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 Rāmkalni aktiivse puhkuse 
keskus
Puhkus koos perega – soit 
liukelguga, jalgratta- ja 
paadilaenutus, lustida saab 
erinevatel atraktsioonidel. Maitsvad 
söögid, poest saab kaasa osta 
kohapeal valmistatud horgutisi.
“Vītiņkalni”, t. +371 29100280,  
www.ramkalni.lv
GPS 57.1248, 24.6585

 Lēdurga dendropark
Matka Lēdurga dendropargis 
ja naudi  selle muinasjutulist 
metsa! Vaata putukate hotelli, 
legendirohket Mudurga kivirahnu, 
metsavigvameid, puuskulptuure ja 
tähemärkide ringi. 
“Dendroparks”, Lēdurga,  
t. +371 25549747
www.ledurgasdendroparks.lv
GPS 57.3142,24.7596 

 Reinis Golfiklubi
Tee oma esimesi samme golfi maa-
ilmas! Mine jala- või jalgrattamat-
kale Koiva Rahvuspargis! Einesta 
Reiņa Café-s! Ööbi meie hubastes 
kämpingumajakestes! Naudi suve 
koos perega!
“Kalnzaķi”, t. +371 29272255,  
www.reinatrase.lv
GPS 57.1802, 24.8179

 Krimulda ujula
Omanda ujumisoskus, treenides 
25m basseinis. Lisaks saad nautida 
mullivanni või kosena langevat 
veejuga, lõõgastuda saunas või 
aroomisaunas. Sportimiseks on 
avatud jõusaal.
Skolas iela 11, Ragana,
t. + 371 26161322, www.
krimuldasskola.lv/peldbaseins/
GPS: 57.1828,24.6968

 Kubesele matkarada
Naudi Läti puutumatut  looduseilu -  
Runtiņupīte jõe kiiret voolu, 
Saulstaru settekivimit, Lielo 
rahnu, saladuslike koopaid ning 
maalilisi ürgorge. Naudi koos 
perega piknikut vaadeldes Koiva 
jõekäärusid. Jaluta Lilija labürindis 
Krimulda kiriku juures ning tutvu 
vanema Kaupo ja Muinas-Läti 
ajalooga Ceļinieku tarekeses. 
GPS 57.1636, 24.7684

 Inčukalnsi Kuradikoobas 
(Velnala)
Esiisade kultuskoht, mis kujunes 
jääaja järel umbes viie tuhande 
aasta eest. Kuulatage maa-aluse 
vee hääli, mis jouavad teieni 
koopasügavustest.
GPS 57.1266, 24.6438
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VÄRVI JA  
TÄIENDA  

 SILLAPILTI! 

 Seikluspark “Tarzāns”
Lahutage meelt takistusradadel, 
sõitke järsaku kelgurajal, hüpake 
batuudipargis, katsetage oma 
julgust katapuldil või nautige Koiva 
ürgoru vaateid isteliftist!
 Peldu iela 1, Sigulda, 
t. +371 27001187,
www.tarzans.lv
GPS 57.159627, 24.838678

 Sigulda lossimäed
Põika sisse käsitöökodadesse ja õpi 
vanu ameteid – paberivalmistamist, 
kangakudumist, pottsepatööd, 
jalutuskeppide valmistamist, 
nahatöötlemist, ehte- ning teisi 
kunste!
Pils iela 16, Sigulda, 
t. +371 67971335,  
www.tourism.sigulda.lv 
GPS 57.1656, 24.8506

 Väike Imedemaa
Tee suuri tegusid maailmas, kus koik 
on 87 korda väiksem kui päriselus – 
siin void ise koostada oma pisikese 
maailma maketi, istutada puid, 
rajada teid, uurida uusimaid 
tehnoloogiaid, kontrollida, kas autod 
ja inimesed järgivad liikluseeskirju, 
panna tööle vabrikuid, purskkaeve, 
valgusfoore, kauplusi, koole ja isegi 
rongi juhtida!
Puķu iela 2, Sigulda, 
t. +371 28308377,
www.mazabrinumzeme.lv
GPS 57.140536 24.818317

 Sigulda tuur 
elektromobiiliga
Kasutage voimalust tutvuda 
Siguldaga loodussobralikus 
soidukis soites, teie küsimustele 
vastab elektromobiili giid.
t. +371 26022919, www.impresso.lv

 Sigulda Spordikeskuse 
veepark
Külastage Sigulda Spordikeskuse 
veeparki, kus saate lihvida oma 
ujumisoskust 25 m basseinis, 
nautida veeatraktsioone, kolme 
erinevat sauna, SPA-vanne ning 
vastuvoolu basseini!
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda,
t. +371 25448860,  
www.siguldassports.lv 
GPS 57.159336, 24.859516

 Fischer Suusakeskus
Suviti pakume võimalust 
harrastada rulluisutamist ja 
rollersuusatamist, talviti – nautida 
murdmaasuusatamist  Ida-Euroopa 
ainsal kunstlume rajal. 
Puķu iela 4, Sigulda,
t. +371 67970262,  
www.siguldassports.lv 
GPS 57.140182, 24.816723 

