Cēsu Viduslaiku pils
Pils laukums 9, Cēsis
+371 28318318, www.cesupils.lv
57.3130, 25.2714
Cēsu Viduslaiku pilsdrupas (13. gs.–16. gs.)
ir kādreizējā Livonijas ordeņa mūra pils
un mestra rezidence. Apmeklētāji ar sveču
lukturīšiem var izstaigāt pili, vērot
pilsētas panorāmu no Rietumu torņa
un apmeklēt viduslaiku cietumu. Pils
teritorijā darbojas “Seno rotu kalve”
un vasarā pils dārzā iespējams
iemēģināt roku dažādās viduslaiku
aktivitātēs.
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Cēsu Jaunā pils
Pils laukums 9, Cēsis
+371 28318318, www.cesupils.lv
57.3132, 25.2714
Cēsu Jaunā pils (18. gs. beigas) ir bijusi
grāfu fon Zīversu dzimtas mājvieta,
bet kopš 1949. gada šeit darbojas
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs.
Pilī apskatāma pastāvīgā eskpozīcija
“Cēsis – Latvijas vēstures simbols”,
greznais 19. gadsimta piļu interjers,
kā arī mainīgās izstādes. Gleznaino
pilsētas panorāmu iespējams apskatīt
no Lademahera torņa.

Pils parks ar brīvdabas estrādi
3
Cēsu Pils parks, Cēsis
www.cesupils.lv
57.3144, 25.2707
19.gs. sākumā Zīversu dzimtas veidotais
romantiskais ainavu parks ar mākslīgo dīķi, laivu
piestātni un lapenēm. Vasarās estrādē notiek
koncerti un ir iepējams pavizināties pa dīķi ar
kuģīti “Kārlis”.

Riekstu kalns
4
Cēsu Pils parks, Cēsis		
www.cesupils.lv
57.313499, 25.269353
Blakus Pils parka estrādei atrodas senais vendu
pilskalns (11.–13. gs.), kurā atradusies koka pils.
Vēlāk ap to veidojusies Cēsu pilsēta.

Kārļa kalniņš
5
ar Karla Gustava fon Zīversa krūšutēlu
Cēsu Pils parks, Cēsis
www.cesupils.lv
57.3145,25.2693
Kārļa kalnā Cēsu Jaunās pils saimnieks
Karls fon Zīverss savulaik pēc talkām cienājis
zemnieku sētu saimniekus, bet jaunieši dejojuši
parka pļavās. Paugura virsotnē 2011. gadā
tika atjaunots grāfa krūšutēls, kuru 1908. gadā
uzstādīja grāfa dēls Emanuels fon Zīverss.

Svētā Jāņa baznīca
Lielā Skolas iela 8, Cēsis
+371 64121549, www.cesujana.lelb.lv
57.3122, 25.2718
Sv. Jāņa baznīca
(iesvētīta 1284. g.) ir viena
no senākajām un varenākajām
kulta celtnēm Latvijā.
Tajā apskatāma nozīmīga
kapakmeņu kolekcija,
J. Kellera altārglezna,
kā arī vienas no Latvijas
skanīgākajām koncertērģelēm. No 1853. gadā
pārbūvētā torņa ir
iespējams vērot
pilsētas panorāmu.

Cēsu Kristus Apskaidrošanas
7
pareizticīgo baznīca
Palasta iela 22, Cēsis
+371 64123159
57.3123, 25.2670
Baznīca (1845. g.) celta uz bijušās Katrīnas
baznīcas (14.–18. gs.) pamatiem. Ēka veidota
bizantiešu stilā. Baznīcā atrodas vēsturiski
priekšmeti, ko tai dāvājuši apmeklētāji.
Baznīcas dārzā atrodas Cēsu pilsmuižas
īpašnieku Zīversu kapi.

Vecā alus darītava
8
Lenču iela 9/11, Cēsis
57.3144, 25.2706
Ēka būvēta 1878. gadā, un te alus darītava
“Cēsu alus” atradusies no 1878. līdz
2001. gadam. Tā tiek uzskatīta par vecāko alus
darītavu Ziemeļeiropā, par tās dibināšanas gadu
tiek norādīts 1590. gads. Šobrīd ēka apskatāma
no ārpuses, bet jaunā alus ražotne atrodas
Aldaru laukumā 1.
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Maija parks ar bērnu laukumu
9
Maija parks, Cēsis
57.3139, 25.2743
Bijušais Alekša parks iekārtots 19.gs. sākumā.
Parks ir īpaši piemērots atpūtai ar bērniem.
Apmeklētājus vasarā priecē izgaismotas
strūklakas un melno gulbju pāris. Batuti,
kājminamo mašīnīšu īre, skeitparks.

Vienības laukums un
12
Uzvaras piemineklis
Vienības laukums, Cēsis
57.3131, 25.2749
Pilsētas centrālais laukums.
Tā dominante ir Uzvaras piemineklis (1924. g.,
atjaunots 1998. g.), kurš celts Latvijas Brīvības
cīņās (1918–1920) kritušo igauņu un latviešu
karavīru piemiņai.

Tirgotāju nams
15
Rīgas iela 16, Cēsis
57.311955, 25.272578
Tirgotāju nams ir visgreznākā Cēsu vēsturiskā
centra dzīvojamā ēka, celta simetriskā baroka
stilā (1788. g.). Tai ir saglabātas 18. gs.
raksturīgās senās būvju formas.

Princešu nams
18
Rīgas iela 47, Cēsis			
57.310536, 25.267868
Princešu nams (18./19. gs. mija) savu nosaukumu
ieguva, kad nams bija grāfa Kārļa Zīversa
īpašumā. Nama vāciskais nosaukums ir Komtešu
nams. Tiek uzskatīts, ka šajā namā dzīvojusi kāda
no piecām Zīversa māsām - komtese.

Cēsu Romas katoļu baznīca
21
Palasta iela 7 - 1, Cēsis
+371 64122190
57.313483, 25.266537
Vienīgā katoļu baznīca Cēsīs. Katoļu draudzei
kāds lietuvietis novēlēja savu īpašumu. To pārdeva un par iegūto naudu tika nopirkta ēka,
kurā ierīkoja baznīcu. 1928. gadā tā tika iesvētīta
Kristus karaļa godam.

