VELO MARŠRUTS Nr. 1
Gūtmaņa ala - Gaujas tilts - Kaķīškalns - Velnalas tilts Mednieku namiņš - Serpentīna ceļš - Gūtmaņa ala

Maršruta garums - 12000 m
Kopējā augstumu summa 151 m
Augstumu starpība 83 m
Nepieciešamais laiks 69 min

SĀKUMS

Maršruta GPS versiju iespējams lejupielādēt no www.tourism.sigulda.lv
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Gūtmaņa alas autostāvvieta

Mednieku namiņš

Distance 1050 m, laiks 9 min
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Distance 790 m, laiks 5 min
Krimuldas muiža
Distance 330 m, laiks 2 min
Serpentīna ceļš
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Distance 1540 m, laiks 6 min

- velo noma
- telšu vietas
- peldētava
- skatu vieta, dabas objekts
- gaisa vagoniņš
- laivu noma
- makšķerēšanas vieta
- ieteicamais braukšanas virziens

Velnalas autostāvieta
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Distance 1560 m, laiks 9 min

Distance 1000 m, laiks 4 min
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Gaujas tilts
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Kempings “Sigulda”

Sagatavots:

Distance 1580 m, laiks 9 min
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Ūdenstūristu apmetne “Sigulda”

5

m

6

41
58
75
91
Gūtmaņa alas autostāvvieta
Distance 760 m, laiks 4 min
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Velnalas klintis
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Distance 1440 m, laiks 10 min
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Kaķīškalna slēpošanas trase
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- informācija, karte
- autostāvieta
- ēdināšanas iestāde
- atpūtas vieta
- kājnieku maršruti
- internets
- tualete
- avots

Distance 1950 m, laiks 11 min
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A P S K AT E S OBJEK TI MARŠRUTĀ:
GAUJA

8. KRIMULDAS MUIŽA
Latvijas garākā upe, plūst pa plašu senieleju. Sākas
Vidzemes augstienē, izmet plašu loku līdz pat Igaunijas
robežai un ietek Rīgas līcī pie Carnikavas. Pie Siguldas Gaujas senieleja sa-sniedz savu maksimālo dziļumu – 85 m.

2. TILTS PĀR GAUJU

Netālu no 1255. gadā celtās Rīgas domkapitula pils drupām
atrodas firstu Līvenu dzīvojamā māja, kas celta ap 1822. gadu
klasicisma stilā. Muižas kompleksā apskatāma pārvaldnieka
māja, ratnīca, klēts, Šveices māja u.c. ēkas. Iepriekš piesakoties, iespējams degustēt mājas vīnus. Tālr. 29111619,
www.krimuldaspils.lv

9. SERPENTĪNA CEĻŠ

Pirmais tilts pār Gauju Siguldā uzcelts 1937. gadā, taču
tas pastāvēja pavisam neilgu laiku – Otrā pasaules kara
laikā tas tika uzspridzināts. Esošais tilts celts 1950. gadā.

BOBSLEJA UN KAMANIŅU TRASE „SIGULDA”

Vienīgais serpentīna ceļš Baltijā, pirmoreiz labiekārtots
1862. gadā, sagaidot Krievijas cara Aleksandra II vizīti.
2006. gadā uzklāts bruģis un uzstādītas apgaismojuma
laternas, radot romantisku pastaigu vietu.

GŪTMAŅA ALA

Baltijā vienīgā trase, tās ātrumu un adrenalīnu iespējams
izbaudīt ne tikai profesionāliem sportistiem, jo nobraucieni ar bobu pieejami katram.
Šveices iela 13, Sigulda, tālr. +371 29185351,
www.bobtrase.lv

5. VELNALAS KLINTIS UN ALA
Gaujas senielejas pēdējā un varenākā klinšu siena, 15 m
augsta, 250 m gara. 8 m no ūdens līmeņa klintī izveidojusies Velna ala – sena kulta vieta. Velnalas klintis un
ala ir aizsargājams ģeoloģisks objekts un ir aplūkojamas
tikai no upes pretējā krasta.

7. MEDNIEKU NAMIŅŠ
Celts kā Krimuldas muižas parka uzrauga namiņš 1904. gadā.
Savu tagadējo nosaukumu ieguvis 1976. gadā, kad šeit
uz laiku bija izvietota medību trofeju izstāde. Šobrīd te
iekārtota brīvdienu māja ar 2 istabām un telpām nelielu
svinību organizēšanai. Tālr. +371 26553922,
www.sigulda.lv/medniekunamins

Baltijas lielākā ala – grota. Senākais tūrisma objekts Latvijā.
Uz alas sienām saglabājušies uzraksti no 17. gadsimta.
Gūtmaņa ala ir sena kulta vieta, ļaudis te ziedojuši saviem
elku dieviem. Šeit aizsākusies leģenda par Turaidas Rozi.

BUNDULĪTIS
Vairāk kā simt gadu atpakaļ vietējie zemnieki šeit
atspirdzinājuši Siguldas viesus ar svaigu pienu un tirgojuši
spieķīšus.

SIGULDAS NOVADA TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
Maršrutu plānošana un tūrisma informācija,
apmešanās un ekskursiju rezervācijas:
Ausekļa iela 6, Sigulda, LV 2150, Latvija
Tālrunis: +371 67971335
E-pasts: info@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv

