS: 57.1319, 24.8542

H.E. Vanadzinš Ziemeļu restorāns

****Dikļu Pils viesnīca un Dabas SPA

Kā garšo Cēsis? Vieni saka, kā dūmakains medījums, citi –
kā mežrozes. Vai sava garša ir arī atmiņām? To noteiksi
Tu. Restorāns atrodas Cēsu vecpilsētā un piedāvā ziemeļu
iedvesmotas maltītes.

Senatnīga parka ieskautā Dikļu pils viesnīca ir izcila vieta
nesteidzīgai atpūtai un atjaunojošiem dabas SPA rituāliem.

Rīgas iela 15, Cēsis, tālr.: +371 24 771 771
FB: @VanadzinsRestorans, GPS: 57.3117, 25.2704

Ungurmuiža
Ungurmuiža ir vecākā baroka laika koka muiža Latvijā, kas
piedāvā gardēžu ēdienkartes muižas restorānā, slidošanu
uz muižas dīķa (atbilstošos laika apstākļos) un nakšņošanu mājīgās muižas istabās.
Pārgaujas novads, tālr.: +371 22007332
www.ungurmuiza.lv, GPS: 57.3627, 25.0850

Dikļu Pils restorāns
Vidzemes lauku un mežu ieskautā Dikļu pils aicina ļauties izcilas garšas piedzīvojumam pils gardēžu restorānā.
White Guide Nordic 2018 balva Nr.10 Latvijas labāko
restorānu topā.

Dikļi, Kocēnu novads, tālr.: +371 64207480
www.diklupils.lv, GPS: 57.5981, 25.1001

Kempinga “Ozolkalns” ziemas kotedžas
un pirts
Mājīgie namiņi mežā pie Gaujas visu gadu gaida aktīvās atpūtas cienītājus. Atrodas tieši blakus slēpošanas centram
“Ozolkalns”.
“Saulkrasti”, Drabešu pagasts, Amatas novads
Tālr.: +371 26400200
www.ozolkalns.lv, GPS: 57.2943, 25.2118

***Viesnīca Tigra
Viesnīca atrodas Priekuļos, dažu minūšu brauciena attālumā no Cēsīm un ziemas sporta centriem - Žagarkalna,
Ozolkalna, slēpošanas un biatlona centra “Cēsis”.

Dikļi, Kocēnu novads, tālr.: +371 64207480
www.diklupils.lv, GPS: 57.5981, 25.1001

Veidenbauma iela 2, Priekuļi, tālr.: +371 64174040
www.hoteltigra.lv. GPS: 57.3121, 25.3571

Restorāns “Agnese”

Kūrortviesnīca “Līgatne”

Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda, tālr.: +371 25448860
www.siguldassports.lv, GPS: 57.159260, 24.859585

Virtuozie šefpavāri izveidojuši plašu ēdienkarti, kas sniedz
iespēju izbaudīt dažādu zemju tradicionālās virtuves klasiku
un mazāk pazīstamus ēdienus, kas nespēj atstāt vienaldzīgu.

AdventureRide.eu

Valmieras ūdens atrakciju parks

Tērbatas iela 16a, Valmiera, tālr.: +371 64207304
www.hotelwolmar.lv, GPS: 57.5434, 25.4284

Valmieras peldbaseinā apmeklētāji var atpūsties dažādu
izmēru baseinos, kā arī relaksēties ūdens atpūtas zonā
un pirtīs. Karsēšanās pirtīs un uzmundrinoša atveldzēšanās aukstajā baseinā, ūdens atpūtas zona mazajiem
apmeklētajiem un aktīvas peldes straumju baseinā – tas
viss Valmieras peldbaseina atpūtas zonā!

Gards saldējums, kas darināts tikai no dabīgām izejvielām
un akcentē latviskās garšas. Servēts gan tradicionālajos
veidos – trauciņos un vafelītēs, gan tikko ceptā karstā burbuļvafelē vai uz karstas beļģu vafeles.

