
Ģimenes priekam
Vidzemes koncertzāle „Cēsis”  
Raunas iela 12-1, Cēsis; +371 64119921;  www.cesukoncertzale.lv
Koncertzālē kultūrvēsturiskais mantojums un laikmetīgās mākslas gars pie sevis aicina mākslas 
mīļotājus. Piedāvājumā koncerti, teātra izrādes, kino, izstādes, arī ekskursijas gida pavadībā. 
Lielisks ziemas panorāmas skats pavērsies no 6. stāva – Cēsu vīna bāra.

Cēsu Izstāžu nams
Pils laukums 3, Cēsis;  +371 64123557;  www.cesupils.lv
Nams iekārtots senajā Pilsmuižas zirgu stallī-ratnīcā. Te skatāmas mainīgās Latvijas klasiķu un arī 
mūsdienu mākslas izstādes, izbaudāmi kamermūzikas koncerti, lekcijas un izrādes.

Mākslas telpa “Mala”
Lielā Skolas iela 4, Cēsis; +371 28236453;  www.facebook.com/telpamala
Mākslas telpā darbojas izstāžu zāle, Latvijas dizaina preču veikals un kafejnīca-lasītava. Galerija 
piedāvā koncertus, profesionālas mākslas izstādes un iegādāties suvenīrus Latvijas dizaina preču 
veikalā.

Aušanas darbnīca “Vēverīšas”
Rīgas iela 19 (3. stāvs), Cēsis; +371 26054322;  www.veverisas.lv
Salonā top viens no Latvijas dārgumiem - dažādu novadu latviešu tautas tērpi. Te iespējams apskatīt 
un iegādāties latviešu daiļamata meistaru izstrādājumus. Darbnīcā allaž stellēs auž kāda no meistarēm.

Tēlnieku Jansonu dzimtas mājas „Siļķes”  
Dzirnavu iela 33, Cēsis; +371 29124876; www.artsilkes.lv
Tēlnieku Jansonu dzimtas mājā - darbnīcā apskatāmi triju paaudžu izcilu latviešu mākslinieku radītie 
un topošie darbi. Ekskursijā darbnīcā var uzzināt par mākslas darbu tapšanu. 

Ungurmuiža  
„Ungurmuiža”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads; +371 22007332, www.ungurmuiza.lv
Muižas majestātiskā ēka un parks cēli uzņem savus viesus. Sildošs ziemas dzēriens romantiskā
gaisotnē muižas terasē, ziemas tēmām veltītas izstādes un pasākumi, muižnieciska atpūta slēpojot
pa senatnīgo ozolu parku un slidojot uz muižas dīķa.

Viesnīca “Jonathan Spa Estate”    
”Ezerputni”, Amatciems, Amatas novads; +371 25606066; www.jonathanspahotel.com
Mierīgā, gleznainā Cēsu pievārtē viesi tiek lutināti ar atpūtas un veselības kūrēm. 
Pieejami kosmetologa pakalpojumi, konsultācijas, masāžas.

Aktīvai atpūtai
Slēpošanas komplekss “Žagarkalns”  
Žagarkalns, Drabešu pagasts, Amatas novads; +371 26266266; www.zagarkalns.lv
Baltijā populārākajā ziemas atpūtas kompleksā “Žagarkalns” kalnu slēpotājiem ierīkotas 10 dažādas 
grūtības un garuma trases, pieejama inventāra noma, sertificēti instruktori, kafejnīca, sporta preču veikals 
un inventāra apkope. Komplekss īpaši piemērots ģimenēm, te darbojas bērnu istaba. Nedēļas nogalēs, 
iepriekš piesakot, bērni no 3–10 g.v. var iesaistīties slēpošanas skoliņā. 

Atpūtas komplekss un Zoo “Rakši”  
Rakši, Drabešu pag., Amatas novads; +371 29263798; www.kamieli.lv
Arī ziemas spelgonī “Rakšos” brīvā dabā apskatāmas un aptaustāmas lamas, gvanako, alpakas un kamieļi. 
Ģimene var doties izjādē ar kamieļiem vai pastaigā ar lamām. Kafejnīcā noteikti jānobauda augstvērtīgās 
kamieļmātes piena pankūkas. 

Cēsu Pils komplekss
Pils laukums 9, Cēsis; +371 28318318; www.cesupils.lv
Viduslaiku pilī ar sveču lukturīšiem dodoties augšup pa mūra kāpnēm, var iejusties seno laiku ļaužu 
dzīvē, arī apmeklēt cietumu. Grāfu fon Zīversu dzimtas nama – Jaunās pils – tornis ir īstā vieta, kur baudīt 
pilsētas panorāmu. Ģimenēm pils izpēti lieliski papildinās ceļvedis un pārsteigumiem pilnā ģimeņu istaba. 
Iepriekš piesakot iespējams doties aizraujošā ekskursijā gida pavadībā.