Kur paēst?
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6. “STUDIO PIZZA”
Rīgas iela 20, +371 20606000
7. Restorāns “BOHĒMA”
Raunas iela 12-3, +371 25423398
8. “PROVINCE”
Niniera iela 6, +371 26407008
9. “BAZAAR”
Rīgas iela 25, +371 29966890
10. “AROMA”
Lenču iela 4, +371 29102277
11. “VENDENE”
Raunas iela 17, +371 64161361

1. “2 LOCALS”
Rīgas iela 24a, +371 28377783
2. “KAFĒRĪGA”
Rīgas iela 27, +371 20218197
3. “VINETAS UN ALLAS KĀRUMLĀDE”
Rīgas iela 12, +371 28375579
4. “CAFE POPULAR”
Vienības laukums 1, +371 64120122
5. Restorāns “ALEXIS”
Vienības laukums 1, +37164120122

CĒSIS

12. “GLENDELOKA”
Ata Kronvalda iela 2b, +371 64161016
13. “BIRZMAĻI”
Jāņa Poruka iela 49, +371 29395390
14. “ATPŪTA”
Cīrulīšu iela 49, +371 22844646
15. Restorāns “IZSALKUŠAIS JĀNIS”		
Valmieras iela 1, +371 26423997
16. Kafejnīca - beķereja “Retro”
Raunas iela 10 (ieeja no Izstādes ielas)
+371 26595654
17. Cēsu Vīna bārs
Raunas iela 12, +371 20696090

Kur atpūsties?
1. “KOLONNA HOTEL CĒSIS”
Vienības laukums 1, +371 64120122, 		
www.hotelkolonna.com
2. “KATRĪNA”
Mazā Katrīnas iela 8, +371 20008870, 		
www.hotelkatrina.com
3. “GUSTAVS”
Lielā Katrīnas iela 28, +371 26017771
4. “PROVINCE”
Niniera iela 6, +371 64120849
www.province.lv
5. “ATPŪTA”
Cīrulīšu iela 48, +371 22844646
www.hotelatputa.lv

6. HOSTELIS “BUTS”
Bērzaines iela 15, +371 27898049
7. Apartamenti “CĒSU NAMIŅŠ”
Lielā Skolas iela 49, +371 29267883
www.travelorchid.lv
8. Apartamenti “ROŽU ROMANTIKA”
Leona Paegles iela 2d-49, +371 29364219
www.rozuromantika.lv
9. VIESU NAMS “LASO”
“Alkšņi”, Priekuļu pagasts, +371 29463284
www.laso.lv
10. VIESU NAMS “LABĀ OMA”
Meža iela 2, +371 27866750
www.labaoma.viss.lv

11. VIESU NAMS “TĀLAVAS KALNS”
Tālavas iela 3, +371 26407248
12. VIESU NAMS “ESTERE”
Gaujas iela 50, +371 29255649
13. VIESU NAMS “PIE PĒTERA”
“Vaguļi”, Priekuļu pag., +371 28348909
www.piepetera.lv
14. KEMPINGS “OZOLKALNS”
Ozolkalns, Drabešu pagasts, +371 26400200
www.ozolkalns.lv
15. KEMPINGS “ŽAGARKALNS”
Cīrulīšu iela 68a, +371 26266266
www.zagarkalns.lv

Pastaigu maršruti Cēsīs
1. Cēsu vecpilsētas lukturi

Maršruta kopējais garums 3,8 km. Dodoties pastaigā pa šo maršrutu, ir iespējams ne vien baudīt vairāk kā 800 gadus senās pilsētas auru, bet
arī apskatīt lielāko daļu no Cēsu skaistākajām vietām un nozīmīgākajām vēsturiskajām ēkām Cēsu vecpilsētā. Naktī maršrutu izgaismo pie
ēkām esošie daudzie un dažādie pilsētas lukturi. Ne jau par velti lukturis ir pilsētas simbols!
Maršruts: Pils laukums – pa trepēm uz leju Pils parkā – Pils parka dīķim gar labo pusi – apkārt Riekstu kalnam – gar Pareizticīgo baznīcu
uz Palasta ielu – Lielā Kalēju iela – Līvu laukums – Rīgas iela – Vienības laukums – Lielā Skolas iela – Rožu laukums – Torņa iela –
Pils iela – Podnieku iela – Lenču iela – Maija parks apkārt dīķim – Pils laukums.

2. Cīrulīšu dabas takas
Skulptūra “Cīņa ar Kentauru”
10
Maija parks, Cēsis
57.3150, 25.2734
Skulptūra “Cīņa ar Kentauru” ir slavenā latviešu
tēlnieka Kārļa Jansona dāvana Cēsu pilsētai.

Raunas vārti
13
Rīgas ielas sākums, Cēsis			
57.3128, 25.2746
Raunas vārti (14.–15. gs.) ir galvenā ieeja
Cēsu vecpilsētā. Pilsētas mūra vārtu pamatu
un virszemes fragmentu rekonstrukcija rada
priekšstatu par viduslaiku mūri, vārtu lielumu un
pamatīgumu.		

Harmonijas nams
16
Rīgas iela 24, Cēsis		
57.3115, 25.2713
Harmonijas nams ir viena no vecākajām mūra
ēkām Cēsīs (18. gs. pirmā puse), kurā 1789. gadā
savu darbību sāka kultūras biedrība “Harmonija”.
Šajā ēkā 1879. gadā dzimis komponists un
latviešu operas pamatlicējs Alfrēds Kalniņš.

Līvu laukums
19
Līvu laukums, Cēsis
57.3130, 25.2731
Līvu laukums (13. gs. sāk.) ir pirmais pilsētas
tirgus laukums. Šeit atradās arī baznīca, kapsēta
un viduslaiku pilsētas mūrī bija izbūvēt Rīgas
vārti. Laukumā esošā strūklaka atrodas vietā,
kur bijusi pirmā pilsētas aka – Lejas Šķimbēgs.

Cēsu pulka skolnieku rotas
22
piemineklis
Palasta un Bērzaines ielas krustojums, Cēsis
57.3120, 25.2660
Cēsu pulka skolnieku rotas piemineklis (1938. g.,
atjaunots 1992. g.) iezīmē ceļu, pa kuru Brīvības
cīņās 1919. gadā uz fronti devās Skolnieku rota.

