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SEVÄRDHETER

Slotten omkring Bauska

~ 30 km

Bauska – Mezotne – Pilsrundale – Bauska

KARTSKALA
1 : 400 000

Cykelleden omfattar tre slott i närheten av Bauska och går genom Bauska
naturpark längs med floden Lielupe. Den bästa perioden att ge sig ut på denna
led är från maj till oktober eftersom pontonbron över Lielupe vid Mezotne slott
är stängd på vintern. Om ni ger er ut tidig vår eller sen höst, försäkra er om att
bron fungerar. Leden lämpar sig som en heldagsutflykt eftersom den är fylld av
intressanta sevärdheter.
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~ 80 km

Bauska – Brunava – Jaunsaule – Skaistkalne – Ozolaine –
Vecsaule – Bauska
Leden är rik på sevärdheter som ger möjlighet att lära känna Semgallen och dess
invånare. Från Bauska till Skaistkalne går leden längs med Memele, men närheten
till floden kan bara anas bakom sädesfälten och ängarna. Leden lämpar sig bäst
för en tvådagarsresa, då hinner man stanna vid sevärdheterna och samtala med
lokalbefolkningen. Skaistkalne ligger vid gränsen, så tänk på att ha med pass
eller ID-kort!
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Friluftsmuseet ”Ausekļu dzirnavas” – här kan man se en typisk lettisk lantgård
med en samling forna redskap, prova sina krafter genom att utföra olika gårdsarbeten
och se hur de gamla redskapen användes. Varje vår och höst är det sådd- och
skördefest på museet med uppvisningar i de traditionella gårdsarbetena och
hantverket. Alla besökare kan själva delta i aktiviteterna. www.ausekludzirnavas.lv
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~ 13 km

Brödbageriet i Svete – här kan mindre grupper se hur det biologiska brödet
bakas och det lilla bageriet fungerar. Bredvid bageriet ligger en liten butik där man
kan köpa färskt, läckert bröd och bakverk. +371 29235332

Informationscentret – Plavnieki – Tervetes vattenreservoar –
Kaupens kvarn – sanatoriet i Tervete – lekplatsen och sagoskogen –
informationscentret

Zalenieku herrgård eller Den gröna herrgården är traktens stolthet. Herrgården byggdes 1768 och pojekterades av den kände arkitekten S. Jensen. Idag hyser
herrgården Zalenieki yrkesgymnasium där man kan anmäla ett besök. Bredvid
herrgården finns en vacker park och naturstigar. +371 63074250.

Cykelleden är lätt att ta sig runt och spännande för dem som tycker om vackra
landskap, men även för historie- och kulturintressenter. Leden passar även barnfamiljer.

Tervete naturpark är en av de vackraste natur-, historie- och kulturparkerna i
Lettland, en perfekt plats för barnfamiljer.
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Cykelleden runt naturparken i Tervete

Stigen i Sagoskogen

Tervetes vattenreservoar

Naturparken i Tervete tilltalar besökare med sina vackra skogspartier, sin unika
gamla tallskog och den lettiska författarinnan Anna Brigaderes sagovärld. De mest
populära platserna i parken är Sagoskogen, Lekplatsen och Tomteskogen med mer än
ett hundra träskulpturer och formationer. Under sommarsäsongen möts besökare av
levande sagofigurer: tomtar, häxan från Sili, Prinsessan, Starke man och Tummeliten.

35–38 km

~ 40 km

En utmärkt cykelled för att lära känna Daugavas dalgång som förenar tre städer
längs med Daugava – Skriveri, Aizkraukle och Koknese. Det krävs lite extra tid
för att besöka alla tre städerna. Alla städerna förenas också av en järnvägslinje,
vilket gör att man också kan använda sig av tåget för att resa runt i området och
planera sin resväg. Etappen mellan Skriveri och Aizkraukle bjuder på vacker utsikt
över Daugavas dalgång och inkluderar en brant nerförsbacke till själva Daugava
där etappen fortsätter längs med floden. Etappen mellan Aizkraukle och Koknese
ger möjlighet att undvika landsvägen med dess täta trafik.