Bērnu zinātnes centrs “Z(in)oo”
Poruka iela 8, Cēsis; +371 25400228; www.zinoo.lv
 Z(in)oo aizraujošā veidā ar dažādiem priekšmetiem un aktivitātēm ļauj pašam izmēģināt, kā darbojas 
visdažādākie dabas likumi – sākot ar fiziku un beidzot ar ķermeņa radītām ilūzijām! Piedāvājumu bagātina 
ceļojošās izstādes un izrādes.

Radošās izglītības centrs “Mazā Brīnumzeme”   
Raunas iela 7, Cēsis; +371 28308377, www.mazabrinumzeme.lv
Īstā vieta, kur iepazīt cilvēka prāta un roku veiklības sasniegumus. Kā top mini-pasaule mērogā 1:87? 
Paši varēsiet apgūt modelēšanas un mehatronikas iemaņas, satiksmes noteikumus un izbaudīt pasauli 
no putna lidojuma!

Gaismas parks Ieriķu dzirnavās
Ieriķi, Drabešu pag., Amatas novads; +371 28396804; www.ierikudzirnavas.lv
Ieriķu dabas parks ziemā pārtop par Gaismas parku. Ar dažādu krāsu prožektoriem, lukturiem, svecēm 
un lāpām paveras vēl nebijuši skati uz Melderupi un tās ūdenskritumiem. Izgaismotās, krāšņās vitrāžas 
dzirnavu drupās rada pavisam sirreālu gaisotni.

Sajūtām un dvēselei
Slēpošanas komplekss "Ozolkalns"  
“Saulkrasti”, Drabešu pagasts,  Amatas novads; +371 26400200; www.ozolkalns.lv
Komplekss lepojas ar garākajiem dabīgā reljefa nobraucieniem Latvijā – līdz pat 500m. 
Atpūtai  piedāvātas 6 dažādu līmeņu trases, arī mācību un bērnu. Darbojas inventāra noma, kafejnīca, 
kā arī padomu neliegs slēpošanas un snovborda instruktori. 

Cīrulīšu dabas takas ar distanču slēpēm
Cīrulīši, Cēsis  (takas sākums no Mūrlejas ielas); +371 28318318; www.visit.cesis.lv
Ziemā taku iespējams iziet ar kājām vai izbraukt ar distanču slēpēm. Var izzināt Gaujas senlejas 
veidošanos, vērot Cīrulīšu un Līgavas alas, apsnigušās Spoguļu klintis, kā arī malkot spirdzinošo 
Dzirdravota ūdeni. Apskatāmi  1964. gadā rokām būvētās kamaniņu trases posmi. Te savas aktīvās 
sporta gaitas padomju gados sākuši daudzi izcili sportisti. 

Slēpošanas - biatlona komplekss “Priekuļi”   
Priekuļi, Priekuļu novads; +371 25661300; www.occesis.lv
Distanču slēpotājiem tiek piedāvātas dažādas grūtības pakāpes apgaismotas trases un slidotava. 
Pieejama slēpju, slidu noma un ģērbtuves. 

Baseins “Rifs”   
Cēsu prospekts 46a, Priekuļi;  +371 29227544;  www.baseins-rifs.lv
Peldbaseinā aktīvi atpūsties var ikviens, gan pieaugušie, gan bērni - lielais baseins, hidrobaseins 
ar masāžas strūklām, trenažieru un aerobikas zāles, dažāda veida pirtis. 

Izjādes ar zirgiem   
Viesu nams “Laso”, “Alkšņi”, Priekuļu pag., Priekuļu novads;  +371 29463284; www.laso.lv
“Laso” zirgi savus jātniekus aizvedīs uz meža ieskauto, netālo Niniera ezeru. Iesācējiem izjādes turpat 
pa  saimniecības teritoriju, bet mazākajiem pieejams ponijs un ēzelītis, kā arī saimniecībā apskatāmi 
mazie mājdzīvnieciņi.

Saimniecība “Sandas”   
“Jaunstilbi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads; + 371 29423270; www.gaujaskrasts.lv
Saimnieki piedāvā pārgājienus zirga mugurā līdz 5h pa tuvējo mežu takām Driškina un Raiskuma ezeru 
tuvumā. Mazākajiem pārgājieni ponija mugurā. Sniegotā laikā par jautru atpūtu izvērtīsies brauciens 
kamanās. Lauku sētā apskatāmi dažādi dzīvnieki - vācu purva aita, mini kazu ģimene, pāvi, mājputni 
un pat melnās Vjetnamas cūkas.



