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Lieliska iespēja iepazīt gleznainos Gaujas krastus, pārvietojoties pa ceļiem, neceļiem un taciņām, apskatot 
alas, klintis un dažādus citus dabas, kā arī kultūrvēsturiskos objektus (Siguldas Velna ala un Melnie krasti, 
Krimuldas baznīca un Kubeseles dabas taka, Lojas smilšakmens klintis un pilskalns, Inčukalna Velna ala, 
A.Ludiņas operas dārzs, mazais gudrona ezers, Katlapu iezis – un tā ir tikai maza daļiņa no visa). Pa ceļam 

arī kāds pikniks un peldēšanās. 
Pirmajā dienā ~ 30 km, otrajā dienā ~ 40-50 km. 

 
Izbraukšana no Rīgas - 04.07., ar vilcienu plkst. 9.07 līdz Siguldai. 
Atgriešanās – visticamāk, ka ar vilcienu 18.52 no Siguldas. Ja paspēsim ātrāk, tad iepriekšējais vilciens 
17.07.(ja kāds steidzas mājup, ir iespējams pa ceļam nogriezties uz Silciema staciju un nebraukt līdz 
Siguldai) 
Iespējams ir arī pievienoties braucienam tikai uz pirmo vai otro dienu. 
 
�akšņošana: 
Pirtī „Aivari”, www.pirts-aivari.lv. Pašā pirtī ir 8 gultas (3 no tām divguļamas), līdz ar to daļai gulēšana ārā 
teltīs (dalībnieku). 
Teltis tiks nogādātas nakšņošanas vietā iepriekš un līdzi jāved nebūs. 
Arī guļammaisus un tepiķīšus ir iespējams aizvest iepriekš tiem, kuri pieteiksies braucienam līdz 26.06. 
 
Izmaksas: 
Dalības maksa – 5 Ls (ja uz vienu dienu – 3 Ls) 
Vilciena biļete vienā virzienā – 1.55 Ls (bērnam 0.76 Ls) + 0.47 Ls par velosipēdu 
Ēšana – katram individuāli 
Nakšņošana – izmaksas atkarīgas no dalībnieku skaita. Kopējā pirts un nakstmāju cena ir 80 Ls, kas attiecīgi 
izdalās uz cilvēku skaitu. 
 
Ēšana: 
Līdzi jāņem pirmajai dienai ēdamais pa ceļam (Siguldā būs iespēja iebraukt veikalā). Vakarā iespējams 
paēst pusdienas Rāmkalnos. 
Gan Rāmkalnos, gan Murjāņos ir veikali, kur iespējams iepirkt ēdamo otrās dienas brokastīm un līdzi 
ņemšanai otrajai dienai, ja nav vēlēšanās vest visu dienu līdzi. 
Otrajā dienā brokastis var paēst turpat pirts mājā (ir virtuvīte, elektriskais ūdens sildītājs). Vakarā iespējams 
paēst pusdienas Siguldā. 
Lūgums paņemt arī kafiju vai tēju, atbilstošu savai gaumei. 
 
Līdzi jāņem: 
Lietas pirtij, dvielis 
Guļammaiss un tepiķītis 
Krūzīte, bļodiņa, karotīte, nazis 
Lukturītis (noderēs gan alās, gan teltī) 
1 rezerves kamera velosipēdam 
Mantas vai nu mugursomā, vai velosomā 
Drēbes vai plēves gadījumam, ja pārsteidz lietus (arī mantas pakojot, par to vēlams padomāt) 
Ķivere, velocimdi, velobikses – pēc katra paša izvēles 
Apģērbs – atbilstošs braukšanai un laika apstākļiem 
 
Pieteikšanās – vēlama līdz 26.06.: 
Pie Baibas Kļaviņas, tel.29248967 , e-pasts baibak@gmail.com 
Piesakoties lūgums pateikt: 

• vai ir vēlme gulēt iekšā (gultas atrodas virs pirts, līdz ar to varētu būt diezgan karsti) vai teltī; 
• vai ir telts un cik vietīga. 