Tervetes vattenreservoar bidrar till det vackra landskapet. Den konstgjorda
sjön har tre öar som är mycket omtyckta av fåglar. Sjön är rik på fisk, här finns
fiskebryggor och en liten badplats. Här kan man också hyra båtar och cykelbåtar,
hyra en stuga, sätta upp sitt tält, göra upp en lägereld och idrotta.
Om man färdas på denna led kan man även besöka några närliggande museer och
semgalliska slottskullar. Bredvid naturparken ligger den lettiska författarinnan
Anna Brigaderes museum ”Spridisi”. På andra sidan vägen i det nyliggen byggda
semgalliska slottet ligger Tervetes historiska museum. På museet finns en av
Lettlands största samlingar av kopior av semgalliska smycken, dräkter och vapen.
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Områden kring Auce

30 km

Auce – Keveles källor – Losbergi – Zusi – Lielauce – Auce
Detta är en cykelled för de tålamodiga och fysiskt uthålliga eftersom man bakom
varje kulle ser åtminstone en till kulle, och varje avverkad kilometer leder till ännu
vackrare vyer. Cykelledens början är väldigt vacker men fysiskt ansträngande.
Den avslutande delen genom Lielauce och Auce med sina naturobjekt och kulturhis
toriska sevärdheter blir som en efterrätt att njuta efter en väldigt aktiv cykelfärd.
Staden Auce kan ni
bäst lära känna genom att
besöka Auce hantverkshus,
Auce regionmuseum,
Vecauce slott och den
luterska kyrkan, samt Mara
Hincenbergas trädgård.
www.auce.lv
Keveles källor heter de
nio källor som strömmar
upp ur en djup ravin. Enligt
Auce hantverkshus
Keveles källor
folktron har varje källa sin
speciella kraft och kan hela en särskild åkomma. Enligt sägnen har källvattnet helat
den svenske kungen Karl XII, en händelse som gett källan dess namn.
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Leden längs Karlis Ulmanis
minnesplatser

Färdleden genom Daugavas dalgång

Skriveri – Klidzina – Daugavas ieleja – LLU Lantbruksinstitut –
Aizkraukle slottskulle – Aizkraukle – Bilstini – Koknese –Liktendarzs

”Ausekļu dzirnavas”

Skaistkalne – en vacker plats nära den litauiska gränsen vid den måleriska
Memeleflodens strand. Här finns Semgallens mest imponerande katolska kyrka,
den heliga Maria Himmelsfärdskyrkan som byggdes 1692 av Jesuitorden. Kyrkan
smyckades med för den tiden ovanliga barockmålerier. Kyrkan är den mest
betydande samlingsplatsen för katoliker i Semgallen och i hela Lettland.

Turku

Jelgavas Treenighetskyrkas torn. Vid de historiska utställningarna i tornet kan
man lära sig mer om Lettlands första presidenter som kom från Semgallen och om
Jelgava stad från förhistorisk tid till nutid, virtuellt besöka den tidigare
Treeninghetskyrkan samt se hur Semgalliska folkdräkter blir till och vilka mönster
de innehåller. Från tornets nionde våning kan man njuta av utsikten över Jelgava
mot alla väderstreck. Jelgavas Treenighetskyrkas torn är öppet varje dag.
Inträdesavgift. Akademijas iela 1, +371 63005447, www.tornis.jelgava.lv
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Det rika Semgallen

Skaistkalnes katolska kyrka

Pokainiskogen. Ovanliga stenfyllda åar, branter och vallar har orsakat fantastiska teorier och motsägelsefulla antaganden. Pokaini anses vara en plats med ett
starkt energifält. Skogen är spännande också på grund av sin omväxlande reljef
och skönhet. Flera kilometer långa promenadstigar leder mellan de olika
sevärdheterna.