Gardai maltīteiLabam miegam un vieglam garam

Cēsu apvienotie taksometru pakalpojumi         Stacijas laukums, Cēsis      +371 80 001 000

Apzīmējumi:    Draudzīgs ģimenēm       Pirts           Iepriekš jāpiesaka

Restorāns 
"Izsalkušais Jānis”

Valmieras iela 1, Cēsis +371 29262001 www.izsalkusaisjanis.lv

Restorāns "MoMo" Raunas iela 12-3, Cēsis +371 20641016 www.restoransmomo.lv

Kafejnīca "Cafe 2 Locals" Rīgas iela 24a, Cēsis +371 28377783

Kafejnīca "Vinetas 
un Allas kārumlāde" Rīgas iela 12, Cēsis +371 29392810  www.karumlade.precos.lv

Kafejnīca "Cēsu vīna bārs" Raunas iela 12-1, Cēsis +371 2 5515541 www.cesuvinabars.lv

Kafejnīca "Province" Niniera iela 6, Cēsis +371 64120849  www.province.lv

Kafejnīca "Aroma" Lenču iela 4, Cēsis +371 29102277  

Kafejnīca "Atpūta" Cīrulīšu iela 49, Cēsis +371 22844646 www.hotelatputa.lv

Kafejnīca "Birzmaļi" Jāņa Poruka 49, Cēsis +371 28304845 www.birzmali.lv

Kafejnīca "Retro"
Raunas iela 10 (ieeja no 
Izstādes ielas), Cēsis

+371 26595654

Kafejnīca "Pagrabiņš" Vienības laukums 1, Cēsis +371 64120125

Kafejnīca "Vendene" Raunas iela 17, Cēsis +371 64161361  www.glendeloka.lv 

Kafejnīca "SOLO" Jāņa Poruka iela 23, Cēsis +371 64107927  

Picērija "Studio Pizza" Rīgas iela 20, Cēsis +371 20606000 www.studiopizza.lv

Bārs -restorāns 
"Pie Raunas vārtiem" Rīgas iela 3, Cēsis +371 64127172

Bārs "Cafe 7 Bar" Rīgas iela 7, Cēsis +371 20208749

Bārs "Bazaar" Rīgas iela 25, Cēsis +371 29966890

Krodziņš "Glendeloka" Ata Kronvalda iela 2b, Cēsis +371 64161016 www.glendeloka.lv 

CĒSU TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS
PILS LAUKUMS 9, CĒSIS

LV-4101, LATVIJA

+371 28318318
+371 64121815

www.tourism.cesis.lv
info@cesis.lv

Izbaudi ziemu
Cēsīs!

Viesnīca “Hotel Cēsis”
Vienības laukums 1, 
Cēsis

+ 371 64120122   

Viesnīca “Katrīna”
Mazā Katrīnas iela 8, 
Cēsis

+ 371 20008870

Viesnīca “Gustavs”
Lielā Katrīnas iela 28, 
Cēsis

+371 26017771   

Viesnīca”Province” Niniera iela 6, Cēsis + 371 64120849 www.province.lv

Viesnīca “Atpūta” Cīrulīšu iela 49, Cēsis +371 22844646 www.hotelatputa.lv  

Viesnīca “Kārļamuiža”
Kārļi, Drabešu pagasts, 
Amatas novads

+371 26165298 www.karlamuiza.lv

Brīvdienu māja “Estere” Gaujas iela 50, Cēsis +371 29255649

Brīvdienu māja “Celmi”
Celmi, Rāmuļi, Vaives 
pagasts, Cēsu novads

+371 26541266 www.celmi.celotajs.lv

Viesu nams “arkHouse”
Ata Kronvalda iela 43a, 
Cēsis

+ 37122438143  

Viesu nams “Laso”
Alkšņi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads

+371 29463284 www.laso.lv  

Viesu nams “Pie Pētera”
Vaguļi, Priekuļu pagasts, 
Priekuļu novads

+371 28348909 www.piepetera.lv  

Viesu nams „ Zābaciņi”
Skabārži, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

+371 29119797, 
+371 28346374

www.zabacini.viss.lv  

Viesu māja 
“Tālavas kalns”

Tālavas iela 3, Cēsis +371 26407248  

Viesu nams “Labā oma” Meža iela 2, Cēsis +371 27866750 www.labaoma.viss.lv  

Apartamenti 
“Glūdas grava”

Glūdas iela 6A, Cēsis
+371 27036862, 
+371 29671682

www.gludasgrava.lv  

Kempings “Ozolkalns”
Ozolkalns, Drabešu 
pagasts, Amatas novads

+371 26400200 www.ozolkalns.lv  

Hostelis “Buts” Bērzaines iela 15, Cēsis +371 27898049   

www.tourism.cesis.lv

Materiāls tapis ar Igaunijas-Latvijas-Krievijas sadarbības 
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības 
instrumenta 2007-2013 atbalstu. Projekts “Via Hanseatica”. 
Par saturu atbild Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs.

Izdevējs: Cēsu TIC, 2016     Sagatavotājs: SIA “AUTOS” Dizaina darbnīca     Foto: Cēsu TIC arhīvs

http://www.province.lv/
http://www.hotelatputa.lv/
http://www.karlamuiza.lv/
http://www.celmi.celotajs.lv/
http://www.laso.lv/
http://www.piepetera.lv/
http://www.zabacini.viss.lv/
http://www.labaoma.viss.lv/
http://www.gludasgrava.lv/
http://www.ozolkalns.lv/

