
Mėgaukitės rudeninių lapų auksu, 
pasivaikščiojimais sniego sidabru, 
šilta arbata prie židinio, žydinčių 
žibučių jūra ir neskubančia ramybe. 
Pasiūlymas sukurtas mėgstantiems 
keliauti ne turistinio sezono metu, 
įtraukiant vaizdingus ir bet kuriuo 
metų laiku prieinamus parkus, 
galimybę apsilankyti ir sušilti pačiame 
dvare ar pilyje. Pasinaudokite proga 
ir atraskite nepaprastas vietas 
mėgaudamiesi spalvomis, skoniais ir 
garsais visais metų laikais.

  Dvarų ir rūmų parkai
visais metų laikais 

1  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

2  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

3  Bubių dvaro 
       parkas
55.856219, 23.137027
www.grafozubovo.lt

 Nuostabi vieta netrukdomai pailsėti mėgaujantis šeimininkų svetingumu
 Ramybės kupina aplinka neskubiai pasivaikščioti
 Istorinis palikimas šiuolaikiškoje aplinkoje

4  Žagarės dvaro
       parkas
56.362061, 23.263501
www.zagaresrp.am.lt

 Didžiausias pagal teritoriją dvaro parkas Lietuvoje
 Viena didžiausių beržų giraičių Lietuvoje – daugiau nei 100 medžių
 Dvaro teritorijoje trečiąjį liepos savaitgalį kasmet vyksta garsusis Žagarės vyšnių 

festivalis
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TURISTINIS PASIŪLYMAS KELIAUJANTIEMS NE TURISTINIO SEZONO METU

 Priežastys apsilankyti

https://pakruojo-dvaras.lt/


5  Stalgenės
       dvaro parkas
56.571830, 23.961495
www.visit.jelgava.lv

 Dvaro gidas siūlo įsitraukti į kūrybines dirbtuves
 Galima apžiūrėti senovinių eksponatų parodą
 Apžiūrėkite kasmetinių tradicijų ratą su latvių galios ženklais

6  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

7  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

8  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 

        

9  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

10  Ėrbergės
       dvaro parkas
56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

 Laukia žavingas Legendų takas
 Pasivaikščiojimas Mėlynosios damos draugijoje
 Galima paragauti ypatingų raganiškų vaišių

11  Odzienos rūmų
       parkas
56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

 1860 m. pastatyti Odzienos dvaro rūmai laikomi vienu įspūdingiausių neogotikos 
stiliaus statinių Latvijoje

 Atnaujintoje alaus darykloje galima paragauti naminio alaus, pagaminto laikantis 
istorinių alaus gamybos tradicijų

 Dvaro parke galima puikiai ir aktyviai pailsėti

        

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.

Mokamas įėjimas 
į parką
Nemokamas įėjimas 
į parką
Mokamas pastatų 
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Nemokamas pastatų 
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Parke yra gidas:

kalbantis latviškai

kalbantis lietuviškai

kalbantis angliškai

kalbantis vokiškai

kalbantis rusiškai

kalbantis prancūziškai

Stovėjimo aikštelė 

Parke yra tualetas 

Žaidimų ar lauko 
pramogų aikštelė

Palapinių vieta

Iškylos vieta

Maitinimo paslaugos

Svečių namai, viešbutis 
arba apartamentai

Dviračių nuoma

Jodinėjimas žirgais

Parke laukiami ir 
naminiai gyvūnai 

Siūlomos edukacinės 
programos

Siūlomos degustacijos

Patalpų nuoma
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