Aicinām doties ceļā
AR VELO PA STOPIŅU NOVADU!
Vietējais velomaršruts Nr.141
Lai piedāvātu dažādas izvēles iespējas
velobraucējiem,
esam
izveidojuši
apļveida velomaršrutu. Tas ļauj labāk
izvēlēties piemērotāko velobrauciena
garumu, vēlamās apskates vietas un
ceļa segumu. Velomaršrutam ir vairāki
savienojumi ar kaimiņu novadiem Rīgas pilsētu, Garkalnes novadu,
Salaspils novadu un Ropažu novadu.
APSKATES OBJEKTI:
2. Piemiņas vieta “Barikāde”
3. Piemiņas vieta “1905.gada
revolucionāriem”
4. Dižkoks – Sarkanmuižas kļava
5. Kultūras centrs «Ulbrokas Pērle»
6. Simtgades skvērs Ulbrokā
7. Ulbrokas ezera pludmale,
skeitparks, aktivitāšu trase, pastaigu
taka, skatu laipa ezerā, aktivitāšu trase
8. Acones stacija
9. “Krīvu” klēts – lauku sēta, senlietu
kolekcija
10. “Vardītes” privātkolekcija
11. Līgo parks, brīvdabas estrāde,
latvju rakstu zīmju skulptūras
12. Guļbūves kapliča, valsts kultūras
piemineklis
13. Piemiņas vieta okupācijas
upuriem
14. Dižkoks – Sauliešu ozols
15. Saules piestātne, atpūtas vieta
velobraucējiem, kājāmgājējiem,
skrējējiem
16. Piemiņas vieta Lāčplēša kara
ordeņa kavalieriem
17. Piemājas zoo “Brieži”, dzīvnieku
apskate, atpūtas vietas, rotaļlaukumi
18. Sauriešu karjers, atpūtas un
pastaigu vietas
19. Sauriešu stacija
20. Dzelzceļa tilts pār Mazo Juglu,
būvēts 1933.g., valsts kultūras
piemineklis
21. Piemineklis ārstam, astrologam
Zaharijam Stopijam, no Stopija
uzvārda cēlies novada nosaukums
22. “Sidrabozoli”, laivošana,
velostāvvieta, ugunskura vieta,
nojumes, pirts, naktsmītne
23. Piemiņas vieta “Baltais krusts”

1. Kafejnīca/restorāns “TALIFA”
Skudru iela 13, Dreiliņi, tālr. 20067440
2. Kafejnīca “JĀNĪTIS-AMERIKĀŅU PICA”
Smaidu iela 2, Dreiliņi, tālr.25961042;
3. Kafejnīca “PIE KAMĪNA”
Institūta iela 1a, Ulbroka, tālr.67910980;
4. Restorāns “AZERBAIDŽĀNA”
Acones iela 5, Ulbroka, tālr. 20338387.

MARŠRUTA GARUMS: 51 km, 24 km grants, zemes, meža ceļi un stigas; 27 km asfalta segums.
SĀKUMA UN BEIGU PUNKTS: Dreiliņu aplis. Maršrutu iespējams sākt un pabeigt vairākās vietās, atkarībā no velobraucēju
vēlmēm un iespējām.
CEĻA SEGUMS: asfalts, grants, meža taka (kvalitāte atkarīga no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes).
GRŪTĪBAS PAKĀPE: Vidējs.
IETEICAMAIS BRAUKŠANAS LAIKS: aprīlis – novembris.
UZMANĪBU! Īpaša drošība jāievēro uz valsts autoceļiem ceļiem, kur ir intensīva satiksme, apļveida krustojumos.