Rundale slott

Bauska slotts äldsta del är den livländska ordens fästning som byggdes på
1400-talet för att användas för avfyrandet av eldvapen. Den nyare delen som byggdes
mot slutet av 1500-talet är ett slott för bosättning, med bastioner, skyddsväggar och
jordvallar. Slottet befinner sig på en landtunga mellan floderna Musa och Memele. I våra
dagar har ordensslottet bevarats som en romantisk ruin, men den del där hertigen var
bosatt har förnyats och där finns idag Bauskas slottsmuseum. www.bauskaspils.lv
Rundale slott är ett av Lettlands mest framstående exempel på barock- och
rokokoarkitektur och dåtida konst. Slottet byggdes mellan 1736 och 1740 som
sommarresidens åt den ryska kejsarinnan Anna Joanovnas favorit, hertigen av Kurland Ernst Johan Biron. Återskapandet av den ”franska trädgård” som F.B. Rastrelli
projekterade närmar sig sitt slut. Där kan man beskåda norra Europas största historiska rosenträdgård. www.rundale.net
Mezotne slott är ett av Lettlands vackraste slott byggt under klassicismen.
Den ryska kejsarinnan Katarina II skänkte detta slott till sina barnbarns guvernant,
furstinnan Charlotte von Liewen. Här kan man se de restaurerade interiörerna och
ta en promenad i parken som ligger i anslutning till floden Lielupes strand. På slottet
finns ett hotell med möblemang i 1800-talsstil, en restaurang och konferensrum.
www.mezotnespils.lv
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Zebrusjön ligger på Östra kurlands platå. Sjön är 412 ha stor, med ett maxdjup
på 4,2 m. Författaren Karlis Ievins har kallat den för legendernas sjö. Sjöns östra
strand är mer tillgänglig, där finns flera rastplatser, campingplatser och badplatser.

Gränstrakten kring Auce och
Saldus län – herrgårdar och slott

~ 60 km

Dobele – Miltini – Skibe – Berze – Lejasstrazdi – Dobele

Auce – Vitini – Priedula – Vadakste – Ruba – Ezerkrogs –
Jaunauce – Kevele – Vecauce – Auce

Denna led passar dem som intresserar sig för Lettlands historia, de flesta sevärdheter
har anknytning till Karlis Ulmanis. Leden går över typiska Semgalliska landskap –
ett platt landskap som sträcker sig långt i fjärran med enstaka skogsdungar och
gårdar, bördiga sädesfält, gulblomstrande rapsfält och grusvägar utan backar.

Denna färdled på sällan trafikerade grusvägar leder genom Auce och Saldus län
till herrgårdar och slott i bägge länen. På vägen kan man njuta av gränstraktens
skönhet och ana Litauens fält på andra sidan Vadaksteån. Många av
herrgårdarna överraskar med att vara i så gott skick och så tilltalande för turister.

järnvägsmuseets utställningar som ligger i det övergivna tågdepot i Viesite.
Strax bredvid ligger museet ”Selija” med ett konst- och hantverkscenter. I Viesite
finns också professor P. Stradins minnesutställning, Brivibaskyrkan och Kulturhuset med sina utställningar. +371 29116334, 65245549, www.muzejsselija.lv
Akniste. När man kommer till Akniste kan man göra ett litet stopp vid den heliga
källan i Saltupes, som är en gammal kultplats. I denna småstad kan man också
besöka Aknistes katolska kyrka (1937) och den röda tegelport som ännu bevarats
från den tidigare kyrkan. Bredvid kyrkan ligger Seluparken – en stiliserad version
av selernas befästning. Regionforskningsmuseet i Akniste tar vänligen emot alla
som är intresserade av Seliens historia, traditioner, kultur och kända personer.
+371 26436978, 29141412
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Runt Saukasjön

Lone – Sauka – Boriskullen – Lone

Ödesträdgården

Koknese slottsruin

10

Cykelleden från ”Liepkalni”

~ 13 km

“Liepkalni” – Stukmani – Klintaine – Stukmani – “Liepkalni”
De viktigaste hållplatserna längs denna led är Stukmanis herrgård och rastplatserna
längs med Daugavas stränder. Efter en ordentlig cykeltur kan man äta ett gott mål
mat på caféet „Liepzeme”, eller njuta av en picknick med nybakat bröd vid någon av
rastplatserna på halvön. Dagen kan bli ännu trevligare om cykelturen kombineras
med en timslång färd i det stora vikingaskeppet „Lacpleses”, inköp i „Liepkalni” bageris
lilla butik (det går också bra att föranmäla en provsmakning av bröd) och köp av
lettisktillverkade souvenirer i „Latvju spiekeris” butik – med god lokal mat och vackra
vyer. Vintertid kan man färdas i utsmyckade slädar längs med Daugavas strand.