 Makara turismibüroo
Paadisoit Gaujal, avastage enda 
jaoks Gauja rahvuspargi liiva-
kivipaljandid.
Peldu iela 2, Sigulda, 
t. +371 29244948,  
www.makars.lv 
GPS 57.1577, 24.8371

 Sigulda  
Jalgpalligolfipark
Veetke päev looduses ja muutke 
see kaasahaaravaks elamuseks! 
Ületage jalgpalliga takistusrada!
t. +371 26022919,
www.siguldasfutbolgolfaparks.lv
GPS 57.1927, 24.8720

 Seikluspark “Mežakaķis” 
(Metskass)
Proovige järele, kuidas on kondida 
mööda puid, kuhu on kinnitatud 
takistusrada pingul trosside, 
vorkude, sillakeste ja redelitega, 
ning püüdke kinni tuul pikal 
allalaskumisel. Kummihüpped 
batuudil, sünnipäeva tähistamine, 
talvel voimalus lihvida suusaoskust.
Senču iela 1, Sigulda, 
t. +371 67976886, www.kakiskalns.lv 
GPS 57.1431, 24.8291
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 Līgatne koopad
Uurige läbi koopad, kuhu kohalikud 
on ehitanud keldrid maiuste 
hoidmiseks, ja katsuge ette kujutada, 
milline vois olla paberivabriku 
tööliste elu 200 aastat tagasi. 
Spriņģu iela 2, Līgatne,  
t. +371 64153169, 29189707,
www.visitligatne.lv
GPS 57.2339, 25.0395

 Līgatne loodusrajad
Tasakesi ja väga ettevaatlikult 
saab siin jälgida mesikäppade 
tegutsemist, ilveste ja potrade 
käitumist, rebaseperede kavalaid 
mänge, vaadata silma tarkadele 
öökullidele, tervitada südamlikult 
oravaid. Voimalus ronida vaatetorni.
Līgatnes dabas takas, Līgatnes pag., 
t. +371 64153313, 28328800,  
www.gnp.lv, GPS 57.2487, 25.0299

 “Vienkoči” park
Puidust valmistatud esemetega 
saab tutvuda Vienkoči pargi män-
guväljakul mängides ja kohtudes 
Vienkoči päkapiku, kassikaku-
poegade, jänes-pikkorva ning teiste 
pargi elanikega. Saab uudistada 
liivamaja ja looduslikke ehteid.
“Vienkoči”, Līgatnes pag., 
t. +371 29329065, www.vienkoci.lv
GPS 57.0113, 25.0252

 Līgatne Käsitöömaja
Võimalus valmistada paberit, 
võtmehoidjat, proovida viltimist, ke-
tramist ja kangakudumist! Palume 
tulekust ette teatada! 
Pilsoņu iela 4, Līgatne, 
t. +371 29123825,   
www.visitligatne.lv/ 
amatnieku-centrs 
GPS 57.2325, 25.0429

 Muinasjutumaja
Vaadake sisse imesid täis 
muinasjutumaailma, proovige koos 
muinasjututegelastega kätt iidsetes 
ametites ja tutvuge tööriistadega. 
Saate teada, kus on peidus 
draakonimuna, miks noid oskab 
noiduda ja veel palju huvitavaid asju.
Pilsoņu iela 5a, Līgatne, 
t. +371 20588857,
www.visitligatne.lv/pasaku-maja 
GPS 57.2346, 25.0483

 Võrgupark “Zeit”
Kiikuge puulatvade kohal ja nautige 
unikaalset võrkude labürinti –  
närvekõditavat, kuid ohutut atrak-
tsiooni nii suurtele, kui väikestele! 
Avatud iga päev, külastusest 
palume ette teatada
Gaujas iela 4, Līgatne,  
t. +371 25779944, www.tikluparki.lv,  
info@tikluparki.lv,
facebook.com/tikluparksLigatne/
GPS 57.2361, 25.0380
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Pähklinäpi unenägu talveööl

“Ah, kõikide väikeste loomakeste unejumal, 
luba mul, Pähklinäpil, veel veidi uneleda,” 

ümises Pähklinäpp läbi une, kelle 
suletud silmade eest libisesid 

läbi imelised pildid toredatest 
talverõõmudest. 

 Anna käppa! 
Tule kihuta hingematval sõidul 
huskyrakendiga Gauja Rahvuspargi 
nõlvadel ja metsades.
Papardes 2, Drabeši, Amatas nov.,
t. 25951531,
www.dodkepu.lv
GPS 57.2419, 25.2833

 Vienkoči park
Tõmba jalga räätsad ja asu matkale 
mööda pargi lumiseid radasid. 
Lumega kaetud skulptuurid pargis 
näevad välja justnagu muinasjutust 
välja astunud.
“Vienkoči”, Līgatnes pag.,
t. 29329065,
www.vienkoci.lv
GPS 57.1915, 25.0547

 Cecīļi loodusrada
Vali sobiv riietus ning jalanõud 
ning asu matkateele ka talvel, eriti 
laupäeviti, kui need on sügis- ja 
talveõhtutel valgustatud.
Kumadas iela 2, Ieriķi,
Drabešu pag., Amatas nov.,
t. 29477700, 26457649,
www.cecilutaka.lv
GPS 57.2091, 25.1705
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Kogu Gauja Rahvuspark oli kaetud koheva 
lumega mis oli nagu Kopratädi kootud soe 
sall. “Vaata ometi, seda järve ma olen juba 
näinud!”

