
Velomaršruts: 
Hanzas pilsētas

 aprīlis–oktobris

 142 km

 vidēji grūts

 ceļi ar asfalta un grants segumu, meža ceļi

 marķēts un papildināts ar informatīvajiem 
stendiem tikai posmā Cēsis–Valmiera. 
Maršrutu var veikt jebkurā virzienā.

Maršruts vijas cauri Gaujas Nacionālajam 
parkam un Cēsu dabas un kultūrvēstures 
parkam. Aicinām ar cieņu un respektu iztu-
rēties pret dabas objektiem un kultūrvēs-
turisko mantojumu!

Informācija par naktsmītnēm

 Cēsu Tūrisma informācijas centrs 
Baznīcas laukums 1, Cēsis, 
tālr. +371 28318318, info@cesis.lv,  
www.visit.cesis.lv 

 Limbažu Tūrisma informācijas centrs  
Torņa iela 3, Limbaži, tālr. +371 28359057, 
www.visitlimbazi.lv

 Straupes Tūrisma informācijas punkts  
Piķiera namiņš, Braslas iela 2, Straupe,  
tālr. +371 26620422,  
hansa.pargaujasnovads.lv

 Valmieras Tūrisma informācijas centrs 
Rīgas iela 10, Valmiera, tālr. +371 26332213, 
www.visit.valmiera.lv

Velo serviss

Velo noma “Eži” 
Pils laukums 1, Cēsis, tālr. +371 26573132 
Rīgas iela 43, Valmiera, tālr. +371 64226223 
veikals.ezi.lv

Auto serviss “Aruga” 
Straupe, “Ozoli”, tālr. +371 29486647

Kempings “Apaļkalns” 
“Apaļkalns”, Raiskums, 
tālr. +371 29448188, www.apalkalns.lv
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1  Cēsu Viduslaiku pils
57.313324, 25.271382
Lukturīšu gaisma Jūs pavadīs uz Viduslaiku pils Rietumu torni un tajā 
esošo mestra dzīvojamo telpu – unikālu 16.  gs. interjeru ar greznu 
zvaigžņu velvi, mākslīgā akmens masas velvju konsolēm un sienu 
gleznojumu fragmentiem.   

2  Sv. Jāņa baznīca
57.312093, 25.271701
Svētā Jāņa baznīca ir otrs (līdztekus Viduslaiku pilij) ievērojamākais 
arhitektoniskais objekts Cēsīs un viens no vecākajiem viduslaiku 
arhitektūras pieminekļiem Latvijā. Tā ir bijusi Livonijas ordeņa doms, 
tajā apglabāti ordeņa mestri, garīdznieki un bruņinieki.  

3  Cēsu vecpilsēta
57.312052, 25.271781
Viduslaikos ap Cēsu pili un baznīcu, cieši cita pie citas sablīvētas, uz 
visām pusēm veidojās šauras, līkumotas ieliņas ar amatnieku un 
tirgotāju namiem. Neņemot vērā daudzos karus un postījumus, 
pilsētas vēsturiskais centrs savu viduslaiku plānojumu līdz mūsdienām 
ir saglabājis gandrīz neizmainītu, un arī šodien tur redzēsiet vietējos 
amatnieku labumus, veco alus darītavu un galveno ieeju vecpilsētā – 
Raunas vārtus.

4  Gauja un tēlnieku Jansonu dzimtas mājas “Siļķes”
57.317970, 25.231047
Nav ziņu, ka Gaujā kādreiz būtu zvejotas siļķes, taču māju ģeogrāfiskais 
novietojums Gaujas krastā ļauj izteikt pieņēmumu, ka viduslaikos 
šeit varēja būt kuģu izkraušanas vieta, no kurienes mājas tikušas pie 
Vidzemes vidienei eksotiska nosaukuma. Par labu šim pieņēmumam 
varētu liecināt arī vecais ceļš, kas veda no Cēsīm uz Siļķu prāmi, bet 
vienlaikus varēja savienot pilsētu ar kuģu izkraušanas vietu.

5  Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca
57.538456, 25.426368
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīca ir pilsētas senās un dramatiskās vēstures 
lieciniece un viens no nozīmīgākajiem sakrālās arhitektūras pieminek-
ļiem Latvijā ar labi saglabājušos viduslaiku telpisko struktūru un maz 
izmainītu ārējo veidolu. Baznīcas celtniecība sākta jau 1283. gadā. 

6  Valmieras Livonijas ordeņa pilsdrupas
57.538760, 25.427749
Valmieras pils vēsture ir neskaidra vēl šodien. Iespējams, Valmieras 
pili sāka celt Zobenbrāļu ordenis 13. gs. sākumā, bet varbūt, ka to 
gadsimta nogalē sāka būvēt Livonijas ordenis. Nav ziņu par Valmieras 
pils sākotnējo izskatu, bet 16. gs. tās ārējie mūri veidoja neregulāru, 
kalna formai atbilstoši izstieptu daudzstūri.