Ormaniskullen

Saukasjön ligger vid Seliens kullars södra sida. Det är Semgallens största sjö
och den 15e största sjön i Lettland. Längs med stranden finns badplatser och
rastplatser, från utsiktstornet på Ormaniskullen kan man betrakta det vackra landskapet. www.saukasdabasparks.lv

Rulla fram i Jekabpils region

Karlis Ulmanis minnesmuseum ”Piksas”. Nationen Lettlands första premiärminister Karlis Ulmanis föddes på gården ”Piksas” där ett museum öppnades 1993.
Museet har utformats som en modern gård från 20- och 30-talen. Utställningen
visar K. Ulmanis livshistoria, hans bidrag till nationen och hans politiska verksamhet.
www.piksas.lv
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Kvarnen i Berze är en av Lettlands få kvarvarande verksamma kvarnar. Här kan
man se hur säden maldes för 100 år sedan med hjälp av vattenkraft. Även omgivningen
kring kvarnen och dammen i Berzupe är av intresse. +371 26439106, föranmälan.
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Runt Zebrusjön

~ 20 km

Rastplasen Zebrusjön – Biksti – Svetesjön – Slagune kyrkogård –
Rastplatsen vid Zebrusjön
Området runt Zebrusjön överraskar med sitt kuperade landskap och slingrande
vägar. Det är inte ett typiskt landskap för Semgallen eftersom vägen slingrar sig
över kullar och kräver viss fysisk ansträngning. Cykelleden går genom platser
kring Zebrusjön där det förekommit olika kulter och sägner, och bjuder på en aktiv
dag i naturen. Färdleden kan förlängas till Pokainiskogen.

Jaunauce slott

Vecauce slott byggdes i pseudogotisk stil under åren 1842–1845 åt grevarna
Medem, det omges av en 13 ha stor park. Numera är parken ett centrum för turism
och kultur. Inträdesavgift. www.vecauce.lv
Jaunauce herrgårdsbyggnad byggdes i början av 1800-talet i empirestil.
I herrgården finns Lettlands enda bevarade klassicistiska kupolmålning och en
samling kaminer från början av 1800-talet. Runt herrgården finns en 7,7 ha stor park
med en ovanlig damm som har en kanal. Inträdesavgift, www.jaunaucespils.lv
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Från Jelgava till Tervete

Jelgava – Svete – Zalenieki – Tervete – Gluda – Jelgava

Småstäder i Selien

Garsene – Akniste – Nereta – Lone – Viesite
För att lära känna Selien krävs flera dagar – en tid som säkert kommer att fastna i
minnet som en av livets bästa cykelsemestrar. Selien hänför med sina vackra vyer,
lokalbefolkningens gästfrihet och hjärtliga enkelhet. Färdleden passar mer erfarna
cyklister som inte räds stora avstånd och som själva kan planera sin färdväg.
Hela leden tar två dagar i anspråk och planeras individuellt.

Garsene herrgård

Letgallens konst- och hantverkscenter

INVESTING IN YOUR FUTURE

Cykelledsbroschyren “Handbok till cykelleder. Region Semgallen”
har utformats inom ramen för Centralbaltikums INTERREG IVA
program, projektet “Utveckling och förbättring av cykelfärdlederna
i Centralbaltikums territorium”.

Pokainiskogen

www.latvia.travel

Zebrusjön

Jelgavas Treenighetskyrkas torn

Zalenieku herrgård

Viesite. På den goda tiden trafikerade 67 passagerarvagnar den smalspåriga
järnvägslinjen. Idag kan man ta sig en titt på det smalspåriga tåget och

Radzi vattenreservoar i Jekabpils
och Sala län

35–38 km

Runt Radzi vattenreservoar – P76 – Sala – Indrani – Gustini –
Sala – Radzi vattenreservoar
Cykelleden sammanbinder Radzi vattenreservoar, som är en omtyckt
rekreationsplats för invånarna i Jekabpils, med ett flertal sevärdheter i Sala län.
De mest energiska cyklisterna kan välja en 12 km lång omväg och ta en titt på
Salaön. Leden kan kombineras med lederna i Jekabpils med omnejd och
i Lauksjöns naturpark samt Atasiene (se nr 15 och 16).