Pugenud peitu sõbralike huskyde 
rakendikelku, mis kiirelt  üle külmunud  
Āraiši järve libises, meenutas Pähklinäpp 
suviseid seiklusi vanas puulossis. Tõesti, 
tuleb tervitades anda käppa vilkatele 
koertele, kes lubasid sõidutada loomakese 
Cecīļi loodusradadeni, kus just laupäeviti 
säravad väikesed valgustid, et kahejalgsed, 
kes öösiti halvasti näevad,  võiksid ka 
imetleda  Dzilnas paljandi ja Ainavu järsaku 
ilu.

 Valmiera ujula
Õpi ujuma erinevates basseinides 
või lase alla liutorudest. Siin 
saad nautida veerõõme, istudes 
mugavalt basseinis ning vaadates 
akna taga valge lumega kaetud 
Valmiera linna.
Rīgas iela 91, Valmiera
t. 27040012
www.valmieraspeldbaseins.lv
GPS 57.5282, 25.3880

 Saanisõit Bīriņi lossi juures
Tunne rõõmu lumistelt okstelt 
pudisevast lumest, sõites saaniga 
Bīriņi lossipargis. Kui külm on 
korralik, võib liuelda ka järvel 
jääkaruselliga. 
Bīriņi, Limbažu nov.,
t. 29244927, www.birinupils.lv
GPS 57.2438, 24.6595

 Saanisõit Valmiermuižas
Tule saanisõidule Valmiermuiža 
ümbruskonda, ning kindlasti proovi 
ka Valmiermuižas valmistatud jooke.
Valmiermuiža tall,
Dzirnavu iela 15, Valmiermuiža
t. 26562703, www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5586, 25.4160

 Võrkude park
Võrgulabürintides saad kiikuda ja 
liikuda ka talvel, raputades okstelt 
lund alla.
Gaujas iela 4, Līgatne,
t. 25779944, www.tikluparks.lv
572359, 25.0336

 Sigulda linna uisuväljak
Uisuta üheskoos teiste väikeste 
uisutajatega valgustatud 
ja muusikahelidest kõlaval 
uisuväljakul.
Ata Kronvalda iela 7A, Sigulda
t. 25448860,
www.siguldassports.lv
GPS 57.1594, 24.8595
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Kuid kui talv ise tahaks veidi tukastada, siis peaks ta valima 
sarnase majakese nagu lumised mesitarud Vienkoču pargis, mille 
ümber võib selgesti näha omapäraseid metsloomajälgi, väga suuri 
ja selliseid, mille tegija talvel ei maga. Pähklinäpp asub kohe 
jälgedele – räätsad! Sellised oleks vajalikud ka väikestele 
loomakestele, kui  juhtub sügav lumi olema. Kuid suusad, 
nendega saab muidugi kiiremini sõita! Ja mis veel 
rääkida, kelkudest, uiskudest ja hobusaanidest! 
Tõeline talverõõmude paradiis! Vaja on vaid 
jõudu ja vastupidavust, ning väike loomake 
teab, et pärast saab Rāmkalnis ka talvel 
tõelisi jõuduandvaid maiustusi krõbistada. 
Ning Pähklinäpp limpsas läbi une rõõmsalt 
keelt. 
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 Puhkekompleks Reiņa 
trass
Astu esimesed sammud suusatami-
ses lastepargis “Herkuless”. Trassil 
kohtad pehmeid figuure, mis teevad 
trassi huvitavamaks, kuid ei ole 
kokkupõrkel ohtlikud.
“Kalnzaķi”, Krimuldas nov.,
t. 29272255, www.reinatrase.lv
GPS 57.1797, 24.8147

 Rāmkalni puhkepark 
Saad valida laugema trassi, mis 
sobib lastele ja neile, kes alles 
õpivad. Kaasa saad osta Rāmkalni 
maiustusi.
“Vītiņkalni”, Inčukalna nov.,
t. 29100280,
www.ramkalni.lv
GPS 57.1248, 24.6585

 Ozolkalnsi suusapark
Astu  esimesed suusasammud koos 
laste suusakooli sõbralike instruk-
toritega.Soovi korral saad joonis-
tada või mängida mänge kohviku 
mängutoas. 
“Saulkrasti”, Drabešu pag.,
t. 26400200,
www.ozolkalns.lv
GPS 57.2943, 25.2220

 Žagarkalnsi spordi- ja 
puhkekeskus
Naudi talverõõme, sõites tuubidega 
lumerennis või õppides suusatama 
kasvõi kogu perega.
“Žagarkalns”,
Drabešu pag. un Cēsis,
t. 26266266,
www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981, 25.2092

