
Velo/auto maršruts: 
Izzini Hanzas pilsētu 
Cēsis kopā ar ģimeni!

 maijs–septembris

 30 km

 2 dienas

 viegls

 ceļi ar asfalta un bruģa segumu

 nav marķēts. Maršrutu var sākt no jebkura 
punkta un jebkurā virzienā

Serviss

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

Ģimenēm draudzīgas nakšņošanas un 
maltīšu vietas  
www.visit.cesis.lv 

Velo noma “Eži”
Pils laukums 1, Cēsis. Tālr. +371 26573132, 
http://veikals.ezi.lv 
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1  Cēsu Pils komplekss
57.3132, 25.2715
Te ir iespēja aizceļot atpakaļ laikā, lukturu gaismā izstaigājot 
vēsturisko celtni kopā ar sikspārnēnu Valteru un viņa īpaši sarūpēto 
aktivitāšu mugursomu. Vasarā pils dārzā darbojas dažādi Hanzas laika 
amatnieki, bet jaunas rotaļas un spēles var apgūt viduslaiku aktivitāšu 
centrā. Jauno pili var aplūkot kopā ar mazo grāfu Emanuēlu, kurš ir 
galvenais varonis ģimenēm paredzētajā izzinošajā ceļvedī. Ģimenes 
istabā var atpūsties un vienlaikus iegūt jaunas zināšanas. Tajā atrodas 
interaktīvs skapis ar 12 durtiņām, spēle “Latvijai 100” un daudzas citas 
interesantas nodarbes. No torņiem paveras brīnišķīgi panorāmas skati 
uz pilsētu.
www.cesupils.lv 

2  “Laureta Candles”
57.3120, 25.2778
Hanzas savienības laikā sveces un vasks bija svarīgas eksporta preces. 
Apmeklējot darbnīcu, varēs iejusties darbinieku ikdienā un uzzināt, 
kā no dažādiem vaskiem top sveces. Apmeklējums tiek papildināts 
ar radošu aktivitāti – ikvienam ir iespēja pašam pagatavot savu sveci 
vai smaržu taurenīti. Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 
29277504.
http://lauretacandles.com 

3  Zinātkāres centrs “Z(in)oo”
57.31425, 25.2886
Ekspozīcijās zinātkārie apmeklētāji var paši izmēģināt dažādas 
tehnoloģijas un pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku 
lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi, braucot ar speciāli 
aprīkotiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, 
saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, 
redzēt zibeni un daudz citu eksperimentu.
www.zinoo.lv/centri/cesis 

4  Aktīvās atpūtas parks “Karjers”
57.3175, 25.3183
Tas ir kā ceļojums uz eksotisku un īpašu vietu, kur dolomīta 
ieskautajos krastos un dzidrajā ūdenī iespējams baudīt ūdens 
priekus. Izbraucieni ar supiem, veikbordu, ūdensslēpēm, peldvieta, 
piknika vieta un kafejnīca.
www.cesukarjers.lv

5  Baseins “Rifs”
57.3141, 25.3627
Ūdens prieki 365 dienas gadā jebkuros laika apstākļos līdz pat 
vēlam vakaram. Dažāda izmēra un dziļuma baseini, burbuļbaseins ar 
atrakcijām bērniem, pirtis, solārijs un sulu bārs. Pieejams dažāda veida 
bezmaksas aprīkojums bērnu drošībai uz ūdens.
https://rifs.lv

6  Brīvdabas zoo “Rakši”
57.2765, 25.1994
Brīvdabas zoo var redzēt vairāk nekā 100 dzīvniekus – kamieļus, 
lamas, alpakas, Valē melnkakla kazas, Valē melndeguna aitas, Puatū 
ēzeļus un trusīšu ģimenes. Papildus iespējams doties pastaigās ar 
lamām vai ēzeļu safari, izjādē ar kamieļiem, uzorganizēt pikniku 
pašiem vai kafejnīcā baudīt kamieļmātes piena pankūkas.
http://kamieli.lv 

7  Piedzīvojumu parks “Supervāvere”
57.2947, 25.2231
Augstu un zemu kokos izvietoti dažādi virvju ceļi, pārejas un šķēršļi, 
kā arī ierīkoti nobraucieni pa trosēm. Laižoties pa garākajiem šāda 
veida nobraucieniem Latvijā, gar ausīm svilpo vējš un acīm paveras 
lielisks skats uz Gaujas, kas viduslaikos tika izmantots kā tirdzniecības 
ceļš, senlejas koku galotnēm.
www.ozolkalns.lv 

8  Cīrulīšu dabas takas
57.3068, 25.2214 
Tās ir gleznainas un skaistas visos gadalaikos! Visdažādākie dabas 
brīnumi vienuviet – Zvanu klintis, Cīrulīšu ala, Līgavas ala, Spoguļu 
klintis, Dzidravots, strautu ūdenskritumi. Ikviens aktīvi var darboties 
veselības maršruta “trenažieros”. Divi marķēti maršruti – 3 km un 
6 km gari. Jāņem vērā, ka pārvietošanos ar bērnu ratiņiem vietām 
apgrūtina koku saknes.

9  Sarkanās klintis un Rūcamavots
57.3216, 25.2217
Klints stiepjas vairāku simtu metru garumā un ir sarkanā krāsā. 
Tajās redzamās plaisas sašķeļ iežus, radot neparastu dabas 
mākslas darbu un veidojot klintīs nelielas alas un nišas. No klints 
izplūst vairāki avoti. Viens no tiem ir Rūcamavots, kas laužas ārā no 
zemes ar savdabīgu rūkoņu. Daudzi zinātāji pat no tālienes brauc 
pēc Rūcamavota ūdens.

10  Maija parks
57.3147, 25.2730
Iecienīta ģimeņu atpūtas vieta. Vasarā dīķī mīt ne vien pīles, bet 
arī slavenie Cēsu melnie gulbji. Atrakciju zona sadalīta atbilstoši 
bērnu vecumam, tāpēc tajā interesantas nodarbes atradīs gan 
mazuļi, gan arī pusaudži. To papildina skeitparks un veloparks, kā 
arī iespējams nomāt velokartingus un lēkāt pa batutiem.

Interesantākie apskates objekti

Atpūtai kopā ar ģimeni Cēsīs ir nepieciešamas vismaz divas dienas. Līdzdarbošanās, izzināšana, lēkšana, 
kāpšana un citas nodarbes kopā ar vecākiem ir brīvdienas, ko tik ātri nevarēs aizmirst! Maršrutā iekļautas 
10 populārākās vietas pilsētā un tuvējā apkārtnē, kuras ciemos gaida bērnus un viņu vecākus.
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