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Vidzemē var gan izbaudīt gleznaino upju un ezeru 
skaistumu, priecāties par mežu, pļavu, pakalnu un 
ieleju veidotajām dabas ainavām, gan sajust vēstures 
elpu viduslaiku pilīs, muižās un romantiskajos parkos. 
Nozīmīgāko kultūras un arhitektūras mantojumu glabā 
senākās Vidzemes pilsētas, katra ar savu šarmu, vēsturi un 
kultūru. 

Tūristus vilina daudzveidīgais aktīvā tūrisma piedāvājums 
- piedzīvojumu parki, ūdenstūrisma un velo maršruti, 
slēpošanas kalni un trases, taču uz nesteidzīgu atpūtu 
aicina lauku mājas un dažādu amatnieku darbnīcas, kas 
piedāvā kā lauku labumu baudīšanu un pēršanos pirtiņās, 
tā arī līdzdarbošanos, apgūstot kādu no senajiem latviešu 
arodiem.

Neaizmirstamu atpūtu sniegs pastaigas pa Gaujas 
Nacionālo parku un Vidzemes jūrmalu, kurā atrodamas 
gan smilšainas pludmales, gan akmeņaini līcīši un pat 
smilšakmens klintis.

1. Daugavas muzejs.  Doles muiža, 
vēstures ekspozīcijas, zvejnieku darbarīki, 
parks, dolomīta atsegums, putnu 
vērošana.   
| Salaspils novads, +371 67216367, 
daugavas.muzejs@inbox.lv, 
www.daugavasmuzejs.lv •A4

2. Salaspils memoriālais ansamblis.  
Viens no lielākajiem pieminekļu 
kompleksiem nacisma upuru piemiņai 
Eiropā, milzīgas betona skulptūras, 
ekspozīcija.   
| Salaspils, +371 67945440, 
+371 29435559 •A4

3. Nacionālais botāniskais dārzs.  
Lielākā augu kolekcija Baltijā, moderns 
oranžēriju komplekss, pastaigu celiņi, 
nodarbības skolēniem.   
| Salaspils, +371 67945440, 
+371 22019340, welcome@nbd.gov.lv, 
www.nbd.gov.lv •A4

4. Carnikavas novadpētniecības 
centrs.  Nēģu zvejas piederumi un arods, 
atpūtas vieta, laivu piestātne, nēģu zupas 
vārīšana un degustācija, ekskursijas.   
| Carnikava, +371 29128086, 
maija.sarkane@carnikava.lv, 
www.tourism.carnikava.lv •A3

5. Saulkrastu Baltā kāpa.  Pārgājiens 
gar jūras krastu, dabas taka, kāpas, 
pludmale, saulrieta vērošana, skatu vietas.   
| Saulkrasti, +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv 
•A3

6. Saulkrastu velosipēdu muzejs.  
Seno velosipēdu kolekcija, velosipēdu 
piederumi, velonoma, ekskursijas.   
| Saulkrasti, info@velomuseum.lv, 
www.velomuseum.lv •A3

7. Jūras parks un Zilā karoga pludmale 
"Centrs".  Atpūta pie jūras, pludmale, 
sporta laukumi, pastaigas.   
| Saulkrasti, +371 67952641, 
tic@saulkrasti.lv, www.visitsaulkrasti.lv 
•A3

8. Minhauzena muzejs.  Vaska figūras, 
atrakciju kuģis, meža taka, šautuve, 
ekskursija, naktsmītnes, vasaras kafejnīca.   
| Liepupes pagasts, 
+371 64065633, +371 26576056, 
minhauzens@minhauzens.lv, 
www.minhauzens.lv •A2

9. Vidzemes akmeņainā jūrmala.  
Akmeņaina pludmale 12 kilometru garumā, 
Veczemju klintis - 6 m augsts smilšakmens 
stāvkrasts, Ežurgu klintis, Zivtiņu atsegumi.   
| Salacgrīvas pagasts, 
+371 26463025, info@visitsalacgriva.lv, 
www.visitsalacgriva.lv •A2