 Sigulda Linnatrass.
Fischer suusakeskus
Naudi talverõõme talispordi pealin-
nas Siguldas – õppides kelgutama 
Sigulda Linnatrassi koolis või asudes 
murdmaarajale Fisheri suusake-
skuses.
Puķu iela 4, Sigulda
t. 29118847, 25733008
www.siguldassports.lv
GPS 57.1396, 24.8156

 Puhkekompleks Kaķītis 
(Kassike)
Kelguta mäest alla või õpi suustama 
laste suusakoolis.
Senču iela 1, Sigulda,
t. 67976886,
www.kakiskalns.lv
GPS 57.1431, 24.8291

 Cēsise Olümpiakeskus
Tunneta talve kogu tema nõi-
duslikkuses, suusatades murd-
maasuuskadel, libisedes reipalt 
mööda maalilistel erineva pikkuse 
ja raskusastmega radadel. Avatud 
on suusavarustuse laenutus nii 
suuretele kui ka päris pisikestele 
talverõõmu nautijatele.
“Lejas luksti”, Vaives pag.,
Cēsu nov., t. 26433500,
www.occesis.lv
GPS 57.3039, 25.3782
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ÜHENDA 
NUMBRID   
JA VÄRVI! 

 Dodkepu.lv huskyd
Retked koos husky koertega, 
kes meeldivad nii suurtele kui 
väikestele. Huskyd on valmis 
kallistama iga külalist!
Papardes 2, Drabeši, Amatas nov., t. 
25951531, www.dodkepu.lv
GPS 57.2419, 25.2833

 Rakši puhkekompleks
Võimalus sööta kaameleid 
ja nendega ka ratsutada. 
Jalutuskäigud laamadega. Batuut.
Drabešu pag., t. +371 20009097,  
www.kamieli.lv
GPS 57.2756, 25.1979

 Zvārte liivakivipaljand
Ronides trepist üles kaljule avaneb 
vaade ümbrusele ülaltpoolt.
Drabešu pag., t. +371 25669935,  
www.amata.lv
GPS 57.2474, 25.1423

 Ozolkalnsi suusa- ja 
puhkepark
Lennake nööride abil puult puule. 
Laenutage paat ja soitke allavoolu, 
öö on voimalik veeta kämpingus. 
Talvel aga suusatage nii, et tuul
korvus vihiseb.
“Saulkrasti”, Drabešu pag.,  
t. +371 26400200, www.ozolkalns.lv
GPS 57.2943, 25.2220

 Žagarkalnsi aktiivse 
puhkuse keskus
Suvel saab paadiga mööda Gaujat 
soites kogeda iga joekääru taga 
ootavaid üllatusi, talvel soita 
lumelauaga.
“Žagarkalns”, Drabešu pag. ja 
Cēsis, t. +371 26266266,
www.zagarkalns.lv
GPS 57.2981, 25.2268

 Ieriķi veskirada
Otsige vetevaime Melderupīte 
joekese sildade all. Näha saab 
vana veskite asukohta, veskiratast, 
jugasid ja lilleseadeid. Pimedas 
roomustab silma valguskiirte 
mäng. 
Ieriķi, Vidzeme maanteel 72. km,  
t. +371 28396804,  
www.ierikudzirnavas.lv
GPS 57.2008, 25.1707

 Cecīļu loodusrada
Võimalus tutvuda kauni loodusega – 
vaadelda Cecīļu kivimit ja Kumanda 
jõge, avastada Dančupīte kanjonit.  
Kumadas iela 2, Ieriķi, 
Drabešu pag., Amatas nov.,  
t. +371 29477700, 26457649,  
www.cecilutaka.lv  
GPS 57.2091, 25.1705 

 Āraiši tuulikud
Saab näha, kuidas veskite neljal 
korrusel töötavad vanaaegsed 
mehhanismid. Jahvatage 
käsiveskiga jahu ja vaadake, kuidas 
teradest saab leib. 
Āraiši, Drabešu pag.,  
t. +371 29238208, www.amata.lv
GPS 57.2457, 25.2712

 Āraiši arheoloogiline 
muuseum-park
Vaadake sisse muistsete latgalite 
argiellu 9.–10. sajandil. Katsuge 
ette kujutada, mis tunne oleks 
elada kindlustatud järveasulas.
Āraiši, Drabešu pag.,  
t. +371 25669935,  
www.araisi.com, www.amata.lv
GPS 57.2517, 25.2824

 Talu Lejas Suces
Siin saab juttu puhuda igat sorti 
koduloomade ja -lindudega. Et 
vestlus onnestuks, tuleb külastus 
eelnevalt kokku leppida!
“Lejas Suces”, Nītaures pag.,  
t. +371 29174211, www.zalaisgrozs.lv
GPS 57.0552, 25.1799

12



1

2

3

4

5
6

7

8 9

10

11

12

13

14

15 16

17

18
19

20
21

22 23

24 25

26 27

28

29 30

31 32

33 34

35
36

37
38

39

40

42

41

43

44
45

46 47

48

49

50

51

5253
54
55

56
57

58

5960
61

62

63

64

13



Cēsis

Vaidavas ez.

