
Paslaptinga šimtamečių alėjų tyla, saulės 
spinduliai parkų tvenkiniuose, ramybės kupini 
pasivaikščiojimai ir mėgavimasis vietiniais 
skoniais... Pasiūlymas sukurtas senjorų kartos 
keliautojams, įtraukiant patogiai prieinamus 
parkus, kuriuose galima pasivaikščioti su gidu ir 
sužinoti daug informacijos, pailsėti ir išbandyti 
vietines gėrybes. Tai proga pažinti istorinį 
kultūros palikimą, sužinoti daug naujo bei 
pasinerti į gamtą.

1  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

2  Lielplatonės 
        dvaro parkas
56.452109, 23.659271
www.visit.jelgava.lv

 Atkurtoje dvaro skalbykloje siūlomas interaktyvus senovinis skalbimo ritualas
 Senos alėjos ir retų medžių rūšių egzemplioriai 
 Pasakiškos legendos

        
3  Elėjos dvaro 

       parkas
56.422770, 23.701214
www.visit.jelgava.lv

 Žolelių arbatos gėrimo ritualas arbatos namelyje (registruotis iš anksto)
 Parko biologinė įvairovė 
 Interaktyvus objektas „Pokalbis“ („Saruna“) ir skulptūra „Meilei“ („Mīlestībai“)

        

4  Blankenfeldo
       dvaro parkas
56.344951, 23.546167
www.blankenfeldesmuiza.lv

 Dvaro rūmuose du kartus nuo 1804 m. iki 1805 m. buvo apsistojęs tremtyje gyvenęs 
Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII

 Puikus šiuolaikinės dvaro priežiūros pavyzdys 
 Galimybė apžiūrėti unikalų Valdo Jakobsono įkurtą varpelių muziejų

5  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

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
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TURISTINIS PASIŪLYMAS SENJORAMS

 Pasakojimais ir istorijomis 
apipinti dvarų ir rūmų parkai
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7  Adomynės 
       dvaro parkas
55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

 Puikus atnaujinto medinio dvaro architektūros pavyzdys su kultūriniams renginiams 
pritaikytu parku

 Galima papildyti žinias ir pagerinti įgūdžius kūrybinėse dirbtuvėse 
 Galima paragauti ypatingųjų Adomynės krašto „Pagrabinių“ bandelių

        
8  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

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

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

10  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

        
11  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 

12  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

13  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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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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