10. Randu pļavas un Ainažu ziemeļu 
mols.  Niedrēm aizaugušas piejūras 
pļavas, lagūna, dabas taka, putnu 
vērošanas tornis, 0,5 km garš laukakmeņu 
mols.   
| Ainaži, 
+371 26463025, info@visitsalacgriva.lv, 
www.visitsalacgriva.lv •A1

11. Skaņākalna dabas parks.  Dabas 
takas, smilšakmens atsegumi, alas, koka 
skulptūras, ekskursijas.   
| Mazsalacas novads, +371 26429500, 
turisms@mazsalacasnovads.lv, 
www.mazsalaca.lv •B1

12. Burtnieka ezers un apkārtne.  
Ceturtais lielākais ezers Latvijā, vairāk 
nekā 20 zivju sugas, makšķerēšana, 
laivu noma, putnu vērošanas tornis 
Vīsraga pļavā, dabas taka, smilšakmens 
stāvkrasts, Burtnieku muiža un parks, 
Burtnieku zirgaudzētava, kaņepju sviesta 
degustācijas lauku sētā "Adzelvieši", 
naktsmītnes.   
| Burtnieku pagasts, +371 25770008, 
turisms@burtniekunovads.lv, 
www.burtniekunovads.lv •B1

13. Dikļu pils.  19. gs. neobaroka 
muiža, kamīnu un gleznu kolekcija, 
viesnīca, restorāns, dabas SPA, koncerti, 
ekskursijas, parks pastaigām.   
| Dikļu pagasts, +371 64207480, 
+371 26515445, pils@diklupils.lv, 
www.diklupils.lv  •B2

29. Līgatnes dabas takas.  Savvaļas 
zvēri, putni, skatu tornis, pastaiga mežā, 
ekskursijas.   
| Līgatnes pagasts, +371 64153313, 
dabastakas@ligatne.lv, www.visitligatne.lv 
•B3

30. Līgatnes papīrfabrikas ciematiņš.  
19. gs. koka ēkas, pagrabu alas, amatnieku 
darbnīcas, tiltiņi, dzirnavas, ekskursijas.   
| Līgatne, +371 29189707, +371 64053169, 
info@visitligatne.lv, www.visitligatne.lv 
•B3

31. Vienkoču parks   Koka izstrādājumi, 
skulptūras, smilšu maisu māja, 
kokamatniecības muzejs, darbnīcas, 
pastaigu taka, atpūtas un piknika vietas, 
ekskursijas.   
| Līgatnes pagasts, +371 29329065, 
info@vienkoci.lv, www.vienkoci.lv •B3

32. Padomju slepenais bunkurs Līgatnē.  
Patvertne kodolkara gadījumā, padomju 
ēdnīca, ekskursija, realitātes spēle, 
naktsmītnes.   
| Līgatne, +371 64161915, 
ligatne.info@gmail.com, www.bunkurs.lv, 
www.rehcentrsligatne.lv  •B3

33. Ieriķu dzirnavas un Cecīļu dabas 
takas.  Ūdenskritumi, dzirnavu rats, 
floristikas veidojumi, gaismas parks, 
meža dzīvnieki, kafejnīca, dabas takas – 
mežonīgā daba.   
| Drabešu pagasts, +371 28396804, 
meiere.ieva@gmail.com, 
+371 29477700, cecilutaka@gmail.com 
www.ierikudzirnavas.lv •B3

34. Amatas dabas taka.  Amatas upes 
senleja, Zvārtes iezis un citi smilšakmens 
atsegumi, kraujas, ekskursijas, 
slēpņošana.   
| Drabešu pagasts, +371 25669935, 
turisms@amatasnovads.lv, www.amata.lv 
•B3

35. Atpūtas komplekss "Rakši".  
Mini zoodārzs, kamieļi, lamas, alpakas, 
gvanako, pastaigas ar dzīvniekiem, 
kafejnīca, naktsmītnes.   
| Drabešu pagasts, +371 20009097, 
info@kamieli.lv, www.kamieli.lv •B3

