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Meklē šo un citus maršrutus
bezmaksas Siguldas
mobilajā lietotnē

Brīnumu Mežs
Bērnu izklaides centrs, kur pieejama atrakcija ar
šķēršļu joslu, slidkalniņiem, bumbu baseinu, šūpolēm, labirintu, batutiem; Xbox spēļu un deju grīda,
galda futbols un atsevišķi norobežots spēļu laukums. Jaunajām māmiņām iekārtota komfortabla
barošanas un bērniņa apkopšanas telpa ar nepieciešamajām higiēnas precēm mammai un bērnam. Adrese: Pulkveža Brieža iela 111c, Sigulda.

LIELAIS MARŠRUTA LOKS ir

un izstaigājams aptuveni 4 stundās.

Bērnu centrs “Kā mājās”
Bērnu centrs “Kā mājās” piedāvā bērnu pieskatīšanas istabu ar auklīti, dažādas nodarbības bērniem, lekcijas topošajiem un esošajiem vecākiem,
rotaļu istabu, vietu jautrām ballītēm un satikšanās
vietu mammām.
Adrese: Leona Paegles iela 3a-53a, Sigulda.

Siguldas Jaunā pils
un Siguldas pils kvartāls
Siguldas Jaunā pils jau no 1937. gada ir dēvēta kā
nacionālā romantisma pērle. Mūsdienās pils kvartāla ēkās darbojas amatnieki un mākslinieki, kuru
darbnīcās un salonos iespējams gan apgūt jaunas
prasmes, gan iegādāties suvenīrus, nogaršot Siguldas izcilo saldējumu, vai vienkārši izbaudīt esošo
apkārtni no skatu platformām.
Adrese: Pils iela 16, Sigulda.

Jāņa Tirgus
Jāņa Tirgū zem viena jumta atrodas vietējie Latvijas tirgotāji un ēdinātāji. Šeit nodrošināts plašs
svaigas gaļas, zivju, maizes, augļu, ogu, dārzeņu
klāsts. Tāpat Jāņa Tirgū ir ierīkots bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes punkts, ir pieejams bērnu
pārtinamais galdiņš.
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 2, Sigulda.

garš
19
km

MAZO LOKU iespējams iziet aptuveni

2 stundās un 40 minūtēs, un tas ir 13
garš.
km
Abus maršruta lokus ir viegli izstaigāt gan vasaras
karstajos mēnešos, gan ziemas aukstajā laikā
ar vai bez bērnu ratiņiem. Maršrutā būs iespēja
gan apskatīt Siguldas centru un tās burvību, gan
apskatīt Siguldu un tās gleznainās ainavas no cita
skatu punkta.
Visas apskates vietas ir viegli sasniedzamas, ceļā
nav trepju vai augstu kalnu. Pa ceļam, visās
ēdināšanas vietās ir viegli piekļūt ar bērnu ratiem.

Raiņa parks
“Raiņa parks” ir lielākā atpūtas vieta bērniem un
jauniešiem Siguldā. Parks ir sadalīts rotaļu laukumos pa vecuma grupām: 1 - 3 gadi, 4 - 6 gadi
un 7 – 12 gadi veciem bērniem. Parkā ir ierīkots
arī basketbola laukums un skeitkparks vecākiem
jauniešiem. Blakus parkam atrodas K/C “Siguldas
devons” ar pieejamu pārtīšanas galdu mazuļiem,
kā arī iespēja apskatīt dažādas mākslinieku izstādes un ekspozīcijas.

Spieķu parks
2007. gadā atklātais Spieķu parks ir veltījums Siguldas populārākajam suvenīram - spieķim. Tas ir
vienīgais vēsturiskais tūrisma suvenīrs ar stāstu un
leģendu. 19. gadsimtā izdotajos ceļvežos, teikts,
ka “pastaigai pa Siguldas gravām lieti noderēs
spieķis, ko var iegādāties no kāda zēna”. Parks ir
kļuvis laba vieta bilžu uzņemšanai un nesteidzīgai
atpūtai.