12

33

58

34

9 11

10

16 17 18 19 20
21

15

63

62

43

1

2

3

4

5
6

7

8 13

14

22
24

28 29

25

26 27

23

30

31 32 35 36

37

38

39

40

41

42

44

45

46 47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

59

60

61

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

 Sigulda TIK “Gūtmaņala”
Turaidas iela 2a, Sigulda, 
t. +371 61303030,
www.tourism.sigulda.lv
GPS 57.1762, 24.8468

 Gauja rahvuspargi 
infokeskus – Līgatnes dabas 
takas (Līgatne loodusrajad)
Līgatnes dabas takas, Līgatnes pag., 
Līgatnes nov., t. +371 64153313,  
www.daba.gov.lv  
GPS 57.2484, 25.0154

 Līgatne TIK  
Spriņģu iela 2, Līgatne, 
t. +371 64153169, 29189707,  
www.visitligatne.lv  
GPS 57.2334, 25.0397

 Amata TIK
Āraiši, Drabešu pag., Amatas nov.,
t. +371 25669935; www.amata.lv 
GPS 57.2517, 25.2824

 Pārgauja TIK
“Ezeriņi”, Stalbes pag., 
Pārgaujas nov., t. +371 26620422,  
www.pargaujasnovads.lv  
GPS 57.3757, 25.0391

 Cēsise TIK  
Baznīcas iela 1, Cēsis,
t. +371 28318318,
www.visit.cesis.lv 
GPS 57.3127, 25.2717

 Priekuļi TIP
Cēsu prospekts 5, Priekuļi, 
Priekuļu nov., t. +371 29362837,  
www.visit.priekuli.lv  
GPS 57.311, 25.353

 Valmiera TIK 
Rīgas iela 10, Valmiera, 
t. +371 26332213 , 
www.visit.valmiera.lv  
GPS 57.5385, 25.4210

 Valmiermuiža TIP
Dzirnavu iela 2, Valmiermuiža, 
Burtnieku nov., t. +371 29135438,  
www.valmiermuiza.lv  
GPS 57.5558, 25.4314

 Zvārtes Rocki 
turismiinfokeskus
t. +371 29252126
zvartesiezis@gmail.com
GPS 57.2459,25.1447
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 1 |  Rāmkalni aktiivse puhkuse 
keskus 

 2 |  Inčukalnsi Kuradikoobas 
(Velnala)

 3 | Reinis Golfiklubi

 4 | Lēdurga dendropark

 5 | Kubesele matkarada

 6 | Krimulda ujula

 7 |  Seikluspark “Mežakaķis” 
(Metskass)

 8 | Seikluspark “Tarzan”

 9 | Sigulda lossimäed

 10 | Fischer Suusakeskus

 11 |  Sigulda Spordikeskuse 
veepark

 12 | Sigulda tuur elektromobiiliga

 13 | Makara turismibüroo

 14 | Väike Imedemaa

 15 | Sigulda Jalgpalligolfipark

 16 | Līgatne koopad

 17 | Līgatne loodusrajad 

 18 | Līgatne käsitööliste keskus

 19 | Vienkoči park

 20 | Võrgupark “Zeit”

 21 | Dodkepu.lv huskyd

 22 | Rakši puhkekompleks

 23 | Zvārte liivakivipaljand

 24 | Ozolkalnsi suusa- ja puhkepark

 25 |  Žagarkalnsi aktiivse puhkuse 
keskus

 26 | Ieriķi veskirada

 27 | Cecīļu loodusrada

 28 | Āraiši tuulikud

 29 |  Āraiši arheoloogiline 
muuseum-park 

 30 | Talu Lejas Suces

 31 | Cēsise lossikompleks

 32 | Mai park ja laste mänguväljak

 33 | ZINOO teaduskeskus

 34 | Cīrulīši loodusrajad

 35 | Püha allikas (Svētavots)

 36 | Laureta küünlatöökoda

 37 |  E. Veidenbaumsi 
memoriaalmuuseum Kalāčis

 38 | Brīvnieki rajad

 39 | Päikesepark Priekuļis

 40 | Krūmiņi Leivamaja

 41 | Suur Põrgu (Lielā Ellīte)

 42 | Bassein Rifs

 43 |  Suusa- ja laskesuusatamise 
keskus “Cesis”