Labiekārtoti pastaigu maršruti Gaujas nacionālajā parkā 2,7km un 4,6km garumā Gaujas krastā iepazīstina ar ielejas attīstību no Ledus laikme
ta līdz mūsdienām. Maršrutā iekļauti tādi ievērojami dabas objekti, kā Spogļklintis, Līgavu ala un Dzidravots. Pie katra no objektiem atrodams
informatīvais stends latviešu un angļu valodā. Takas sākums no Žagarkalna kempinga.

Skulptūra “Gadsimtiem ejot”
11
Torņa iela, Cēsis
57.3123, 25.2716
Matiasa Jansona skulptūra “Gadsimtiem ejot”
(2005) ir veltījums pilsētai tās 800 gadu jubilejā.
Ticējums vēstī, ka paberzējot Laika veča lukturi,
gaisma rādīs ceļu labajām domām, sapņiem
un darbiem.

Rātsnams
14
Rīgas iela 7, Cēsis			
57.3122, 25.2737
Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
(1767. g.), kurā 1861. gadā tika ierīkots
rātsnams. Tā sienā redzams vecais pilsētas
ģērbonis. Nams apskatāms tikai no ārpuses.

Rožu laukums
17
Rīgas iela, Cēsis
57.3116, 25.2706
Bijušais pilsētas tirgus laukums (13. gs. vidus)
ir kļuvis par cēsnieku un pilsētas viesu centrālo
pulcēšanās vietu. Vasarā te darbojas veldzējoša
strūklaka un nedēļas nogalēs notiek koncerti,
ziemā – slidotava.

Lūgšanu nams
20
Lielā Kalēju iela 6, Cēsis
57.311165, 25.267149
Lūgšanu nams (1876. g.) tika celts kā ēka
Cēsu mazturīgo bērnu skolai, kas tā arī netika
izveidota. 1878. gadā šajā ēkā tika ierīkots
Lūgšanu nams Sv. Jāņa baznīcas draudzei. Tagad
šeit mājvietu radusi Cēsu pilsētas Sv. Annas
ev. luteriskā draudze.

Turku kapi
23
Gaujas un Imantas ielas krustojums
57.3074, 25.2393
Turku kapos apglabāti 26 Krievijas–Turcijas
kara (1877–1878) gūstekņi. Tie kādu laiku
dzīvojuši Cēsīs, un viņiem ir piederējusi vietējo
iecienītā Turku maiznīca. Piemiņas ansamblis
atklāts pateicoties Turcijas konsula iniciatīvai
1937. gadā.

3. Nāc ārā pie Gaujas Cēsīs!

Maršruta kopējais garums 7,3 km. Tas aizvijas ārpus pilsētas centra un neiekļauj tradicionālās tūrisma vietas. Dodoties pastaigā, ir iespējams ne
vien baudīt Cēsu pilsētas panorāmu un gleznaino Gaujas ieleju, bet arī apskatīt ēkas, kuras ir ne vien arhitektūras pērles, bet kurās ir dzīvojuši
slaveni cilvēki un kurās ir risinājušies vēsturiski notikumi. Maršrutu ir iespējams iziet ar kājām vai izbraukt ar riteni un bērnu ratiņiem. Pastaigu
taka ir marķēta, un pie apskates objektiem ir izvietoti informatīvie stendi latviešu un angļu valodā.

Vācu kapi
24
Rīgas un Kungu ielas krustojums
57.3061, 25.2666
Ierīkoti 19.gs. Sākotnēji kapi dalīti luterāņu,
pareizticīgo un Mozus ticīgo daļās. Tajos
apglabāti 1. pasaules kara, Latvijas brīvības cīņu
un 2. pasaules kara laikā kritušie vācu karavīri.
Šeit apglabāti vairāki kultūras un mākslas
darbinieki.

Tēlnieku Jansonu dzimtas
25
mājas/darbnīcas „Siļķes”
Dzirnavu iela 33, Cēsis
+371 64123160, www.artsilkes.lv
57.3183, 25.2337
Te apskatāmas triju paaudžu mākslinieku radītās
un topošās skulptūras darbnīcās un brīvdabas
skulptūru dārzā. Nepieciešama iepriekšēja
pieteikšanās.

Vidzemes koncertzāle „Cēsis”
26
Raunas iela 12
+371 25623345, www.cesukoncertzale.lv
57.313280, 25.276837
Viena no trim Latvijas reģionālajām
koncertzālēm, kurā klausītājiem tiek piedāvāti
profesionālās mākslas koncerti, teātra izrādes,
kino un izstādes. Apmeklētājiem atvērta no
2014. gada 31. maija.

Aktīvās atpūtas centrs
36
“Žagarkalns”
Mūrlejas iela 2, Cēsis
+371 26266266, www.zagarkalns.lv
“57.3085, 25.2215”
Labiekārtota teritorija aktīvai un
sportiskai atpūtai ar pinika vietām, sporta
laukumiem un skaistu smilšainu peldvietu
Gaujas krastā. Piedāvā laivu, plostu un
riteņu nomu. Blakus Cīrulīšu dabas takas.

Slēpošanas komplekss “Ozolkalns” 37
“Saulkrasti”, Drabešu pag., Amatas novads
+371 26400200, www.ozolkalns.lv/ziema
57.1739, 25.1319
Latvijā garākās dažādu veidu slēpošanas
trases gan kalnu slēpotājiem, gan
snovbordistiem. Tās izvietotas Gaujas
senlejā uz dabiska reljefa. Apmeklētājiem
tiek piedāvāta inventāra noma, instruktori,
ragaviņu kalns bērniem, kā arī kafejnīca ar
bērnu rotaļistabu.

Cēsu Izstāžu nams
27
Pils laukums 3, Cēsis
+371 64123557, www.muzejs.cesis.lv
57.3130, 25.2697
Cēsu Izstāžu nams (19. gs. sākums, atjaunots
2005. g.) iekārtots bijušajā Cēsu Pilsmuižas
zirgu stallī - ratnīcā. Tur apskatāmas mainīgās
Latvijas klasiķu un arī mūsdienu mākslinieku
dažādu mākslas veidu izstādes. Šeit tiek rīkoti arī
kamerkoncerti, lekcijas un teātra izrādes.

