ZILIE KALNI UN DAUGAVAS PROMENĀDE
Izmetot loku gar Ogres upi, piestājot pie Ogres
luterāņu baznīcas, maršruts ved Zilo kalnu dabas parka virzienā. Izbraucot nelielu posmu caur
to, varat piestāt, lai uzkāptu netālu esošajā skatu
tornī. Maršruta galvenais akcents ir promenāde gar
Daugavu ar lieliskajām ainavām, atpūtas vietām
un krāšņo dabu. Trešdaļu no koku sugām sastāda
priedes. Braucot ar velosipēdu vai pastaigājoties,
ieelpojiet to svaigo un veselīgo smaržu.

ROMANTISKAIS
Maršruts ļauj nesteidzīgi izbaudīt pilsētas krāšņo
gājēju ielu, vasarīgās puķu kompozīcijas, skvēru
un upes skaistumu. Tas vijas abpus Ogres upei
gar jaunuzcelto aizsargdambi,ved pāri Ogres HES
dambim un 94 metrus garajam arkveida gājēju
tiltam, kurš ir lielākais lokveida tipa tilts Latvijā.
Katrs upes līkums atklāj jaunu un pievilcīgu ainavu.
Krāsām bagātākie dabas skati ir rudenī, kad lapu
košums atspoguļojas ūdenī. Saldējuma tirgotavas,
romantiskas kafejnīcas uz gājēju ielas sniedz
baudījumu garšas kārpiņām.

UZ ŠPAKOVSKA PARKU

maršruti un idejas ceļotājiem

velo
Ogre

STUDENTU SKULPTŪRAS
Ogres pilsētā 2013., 2014. un 2015.gadā savus diplomdarbus izstādījuši Latvijas Mākslas
akadēmijas studenti. Granītā veidotās skulptūras
redzamas dažādās pilsētas vietās. Bērnus rotaļu
laukumiņā Zilo kalnu dabas parkā iepriecina
kokā darinātie meža dzīvnieku prototipi,kā lācis,
lapsa,stirna, zalktis, bebri, u.c. Braucot aplūkot
studentu veikumu, iepazīstiet arī pilsētu!

Ceļā izbaudīsiet Ogres upes ainavu ar arkveida
gājēju tiltu, koku alejas un skatu uz Daugavu.
Špakovska dendroloģiskais parks - Benitas un Jāņa
Špakovsku iniciatīvas radīts - ir ogrēniešu iecienīta
atpūtas vieta. Parkā bagātīgs introducēto koku
sugu klāsts un koptas pastaigu takas. Pie parka
ieejas jūs sagaidīs Kārļa Zemdegas skulptūra ar
nāriņu.

maršruti
ROMANTISKAIS
PA STUDENTU SKULPTŪRU PĒDĀM

velo noma
“M.Pūres” beķereja
Brīvības iela 21
+371 29222213
facebook.com/bekereja
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„Nesēdi Mājās!”
Mālkalnes prospekts 26
+371 25905054,
+371 65022639
www.nesedimajas.lv
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Ogres Veloserviss
Skolas iela 18
+371 26358882
www.ogresveloserviss.lv
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Ogres novada
tūrisma informācijas centrs
Brīvības iela 12a, Ogre, LV-5001, Latvija
GPS[56.8150, 24.6025]
Tālr.: 65071883, 29491685
info@visitogre.lv
www.visitogre.lv

Apskates objekti
1. Arkveida gājēju tilts.
2. Skulptūra “Baltā cielava” un skvērs
3. Ogres vēsturiskā apbūve
4. Ogres Vēstures un mākslas muzejs
5. Špakovska parks

6. Zilo kalnu skatu tornis
7. Bērnu rotaļu laukums ar koka skulptūrām
8. Bijusī sanatorija “Ogre”.
9. Seno spēkratu kolekcija
“Tehnika no pagātnes”

