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Gūtmaņa ala – “Viešas” – Inciems – Atpūtas komplekss
“Reiņa trase” – Krimulda – Gūtmaņa ala

Apskates objekti maršrutā
2. TURAIDAS MUZEJREZERVĀTS

Latvijas apmeklētākais muzejs, kurā iespējams
iepazīties ar ekspozīcijām par arheoloģijas, kultūras
un mākslas vēsturi, kas stāsta par notikumiem
tūkstoš gadu garumā. Viduslaiku pils un baznīca,
Gaujas lībieši, senais muižas centrs un Dainu
kalns – katrs stāsta savu stāstu.
Turaidas iela 10, Sigulda, tālr. +371 67971402,
www.turaida-muzejs.lv

1. Gūtmaņa ala

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.

Šeit aizsākas 3 km garā Turaidas skolas Meža taka,
kuras maršrutā aplūkojama kara laika zemnīca un
ierakumu posms, sena svētvieta – akmens krāvums
Dimzu purvā, putnu ciematiņš un citi interesanti
dabas brīnumi.

6. ATPŪTAS KOMPLEKSS
“REIŅA TRASE”

Kalnu un distanču slēpošanas trases ziemā, 9
bedrīšu golfa laukums, velosipēdu maršruti un
noma vasarā. Viesu nams, kafejnīca.
“Kalnzaķi”, Krimuldas novads
Tālr. +371 29272255, www.reinatrase.lv

3. KAĻĶU CEPLIS
1

5. TURAIDAS PAMATSKOLA

Turaidas muižas kaļķu ceplis celts pirms
simts gadiem – 1912. gadā. Tas bijis stāvceplis,
kaļķakmeņu ceļamā lifta būve sasniegusi 24 m
augstumu. Ceplis ticis izmantots līdz Pirmajam
pasaules karam.

7. KRIMULDAS MUIŽA

4. INCIEMS

Pirmoreiz rakstos minēts kā lībiešu apdzīvots
ciems. 1920. gadā barona fon Tīzenhauzena
muiža ar parku piešķirta rakstniekam V. Eglītim.
Šeit risinājušies viņa dēla Anšlava Eglīša atmiņu
romānā “Pansija pilī” aprakstītie notikumi.

6

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. +371 29111619, www.krimuldaspils.lv
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Apzīmējumi
informācija, karte
autostāvvieta
atpūtas vieta
internets
tualete
velo noma
telšu vietas
peldētava
skatu vieta, dabas objekts
gaisa vagoniņš
laivu noma
makšķerēšanas vieta
avots
ieteicamais
braukšanas virziens
maršruta garums
kopējā augstumu summa
augstumu starpība
nepieciešamais laiks
maršruta GPS versiju
iespējams lejupielādēt
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8. SERPENTĪNA CEĻŠ

Pirmoreiz labiekārtots 1862. gadā, sagaidot
Krievijas cara Aleksandra II vizīti. 2006. gadā uzklāts
bruģis un uzstādītas apgaismojuma laternas, radot
romantisku pastaigu vietu.

Maršrutu plānošana un
tūrisma informācija, apmešanās
un ekskursiju rezervācijas:

9
9. Gauja

8

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 sasniedz savu
maksimālo dziļumu – 85 m.

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

www.entergauja.com