Seno rotu kalve
28
Pils laukums 9, Cēsis
+371 29158436,
www.daumants-smithy.blogspot.com
57.313030, 25.269079
Kalvē, kas atrodas Viduslaiku pils teritorijā, var
vērot rotkaļa darbu, iepazīt kalēja darbarīkus un
rotas. Meistars dalīsies zināšanās par seno rotu
nozīmi, simboliem un nēsāšanas tradīcijām.
Apmeklētājiem ir iespēja iejusties seno rotu
valkātāju lomā.

Aušanas darbnīca “Vēverīšas”
29
Rīgas iela 19, Cēsis
+371 26054322
www.veverisas.lv
57.3117; 25.2729
Salonā top viens no Latvijas dārgumiem –
dažādu novadu latviešu tautas tērpu komplekti,
kā arī ievērtējami un iegādājami dažādi citi
daiļamata meistaru izstrādājumi. Šeit var arī
vērot, kā ar steļļu palīdzību audumos tiek ieausti
latviskie raksti. 		

Piedzīvojumu parks
38
“Supervāvere”
“Saulkrasti”, Drabešu pag., Amatas novads
+371 26400200, www.ozolkalns.lv/vasara
57.1739, 25.1319
Parkā kokos dažādos augstumos ir izvietotas
vairāku veidu un grūtības pakāpju šķēršļu
trases. Savukārt uz zemes ir iespēja doties
imitētās medībās un ar loku šaut pa dabīga
izmēra meža zvēriem. Teritorijā ir piknika
vietas, laivu un plostu īre, pirts.

Sarkanās klintis un Rūcamavots 39
Raiskumkrogs, Cēsis
57.3200, 25.2205
Gleznainas 200 m garas un ap 10 m
augstas sarkanā smilšakmens klintis ar
neskaitāmām plaisām, pa kurām tek avoti.
Zināmākais no tiem – Rūcamavots, kurš no
zemes spraucas ar dīvainu rūkoņu.
Tā ūdens ir lietojams pārtikā.

Darbnīca “Pērļu fabrika”
30
Rīgas iela 25, +371 20219744
57.3113547, 25.270947
Darbnīca, kurā no dažādiem materiāliem –
stikla, dzintara, filca, zīda un citiem – top
dažādas rotas lietas un aksesuāri. Apmeklētāji
iegādāties vai paši var izgatavot kādu
rokassprādzi, auskarus vai jauku suvenīru no
Cēsīm.

Mākslas telpa “Mala”
31
Lielā Skolas iela 4, Cēsis
+ 371 28236453
57.312598, 25.273149
Mākslas telpā darbojas izstāžu zāle, Latvijas
dizaina preču veikals un kafejnīca - lasītava.
Mākslas galerijā piedāvā apskatīt profesionālas
mākslas izstādes un iegādāties suvenīrus Latvijas
dizaina preču veikalā.

Dizaina darbnīca “Piine”
32
Lenču iela 7, Cēsis
+371 27005544
57.314044, 25.273044
Iespēja piedalīties dāvanu un suvenīru
izgatavošanā, rokas sietspiedes tehnikā
apdrukājot visu, ko vien šādā veidā iespējams
apdrukāt, un iegādāties dizaina darbnīcas „Piine”
radītās oriģināldizaina lietas.

Zvanu klintis
40
Cīrulīši, Cēsis
57.3080, 25.2259
Ieža garums ir apmēram 100 m, un tas
izbeidzas pie kādreizējā Mūrlejas ķieģeļu
cepļa, kura garais dūmenis ieraugāms pa
gabalu. Zvanu klinšu pakājē izplūst spēcīgs
avots, kas īpatnēji skan (vai rūc!). Virs
klintīm atrodas platforma – “Ķeizara krēsls”,
kur agrāk bijis skatu tornis un darbojusies
slēpotāju “lēktuve”.

Vilka aiza jeb Spoguļklints
41
Cīrulīši, Cēsis
57.3056, 25.2232
Apmēram 140 m gara un 10 m augsta
smilšakmens klints. Tā ir aptuveni 350 milj.
gadus veca, un tās pakājē iztek vairāki
spēcīgi avoti. Lielāko no tiem sauc par
Dzidravotu. Apakšā skalojas Gaujas vecupe,
kurā kā spogulī atspīd majestātiskās klints
siluets.

Bērnu Zinātnes centrs Z(in)oo
33
J.Poruka iela 8 (ieeja no Lapsu ielas), Cēsis
+371 25400228, www.zinoo.lv
57.314934, 25.289476
Z(in)oo piedāvā aizraujoši darboties ar dažādiem
priekšmetiem un aktivitātēm, kas ļaus katram
pašam izmēģināt, kā darbojas visdažādākie dabas
likumi – sākot ar fiziku un beidzot ar ķermeņa
radītām ilūzijām! Piedāvājumu bagātina arī
dažādas ceļojošās izstādes un izrādes.

Pasaules latviešu mākslas centrs
34
Lielā Skolas iela 6, Cēsis
+371 29386454, www.latviandiasporaart.org
57.3123, 25.2715
Pasaules latviešu mākslas centrs ir galerija,
kur satiekas dažādu latviešu mākslas darbi un
mākslas baudītāji no visas pasaules. Galerijas
mērķis ir veicināt mākslas vērtību saglabāšanu,
ko radījuši Otrā pasaules kara rezultātā trimdā
devušies latviešu mākslinieki un ārzemēs
dzīvojošā jaunā paaudze.

Ziemas atpūtas centrs “Žagarkalns” 35
“Žagarkalns”, Drabešu pag., Amatas novads
+371 26266266, www.zagarkalns.lv
57.3006, 25.2279
Slēpošanas komplekss Žagarkalns ir viens no
vadošajiem Latvijas kalniem ziemas izklaižu
jomā – pieejamas 10 dažādas grūtības trases,
inventāra noma, instruktori, bērnu istaba,
kafejnīcas, veikals.

Līgavas ala
42
Cīrulīši, Cēsis
57.3069, 25.2215
Mākslīgi izkalta ovālas formas sekla niša,
kuru skaistās leģendas dēļ dēvē par alu.
Teika vēstī, ka Livonijas kara laikos kāds
jauneklis slēpis šajā alā savu līgavu, taču
sirotāji abus atraduši un nogalinājuši, bet
no jauniešu asinīm ala iekrāsojusies
sarkanā krāsā.

