Dvarų ir rūmų parkai
visai šeimai

TURISTINIS PASIŪLYMAS
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Dvarų ir rūmų parkai slepia
daugelį šimtmečių saugotus turtus,
atsiveriančius tiems, kurie pasiruošę
leistis į kelionę ir atskleisti parkų
paslaptis.
Pasiūlymas
sukurtasAuce
trijų kartų keliautojams, įtraukiant
Naujoji
Akmenė
parkus, kuriuose yra veiklos vaikams,
įdomių ir įtraukiančių galimybių
sužinoti ar išmokti ko nors nauja,
taip pat apžiūrėti ne tik parką, tačiau
ir susipažinti su dvaru ar pilimi. Tai
puiki galimybė praleisti laiką su
artimaisiais ir patirti neišdildomų
įspūdžių, leistis į gamtos viliones su
visa šeima.
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Priežastys apsilankyti
1 Koknesės dvaro

parkas ir
griuvėsiai

56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv

2 Ėrbergės

dvaro parkas

56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv
3 Garsenės

rūmų parkas

56.099400, 25.809800
www.garsenespils.lv
4 Rokiškio

dvaro parkas

55.965382, 25.600901
www.muziejusrokiskyje.lt

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

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

Puikus architektūros ir dvaro ansamblio pavyzdys Latvijoje
Gamtos take apžiūrėsite unikalius gamtos objektus
Galima pasimėgauti tyla ir nuostabiais gamtos vaizdais

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

5 Adomynės

dvaro parkas

55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

6 Kurtuvėnų

dvaro parkas

55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt

7 Blankenfeldo

dvaro parkas

56.344951, 23.546167
www.blankenfeldesmuiza.lv

8 Vilcės dvaro

parkas

56.420863, 23.542457
www.visit.jelgava.lv
9 Abgunstės

dvaro parkas

56.478111, 23.489278
www.abgunste.lv
10 Mazmežotnės

dvaro parkas

56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv

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

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

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

Galite surengti diskgolfo turnyrą
Pasivaikščiokite dvaro ir natūralios gamtos parkuose
Pamatykite Žiemgalai neįprastą vaizdingą reljefą

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

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

Stovėjimo aikštelė

Siūlomos edukacinės
programos

Parke yra tualetas

Siūlomos degustacijos

Mokamas pastatų
lankymas

Žaidimų ar lauko
pramogų aikštelė

Patalpų nuoma

Nemokamas pastatų
lankymas

Palapinių vieta

Parke yra gidas:

Iškylos vieta

kalbantis latviškai

Maitinimo paslaugos

kalbantis lietuviškai

Svečių namai, viešbutis
arba apartamentai

kalbantis angliškai

Dviračių nuoma

kalbantis vokiškai

Jodinėjimas žirgais

kalbantis rusiškai

Parke laukiami ir
naminiai gyvūnai

Mokamas įėjimas
į parką
Nemokamas įėjimas
į 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.