7  Valmieras muzeja ēku komplekss
57.539253, 25.429064
Valmieras muzejā apskatāmas pastāvīgās ekspozīcijas par Valmieru un 
apkārtējo novada vēsturi, kā arī mainīgas tematiskās izstādes. Muzejs 
piedāvā lekcijas un dažādas izglītojošas programmas. 

8  Valmiermuižas alus darītava
57.555540, 25.431790
Valmiermuižas alus darītava smeļas iedvesmu un brūvē alu pēc 
izsenām tradīcijām, kur dažas no tām sniedzas pat līdz Hanzas laikiem. 

9  Limbažu viduslaiku pilsdrupas (13. gs.)
57.515720, 24.713883
Pils senie mūri ir liecinieki laikam, kad pilsēta bija Hanzas savienības 
dalībniece. No pils vārtu torņa, kurā saglabājušies unikālie vārti ar 
paceļamo restu fragmentiem, paveras skats uz Limbažu vecpilsētas 
sarkanīgajiem jumtiem. Apkārtnes ainava daļēji ļauj nojaust, ka pils ir 

viena no senākajām Latvijas fortifikācijas aizsardzības būvēm. Savulaik 
tā bija Rīgas arhibīskapa rezidence.

10  Limbažu muzejs, Rīgas rātes jaunā pils (19. gs. sākums)
57.515710, 24.713889
19. gs. sākumā celtajā Rīgas rātes jaunajā pilī jeb Pilsmuižas 
pārvaldnieka ēkā ir iekārtota vēstures ekspozīcija un izstāžu zāles. 
Ierīkota patstāvīga ekspozīcija Latvijas Valsts himnas autoram 
Baumaņu Kārlim. 

11  Vecais ugunsdzēsēju depo
57.514843, 24.714088
Vecais ugunsdzēsēju depo ir īstā vieta, kurp doties, lai uzzinātu par to, 
kā senāk Limbažos dzēsa ugunsgrēkus, cik bieži tie notika, ko darīja, 
kad pamanīja dūmus. 

12  Dzīvā Sudraba muzejs, darbnīca un sienu gleznojumi Vecajā 
rātsnamā
57.515081, 24.713615
Limbaži jau izsenis tiek dēvēti par Sudraba pilsētu, un tieši tādēļ 
pilsētas Vecā rātsnama pagrabstāvā atrodas ekspozīcija “Sudraba 
Limbaži”. Vēstures liecības vēstī, ka sudrabkaļi Limbažu pilsētā 
darbojušies jau 17. gadsimtā.

13  Vējiņu pazemes ezeri
57.341564, 24.905842
Vienīgie pazemes ezeri Baltijā atrodas alās pie “Vējiņu” mājām. Vējiņu 
alas kopā ar elles bedrēm veido iespaidīgāko aktīvās sufozijas lauku 
Latvijā. Pazemes ezeri radušies, pazemes avotiem izskalojot tukšumus 
un alas, kuru garums Straupē sasniedz vairākus desmitus metru, 
taču kritenes rāda, ka pazemes alu un ezeru kopējā sistēma ir daudz 
lielāka – vismaz 3 ha plaša. 

14  Lielstraupes pilsbaznīcas komplekss un parks (13. gs.)
57.347278, 24.948084
Lielstraupes pils ir viena no viduslaiku pilīm Latvijā, kas ar pārbūvēm 
saglabājusies līdz mūsdienām un kas vienā korpusā ir apvienota ar 
baznīcu. Tā tika veidota kā Rīgas arhibīskapa vasaļa pils, domājams, 
1263. gadā. Lielstraupes baznīcai vienīgai Latvijā ir no baznīcas 
atdalīts koka zvanu tornis, kas būvēts atsevišķi 1848. gadā.

15  Mazstraupes pils (14. gs.)
57.354685, 24.950906
Mazstraupes muižas pils bija Rīgas arhibīskapa vasaļu Rozenu pils. Līdz 
šim zināmajos rakstos pils pirmo reizi minēta 1408. gadā. Sākotnēji 
pils bija kāšveida celtne ar nocietinātu iekšējo pagalmu, ko apjozuši 
augsti mūri. 

16  Alus darītava “Raiskumietis”
57.311792, 25.157406
Šī alus un gardumu darītava, kur nobaudīt pašmāju labumus un 
iepazīties ar tradīcijām, atrodas pašā Raiskuma centrā. Iepriekš 
piesakoties, tiek piedāvāta iespēja iziet ekskursiju gida pavadībā ar 
alus, mājās ceptas maizes un mājas kūpinājumu degustāciju.

Interesantākie apskates objekti

Iepazīsti Hanzas pilsētas, dodoties aizraujošā piedzīvojumā ar velosipēdu no Gaujas Nacionālā parka, no 
Cēsīm, līdz pat Limbažiem un Straupei. Izdzīvo vēsturi un izbaudi krāšņās pilis un vēsturisko mantojumu, 
kas ir saglabājies līdz pat mūsdienām, un burvīgās daba ainavas, kas paveras paugurainajā Vidzemē.
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