 44 | Gauja tramm

 45 |  Valmiermuiža õllepruulikoda 
tallid

 46 |  Valmiera Püha Siimeoni kirik 
ja vaatetornr

 47 |  Gauja Järskude kallaste 
Tundmuste park ja rada puude 
otsas

 48 |  Avoti aktiivse puhkuse keskus, 
BMXi muuseum ja kuulsuse 
saal

 49 | Valmiera muuseum

 50 | Viksi muinasjutupark

 51 | Tünnimuuseum

 52 | Vaidava järv

 53 | Tõuküülikute kasvandus Mežiņi

 54 | Sietiņiezise liivakivipaljand

 55 | Rancho veelauapark

 56 | Neikenkalnsi helide salu

 57 | Vecupīte loodusinfokeskus

 58 | Apaļkalnsi kämping

 59 | Ungurmuiža mõis

 60 | Vējiņi maa-alused järved

 61 |  Mārkulīči jahispordi- ja 
puhkeväljak

 62 |  Straupe taluturg  
hobupostijaamas Zirgu pasts

 63 | Birini loss
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 Cēsise lossikompleks
Voimalus votta ette jalutuskäik 
laternavalgel keskaegse 
ordulossi varemetes ja lahendada 
nahkhiirepoeg Valtersi ette 
valmistatud ülesanded. Uues lossis 
saab tutvuda Läti ajalooga ja nautida 
lossi tornist avanevat vaadet linnale.
Pils laukums 9, Cēsis,  
t. +371 26576111, www.cesupils.lv
GPS 57.3132, 25.2714

 Cīrulīši loodusrajad
Kondides läbi 2,5 km pikkuse 
korrastatud jalutusmarsruudi saab 
teada, kuidas on arenenud Gauja 
ürgorg jääajast tänaseni. Pöörake 
tähelepanu looduse rajatud 
imedele – Peegelkaljud 
(Spoguļu klintis), Dzidravotsi 
allikas, Līgava ja Cīrulīši 
koopad, liivakivipaljandid ja 
kobraste elupaigad.
Mūrlejas iela, Cēsis
GPS 57.3072, 25.2212

 ZINOO teaduskeskus
Siin saab teist toeline 
teadlane, kes uurib tehnoloogiaid ja 
kontrollib loodusseadusi. Hüpates 
on voimalik oppida matemaatikat 
ja kiikudes gravitatsiooni, saab 
näha, kuidas toimib hoordejoud, 
soites just selleks otstarbeks 
ehitatud kartautodega, saab näha 
heli, ehitada hammasülekannet, 
avastada katapuldi tööpohimotted, 
ehitada ja juhtida roboteid, näha 
välku ja uurida mitmesuguseid 
teisi nähtusi ja loodusseadusi.
Jāņa Poruka iela 8, Cēsis,
t. +371 25400228, www.zinoo.lv
GPS 57.3150, 25.2884



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

 Püha allikas
Jalutuskäigul maalilises looduses 
voib kuulata legendi saladustega 
ümbritsetud pühast allikast 
ja saada osa iidsest rituaalist, 
ammutamaks joudu allikaveest, 
millel on voime parandada 
silmanägemist ja tervendada keha.
Atpūtas iela 12, Cēsis,
t. +371 29460660, www.svetavots.lv
GPS 57.3035, 25.2358

 Maija park mänguväljakuga
Nautige iidset parki ja valgustatud 
purskkaeve! Kostitage parte ja 
musti luikesid, vaadake küülikuid 
ja kodulinde! Lastele mänguväljak 
batuudi, liumäe ja kiigega.
Maija parks, Cēsis,
GPS 57.314501, 25.273912

 Laureta küünlatöökoda
Saate näha, kuidas valmivad 
erinevad rapsivahast küünlad ja 
proovida neid ka ise valmistada.
Pļavas iela 7, Cēsis, 
t. +371 29277504,  
www.lauretacandles.com 
GPS 57.3120, 25.2781
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 E. Veidenbaumsi 
memoriaalmuuseum Kalāčis
Tutvuge läti luuletaja Eduards 
Veidenbaumsi elu ja tegevusega 
ning 19. sajandi Pohja-Läti talu 
tööriistadega. Pärast korralikku 
vihtlemist toelises suitsusaunas 
saab puhata tiigi ääres lokketule 
ümber. 
“Kalāči”, Liepas pag.
t. +371 25601677
GPS 57.3955, 25.4780

 Brīvnieki rajad
Kosutage end looduses ja 
oppige tundma linde, otsige üles 
ühtekokku 26 puidust nikerdatud 
kakku ja 18 iidset lätlaste märki. 
Silma roomustab maastik kümne 
tiigi, küngaste ja orgude, metsa ja 
aasadega.
Pie z/s “Brīvnieki”, Veselavas pag.
GPS 57.2908, 25.4950

 Päikesepark Priekuļis
Siin saab määrata kellaaega suure 
päikesekalla järgi. Kontrollige, kas 
teil jääb veel aega, et täiendada 
jouvarusid terviserajal ja vaadata, 
kuidas kasvavad peenral kartulid, 
herned ja raps.
Cēsu prospekts 7, Priekuļi
GPS 57.3121, 25.3547

 Krūmiņi Leivamaja
Saab ise valmistada ja sotkuda
pirukatainast, küpsetada ja maitsta
koos sopradega pühadekooke,
süüdata loket ja keeta teed,
nautida ahjus küpsetatud musta
leiba meega. Loodusrajal pakub
elamusi aastaaegade vaheldumine,
voimalus tähistada pühi ehedas
talus!
“Krūmiņi” Liepas pag.
t. +371 26887921 
GPS 57.3139, 25.3623