Svētavots
43
Atpūtas iela 12, Cēsis
+371 29460660, www.svetavots.lv
57.3045, 25.2338
Gaujas senlejā no Svētavota alas iztek neaiz
salstošs avots. Tā ūdeni uzkata par dzied
niecisku un apveltītu ar īpašu auru. Ap avotu
ir izveidots skaists pastaigu parks. Iepriekš
piesakoties, gids novadīs veselības rituālu.
Ieeja objektā ir pa maksu. Nepieciešama
iepriekšēja pieteikšanās.

Maršruts: Bērzaines iela 3 – Bērzaines iela – Glūdas iela – iziet pa taciņu uz Viestura ielu aiz Slimnīcas ielas – Viestura iela – Turaidas iela –
Koku iela – Tālavas iela – vietā, kur Glūdas upe pienāk pie Tālavas ielas, pirms upes (paralēli tai uz leju) pa taciņu līdz Glūdas ielai –
Glūdas iela – Egļu iela līdz Sanatorijas ēkai – tad pa taciņu līdz Jēkaba ielai – Jēkaba iela – pa kreisi uz Peldu ielu –
pa kreisi līdz Gaujas ielai 88 – pa taciņu uz Klints ielu – Klints iela – Vītolu iela – Dzirnavu iela – Emīla Dārziņa iela –
Bērzaines iela atpakaļ līdz Bērzaines ielai 3.

Centrs

Velomaršruti Cēsu apkārtnē
Uz Rūcamavotu un Sarkanajām klintīm 102
Vidējas grūtības pakāpes maršruts. Patiks dabas mīļotājiem, jo var izbaudīt priežu
sila un mazo upīšu - Sveķupītes un Lenčupes, kā arī Gaujas vecupes ainavas, novērtēt
Sarkanās klintis un izgaršot Rūcamavota ūdeni.
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns” – ceļš Raiskums – Auciems –
„Brauskas” – kanāls ar Auciema ezeru – Sveķīšu sils – P14 autoceļa
šķērsošana pie „Lejas Sveķiem” – meža ceļš gar Sveķupīti – Sveķupīte – meža
ceļš gar Lenčupi – meža ceļš no Romulas uz Raiskumkrogu – Rūcamavots
un Sarkanās klintis – Raiskumkrogs – P14 autoceļš – pagrieziens uz
Raiskumu – Raiskums – kempings „Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 15 km
• Maršruta sākums un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Maršruta alternatīva: ja ir spēks, var pagarināt maršrutu no Raiskumkroga
līdz Kvēpenes pilskalnam un ozolam. Tas pagarinās maršrutu par 13–15 km.
Jārēķinās, ka ceļs uz Kvēpeni (ap 7 km) vietām vasarās ir smilšains, atpakaļceļam
uz kempingu var izmantot maršrutu nr. 107.
• Ceļa segums: meža ceļš – 6,5 km, asfalts – 5,5 km, grants – 3 km
• Ieteikumi: maršruta meža posmi (gar Sveķupīti un Lenčupi) vietām ir meža
tehnikas izbraukti, kā arī lietainā laikā jārēķinās, ka atsevišķi posmi var būt
dubļaini. Pie mājām „Lejas Sveķi” (šķērsojot P14) velotūristus var pārsteigt suns.

Mazais loks apkārt Raiskuma ezeram

103

Maršrutu var veikt ikviens velotūrists, arī ģimenes ar bērniem, jo tas neprasīs īpašu
fizisko sagatavotību. Raiskuma ezera apkārtnē uzņemta filma „ Limuzīns Jāņu nakts
krāsā”, un, ja paveiksies, iespējams satikt leģendāro filmas personāžu Ērikonkuli
(Uldis Dumpis). Karstajās vasaras dienās īpaši patīkami būs braukt gar ezera ēnaino,
mežiem ieskauto A piekrasti, kā arī nopeldēties kādā no daudzajām peldvietām.
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns”– Raiskuma ciems ar muižas
parku un muižas ēkas – Raiskuma kapi – Raiskuma ezera A krasts –
Sveķupīte – kanāls ar Auciema ezeru – „Brauskas” – autoceļš Raiskums
– Auciems – kempings „Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 6 km
• Maršruta sākums un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Ceļa segums: meža ceļs – 3 km, asfalts – 2 km, grants – 1 km
• Ieteikumi: iesakām apskatīt Raiskuma ozolu aleju, Raiskuma parku ar muižas
ēkām, baudīt ezera ainavu. Ezera A piekrastes meža ceļš lietainā laikā vietām var
būt ar lielām un dziļām peļķēm, tāpēc uzmanīgi tās jāapbrauc.

Lielais un daudzveidīgais loks
abpus Gaujai:
Raiskums–Līgatne–Raiskums

104

Maršruts piemērots aktīvās atpūtas cienītājiem. Savdabīga Gaujas šķērsošana
ar roku spēku vadāmo prāmi pie Līgatnes, daudz apskates objektu Līgatnē.
Neaizmirstami ainaviski skati paveras pie Ķūķu klintīm un Zvārtes ieža.
Iespējams izbaudīt Rakšupes šķērsošanu ar velosipēdu karstā vasaras dienā!
Savukārt Cīrulīšu dabas takās iespējams papildināt ūdens krājumus no
Dzidravota. Un tad šķērsojot Gauju, pa Kvēpenes ceļu jau atpakaļ Raiskumā.
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns” – Līgatnes pārceltuve –
Lejaslīgatne – Skaļupes – Ķūķu klintis – Veclauču tilts pār Amatu –
Zvārtes iezis – Zoo un atpūtas centrs „Rakši” – atpūtas parks „Ozolkalns”
– Cīrulīšu dabas takas – tilts pār Gauju – Kvēpenes ceļš – Raiskums –
kempings „Apaļkalns”.
• Maršruta garums: ap 45 km
• Maršruta sākuma un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
• Maršruta alternatīvas: izturīgākie maršrutu var pagarināt par 17 km
(15 km – grants, 2 km – asfalts) no Zvārtes ieža dodoties uz Kārļiem,
apskatot Ainavu krauju, Kārļu HES un ūdenskrātuvi, raišu apkārtni,
atgriežoties gar Puškinu karjeru uz Rakšiem.
• Ceļa segums: grants – 23 km, asfalts – 12,5 km, meža ceļš – 9,5 km
• Ieteikumi: maršrutā ir daudz apskates objektu, kuros ieteicams
pakavēties ilgāk, tāpēc var plānot vairāku dienu braucienu. Ekskursijas
Līgatnē (papīrfabrika, alas, pazemes bunkurs) vēlams pieteikt iepriekš,
kontakti: www.visitligatne.lv.
Maršruta vairāki posmi (Raiskums– Līgatnes pārceltuve, Līgatne – Zvārtes
iezis – Rakši) sakrīt ar zilām velozīmēm nr. 6. marķēto „TourdeLatEst”
maršrutu. Grūtāk izbraucams posms ir starp Zvārtes iezi – Rakšiem –
Cīrulīšu dabas takām, jo te maršruts iet pa maziem meža ceļiem, takām.
Cīrulīšu dabas takās koka segumi un tiltiņi lietainā laikā ir slideni, tāpēc
jābūt uzmanīgiem!