I bageriet “Dona”

Rekreationsbasen „Radzi”

Studiebesök på bageriet “Dona”. Företaget bakar bröd och konditorivaror.
+371 29106779, www.dona.lv

Färjeflotten i Livani

I hantverkscentret „Rume” arbetar hantverkare som tillverkar lerkärl,
dekorer och andra ting. Detta är en plats där envar är välkommen inte bara att titta
på, utan också att delta, lära sig hantverket och tillbringa en trevlig stund. +371
26239304, www.rume.lv

Föreningen ”Den aktiva ön” erbjuder fiske, båtfärder, paintball, cykeluthyrning.
“Zemgali”, Salas pag., +371 29255219, www.aktivsala.lv

Letgallens konst- och hantverkscenter i Livani är en oas för människor som
vill lära sig mer om Letgallens hantverkshistoria och utveckling fram till våra dagar.
Här finns permanenta hantverksutställningar, skapande verkstäder och ett vattengalleri. Domes iela 1, Livani, +371 65381855, 28603333, www.latgalesamatnieki.lv

Daugavpils – Ilukste – Dviete – Dignaja – Lasi – Sala – Selija –
Robezkrogs – Staburags – Sece – Serene – Jaunjelgava –
Pumpuri (Daugaviesi) – Kegums

Färjeflotten Livani–Vandani
Vandani, +371 26808760
Öppen: maj–oktober 7.00–21.00, november–april 17.00–19.00

Daugava går som en röd tråd genom denna cykelled. Leden är inte fylld av
kulturhistoriska objekt eller turistprodukter utan den är mer som en pilgrimsfärd
längs med Lettlands ödesflod. Leden slingrar sig längs den mindre befolkade
vänstra flodstranden, men på vägen kan man också ta en titt på städerna som
ligger på den högra stranden – Jekabpils, Plavinas, Koknese, Aizkraukle, Skriveri.
Leden lämpar sig bäst för erfarna cyklister som är vana vid långa avstånd, men
med noggrann planering och förbokning av övernattning kan även mindre
erfarna cyklister ge sig ut på denna led. På vägen måste man även använda
färjeflottarna.
Cyklister kan korsa Daugava inte endast på existerande broar och dammar
i Salaspils, Kegums, Aizkraukle, Jekabpils, Daugavpils utan också använda sig
av färjeflotter och båtar som hyrs ut av lokala turistbyråer.
Färjeflotterna i Vandani och Dunava går regelbundet och behöver ej
föranmälas. Däremot måste ni anmäla er i förväg och enas om priset om ni vill
ta er över Daugava med hjälp av en båt eller liten passagerarfärja.

Cykelleden i Sala län

18 km

Zvejnieklicis

Fiskegården “Bolani” är en gård som tar emot
gäster och där man kan gå längs med promenadvägarna med informationsskyltar. Här kan man
också ge sig ut längs Ekstigen, promenera till
geodesipunkten i Daborkalns i närheten av Struve,
samt besöka en utställning som visar vad Selpils
invånare bidragit med till K. Barons folksångeskatt.
Här kan man även provsmaka typiska seliska rätter.
Selpils kommun, +371 26496601

Zvejnieklicis är en plats där man kan arrangera friluftsevenemang vid Daugava
med utsikt över slottsbacken i Selpils där Selpils stad stod fram till början av 1500-talet.
Här finns en utomhusscen, idrottsplats och en lekplats. Längs med Daugava slingar
sig kärleksstigen. Detta är en fin plats för picknick och vila under cykelfärden.

15

Naturparken Lauksjön

15–20 km

18

Stora Daugavaleden

Dabas taka Koknesē

190 km

Brīvdienu piestātne „Pērsejas”

Färjeflotter och hållplatser för färjor och båtar samt närliggande tågstationer:
Färjeläget Vandani–Livani, högsäsong 7.00–21.00,
tågstation “Livani”, +371 26808760
Färjeläget Dunava–Sturiki, högsäsong 7.00–21.00, tågstation “Jersika”.

