Velomaršruts

“Ķekava-Doles sala-Ķekava”
Sākums:
Apraksts:
Pie Ķekavas TKC Rīgas ielā 26,
Maršruta sākums pie Tūrisma Koordinācijas centra
Ķekavā
(kartē punkts S.).
GPS: 56.828162, 24.240155
Laiks: Aptuveni 2 - 3 stundas
Garums: 23 km

Uzmanīgi šķērsojam A7 šoseju Rīga-Bauska un pa gājēju ceļu
šosejas kreisajā pusē dodamies līdz krustojumam ar Pļavu ielu. Te
nogriežamies pa kreisi un braucam līdz pat Rīgas HES dambim,
pa ceļam apskatot Truseļu brāļu kapus, kur atdusas latviešu
strēlnieki (kartē punkts 1.), un Ķekavas avotiņu (kartē punkts 2.)
pie dambja.

Maršruta veids: apļa veida, vidēja
grūtības pakāpe, ceļš gar dambi
Tālāk varam izvēlēties: vai nu braukt lejā gar dambi, kur klusāk
akmeņains, Doles salā - asfaltēts un
un mierīgāk, tomēr ceļš te diezgan akmeņains; pieredzējušāki
meža ceļš
velobraucēji var izvēlēties arī braukt pa šoseju virs dambja, taču
jārēķinās ar intensīvu satiksmi un vēju. Braucam līdz pat Rīgas
HES (punkts 3.), kur abās pusēs varam aplūkot skatu uz
Daugavu, kā arī pašu Rīgas HES ēku. Dodamies atpakaļ uz ceļu,
kas ved iekšā Doles salā.

Pirmajā ceļu sazarojumā nogriežamies pa labi un dodamies tikai
uz priekšu. Piestājam pie Jāņa kalna (kartē punkts 4.), pēc tam pie taciņas, kas ved uz Vecdoles pilsdrupām pašā Daugavas krastā
(kartē punkts 5.). Vecdoles pils celta XII gs.sākumā, un akmens
žogs, kas saglabājies, uzskatāms par vienu no vissenākajiem mūra
paraugiem Latvijā.
Braucam tālāk apkārt Doles salai, kuras centru rotā mežs.
Mazliet atvilkt elpu un ieturēt kafijas pauzi iespējams atpūtas
vietā “Mežezers” (kartē punkts 6.). Pats ezers gan nav saglabājies.
Pēc tam turpinām ceļu apkārt Doles salai, apbrīnojot tās skaisto
dabu un savdabīgo apbūvi.
Piestājam pie Daugavas muzeja (kartē punkts 7.) - vienīgā upes
vēsturei veltītā muzeja Baltijas jūras reģionā. (Ieeja par maksu,
darba laiku un cenas skatīt: www.daugavasmuzejs.lv).
Ja ir vēlme, var paviesoties arī Doles salas 8 h plašajā mini
zoodārzā - Zoo Rezidence (kartē zilais ceļš). Plašāka informācija:
zoorezidence.lv
Pēc tam atgriežamies pie Rīgas HESa un braucam atpakaļ uz
Ķekavu. Maršrutu beidzam pie TKC - Doles Tautas nama.

ATCERIES!
Dodies braucienā viens, divatā vai kopā ar ģimeni!
Ievēro distanci no citiem!
Nemēslo mežā – savāc aiz sevis atkritumus un neatstāj tos mežā!
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