
Pārgājienu maršruts “Vēro dabu Jelgavā!”

Ieteicamais laiks: Visu gadu

Garums: 10 – 15 km maršruta garums atkarīgs no izvēlētās maršruta 
variācijas

Aptuvenais laiks: 3 - 8 h

Grū�bas pakāpe: Viegls

Ceļa segums: Asfaltēts un grantēts ceļa segums, daļa maršruta ved pa takām 
pļavā un mežā.

Sākuma un beigu punkts: Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis, Jelgavas 
dzlezceļa stacija vai Cukurfabrikas stacija

Maršruta gaita: Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis - Mītavas �lts - Pasta sala 
- Jelgavas pils un Kurzemes hercogu kapenes - Lielupes palienes pļavas - Jelgavas 
pils parks. Otra maršruta daļa – pastaiga pa Langervaldes mežu.

Marķējums: Nav marķēts

Alterna�vas: Maršrutu no Langervaldes meža var noslēgt Cukurfabrikas stacijā, 
no kura kursē vilciens uz Rīgu, vai do�es pār dzelzceļa �ltu līdz Jelgavas dzelzceļa 
stacijai, vai tupināt pa Cukura ielu līdz Lielupes lapā krasta promenādei un noslēgt 
pie Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.

Loģis�ka: Var plānot kā apļveida maršrutu, var nobeigt dzelzceļa stacijās 
Cukurfabrika vai Jelgava.

Der zināt!
Lielupes palieņu pļavas pavasarī ir applūstoša teritorija, tāpēc jāparūpējas par 
a�ecīgiem apaviem. Pļavās ganās savvaļas zirgi �e nav agresīvi, bet vēlams no 
zirgiem turē�es vismaz 50 metru a�ālumā. 

Pastaigā pa Jelgavas pilsētu varēsiet sajust gan pilsētas ak�vo ritmu, gan arī dabas mieru un 
harmoniju pašā pilsētas centrā. Pastaigu maršru� pa pilsētu iepazīs�nās ar pilsētas ak�vās atpūtas 
zonu – Pasta salu, kur ceļotāji var nodo�es pastaigām, atpūtai pludmalē, kā arī ak�vai atpūtai āra 
trenažieru laukumā vai izveidotajos pludmales volejbola laukumos. Lielupes palienes pļavās 
Pils salā iepazīsiet unikālo dabas teritoriju, kur savā dabiskajā ritmā dzīvo vairāk nekā 70 
savvaļas zirgi, savukārt gida stās�jumā atklāsiet savvaļas dzīvnieku baru likumus un to 
ikdienas gaitas. Maršrutu iespējams savienot, vai veidot, kā atsevišķu pastaigu 
Langervaldes mežā, kur izveidotas pastaigu takas un ainaviski pievilcīgi �l�ņi.

Akadēmijas iela 1, Jelgava
 6300 5447, tic@tornis.jelgava.lv

www.visit.jelgava.lv
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