Zilani – Lamani – Tiznuzi – Kondrati – Ildzenieki – Speles – Zilani

Kuttern “Vigante”, +371 29122684, Staburags, Viganteparken (bäst är att ta sig
över från Staburags till slutet av Riteruvägen vid Daugava), tågstation “Alotene”.

Cykelleden har utformats så att man kan besöka naturparken Laukezers som
tillhör naturskyddsområdet NATURA 2000. Början och slutet av färdleden ligger
i Zilani, som ligger 5 km från Jekabpils.

Vikingaskeppet från “Mezmalas laivas”, +371 26161131, 28325035,
http://mezmalasvikings.lv, Stukmani–Zvejnieklicis (Vecselpils),
tågstation “Plavinas”.
Hållplats för motorbåtar, Likumi–Plavinas, + 371 26524074,
tågstation „Plavinas”.

Museet ”Selija”

Garsene. Garsene herrgård byggdes kring 1856, i neogotisk stil. Idag är det
en skola. Garsene herrgård är rik på legender och berättelser, på slottet där turister
övernattar kan man se den Blå damen. Bredvid finns herrgårdsparken där flera
promenadstigar börjar sin 7,1 km långa väg. Här finns även rastplatser och lägereldsplatser. I närheten av slottet ligger baronens familjegravplats och Garsene
kyrka. +371 65229643, 29490656

Samlingen av retromotorcyklar
och gamla uniformer bjuder på
möjligheten att beskåda äldre
motorcyklar och även provåka en del
av dem, klä ut sig i gamla uniformer
och fotografera sig med retrokameror.
+371 26470730

Jekabpils skogspark är stadens mest omtyckta, största och mest besökta
rekreationsplats. I parken finns lekplatser, planer för strandvolleyboll och
streetball, promenadstigar. Skogsparken ligger vid Radzu vattenreservoars
stränder som har tilldelats den blå flaggan. I vattenreservoaren kan man meta på
licens (www.jekabpilssc.lv). Vid stranden ligger rekreationsbasen „Radzi” där man
kan hyra utrustning för vattensporter, här finns en badplats och idrottsplatser
samt fina rastplatser. I skogen bredvid parken finns en paintballbana.

~ 95 km

Inom Jelgava stadsgräns leder cykelleden på nybyggda cykelvägar, men utanför
staden kan man njuta av Semgallens underbara platta landskap som redan vid
Tervete omvandlas till en för Semgallen ovanlig kullig reljef. Leden passar cyklister
som föredrar asfalterade vägar och ej har problem med den relativt intensiva
trafiken som förekommer på dessa vägar.
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Publikationens innehåll återspeglar författarens åsikter, den ledande myndigheten
ansvarar ej för innehållet i de publikationer som ges ut av projektpartners.

70 km

~ 55 km

Det är lätt att nå startpunkten av denna led med hjälp av tåget. Starten går från
stationerna i Krustpils eller Livani. Bara flotten över Daugava gör resan värd!
Det är en av endast tre fungerande flottfärjor i Lettland.
Halvvägs – i byn Zasa i Selien – är det dags att vila lite, ta en promenad i Zasa
herrgårdspark och besöka hantverksparken „Rume”. Färdleden kan planeras
som en dagsetapp.

Vikingastorskeppet “Lacplesis” – utflykter på Daugava tillsammans med en
guide (föranmälan).
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Denna cykelled har utformats för att lära känna trakten kring Atasiene, och den
nås lättast med tåglinjen Riga-Zilupe. När man kommer till Atasiene bör man
besöka den imponerande herrgård som ligger vid Marinzejasjöns strand. Här
kan man återvända till det förflutna genom att färdas med något ålterdomligt
färdmedel, njuta av lantlivets godsaker och det blomstrande naturen.