Cēsu apkārtnes jaukumi

www.tourism.cesis.lv
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www.pargaujasnovads.lv

Vidējas grūtības pakāpes maršruts. Iespēja izbaudīt Cēsu apkārtnes
skaistākās vietas: priežu mežus un pakalnus, majestātiskās Ērģeļu (Ērgļu)
klintis, atpūsties Gaujas krastā, pabūt vietā, kur tapuši un top pazīstamo
tēlnieku Jansonu dzimtas mākslas darbi.
• Maršruta gaita: Cēsu TIC – Lenču iela – Meža kapi – Ērģeļu (Ērgļu)
klintis – apmetne „Lenči” – „Kalna Benči” – „Lejas Benči” – Gaujaslīči
Prom no steigas uz Kvēpenes mieru
107
un Pipariņi – Siļķes – Vītolu iela – Gaujas iela – Bērzaines iela –
Palasta iela – Vaļņu iela – Cēsu TIC.
Vidējas grūtības pakāpes maršruts, piemērots ar vidēju fizisko sagatavotību.
• Maršruta garums: ap 16 km.
Maršruta lielākā daļa iet pa meža ceļiem. Bet galamērķis - Kvēpenes ozols un
• Maršruta sākuma un beigu punkts: Cēsu Jaunā pils, TIC (stāvlaukums)
pilskalns ir ainaviski ļoti skaista vieta, kuru tēlaini dēvē par Latvijas dabas skaistuma
• Maršruta alternatīvas: iespējams savienot ar maršrutiem 104 un 105
krustpunktu. Noteikti gūsiet emocionālu baudījumu!
• Maršruta gaita: kempings „Apaļkalns”– Raiskums–Raiskuma kapi – Kvēpe • Ceļa segums: meža ceļš 1,5 km, grants ceļš - 9 km, asfalts - 5,5 km.
• Ieteikumi: posms starp Ērģeļu (Ērgļu) klintīm un apmetni „Lenči” ir
nes mežs – Kvēpenes ozols un pilskalns –„Kubļi” un „Rožkalni”– grants ceļš
veicams divējādi: pēc klinšu apskates atgriezties autostāvvietā un tad
Raiskums –„Jātnieki”– Līgatne (V285) – Raiskums – kempings „Apaļkalns”.
izvēlēties meža taciņas, kas ved uz R, tad pagriežas uz Z, ved lejup pa
• Maršruta garums: ap 13,5 km
stāvu, akmeņainu kalnu uz Gauju. Otra alternatīva – no skatu platformas
• Maršruta sākuma un beigu punkts: kempings „Apaļkalns”
pa klinšu augšpuses taciņu virzīties Gaujas tecējuma virzienā; uzmanīties,
• Ceļa segums: meža ceļš - 8,5 km, grants - 3 km, asfalts - 2 km.
kur taciņa ved lejup - izbūvētas koka trepītes. Ekskursijas tēlnieku Jansonu
• Ieteikumi: vietām meža ceļi ir smilšaini, kas apgrūtina braukšanu.
• Maršruta alternatīvas: iespēja apvienot ar maršrutiem nr. 102, 103, 104, 105, 106. dzimtas mājā „Siļkes” piesakiet iepriekš (kontakti-www.artsilkes.lv).

www.amatasnovads.lv
www.visitligatne.lv

„Kvēpenes dabas valdzinājums” – maršruts kājāmgājējiem
Ja esi dabas mīļotājs un patīk aktīva atpūta, šis maršruts ir domāts Tev! Tas ļaus izbaudīt
dabas harmoniju putnu dziesmās un koku šalkoņā, sajust meža elpu katrā Tevis spertajā
solī, aicinot sev līdz. Ļaujies meža burvībai!
• Maršruta garums – 15 km
• Maršruta sākuma un beigu punkts – kempings „Apaļkalns”
• Maršruta veikšanai nepieciešamais laiks – aptuveni 6,5 stundas
• Ceļa segums – 12 km meža ceļš, 2 km asfalts, 1 km grants ceļš.

Kur atpūsties?
Ungurmuiža
1
+371 22007332, www.ungurmuiza.lv
N57°21.765’ E025°05.252’
Unikāls 18. gs. koka barokālās celtniecības
paraugs. Kungu māja ir vienīgā saglabātā 18. gs.
sākuma koka pils Latvijā. Iespējams apskatīt
iekštelpu gleznojumus, baudīt tēju Tējas namiņā
un fon Kampenhauzenu mielastu Ungurmuižas
restorānā.

Raiskums un Raiskuma muiža
2
N57°18.736’ E025°09.581’
Raiskuma muižas hronika aizsākusies
15. gs. Gleznainā vietā pie Raiskuma ezera
izveidojās ciems ar lībiešu cilmes nosaukumu
„Raisekaneggi”. Muižas ansamblis veidots
19. gs. otrajā pusē. Muižas ēkas, terasveidīgs
parks ar svešzemju koku sugām, ozolu alejas
mūsdienās rada senatnīguma auru.

Kvēpenes pilskalns un dižozols
3
N57°16.621’ E025°10.884’
Viens no dižākajiem kokiem Latvijā –
apkārtmērs 6,1 m, augstums ap 20 m, kupla
lapotne, tā vecums vismaz 400 gadu. Vairums
pētnieku domā, ka Kvēpenes pilskalns ir Indriķa
Hronikā minētā Satekles pils, kas piederējusi
slavenajam latgaļu dižkungam un Idumejas
zemes vecākajam Rūsiņam.