36. Āraiši   9.-10. gs. latgaļu nocietinātās 
dzīves vietas rekonstrukcija - ezerpils, 
viduslaiku pilsdrupas, akmens un bronzas 
laikmeta mājokļu rekonstrukcijas, 
ekskursijas, vējdzirnavas, baznīca, 
Drabešu muižas Amatu māju, brīvdabas 
spēle "Āraišu leģendas".   
| Drabešu pagasts, +371 25669935, 
ezerpils@amatasnovads.lv, www.amata.lv 
•B3

37. Cēsu pils komplekss.  Viduslaiku 
pilsdrupas, 18. gs. pils, muzejs, seno rotu 
kalve, viduslaiku dārzs, izstāžu nams, 
parks, gaismas strūklakas, ekskursijas, 
nodarbības.   
| Cēsis, +371 64121815, +371 28318318, 
pils@cesis.lv, www.cesupils.lv •B2

38. Cēsu vecpilsēta.  Viduslaiku bazilika 
- Svētā Jāņa luterāņu baznīca, bijušais 
Tirgus laukums, strūklaka, viduslaiku 
ielu plānojums, parki, nelieli veikaliņi, 
kafejnīcas.   
| Cēsis, +371 64121815, +371 28318318, 
info@cesis.lv, www.visit.cesis.lv •B2

39. Bērnu Zinātnes centrs "Zinoo".  
Interaktīvas ekspozīcijas, attīstošas 
rotaļlietas, nodarbības, ekskursijas.   
| Cēsis, +371 25400228, info@zinoo.lv, 
www.zinoo.lv •B2

40. Cīrulīšu dabas takas.  Gaujas senlejas 
ielejas attīstība no ledus laikmeta līdz 
mūsdienām, informācijas stendi, marķēti 
maršruti, smilšakmens klintis, alas, avoti, 
ūdenskritums, kempings.   
| Cēsis, +371 64121815, +371 28318318, 
info@cesis.lv, www.visit.cesis.lv •B2

41. Piedzīvojumu parks "Ozolkalns".  
Šķēršļu trases, laivu un plostu noma, 
slēpošanas kalns, kempings.   
| Drabešu pagasts, +371 26400200, 
info@ozolkalns.lv, www.ozolkalns.lv •B2

42. Raunas Staburags.  Vienīgais Latvijā 
saldūdens kaļķiežu atsegums, avots, 
dabas taka.   
| Raunas pagasts, +371 27775764, 
raunatic@gmail.com, www.rauna.lv •B2

43. Raunas viduslaiku pilsdrupas un 
eveņģēliski luteriskā baznīca.  Skatu 
laukums pils tornī, ekskursija.   
| Raunas pagasts, +371 27775764, 
+371 64177014, raunatic@gmail.com, 
www.rauna.lv •B2

44. Lielā Ellīte.  Smilšakmens alas un 
arkas, avots, svētvieta.   
| Liepas pagasts, +371 29362837, 
elina.tilaka@priekulunovads.lv, 
visit.priekuli.lv •B2

45. Ērgļu klintis.  Smilkšakmens klinšu 
atsegums vairāk nekā 20 m augstumā 
Gaujas upes krastā, avoti, skatu platforma, 
dabas taka.   
| Priekuļu pagasts, +371 29362837, 
elina.tilaka@priekulunovads.lv, 
visit.priekuli.lv •B2

46. Ungurmuiža.  18. gs. koka ēku 
ansamblis, parks, tējas namiņš, ekskursija, 
restorāns, naktsmītnes.   
| Raiskuma pagasts, +371 22007332, 
info@ungurmuiza.lv, www.ungurmuiza.lv 
 •B2

47. Vējiņu pazemes ezeri.  Alas, kritenes, 
pilskalns, ekskursijas pazemē, nodarbības 
un izklaide kopā ar Ziemassvētku rūķiem, 
slēpošana, laivu noma, peldvietas, 
naktsmītnes.   
| Straupes pagasts, +371 29354189, 
+371 29289796, www.pazemesezeri.lv 
 •A2

48. Sietiņiezis.  Lielākie smilšakmens 
atsegumi Baltijā, dabas taka, skatu vietas, 
Gaujas upe.   
| Kocēnu pagasts, +371 64207177, 
+371 26332213, tic@valmiera.lv, 
www.visit.valmiera.lv •B2

