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Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs – Sateseles 
pilskalns – Livonijas Ordeņa Siguldas pils – Gaisa trošu 
ceļš – Piedzīvojumu parks “Tarzāns” – Bobsleja un kamaniņu 
trase “Sigulda” – Atpūtas komplekss “Mežakaķis” – Siguldas Sporta 
un aktīvās atpūtas centrs

1. SATESELES PILSKALNS
Saukts arī par Līvu kalnu. Nozīmīgs Gaujas lībiešu 
11. gs. nocietinājums, šeit atradusies Dabreļa 
pils. Pilskalnu norobežo 8 m augsts un 75 m garš 
aizsargvalnis.

2. LIVONIJAS ORDEŅA SIGULDAS 
PILS
Celta 1207. gadā kā “castellum” tipa cietoksnis, vēlāk 
pārbūvēta par konventa tipa celtni. No 2012. gada 
iespējams uzkāpt Ziemeļu un galvenajā Vārtu torni, 
pastaigāt pa pils mūriem un izbaudīt viduslaiku auru.
Pils iela 18, Sigulda, tālr. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv

3. SIGULDAS JAUNĀ PILS, 
SIGULDAS PILS RADOŠAIS 
KVARTĀLS
Siguldas Jaunā pils būvēta 1878. gadā neogotikas 
stilā kā muižas īpašnieku Kropotkinu dzīvojamā 

māja, bet pašlaik tajā atrodas Siguldas novada 
Dome. Pārējās muižas centra ēkās dzīvo mākslinieki 
un aicina savās darbnīcās līdzdarboties Smilšu 
mākslas galerijā, papīrmākslas darbnīcā “Viktora 
Vēstules”, Ādu apstrādes darbnīcā un muzikālajos 
notikumos kvartālā.
Pils iela 16, Sigulda, tālr. +371 67971335
www.tourism.sigulda.lv

4. SIGULDAS EVAŅĢĒLISKĀ 
LUTERĀŅU BAZNĪCA
Pirmo reizi rakstos minēta 15. gs. kā Svētā Bērtuļa 
baznīca. Torni projektējis K. Pēkšēns, altārgleznas 
autors J. R. Tilbergs. Iespējams uzkāpt baznīcas 
tornī un apskatīt izstādi ar gleznām, kuras darinātas 
no pogām. 
Baznīcas iela 2, Sigulda, tālr. +371 67973228

5. SPIEĶU PARKS
Kā veltījums Siguldas populārākajam suvenīram 
atklāts 2007. gadā. Spieķu darināšana Siguldā ir 
sens un paaudzēs pārmantots amats ar vairāk kā 
200 gadu garu vēsturi. 

6. GAISA TROŠU CEĻŠ PĀR GAUJU
Vienīgais trošu vagoniņš Baltijā ar trosi 1600 m 
garumā un 40 m virs upes. Drosmīgākie tiek aicināti 
izmēģināt gumijlēkšanu no vagoniņa, kurš tiek 
apstādināts tieši virs Gaujas.
Poruka iela 14, Sigulda, tālr. +371 67972531
www.bungee.lv

7. PIEDZĪVOJUMU PARKS 
“TARZĀNS”
Baltijā lielākais brīvdabas piedzīvojumu parks, 
rodeļu trase, kokos izvietotas šķēršļu trases lieliem 
un maziem, krēslu pacēlājs, katapulta un bērnu 
gumijlēkšanas batuti. Kafejnīca. Ziemā - slēpošanas 
trase.
Peldu iela 1, Sigulda, tālr. +371 27001187
www.tarzans.lv

8. BOBSLEJA UN KAMANIŅU 
TRASE “SIGULDA”
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
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9. ATPŪTAS KOMPLEKSS 
“MEŽAKAĶIS”
Slēpošanas trase, piedzīvojumu parks “Mežakaķis”, 
volejbola laukumi, Alpu stilā celts viesu nams, pirts 
komplekss, krodziņš, telpas semināriem.
Senču iela 1, Sigulda, tālr. +371 67971624
www.kakiskalns.lv

MARŠRUTU PLĀNOŠANA UN 
TŪRISMA INfORMĀCIJA, APMEŠANĀS 
UN EKSKURSIJU REZERVĀCIJAS:

 Siguldas novada Tūrisma informācijas  
centrs
Ausekļa iela 6, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālr. +371 67971335
E-pasts: info@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv

 Siguldas novada Tūrisma informācijas  
centrs “Gūtmaņala”
Turaidas iela 2a, Sigulda, LV-2150, Latvija
Tālr. +371 61303030
E-pasts: info.gutmanala@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv
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Apzīmējumi
informācija, karte
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internets
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peldētava
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gaisa vagoniņš
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kopējā augstumu summa

augstumu starpība

nepieciešamais laiks 

maršruta GPS versiju 
iespējams lejupielādēt
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