Kalna dzirnavas
10
+371 64164157,
N57°22.738’ E025°12.459’
Darbojošas dzirnavas uz Lenčupes. Iepriekš
piesakoties, melderis izrādīs miltu un putraimu
gaņģus, iepazīstinās ar malšanas procesu.

Radošā darbnīca „Ezeriņi”
11
+371 26371928, www.ezerini.lv
N57°22.580’ E025°02.331’
Apskatei un iegādei piedāvā plašu dažādu no
akmens un metāla darinātu dzīvnieciņu un
kukainīšu, kā arī dažādu dekoratīvu un praktisku
stikla lietiņu klāstu.

Gunas un Jāņa Rukšānu dārzniecība 12
+371 29488877
N57°20.757’ E025°06.947’
Raiskuma pag. „Jaunrūjās” Guna Rukšāne
izveidojusi Latvijā lielāko hostu kolekciju
(150 šķirnes), te ir arī 300 narcišu, 400 liliju,
ap 80 ūdensrožu šķirņu. Ekskursijas iepriekš
jāpiesaka.

Āraišu ezerpils
4
+371 64107080
N57°14.998’ E025°16.838’
Seno latgaļu 9. gs. dzīvesvietas rekonstrukcija,
kas balstīta uz arheoloģiskajos izrakumos
atrastajām būvju atliekām un materiālās
kultūras liecībām.

Āraišu vējdzirnavas
5
+371 29238208
N57°14.866’ E025°16.251’
Holandiešu stila vējdzirnavas celtas 19. gs. vidū.
Var aplūkot restaurēto dzirnavu iekārtu un
izsekot graudu tapšanai par miltiem.

Kārļu aizsprosts un ūdenskrātuve
6
N57°13.975’ E025°12.590’
Pirmais aizsprosts veidots 1925. gadā. Kārļu
HES līdz pat 1963. gadam apgādāja apkārtni un
Cēsis ar elektrību. HES atjaunots 2002. gadā ar
„ūdenstrepēm” lašveidīgajām zivīm.

Radošā darbnīca „Rožkalni”
13
+371 29118831
N57°18.053’ E025°09.111’
Māksliniece strādā ar dažādiem materiāliem mālu, koku, papīru, stiklu. Iepriekš piesakoties,
var aplūkot mākslinieces darbus, kā arī pavadīt
nedēļas nogali lauku mājā.

Z/s „Sandas” („Gaujaskrasts”)
14
+371 29423270, www.gaujaskrasts.lv
N57°20.500’ E025°09.031’
Pārgājieni zirga mugurā, vizināšanās ar poniju.
Dabas taka pa purvu ar bebru mājas apskati.
Kanoe laivu, plostu un telšu noma.

Atpūtas komplekss un Zoo “Rakši”
15
“Rakši”, Drabešu pag., Amatas nov.
+371 29263798, www.kamieli.lv
“57.2744, 25.2022”
Atpūtas kompleksā brīvā dabā jebkādos
laika apstākļos apskatāmas lamas, gvanako,
alpakas, divkupru un vienkurpru kamieļi, kā arī
iespējamas izjādes ar kamieļiem un pastaigas
ar lamām. Kafejnīcā var nobaudīt augstvērtīgās
kamieļpiena pankūkas. Peintbols, segveji,
sniega motocikli, braucieni ar plostiem pa Gauju
un daudzas citas aktīvās atpūtas iespējas.

Pazemes bunkuri
7
+371 64161915, www.bunkurs.lv
N57°15.310’ E025°04.213’
Īpaši slepens padomju laika civilās aizsardzības
objekts. Autentisks aprīkojums. Iespēja pasūtīt
maltīti padomju laiku stilā.

Līgatnes vēsturiskais centrs
8
+371 64153169, www.visitligatne.lv
N57°14.011’ E025°02.393’
Unikāls, vienīgais šāda veida 19. gs. beigās
veidots strādnieku koka apbūves ciemata
komplekss Baltijā, radies, attīstoties
papīrfabrikai. Atjaunotas pastaigu takas.
Piedāvā ekskursijas pa Līgatnes alām.

Līgatnes dabas takas
16
+371 641533133, +371 28328800
www.gnp.lv
N57°14.884’ E025°00.896’
Lieliska iespēja atpūsties un brīvdabas voljēros
apskatīt Latvijā mītošos savvaļas dzīvniekus –
lāčus, aļņus, mežacūkas, lūšus, vilkus u.c.

Ainavu krauja un Bizenes iezis
17
N57°14.274’ E025°11.896’
Vieni no augstākajiem un ainaviskākajiem
smilšakmens atsegumiem, no kuru augšas
paveras brīnišķīgs skats uz Amatas upes ieleju.
Ar norādēm iezīmēta Amatas kājāmgājēju taka.

Līgatnes pārceltuve
9
+371 28328800
N57°15.280 E025°02.658’
Vienīgā saglabājusies ar roku vadāma Gaujas
pārceltuve - prāmis, Latvijas tehnikas vēstures
piemineklis.

Zvārtes iezis
18
+371 29335446, ww.gnp.lv
N57°14.762 E025°08.834’
Viens no gleznainākajiem devona smilšakmens
iežu atsegumiem Latvijā. Pie Zvārtes ieža sākas
pastaigu maršruti gar Amatu.

1. Viesu nams „Ungurmalas”, „Ezermalas”, Raiskuma pag., 		
Pārgaujas nov., +371 26433390; N57°20.996’ E025°06.010’
2. Brīvdienu māja „Jaunbrenguļi” - “Dzeltenā māja un Mazais namiņš”,
Raiskuma pag., Pārgaujas nov., +371 26330479, www.jaunbrenguli.lv;
N57°19.098’, E025°11.784’
3. Brīvdienu māja “Ezersēta”, „Gaižēni”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
+371 29262455, www.ezerseta.lv; N57°19.482’, E025°08.292’
4. Kempings “Apaļkalns”, Raiskums, Pārgaujas nov., +371 29448188, 		
www.apalkalns.lv; N57°19.047’, E025°08.876’
5. Kempings “Unguri”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., +371 29120992;
N57°21.177’, E025°05.257’
6. Apartamenti „Briedīši”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
+371 26466916, www.briedisi-ak.lv; N57°17.668’, E025°07.509’
7. Viesu nams “Augstrozes”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., 		
+371 26699996, www.augstrozes.com; N57°18.750’, E025°09.450’
8. Viesu nams“Ungurmuiža”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., 		
+371 22007332, www.ungurmuiza.lv; N57°21.765’, E025°05.252’
9. Atpūtas centrs “Ķeči”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., 		
+371 29435545; N57°19.736’, E025°05.443’