49. Valmieras vecpilsēta.  Livonijas 
ordeņa pilsdrupas, Sv. Sīmaņa baznīca, 
Vecā aptieka, Valmieras muzejs, Garšaugu 
dārziņš, izglītojošas programmas, 
ekskursijas.   
| Valmiera, +371 64207177, +371 26332213, 
tic@valmiera.lv, www.visit.valmiera.lv •B2

50. "Valmiermuižas alus"   Ekskursija, 
degustācija, restorāns, alus virtuve, zirgu 
izjādes, velo noma, tirdziņi, dzīvās mūzikas 
vakari, gadskārtu svētki.   
| Valmieras pagasts, 
+371 20264269, klets@valmiermuiza.lv, 
www.valmiermuiza.lv  •B2

51. Gaujas stāvo krastu Sajūtu parks.  
80 m plati un 10-15 m augsti krasti, 
2,7 km gara baskāju taka, pastaigas 
5-8 m augstumā virs zemes, pludmale, 
naktsmītnes.   
| Valmiera, +371 27879242, 
sajutuparks@voc.lv, www.sajutuparks.lv 
•B2

52. Beverīnas labirinti.  Pikantas koka 
skulptūras, vaska sveču darbnīca.   
| Brenguļu pagasts, +371 20383303, 
atputa_cempos@inbox.lv, 
www.beverinaslabirinti.lv •B2

53. Alūksnes Pilssalas komplekss.  
Livonijas ordeņa pilsdrupas, izbraucieni ar 
kuģīti un plostu pa Alūksnes ezeru, laivu 
noma, izgaismots gājēju tilts, peldvieta.   
| Alūksne, +371 64322804, tic@aluksne.lv, 
www.visitaluksne.lv •D2

54. Alūksnes Jaunā pils.  
Pils muzejs, muižas parks, dabas muzejs 
"Vides labirints", radošās nodarbības, 
suvenīri.   
| Alūksne, +371 64381321, +371 29205295, 
muzejs@aluksne.lv, www.aluksnespils.lv, 
www.visitaluksne.lv •D2

55. Bijusī PSRS kodolraķešu bāze un 
Zeltiņu muzejs.  Pazemes bunkuri, raķešu 
noliktavas un to palaišanas laukumi, 
Ļeņina piemineklis, Padomju laika 
sadzīves priekšmeti, komandas spēle, 
ekskursijas.   
| Zeltiņu pagasts, +371 29499352, 
zeltinumuzejs@aluksne.lv, 
www.visitaluksne.lv  •D2

56. Stāmeriena.  Franču neorenesanses 
stila pils, parks, vēstures taka, pareizticīgo 
baznīca, izjādes ar zirgiem, aktīvā atpūta 
ezerā, ekskursija ar kuģīti.   
| Stāmerienas pagasts, +371 25755784, 
turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv 
•D3

57. Gulbenes – Alūksnes bānītis.  
Šaursliežu vilciens, rokas drezīna, 
ekskursijas, pasākumi, naktsmītnes.   
| Gulbene, +371 20228884, 
info@banitis.lv, www.banitis.lv •D3

58. Gulbenes novada vēstures un 
mākslas muzejs.  Izstādes, interaktīva 
vide, nodarbības, ekskursijas.   
| Gulbene, +371 64473098, 
+371 26128984, muzejs@gulbene.lv, 
www.gulbenesmuzejs.lv •D3

59. Cesvaines pils, muiža un parks.  
19. gs. ēkas, skatu tornis, muzejs, pilskalns, 
ekskursijas.   
| Cesvaine, +371 64852225, 
+371 26172637, turisma.info@cesvaine.lv, 
www.cesvaine.lv •C3

60. Lubāna ezers un apkārtne.  Latvijas 
lielākais ezers, laivu noma, makšķerēšana, 
putnu vērošanas torņi, Teirumnieku purva 
taka, naktsmītnes.   
| Ošupes pagasts, +371 29234956, 
lubanamitrajs@gmail.com, 
www.lubanamitrajs.lv •D4

61. Teiču dabas rezervāts.  Lielākais sūnu 
purvs Baltijā, skatu tornis, dabas taka, 
putnu vērošana, ekskursijas.   
| Madonas, Varakļānu un 
Krustpils novadi, +371 20021220, 
laura.bikerniece@gmail.com, 
www.daba.gov.lv  •C4