 Suur Porgu (Lielā Ellīte)
Vaadake, kas leiate üles 
kuradikese, kes aeg-ajalt Suure 
Porgu nimelises koopas elutseb. 
Uurige paljandi maalilist vormi, 
mille moodustavad erisugused 
nukid, nišid, oonsused ja Lätis 
ainulaadne arkaad.
Rūpnīcas iela, Liepa
GPS 57.3839, 25.4273

 Bassein Rifs
Basseinis saab oppida ujuma,
pärast pikka reisipäeva voib tunda
roomu purskkaevudest ja saunast. 
Cēsu prospekts 46a, Priekuļi  
t. +371 29227544, www.rifs.lv
GPS 57.3139, 25.3623
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 Valmiera muuseum
Külastage rüütlite kooli, uurige 
välja, millega tegelesid lapsed 
vanasti ja kuidas saadakse 
toeliseks rüütliks! Siin saab 
valmistada nukke, mängida mänge 
ja teha varjuteatrit, kaunistada 
maalingutega kaasavoetud 
särki voi rätti, katsetada vanu 
muusikariistu ja oppida tundma 
nende hääli, minna retkele 
erilisele Piimateele, et proovida 
kätt voi kloppimises, Leivatee 
lopus aga saab maitsta ehedat 
lätimaist rukkileiba. Muuseumi 
eriprogrammidele tuleb eelnevalt 
registreeruda!
Bruņinieku iela 3, Valmiera,  
t. +371 64223620,  
www.valmierasmuzejs.lv
GPS 57.5393, 25.4288

 Gauja tramm
Laevasoit mööda Gaujat, mille 
jooksul saab sisse elada kapteni 
rolli ja kuulata Münchhauseni 
väärilisi lugusid ning usutavaid ja 
uskumatuid legende Valmierast. 
Saate näha Kitsede kärestikku 
(Kazu krāces) ja julgemaid paa-
disoitjaid, soita karusselliga keset 
Gaujat ja testida, kus on koige 
valjem kaja – kas Gauja silla all? 
Kas tead, mis voi kes on Dzelzītis 
ja Valis?
Laivu piestātne, Pilskalna iela 2, 
Valmiera, t. +371 27828221,  
www.gaujastramvajs.lv
GPS 57.5381, 25.4284

 Gauja Järskude kallaste 
Tundmuste park ja rada 
puude otsas 
2,7 km pikkuse raja saab kondida 
paljajalu, mis on kaetud käbide, 
väikeste munakivikeste, Valmiera 
klaaskiust kuulikeste, kooremultši, 
lohnava kakao ja muu loodusest 
pärinevaga. Voimalus proovida 
tasakaalu- ja muid aktraktsioone, 
vaadelda eriliselt kaunistatud puid, 
aga mis peamine – kondida maa-
pinna kohal mööda puude vahele 
ehitatud rajal ja laskuda 187 meetrit 
üle Gauja.
Jāņa Daliņa iela 2, Valmiera, 
t. +371 27879242,  
www.sajutuparks.lv
GPS 57.5401, 25.4388



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Avoti aktiivse puhkuse 
keskus, BMXi muuseum ja 
kuulsuse saall
Saa toeliseks sportlaseks – voi-
malus mängida minigolfi, hüpata 
katapuldiga, tunda end kui rohutirts 
kummihüpete batuudil, testida oma 
voimeid kaljuronimisseinal, külas-
tada loodusrada-labürinti Puude 
kool ja avastada kuus saladust. 
BMXi muuseumis ja kuulsuse saalis 
saab soita kahekordse olümpia-
voitja Māris Štrombergsi rattaga, 
millega Pekingis voideti kuldmedal!
“Avoti”, Valmiermuiža,  
Valmieras pag., Burtnieku nov.,  
t. +371 29499342, www.avoti.com
GPS 57.5551, 25.4424

 Valmiermuiža 
ollepruulikoja tallid
Talli pika ajalooga ja hobuste perega 
saab tutvuda eluroomsa ponidaami 
Zita juhatusel. Olleköögis on maitsvat 
einet pakkudes eraldi meeles peetud 
koige väikesemaid maiasmokki. 
Pärast einet saab isu täis kiikuda ja 
mängida moisastiilis mänguväljakul.
Valmiermuiža tallid,  Dzirnavu iela 15, 
Valmiermuiža, Valmieras pag., 
Burtnieku nov., t. +371 26562703,  
www.valmiermuiza.lv
GPS 57.5592, 25.4251

 Valmiera Püha Siimeoni 
kirik ja vaatetorn
Lugege kokku astmed kiriku-
tornis ja kuulatage, mida ütleb 
kiriku kukk. Ülevalt avaneb vaade 
Gaujale, Valmiera Draamateatrile, 
uhkele sillale, Dzirnavu järvele, 
kauguses embab sinakas udu pü-
hapaika Zilaiskalnsi ehk Sinimäge.
Bruņinieku iela 2, Valmiera, 
t. +371 64200333,  
www.simanadraudze.lv
GPS 57.5384, 25.4261
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KAS KÕIGIL 
ORAVATEL  

ON 
PAARILINE? 