Livani – Zasa – Jekabpils

“Latvju spīķeris” – en utställningslokal där man kan se fotoutställningen
”Daugava före översvämningen”, köpa souvenirer och lokaltillverkade varor.
Vecauce slott

Järnvägsstationen “Atasiene” – Atasiene – Rijnieki – Eiduki –
Zalani – Agrarbanka – Järnvägsstationen “Atasiene”

17

Den vackra cykelleden över Seliens kuperade landskap har inrättats i en av
Daugavas krökar och går längs med otrafikerade landsvägar som tar cyklisterna
till Daugavas branta stränder och högt upp på slottsbackarna med en fin utsikt
över trakten. Här kan man också få hyra en båt för att kommer över på andra
sidan Daugava – från Likumi till Plavinas och från Zvejnieklici till Stukmani.

Daugavas klippiga stränder.

Kvarnen i Berze

I Saukas naturpark

Pulpani – Babrani – Kipu kalns – Sturani – Gretes – Selija – Selpils
slottsruin – Vecselpils – Pulpani

Stukmanis herrgård kan endast beskådas från utsidan.

20–24 km

Marinzeja herrgård med
omgivande park. Denna herrgård som byggdes av greve Josef von der Bohr
och som har delvis bevarade ekonomibyggnader är den enda herrgårdsbebyggelsen i klassicistisk stil i Krustpils län. Bredvid herrgården finns en park i blandad engelsk och fransk stil. I närheten ligger Marinzejasjön med rastplatser och
badplatser.
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“Liepkalni” bageri

Cykelleden i Atasiene

Samlingen av motorcyklar och uniformer
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“Skriveru saldumi” är en godistillverkare som tillverkar den omtyckta konfekten
„Skriveru Gotina”. På godisfabriken kan man få veta mer om Gotinas historia, slå in
sina egna karameller samt köpa färskt, naturligt godis direkt från tillverkaren.
Aizkraukle slottsbacke ligger på Daugavas högra strand där Askereån rinner in
i Daugava och är ca 40 m högre än Daugavas vattennivå. Slottskullen har två platåer,
en mindre i öster och en dubbelt så stor i väster.
Vattenkraftverket i Plavinas. Aizkraukles historia började när vattenkraftverket i
Plavinas började byggas på 1960-talet. Numera är vattenkraftverket det största
på floden Daugava, och flodens bägge sidor förenas genom vattenkraftverket av
Lettlands enda tunnel.
Koknese slottsruin. Det murslott som byggdes av biskop Albert år 1209
sprängdes under det Nordiska kriget år 1701 och återuppbyggdes aldrig. Fram till
1966 låg slottsruinen på en ca. 37 m hög kulle men efter det att vattenkraftverket i
Koknese byggdes sköljer vattnet numera över ruinens fundament.
Ödesträdgården (Liktendarzs) är vår gemensamma present till Lettland på dess
100-årsdag. Här kan man promenera genom äppelträdgården och på de många
stigarna fram till den nybyggda amfiteatern där man från terrassen kan beundra den
vackra utsikten över Daugava..
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Landskapet runt Saukasjön kallas med all rätt för det mest typiska landskapet
i Selien – slingrande vägar, små kullar, vackra vyer. Cykelleden utformades för
flera år sedan och anses vara en av de vackraste i Selien och Semgallen. Leden är
medelsvår, mindre erfarna cyklister kan känna motståndet vid Seliens kullar som
kommer slag i slag. Väglaget är också varierande. Lokala turistgårdar hyr
ut cyklar.

Ormaniskullen är den högsta punkten bland Seliens kullar och en av de
centrala punkterna i Saukas naturpark. Kullen ligger 165 m över havsytan och från
dess topp har man en underbar utsikt över Saukasjön och Seliens skogar.

Daugava

“Piksas”

~ 25 km

landskapet är värt att besöka under alla årstider, och cykelleden genom de fina
skogarna och på de smala landsvägarna kommer att uppskattas av cyklister som
tycker om att färdas i naturen. Enstaka etapper är markerade.

På en skogsväg

Rastplats vid Ilzeniekusjön

Naturparken Lauksjöns territorium är tydligt kuperat. Området omges av
tallskog. Längs med Lauksjöns stränder finns skogsbevuxna sluttningar. Det vackra