62. Gaiziņkalns.  Latvijas augstākā 
virsotne, dabas taka, gaisa troses ceļš 
"Tarzāns", slēpošana, kafejnīca.   
| Bērzaunes pagasts, +371 29216473, 
juris@gaizins.lv, www.gaizins.lv •C4

63. Brežģa kalns.  Skatu tornis, 
panorāmas skati uz Vecpiebalgas 
pakalniem un ezeriem.   
| Taurenes pagasts, +371 26127653, 
laura.pruse@vecpiebalga.lv, 
www.vecpiebalga.lv •B3

64. Dzērbenes muiža.  Gotiska stila tornis, 
senā aptieka, spoku kambaris, muzejs.   
| Dzērbenes pagasts, +371 29408315, 
daina.smite@inbox.lv, www.vecpiebalga.lv 
 •B3

65. S.Eizenšteina komunikāciju centrs 
Ķeipenē.  Ekspozīcija par Rīgā dzimušo 
krievu kinorežisoru Sergeju Eizenšteinu, 
kino tehnika, vides instalācija pie 
kādreizējās Ķeipenes dzelzceļa stacijas.   
| Ķeipenes pagasts, +371 25577645, 
velta.riekstina@gmail.com, 
www.visitogre.lv •B4

66. Izklaides parks "Avārijas Brigāde".  
Multfilmu varoņi, dinozauri, ūdens 
atrakcijas, karuseļi, spēļu pilsētiņa, virvju 
trase, leļļu taka, radošās darbnīcas, 
kafejnīca.   
| Lēdmanes pagasts, +371 29279303, 
info@abpark.lv, www.abpark.lv •B4

67. Andreja Pumpura Lielvārdes 
muzejs.  Lielvārdes muiža, Latvijas 
nacionālais simbols - Lielvārdes josta, 
parks, koka skulptūras, Livonijas ordeņa 
pilsdrupas.   
| Lielvārde, +371 65053759, 
+371 29322468, muzejs@lielvarde.lv, 
www.lielvarde.lv •A4

68. Izziņas un eksperimentu centrs 
"Lielvārdi".  Zinātniski eksperimenti, 
modernās tehnoloģijas, ekspozīcijas, 
radošas nodarbības, ekskursija.   
| Lielvārde, +371 22011333, 
info@lielvardi.lv, www.lielvardi.lv  •A4

69. Enerģētikas muzejs - Ķeguma HES.  
Vecākā Daugavas hidroelektrostacija, 
elektroenerģijas ražošanas iekārtas, 
spēkstacijas vēsture videofilmās, 
vēsturiskās Latvijas mājsaimniecību 
elektroierīces, mobilais gids.   
| Ķegums, +371 65010355, 
muzejs@latvenergo.lv, www.latvenergo.lv 
•A4

70. Dabas parks "Ogres Zilie Kalni".  
Dabas takas, skatu tornis, šķēršļu trase 
kokos, peldvietas, distanču slēpošanas 
trase, bērnu rotaļu laukums, atpūtas vietas.   
| Ogre, +371 29455400, 
ieva.kraukle@ziliekalni.lv, 
www.ziliekalni.lv •A4

14. Dzīvā sudraba muzejs.  Sudraba 
skulptūras un rotas, ekskursija muzejā 
un darbnīcā, dzīvā sudraba ūdens 
degustācija.   
| Limbaži, +371 29356858, 
ligita.auzere@gmail.com, 
www.sudrabamuzejs.lv •A2

15. Bīriņu pils.  19. gs. neogotikas 
celtne, viesnīca, restorāns, SPA, zirgu 
izjādes, ezers, laivu noma, dabas takas, 
ekskursijas.   
| Vidrižu pagasts, +371 29244927, 
www.birinupils.lv  •A3

16. Atpūtas parks "Rāmkalni".  Aktīvā 
atpūta, rodeļi, lidojošais krēsls, jautrās 
gumijas, laivu noma, velonoma, slēpošana, 
bērnu autoskola, restorāns, konditoreja, 
pasākumi.   
| Inčukalna pagasts, +371 29100280, 
+371 67977277, info@ramkalni.lv, 
www.ramkalni.lv •A3

