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Sigulda

Sigulda ir populāra tūrisma pilsēta Latvijā. To
mēdz saukt par Vidzemes Šveici.

Sigulda atrodas Gaujas upes krastā.

Vietām, Siguldas apkārtnē ir stāvi krasti, kas ir
veidojušies no smilšakmens.
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Vides pieejamība
Vairāk par ceļošanu un tūrismu, cilvēkiem ar
invaliditāti, Jūs varat uzzināt:

Apeironā

•

Apeirons ir organizācija, kurā strādā cilvēki ar
invaliditāti un viņu draugi.
Viņi strādā, lai būtu vairāk vietas pieejamas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Mājas lapa: www.apeirons.lv

•

Mapeirons

Šajā mājas lapā ir informācija par vairāk kā
1 500 vietām Latvijā, kas ir pieejamas
cilvēkiem ar invaliditāti.
Mājas lapa: mapeirons.lv
Siguldas tūrisma informācijas mājas lapā:
Informācijas par tūrisma iespējām Siguldā.
Mājas lapa: http://tourism.sigulda.lv/
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Informācija par vides pieejamību
Pārvietošanās pa Siguldu var būt grūta
ikvienam, jo Sigulda ir kalnaina un
apskates objekti atrodas tālu viens no otra.
Pārliecinieties, ka Jūs varēsiet tik iekšā
viesnīcā vai kādā citā vietā pirms sākat
ceļojumu.
Jūs varat nokļūt gandrīz visur ar mašīnu vai
taksi.

Lai noskaidrotu, ko katra vieta piedāvā,
apskatiet informāciju viņu mājas lapā,
internetā un izlasiet informāciju par vietu.
Vairākām viesnīcām ir istabas, kas paredzētas
cilvēkiem ar invaliditāti. Ja Jums ir
nepieciešams šāds numuriņš, Jums ir jāsazinās
ar viesnīcu un jānoskaidro vai viņiem ir istabas,
kas paredzētas cilvēkiem ar invaliditāti.
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Uz Siguldu no Rīgas Jūs varat aizbraukt ar
vilcienu.
Vilcienam ir kāpnes, tāpēc, ja Jums ir
nepieciešama palīdzība, lai iekāptu vilcienā ir
nepieciešams pieteikt asistentu. Asistentu
vajag pieteikt 48 stundas pirms plānotā
brauciena, zvanot uz telefona nr.
8000118148
Ceļošana pa Siguldas apkārtni ir sarežģīta, ja
nebraucat ar savu mašīnu, jo vietējais
sabiedriskai transports nebrauc bieži un
autobusi nav pieejami cilvēkiem, kas
pārvietojas riteņkrēslos.

Mēs iesakām braukt ar mašīnu vai taksi, ja
tas ir nepieciešams.
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Kur palikt pa nakti
Viesnīca Sigulda
Viesnīca atrodas pilsētas centrā, pils ielā 6.
Viesnīcā, cilvēkiem kuri pārvietojas riteņkrēslā
ir pieejams pirmais un otrais stāvs, bet nav
numuriņš, kas būtu veidots speciāli pieejams.

Viesnīca Segevold
Viesnīca atrodas 5 minūšu braucienā no
Siguldas vēsturiskā centra, Mālpils ielā 4b.
Viesnīcā ir pieejam Istaba cilvēkiem ar
invaliditāti

Viesnīca Ezeri SPA
Viesnīca atrodas 10 minūšu braucienā no
Siguldas vēsturiskā centra. Viesnīcā ir
Pieejams pirmais stāvs, bet nav numuriņi, kas
Veidoti cilvēkiem ar invaliditāti.
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Siguldas karte

Turaidas
muzejs

Gūtmaņala

Siguldas
viduslaiku
pils
Gaisa trošu
vagoniņš

Siguldas
kamaniņu trase

Viesnīca Sigulda
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Ko apskatīt
Siguldas kamaniņu, bobsleja trase
Trase tika uzcelta 1986. gadā.
Tā ir 1200 metrus gara ar 16 līkumiem.

Bobslejs ir ziemas sporta veids.
Komanda sastāv no 2 vai 4 cilvēkiem, kuri
lielā ātrumā, pa ledus trasi dodas lejā ar
bobsleja kamanām.
Kamanas ir ziemas sporta veids, kur viens vai
divi cilvēki brauc ar mazām kamanām, līdzīgi
kā ar ragaviņām, tikai daudz ātrāk un pa ledus
trasi.

Skeletons ir ziemas sporta veids, kur viens
cilvēks ar kamanām brauc lejā pa ledus trasi,
braucot ar galvu pa priekšu.
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Siguldas kamaniņu trase tiek lietota, lai brauktu
ar bobsleju, kamaniņām un skeleton, kā arī
rīkotu šo sporta veidu sacensības.
Braucot pa trasi var sasniegt ātrumu līdz 125.
kilometriem stundā.

No trases augšas, starta laukuma, var redzēt
lielisku skatu uz pilsētu, Gaujas upi un trasi.
Uz starta laukumu, kas atrodas trases augšā
nevar tikt cilvēki riteņkrēslā, jo pie ieejas ir
kāpnes.
Ir iespējams izstaigāt trasi ar kājām, apskatot
katru līkumu.

Gūtmaņala
Gūtmaņala ir senākais tūrisma objekts Latvijā.
Tā ir Baltijas valstu plašākā un augstākā ala.
Ala atrodas netālu no Turaidas.
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Gaisa trošu vagoniņš
Braucot ar vagoniņu jūs varēsiet redzēt skaistu
skatu uz Gaujas upi un Siguldas teritoriju.
No vagoniņa ir iespējams izlēkt ar gumiju, lecot
virs Gaujas upes.

Siguldas viduslaiku pils
Siguldas viduslaiku pils atrodas Gaujas senlejas
kreisajā krastā.
Pils tika celta pirms 800 gadiem. Tagad no pils
ir palikušas tikai drupas. Ir iespējam pa drupām
pastaigāties un ir iespējams uzkāpt vai ar liftu
uzbraukt vienā no pils torņiem, kur augšā ir
skatu lakums.

Turaidas muzejrezervāts
Šī ir liela teritorija ar vēsturiskām ēkām,
pieminekļiem un mākslas darbiem.
Šeit Jūs varat apskatīt: Turaidas mūra pili,
Turaidas muižas ēkas, baznīcu, dārznieka māju,
tautasdziesmu parku, brīvdabas ekspozīcijas.
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Par mums
Šis dokuments ir sagatavots projekta Visits4u
ietvaros.

Projekta Visits4u mērķis ir attīstīt iekļaujošus
tūrisma piedāvājumus dažādās Eiropas valstīs.

Projekts sākās 2016. gada jūlijā un beidzās
2017. gada decembrī.
Visits4u projekts tiek finansēts no Eiropas
savienības programmas COSME.

Mājas lapa: www.visits4u.eu

Šī dokumenta saturs atspoguļo tikai autora viedokli un ir vienīgi viņa atbildība; nevar uzskatīt,
ka tas atspoguļo Eiropas komisijas un/vai mazo, vidējo uzņēmumu izpildaģentūras, vai kādas
citas Eiropas savienības iestādes viedokli. Eiropas komisija un Aģentūra neuzņemas nekādu
atbildību par saturā esošās informācijas izmantošanu.
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