LEIA 
PAARILISETA 

ORAV!

 Viksi muinasjutupark
Sukelduge muinasjutumaailma 
koos läti kirjaniku Viksiga 
ning saage tuttavaks läti laste 
armastatud muinasjututegelastega 
nagu Čengurs, Ness ja Nesija, 
Rūņu Dūķītis ja teised. 
Dikļi, Dikļu pag.  
t. +371 26201765, 26649685
GPS 57.5971, 25.0991

 Tünnimuuseum
Vaadake, kuidas valmivad tünnid ja 
proovige ka ise järele, kasutades 
tünnide valmistamiseks vanu 
tööriistu. Mesi, hapukapsad – aga 
mida voiks veel tünnis säilitada?
“Madaras”, Vaidavas pag.,  
t. +371 29268692, www.muca.lv 
GPS 57.4309, 25.2020

 Vaidava järv
Maiustage jäätisega ja soitke 
paadiga Vaidava järvel, seejärel 
saab ehitada liivalosse ja sulistada 
järvevees. Järve kaldal tegutseb 
Valmiermuiža suvekohvik.
Vaidava, Vaidavas pag., 
GPS 57.4462, 25.2707

 Touküülikute kasvandus 
Mežiņi
Tulge külla sopradele küülikutele!
“Mežiņi”, Dikļu pag.,  
t. +371 29198221,
https://trusitsmans.wordpress.com 
GPS 57.5475, 25.11733

 Sietiņiezise liivakivipaljand
Jalutage, turnige mööda treppe, 
sööge mustikaid ja uurige valgeid 
liivakivikaljusid, otsige üles koopad 
ja tundke roomu kaunist vaatest 
Gauja joele. 
Vaidavas pag.
GPS 57.4285, 25.3866

 Rancho veelauapark
Nautige veeroome nii, et vesi pritsib 
igas suunas.
Rubene, Kocēnu pag.  
t. +371 26666046,  
www.ranchoparks.lv
GPS 57.4650, 25.25363

 Neikenkalnsi helide salu
Musitseerige helide salus – just 
Dikļist sai Lätis alguse kuulus 
laulupidude traditsioon.
Dikļi, Dikļu pag. 
GPS 57.5986, 25.0907

 Vecupīte loodusinfokeskus
Näitus, voimalus tutvuda looduse 
mitmekesisusega, votta osa 
looduse uurimise tundidest, 
mängida keskkonnamänge ja teha 
pikk matk loodusrajal.
“Vecupītes”, Kocēnu pag.  
t. +371 29433353,  
www.daba.gov.lv
GPS 57.4859, 25.3639
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VÄRVI  
PILT ÄRA!

 Apaļkalnsi kämping
Seadke end oma öömajakeses 
sisse. Saab hüpata batuudil ja soita 
katamaraaniga Raiskumsi järvel. 
“Apaļkalns”, Raiskuma pag., 
t. +371 29448188, www.apalkalns.lv
GPS 57.3174, 25.1479

 Ungurmuiža mois
Vana mois on vähemalt 20 korda 
vanem kui selle väike külastaja. 
Siin saab mängida moisapargi 
mängude aias ja mängumajakeses. 
Ümbrusega saab tutvuda ekskur-
sioonide ja erinevate ülesannete 
vahendusel. Talvel voimalus suusa-
tada moisapargis tiigijääl. 
Ungurmuiža, Raiskuma pag., 
t. +371 22007332, www.ungurmuiza.lv
GPS 57.3625, 25.0887

 Vējiņi maa-alused järved
Siin asuvad järved, mis talviti 
ei jäätu, sest asuvad maa all. 
Pannkookide küpsetamine lokkel, 
talvel kohtumine jouluvanaga, 
kes soidab ehtsas hobusaanis, 
ja voimalus lobutseda kinke 
valmistades. Töötoas osalemiseks 
andke tulekust eelnevalt teada!
“Vējiņi”, Straupes pag.,  
t. +371 29354189,  
www.pazemesezeri.lv 
GPS 57.3398, 24.9071

 Mārkulīči jahispordi- ja 
puhkeväljak
Proovige laskmist erinevatest 
relvadest, alates vibust ja 
lopetades püssiga, järgides 
kogenud instruktorite nouandeid. 
Relvad ja märklauad on kohandatud 
erinevate vanusegruppide 
vajadustele vastavaks, alates 
viiendast eluaastast. Palume 
tulekust ette teatada!
“Mārkulīči”, Straupes pag., 
t. +371 29464946, www.markulici.lv
GPS 57.3005, 24.9087

 Straupe taluturg  
hobupostijaamas Zirgu pasts
Siin saate osta tervislikke ja 
maitsvaid toiduaineid oma pere 
lauale, süüa ühiselt lõunat, maitsta 
hõrke piparkooke ning kiikuda. Iga 
kuu 1. ja 3. pühapäeval kella 11.00 
kuni 15.00.
“Vecpasts”, Straupes pagasts
t. 29464946, 
www.straupestirdzins.lv
GPS 57.3251, 24.9164
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