17. "Aerodium Sigulda".  Lidojums 
vertikālajā vēja tunelī.   
| Rīgas – Vidzemes šosejas 47. kilometrs, 
+371 28384400, sigulda@aerodium.lv, 
www.aerodium.lv  •A3

18. Bobsleja un kamaniņu trase 
"Sigulda".  Nobraucieni ar bobu vai vučko, 
trases apskate, skatu platforma.   
| Sigulda, +371 67973813, +371 29185351, 
bobtrase@lis.lv, www.bobtrase.lv  •A3

19. Piedzīvojumu parks "Mežakaķis".  
Šķēršļu trases, klinšu siena, velonoma, 
slidošana, gumijlēkšanas batuti, sporta 
laukumi, atrakcijas bērniem, slēpošanas 
kalns, naktsmītnes, krodziņš.   
| Sigulda, +371 67976886, 
info@kakiskalns.lv, www.kakiskalns.lv •A3

20. Siguldas Jaunā pils un muižas 
komplekss.  19. gs. neogotikas muiža, 
amatnieku, mākslinieku un dizaineru 
radošās darbnīcas.   
| Sigulda, +371 67971335, info@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.lv •A3

21. Livonijas ordeņa Siguldas pils.  
Viduslaiku pils, skatu tornis, radošās 
darbnīcas, koncerti.   
| Sigulda, +371 67971335, +371 67970263, 
info@sigulda.lv, www.tourism.sigulda.lv 
•A3

22. Siguldas piedzīvojumu parks 
"Tarzāns".  Šķēršļu trases, rodeļi, krēslu 
pacēlājs, katapulta, milzu šūpoles, loka 
šaušana, atrakcijas un ballītes bērniem, 
kafejnīca.   
| Sigulda, +371 27001187, 
tarzans@tarzans.lv, www.tarzans.lv •A3

23. Siguldas vagoniņš.  Vienīgais trošu 
ceļš Baltijā, gaisa vagoniņš, nobrauciens, 
gumijlēkšana, Gaujas senleja.   
| Sigulda, +371 28383333, 
vagonins@lgk.lv, www.cablecar.lv •A3

24. Krimuldas muiža.  19. gs. muiža, 
viesnīca, SPA, muižas vīna degustācija, 
ekskursijas, Gaujas senleja.   
| Sigulda, +371 67972232, +371 29111619, 
krimulda@lis.lv, www.krimuldaspils.lv  
•A3

25. Turaidas muzejrezervāts.  Viduslaiku 
pils, muzejs, skatu tornis, skulptūru dārzs, 
muiža, ekskursijas, nodarbības, suvenīri.   
| Krimuldas novads, +371 67972376, 
turaida.muzejs@apollo.lv, 
www.turaida-muzejs.lv •A3

26. Gūtmaņala.  Lielākā smilšakmens ala 
Baltijā, avots.   
| Sigulda, +371 61303030, 
info.gutmanala@sigulda.lv, 
www.tourism.sigulda.lv •B3

27. Mālpils muiža.  Atjaunota 18. gs. vācu 
barona muiža, gleznu izstādes, parks, 
restorāns, naktsmītnes.   
| Mālpils pagasts, 
+371 67102555, info@malpilsmuiza.lv, 
www.malpilsmuiza.lv  •B3

28. Safari parks "More".  Savvaļas 
dzīvnieku dārzs, staltbrieži, dambrieži, 
baltie staltbrieži, mufloni, mežacūkas, 
pastaigu maršruts, suvenīri, naktsmītnes, 
piknika vieta, ēdieni no briežu gaļas.   
| Mores pagasts, 
+371 29664014, parks@safariparks.lv, 
www.safariparks.lv •B3

Tūrisma objekti

Tūrisma karte 
Vidzeme
Ziemeļlatvija

Foto: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras arhīvs, Reinis Hofmanis, Jānis Bautra, 
Jānis Zilvers, Valdis Skudre, Shutterstock.com, Dreamstime.com
Bez maksas.

