
Aktīvās atpūtas centrs  

Reiņa trase 



1977. gadā Siguldas vidusskolas skolnieki sāk veidot 
slēpošanas trasi Vikmestes upes nogāzē. Laikā, kad 
pārsvarā bija slēgtās trases, tā bija vieta, kurā valdīja 
demokrātija, Reiņa īpašais gars un aktīvs dzīvesveids 

1998. gadā pirmo reizi Latvijā publiskās trasēs 
tiek uzbūvēts diskveida pacēlājs ar 
atsperkārbām (Doppelmayr) 

2008. gadā uzcelts viesu nams «Reinis» ar 7 
numuriņiem, semināru zāli un kafejnīcu 

2010. gadā atklāts 9 bedrīšu PAR 30 golfa 
laukums (augstuma starpība 40 metri; izsitienu 
kopgarums 1,5 km; ūdens tilpņu platība 1,4 ha)  

2012. gadā viesu nams paplašināts ar jauniem 
atpūtas namiņiem un plašu informatīvo centru, 
kas aprīkots ar modernu multimediju un 
semināru zāles aprīkojumu 

 PAR REIŅA TRASI 



Izsmalcināts un ļoti azartisks sporta veids 

 

Pasaulē golfu spēlē vairāk kā 50 miljonu 
cilvēku, un šis ir otrs lielākais rādītājs pēc 
sporta karaļa – futbola 
 

15. gadsimta vidū Skotijā aizsākās golfa spēles 
mūsdienu versijā, jo tieši skoti bija tie, kas 
bumbiņu nevis vienkārši dzenāja pa lauku, bet 
izraka bedrītes, kur to vajadzēja ieripināt  

 

8ha plašais 9 bedrīšu golfa laukums ar skaistu 
panorāmu uz Siguldas senleju 

 

Instruktoru pavadībā apgūsiet golfa pamata 
elementus, etiķeti  un galvenos noteikumus 

 GOLFS 



7 dizainēti numuriņi 

Apartaments  
(līdz 9 personām)  

Brīvdienu mājiņas ar 
atsevišķu virtuvi un saunu 

(līdz 9 personām)  

33 gultas 44 personām 

Mājīga kafejnīca, bārs, 
pirts 

 VIESU NAMS 



Pasākumu rīkošana 

Semināri 
līdz 80 

personām 

Sporta 
spēles līdz 

200 
personām 

Komandu 
saliedēšanas 
pasākumi 

Banketi 
Dzimšanas 

dienu 
ballītes 

Kāzu 
svinības 

Bērnu 
pasākumi 

 PASĀKUMU RĪKOŠANA 



Aktīvā atpūta 

Golfs 

Velo īre, ekskursijas, 
orientēšanās, dabas takas 

Sporta laukumi - pludmales 
volejbols, mini futbols, 
strītbols 

Šķēršļu trase Meža Reinis  

Kanoe laivas 

Pludmale, piknika vieta 

 AKTĪVĀ ATPŪTA 



 TUVĀKĀS APSKATES VIETAS 

Turaidas 
Muzejrezervāts 

Siguldas bobsleja trase 

Aerodium 

Gūtmaņala 

Krimuldas 
baznīca 

Krimuldas muiža 

Gaisa 
tramvajs 



 REIŅA TRASE 

Pēteris Kalniņš 
Mārketinga vadītājs 
Tel. 28 34 54 29 
peteris@reinatrase,lv 
"Kalnzaķi", Krimuldas novads, LV-2144 
 
Tikai 40 km no Rīgas robežas 
 
 

www.reinatrase.lv 
www.facebook.com/reinatrase.lv 
 

http://www.reinatrase.lv/
http://www.facebook.com/reinatrase.lv