Vidzemes šoseja 14, Sigulda, tālr.: +371 66900669
www.fazenda.lv, GPS: 57.1453, 24.8590

“Bīriņu pils”, Limbažu novads, tālr.: +371 29244927
www.birinupils.lv, GPS: 57.2438, 24.6572

Izbaudiet relaksējošu izjādi zirga kamanās kopā ar AdventureRide gidu pasakainajā Natura2000 dabas rezervātā, kur ziemā tērptās priedes veido aizraujošas ainavas. Zirgu barošana ar burkāniem AdventureRide staļļos
būs jautrs notikums bērniem. Organizējam ekskursijas
grupām.

Siguldas saldējuma kafejnīca

Valmieras teātra kafejnīca
Valmieras teātra kafejnīca veidota kā daudzveidīga kultūras
telpa, kurā iespējams baudīt ne vien sātīgas pusdienas, neticami garšīgas pašu ceptas kūkas un meistarīgi pagatavotu kafiju, bet arī dažādus kultūras un mākslas pasākumus.

Pirmatnējās dabas ieskautā viesnīca ir lieliski piemērota
veselīgai atpūtai un pastaigām pa meža takām. Ekskursijas Padomju slepenajā bunkurī SPA un rehabilitācijas
procedūras.
“Skaļupes”, Līgatnes pagasts, tālr.: +371 64161915
www.rehcentrsligatne.lv, GPS: 57.2557, 25.0668

Kārļamuižas viesnīca un restorāns
Atpūšoties senajā Kārļamuižā, kas atrodas Amatas upes
senlejā, gardu mājas virtuvi var baudīt Kārļamuižas restorānā. Lūgums veikt rezervāciju!

Pērle-2, Alderi, Ādažu novads, tālr.: +371 26634511
www.AdventureRide.eu, GPS: 57.0604, 24.3571

Rigas iela 91, Valmiera, tālr.: +371 27040012
www.valmieraspeldbaseins.lv, GPS: 57.5282, 25.3858

Lāčplēša iela 4, Valmiera, tālr.: +371 25740886
www.valmiermuiza.lv, GPS: 57.539679, 25.425520

Kārļi, Amatas pagasts, tālr.: +371 26 165 298
www.karlamuiza.lv, GPS: 57.2405, 25.2099

Dodkepu.lv haskiju pajūgs

Pirts rituāli “Ziedlejās”

Kafejnīca un viesu nams “Bucefāls”

****Viesnīca Wolmar

Izbraucieni haskiju vilktā suņu pajūgā pieejami gan
lieliem, gan maziem. Haskiji gatavi mīļi samīļot katru
ciemiņu. Dodkepu.lv ir kamanu suņu sporta klubs, kas
nodarbojasar profesionālo sportu, kā arī aktīvo tūrismu.

Ziemas sezonā tiek piedāvāts rituālās pirts kūres laikmetīgā dizainā veidotajā Stikla pirtī un pirmatnības šarma
apdvestajā Sirmās egles dūmu pirtī. Rituālo pirtskūri vada
pieredzējis meistars – katrs pirtsmīlis saņem rūpīgu lutināšanu un uzlādējošu dabas baudījumu 4-5 stundu garumā.

Iepazīsti latviska ēdiena pagatavošanas tradīcijas, apciemojot mājīgo krodziņu “Bucefāls”. Krodziņš uzņem apmeklētājus jau vairāk kā divdesmit gadus un daudzi to iecienījuši nemainīgās un īpašās ēdienu garšas dēļ. Pašu
audzētu jēru gaļas ēdieni.

Šarmanta, ģimenes vadīta viesnīca. Tās atrašanās vieta ļauj baudīt ziemas aktivitātes Gaujas Nacionālā parka lielākajā un dinamiskākajā pilsētā - Valmierā.
SPA
Restorāns
komplekss ar pirti un masāžas baseinu
“Agnese”

“Ziedlejas Gaujmaļi”, Krimulda pagasts
Tālrunis: +371 26 105 993, GPS: 57.1428, 24.7798

Ceļmalas, Sigulda, tālrunis: +371 67976677
www.bucefals.lv, GPS: 57.1538, 24.8999

Tērbatas iela 16a, Valmiera, tālr.: +371 64207304
www.hotelwolmar.lv, GPS: 57.5434, 25.4284

Papardes 2, Drabeši, Amatas pagasts
Tālr.: +371 25951531
www.dodkepu.lv, GPS 57.2419, 25.2833