Stacijas laukums
un Laimas pulkstenis
Šokolādes fabrika „Laima”, svinot savas darbības
140 gadu jubileju uzstādīja Siguldā Laimas pulksteni. Šobrīd Siguldas dzelzceļa stacija kalpo arī
kā atpūtas vieta Siguldiešiem un tās ciemiņiem.
Vietējā strūklaka ir iecienīta vieta bērnu izklaidēm.
Siguldas dzelzceļa stacijā ir arī pieejams bērnu
pārtinamais galdiņš.
Adrese: Ausekļa iela 6, Sigulda.

Siguldas saldējums
“Siguldas Saldējums” kafejnīca atrodas Siguldas
pils kvartālā. Saldējuma tapšanā tiek izmantoti
Latvijā auguši augļi, ogas, dārzeņi, medus, piparmētras un citi produkti. “Siguldas saldējums” ir jau
radījis vairāk nekā 20 oriģinālās receptes, ieskaitot
burbuļvafeles, kuras tiek pildītas ar sezonāliem
augļiem.
Adrese: Pils iela 16, Sigulda.

Ārpus pilsētas centra māmiņām ar ratiņiem ir iespējams
aizdoties arī līdz Ķeizarskatam, doties dabas takā līdz Gaujai,
kas sākas pie TIC “Gūtmaņala” stāvlaukuma, kā arī mazā lokā
pie Raganu katla, kur iepriekš izstaigāt bija sarežģītāk.

NODERĪGAS PIETURVIETAS
SIGULDĀ, KUR PIEEJAMI
BĒRNU PĀRTĪŠANAS GALDI:
Viesnīcas “Sigulda” restorāns - Pils iela 6
Kultūras centrs “Siguldas devons” - Pils iela 10
Bistro “Zaļumnieku piestātne” - Pils iela 9
Livonijas ordeņa Siguldas pils - Pils iela 16
T/C Raibais Suns - Vidzemes šoseja 16
T/C Šokolāde - Strēlnieku iela 2
T/C Elvis - Vidus iela 1
Jāņa tirgus - Krišjāņa Valdemāra iela 2
SIguldas dzelzceļa stacija - Ausekļa iela 6

Siguldas Romas katoļu
baznīca
Baznīcā regulāri notiek dievkalpojumi, kā arī citi
pasākumi, kas domāti ne tikai draudzei, bet arī
pilsētai un tās viesiem. Labās akustikas dēļ dievnamā labprāt uzstājas dažādu stilu mūziķi. Dievnamā
ir lifts, kā arī bērnu pārtinamais galdiņš.
Adrese: Raunas iela 8, Sigulda.

Tropu tauriņu Māja
Siguldas tauriņu māja – vieta, kur var izzināt tauriņa mūža ceļojumu, kas dažkārt var būt tik pat
raibs kā tā spārni, uzzināt vairāk par tauriņu uzbūvi, dzīvesciklu, uzvedību un daudz ko citu. Tauriņu
māja atveras līdz ar pirmo tauriņu šķilšanos.

Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs - Ausekļa iela 6, +371 67971335
Siguldas novada Tūrisma informācijas centrs “Gūtmaņala” - Turaidas iela 2A, +371 61303030

Siguldas gaisa trošu
ceļš - vagoniņš
Siguldas vagoniņš piedāvā braucienu pār Gaujas
senleju, skatam paverot burvīgu ainavu vairāku kilometru tālumā, iekļaujot Siguldas un Turaidas pili,
Krimuldas muižu, kā arī Bobsleja un kamaniņu trasi
“Sigulda”.
Adrese: J. Poruka iela 14, Sigulda.

info@sigulda.lv
www.tourism.sigulda.lv

Paradīzes kalns
Paradīzes kalns ir viena no skaistākajām skatu vietām Siguldā. No šejienes paveras gleznains skats
uz Gaujas senleju – līdz pat 12 km. Siguldas Paradīzes kalna pakājē šalc Vējupīte. Šeit var atpūsties,
baudīt putnu dziesmas un skaisto panorāmu.
Koordinātas: 57.174757, 24.865504.
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