
Ryški, puošni ir didinga kelionė po įspūdingiausius 
Žiemgalos (Latvija) ir Šiaulių, Panevėžio apskričių 
(Lietuva) dvarų ir rūmų parkus. Kiekvienas jų 
nepakartojamas ir įspūdingas. Pasiūlyme pateikiami 
gražiausi ir labiausiai išpuoselėti dvarai, kuriuose 
susijungia architektūrinis ansamblis, pagarba 
kultūros ir istorijos paveldui bei nesibaigianti meilė 
darbui, leidusi šioms vietoms atgimti ir džiuginti 
šiandienos lankytojus visu savo ryškumu. Išvystyta 
infrastruktūra, apgalvoti kultūriniai ir turistiniai 
pasiūlymai bei kitos susijusios turizmo paslaugos  – 
tai tik keletas priežasčių, dėl kurių nuotykis bus 
nepamirštamas.

1  Mežotnės
       rūmų parkas
56.438376, 24.052962
www.mezotnepalace.com

 Puikus šiuolaikinės dvaro priežiūros pavyzdys
 Platus poilsio pasiūlymų pasirinkimas
 Dvaro kompleksas yra valstybinės reikšmės kultūros paminklas 

2  Bauskės pilis 
       ir parkas
56.403609, 24.174515
www.bauskaspils.lv

 Galima pamatyti vietą, kurioje Mūša ir Mėmelė susijungia į vieną Lielupės upę
 Vienoje vietoje galite grožėtis gamta, mėgautis kultūriniais renginiais ir pažinti pilies 

kiemo gyvenimą
 Nuo piliakalnio galite stebėti nuostabų pavasarinį potvynį

3  Koknesės 
       dvaro parkas 
       ir griuvėsiai
56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv

 Dauguvos ir Persės santakos peizažas su Koknesės viduramžių pilies griuvėsiais ir 
parku yra tikra Latvijos kraštovaizdžio brangenybė Žiemgaloje

 Koknesės viduramžių pilies griuvėsiuose galima pajusti viduramžių dvasią ir 
apsilankyti vienuolių kambariuose bei dalyvauti edukacinėse ekskursijose

 Gamtiniai parko takai veda pro nuostabias medžio skulptūras ir senovę liudijančius 
istorinius objektus

4  Ilzenbergo
       dvaro parkas
56.159582, 25.524364
www.ilzenbergas.lt

 Galimybė pasivaikščioti Lietuvos šimtmečiui sukurtame skulptūrų parke, 
pasižyminčiame ir įspūdingu natūraliu landšaftu

 Vienintelis visiškai atkurtas dvaras Lietuvoje, laimėjęs apdovanojimą „Patraukliausias 
kultūros turizmo objektas Lietuvoje“ (2017)

 Puikus natūralaus ūkininkavimo ir turistinio objekto sintezės pavyzdyss

5  Rokiškio dvaro
       parkas
55.965382, 25.600901
www.muziejusrokiskyje.lt

 Galima pasigrožėti karališkųjų juodųjų gulbių pora
 Daugiau kaip 80 metų dvare veikia krašto muziejus, galintis pasigirti savo vertingomis 

kolekcijomis
 Dvaro ir parko ansamblis yra vienas žymiausių klasicizmo stiliaus pavyzdžių Lietuvoje
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TURISTINIS  PASIŪLYMAS,  KĄ  TIESIOG  BŪTINA  PAMATYTI

Įstabiausi dvarų 
ir rūmų parkai

 Priežastys apsilankyti
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6  Burbiškio
       dvaro parkas
55.782348, 23.897423
www.daugyvenesmuziejus.lt

 Parke užfiksuota daugiau kaip 40 paukščių rūšių
 Galima pereiti 11 parko tiltelių ir sugalvoti norą, kuris, kaip pasakojama, po to išsipildo
 Vienas seniausių dvarų parkų Lietuvoje

7  Pakruojo dvaro
       parkas
55.985788, 23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt

 Parko pasididžiavimas – „Rojaus vartai“
 Dvaro ansamblio planas, išlaikęs savo originalią formą nuo 1850 m.
 Puiki ugdymo, kultūros ir pramogų vieta

8  Kurtuvėnų
       dvaro parkas
55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt

 Puiki vieta pailsėti – gerai įrengtas pasivaikščiojimų ir dviračių takų tinklas, tyla ir 
gamtos ramybė

 Didžiausias Lietuvoje XVIII a. medinis baroko stiliaus svirnas
 Pramogos su žirgais, pritaikytos visiems

9  Abgunstės
       dvaro parkas
56.478111, 23.489278
www.abgunste.lv

 Galite pasivaikščioti pojūčių taku „Vyšnių sodas“
 Aplankykite dvaro rūmus - valstybinės reikšmės kultūros paminklą
 Čia galite pažaisti nepaprastų slėpynių

10  Jelgavos rūmų
       parkas
56.65536, 23.733170
www.jelgavaspils.lv

 Parke auga milžiniškas prancūzinis pūkenis
 Cokoliniame rūmų aukšte galima apžiūrėti Kuržemės hercogų kriptą
 Galimybė pamatyti laukinius žirgus, kurie ganosi netoli esančiame natūraliame 

draustinyje

11  Mazmežotnės
       dvaro parkas
56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv

 Galima apžiūrėti unikalią „Cukrinių runkelių istorijos“ ekspoziciją dvaro patalpose
 Puikus šiuolaikinės dvaro priežiūros pavyzdys
 Nuostabūs Lielupės slėnio vaizdai

  

12  Rundalės
       rūmų parkas
56.413713, 24.024800
www.rundale.net

 Puikus Europos istorinio barokinio sodo pavyzdys
 Rožių sode auga 2230 rožių rūšių, 600 iš jų – istorinės
 Didžiausias rūmų parko ansamblis Latvijoje, įskaitant Rožių sodą, Prancūzišką sodą 

ir rūmų Miško parką

Daugiau informacijos apie maitinimo, 
nakvynės ir kitas paslaugas galite rasti 
artimiausiuose turizmo informacijos 
centruose / punktuose. 

Ši skrajutė paruošta pagal projektą LLI-313 „Įspūdinga kelionė dvarų parkais visus metus“ / „4SeasonsParks“, 
kurio tikslas yra skatinti kultūrinių ir  istorijinių objektų ilgalaikiškumą, didinti jų patrauklumą lankytojams. 
Bendras projekto biudžetas: 692 246,76 EUR (įskaitant ERAF finansavimą: 588 409,75 EUR). Ši skrajutė 
paruošta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios skrajutės turinį visiškai atsako Žiemgalos 
planavimo regionas, jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 
Autorius, leidėjas: Žiemgalos planavimo regionas, 2019 metai.
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