Kur paēst?
1. “Ungurmuižas restorāns”
Raiskuma pag., Pārgaujas nov.,
+371 29426705; N57°21.765’ E025°05.252’
2. Kafejnīca ”Pie Jančuka”
Spriņģu iela 4, Līgatne,
+371 29149596; N57°13.964’, E025°02.574’
3. Krodziņš ”Vilhelmīnes dzirnavas”
Sprinģu iela 1, Līgatne,
+371 27227733; N57°14.022’, E025°02.412’
Ērgļu klintis
19
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads
57.3595, 25.2528
Klintis dēvētas arī par Ērgļu un Pieškaļu klintīm.
Klinšu siena ir 700 m gara, un 300 m apskalo
Gauja, un tās ir visiespaidīgākās devona
smilšakmens klintis Gaujas ielejā. No skatu
platformas paveras neazmirstams skats uz
Gauju. Sena teika vēsta, ka atbalss pret šo klinti
skanējusi kā ērģeles.

Meža ceļi lietainā laikā atsevišķos posmos var būt grūtāk pārvarami,
sausā laikā atsevišķi posmi var būt ļoti smilšaini.
Izvēlies laika apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus!
Maršruts lieliski piemērots nūjošanas aktivitātēm.
Maršruta veikšanai ieteicamais laiks – no aprīļa līdz oktobrim.
Maršruts atrodas Gaujas Nacionālā parka teritorijā un vietām šķērso
privātīpašumu, tāpēc respektēsim un cienīsim viens otru!

10. Lauku māja “Rožkalns”, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., 		
+371 29118831; N57°18.053’, E025°09.111’
11. Atpūtas centrs “Līgatne”, “Skaļupes”, Līgatnes pag., Līgatnes nov., 		
+371 26467747, www.rehcentrsligatne.lv; N57°15.310’, E025°04.213’
12. Viesnīca “Lāču miga”, Gaujas iela 22, Līgatne,+371 64153481,
www.lacumiga.lv; N57.14.718’, E025°02.754’
13. Brīvdienu māja “Avoti”, Līgatnes pag., Līgatnes nov., +371 29182818,
www.avoti.celotajs.lv; N57°14.199’,E25°00.939’
14. Kempings, laivu noma “Makars”, Gaujas iela 36, Līgatne,+371 29244948,
www.makars.lv; N57°15.270’, E25°02.742’
15. Atpūtas centrs “Rakši”, Drabešu pag., Amatas nov., +371 29263798,
www.hotelraksi.lv; N57°16.587, E025°12.018’
16. Viesu māja “Eglaines”, Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov., +371 29172332,
N57°14.286’, E25°11.526’
17. Viesu nams “Laimes ligzda”, “Lejas astītes”, Drabešu pag., Amatas nov.,
+371 29424941, www.laimesligzda.lv; N57°15.397’, E025°14.835’
18. Viesnīca “Kārļamuiža”, Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov., +371 26165298,
www.karlamuiza.lv; N57°14.436’, E25°12.726’
19. “HOTEL TIGRA”, Veidenbauma iela 2, Priekuli +371 2577 8896,
www.hoteltigra.com
20. Viesu māja “Celmi”, Vaives pag., Rāmuļi +371 26541266

Tuvākais veloserviss, veikals, noma

1. Active Tourisms Centre “Eži” – veikals, velo serviss, velo noma, Cēsis, Pils laukums 1,
+371 64226223, www.veikals.ezi.lv; N57°18.835’, E025°16.359’
2. Camping “Apaļkalns” – velo noma, Raiskums, Pārgaujas nov., +371 29448188, www.apalkalns.lv;
N57°19.047’, E025°08.876’
3. Kempings “Žagarkalns” – velosipēdu noma, Cēsis, Mūrlejas 12, +371 26266266, www.zagarkalns.lv;
N57°18.418’, E025°13.289’
4. “Strazdu grava”– veikals un velo serviss, Priekuļi, Selekcijas 6C, +371 26359983,
www.strazdugrava.lv; N57°18.810, E025°21.526°
5. Hotel ”Kārļamuiža” – velo tehniskās palīdzības punkts, ”Kārļamuiža”, Kārļi, Drabešu pag., Amatas nov.,
+371 26165298, www.karlamuiza.lv; N57°14.436’, E25°12.726’
Ķūķu iezis un Ķūķu krāces
20
N57°16.469’ E025°06.326’ (labais krasts),
N57°16.445’ E025°06.415’ (kreisais krasts)
Viens no augstākajiem smilšakmens
atsegumiem Latvijā – ap 43 m augsts un
apmēram 500 m garš. No ieža augšdaļas paveras
lieliska ainava.
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KEMPINGS

Kempings “Apaļkalns” jūs aicina uz brīdi
apstāties no ikdienas steigas un veldzēt
dvēseli baudot saules pielietos rītus,
noslēpumainos vakarus, klausoties
putnu treļļos klusuma un miera
ieskautajā Raiskuma ezera krastā.
Izbaudīt apkārtnē ierīkotās velo un
gājēju takas, kā arī kanoe braucienu
pa skaistāko Latvijas upi – Gauju.

Ungurs (Rustēgs)
21
N57°21.084’ E025°05.566’
Lielākais Pārgaujas novada ezers. Ainaviski
pievilcīga un iecienīta atpūtas vieta. Iespējams
gan makšķerēt, gan peldēties smilšainajā
Z krastā, kā arī izmantot citus pakalpojumus
tuvumā esošajā kempingā un viesu mājās.
Ezera Z krastā atrodas Ureles pilskalns.

CĒSU TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
PILS LAUKUMS 9, CĒSIS, LV-4101, LATVIJA
+371 28318318; +371 64121815
www.tourism.cesis.lv
info@cesis.lv
skype: cesu_tic
facebook: visitcesis.latvia

PĀRGAUJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS PUNKTS
Diennakts uzziņu dienests 1188
Palīdzības dienests 112

„EZERIŅI”, STALBES PAGASTS, PĀRGAUJAS NOVADS, LATVIJA
+371 26620422
www.pargaujasnovads.lv
turisms@pargaujasnovads.lv