neatliekamās palīdzības 
tālrunis Eiropas savienībā

Google Play / App Store:
Latvia.Travel

© Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2018

Pils laukums 1, Cēsis
+371 64122011, +371 20220072,
info@vidzeme.com, www.vidzeme.com

Vidzemes tūrisma asociācija

Vidzeme



1

A B C D

2

3

4

#enjoylatvia latviatravel latviatourism

1
2 3

4

5 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18 23

24

25

26

27

28

29 32
33

34

35

36

37 41 42

43

44

45

48

49

50

51

52

53 54

55

56

57 58

59

60

61

62

63

64

65

66

69

70

46

47

67 68

 jāpiesakās iepriekš Latviskais mantojums

•A1 kvadrants

Gaujas Nacionālais parks Velomaršruti

Valmiera

50 Valka

63 113 Sigulda

106 156 51 Rīga

126 176 55 36 Ogre

115 155 115 172 136 Madona

46 96 54 88 108 132 Limbaži

97 109 133 181 188 51 141 Gulbene

31 81 39 87 89 87 45 105 Cēsis

115 103 151 199 211 96 159 45 123 Alūksne

85 133 109 111 131 194 62 190 107 212 Ainaži

Attālumi starp pilsētām (km)

Reģionālie ceļi Melnais segums Nacionālais parks, rezervāts

Pārējie ceļi Grants segums Nacionālo parku, rezervātu robežas

Dzelzceļš Zemesceļš Valsts robeža

1 Tūrisma objekts Velomaršruts "Tour de LatEst" Greenways – Zaļie Ceļi

Tūrisma informācijas centrs Velomaršruts "Eiro Velo 13" Galvenais ceļš

Saviļņojošā Vidzeme Ceļš ar atdalītām kustības joslām

 Eiro Velo

Cauri Vidzemei ved starptautiskie Eiro Velo maršruti: 
| Eiro Velo 10 "Baltijas Jūras piekrastes maršruts", 
| Eiro Velo 13 "Dzelzs Priekškara" velo maršruts.
www.vidzeme.com
www.eurovelo.org

 Tour de LatEst

Dodieties piedzīvojumos pa Latvijas Ziemeļaustrumu un 
Igaunijas dienvidaustrumu reģionu, kur stāvu pakalnu 
posmi mijas ar līdzeniem apvidiem, asfaltētas šosejas pāriet 
grantētos lauku ceļos, no kuriem atzarojas meža trases.
tourdelatest.vidzeme.com

 Greenways – Zaļie Ceļi

Nemotorizētā tūrisma maršruti pa bijušajām dzelzceļa līnijām 
Vidzemē un Dienvidigaunijā ir īpaši draudzīgi velobraucējiem, 
kājāmgājējiem, zirgu izjādēm, nūjošanai, kā arī ziemas periodā 
slēpošanai un suņu pajūgiem. 
www.greenways.lv

Sajūtiet pirmatnējās dabas valdzinājumu, atgriezieties noslēpumainajos 
viduslaikos un izbaudiet adrenalīna pārpilnas aktivitātes visu cauru gadu 
Latvijas populārākajā nacionālajā parkā!

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  29  30  31  32  33  34  35  
36  37  38  39  40  41  44  45  46  48  

www.entergauja.com

Saviļņojošā Vidzeme

No baltu smilšu pludmalēm līdz smilšakmens klintīm, jūrā sabirušiem 
laukakmeņiem un neaizmirstamiem saulrietiem - ļaujieties piekrastes 
saviļņojumiem!

4  5  6  7  8  9  10  14  15  facebook.com/VidzemeCoast

Via Hanseatica

Dodieties pa seno Hanzas ceļu no Rīgas līdz Sanktpēterburgai un trijos 
īpašos maršrutos izbaudiet dabas valdzinājumu, aizraujošus piedzīvojumus 
un kultūras bagātības.
www.viahanseatica.info

Upesoga

Laivu maršruti, ūdenstūrisma kartes, pasākumi un noderīgi padomi.
www.upesoga.lv

Līgatne 29  30  31  32  www.visitligatne.lv

Cēsis 37  38  39  40  41 www.visit.cesis.lv

EDEN - izcilākie Eiropas tūrisma galamēķi


