Meklējot redzami neredzamo
mantojumu piļu un muižu parkos
TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS AKTĪVAJIEM CEĻOTĀJIEM

Neparasti pārgājiena ceļi, baronu cienīgi
sporta veidi, sarunas pie ugunskura un
Saldus
neaizmirstami mirkļi, atklājot skaistos
piļu un muižu parkus. Šis ceļojums
sniegs jaunas zināšanas un baudu būt
dabā, kā arī pavērs jaunu skatupunktu uz
parku kā kultūrvēsturiska mantojuma
daļu. Piedāvājums izveidots aktīvajiem
ceļotājiem, iekļaujot parkus ar plašām
pastaigu un āra aktivitāšu iespējām un
neierobežotu parku pieejamību. Šī Užventis
ir
lieliska iespēja pavadīt laiku kustībā un
doties aizraujošā izziņas piedzīvojumā.
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Apmeklējuma iemesli
1 Pakrojas

muižas parks

55.985788,23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt
2 Kurtuvēnu

muižas parks

55.826544, 23.049284
www.kurtuva.lt
3 Zebrenes (Reņģes)

muižas parks

56.603359, 22.887599
www.dobele.lv
4 Vilces muižas

parks

56.420863, 23.542457
www.visit.jelgava.lv
5 Ērberģes

muižas parks

56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

Muižas lepnums – iebraucamie vārti
Muižas ansambļa plānojums, kas saglabājies oriģinālā no sākotnējās ieceres 1850. gadā
Lieliska izglītības, kultūras un izklaides vieta

Lieliska vieta atpūtai – labiekārtots pastaigu un veloceliņu tīkls, klusums un dabas
miers
Apskatāms izcils Lietuvā lielākais baroka stila koka šķūnis, kas saglabājies kopš 18. gs.
Pieejamas aktivitātes zirgu mugurā

Piemērota vieta pastaigām un aktivitātēm svaigā gaisā
Skaista pastaiga Sajūtu takā
Iespēja pārbaudīt prāta asumu āra dambretes turnīrā

Sarīkot sacensības diskgolfa turnīrā
Doties pastaigā muižas un dabas parkos
Apskatīt Zemgalei netipisku un ainavisku reljefu

Aizraujošo Leģendu taku apmeklēšana
Pastaiga Zilās dāmas pavadībā
Iespēja nobaudīt īpašu Raganisko cienastu

6 Vīgantes

muižas parks

56.574270, 25.496108
www.jaunjelgava.lv
7 Skrīveru

dendroloģiskais
parks

56.617106, 25.057759
www.skriveri.lv
8 Kokneses

muižas parks
un pilsdrupas

56.644811, 25.426378
www.visitkoknese.lv
9 Odzienas

pils parks

56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

10 Zasas

muižas parks

56.292070, 25.975292
www.jekabpilsnovads.lv
11 Adomines

muižas parks

55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

Doties izbraukumā ar kuģīti “Vīgante”
Dalīties atmiņās par zudušajām dabas un kultūras vērtībām – Staburaga klinti,
Liepavotu, Dziesmu svētku estrādi
Apskatīt 41 eksotisku koku sugu – sveķu lazdas, ziemas ozols, riekstkoks un citas

Atrast un apskatīt 30 pasaulē reti sastopamas koku sugas
Vērot gadalaiku pāreju Daugavas ainavā no divām 17 metrus augstām parka terasēm
Iepazīt interesantus risinājumus parka apsaimniekošanā

Daugavas un Pērses satekas ainava ar Kokneses viduslaiku pilsdrupām un parku ir
Latvijas ainavu dārgums Zemgalē
Iespēja sajust viduslaiku garu Kokneses viduslaiku pilsdrupās ar Moku kambara
apmeklējumu un izzinošām ekskursijām
Parka dabas takas atklāj brīnišķīgus koktēlniecības darbus un senas vēsturiskas liecības

1860. gados celtā Odzienas pils uzskatāma par vienu no iespaidīgākajām neogotikas
celtnēm Latvijā
Atjaunotajā brūzī iespējams nobaudīt miestiņu, kas gatavots pēc vēsturiskām alus
darīšanas tradīcijām
Iespēja aizraujoši un aktīvi atpūsties muižas parkā

Simtgadīga ozolu birzs
Zirgu izjādes romantiskā parka gaisotnē
Iespēja nokļūt seno sēļu svētvietā – leģenda vēsta, ka šajā vietā pasmeltais ūdens
dziedinot dažādas kaites
Lielisks, atjaunots koka muižas arhitektūras paraugs ar iekoptu parku kultūras
pasākumiem
Papildināt prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās
Iespēja nogaršot īpašās Adomines “Pagrabines” smalkmaizītes

Maksas (parks)

Stāvlaukums

Pieejamas izglītības
programmas

Bezmaksas (parks)

Parkā pieejama tualete

Pieejamas degustācijas

Maksas (muiža/pils)

Rotaļu/āra aktivitāšu
laukums

Telpu noma
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Telšu vieta

Parkā pieejams gids:

Piknika vieta

Latviešu valodā
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pakalpojumi

Lietuviešu valodā

Viesu nams/viesnīca/
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Angļu valodā

Velo noma
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Zirgu izjādes
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Parks pieejams ar
mājdzīvniekiem

Vairāk informācijas par ēdināšanas,
nakšņošanas un citiem pakalpojumiem
varat
meklēt
tuvākajos
tūrisma
informācijas centros/punktos.

Šī skrejlapa ir sagatavota projekta LLI-313 “Aizraujošais ceļojums muižu parkos četros gadalaikos”/
“4SeasonsParks” ietvaros, kura mērķis ir veicināt kultūrvēstures objektu ilgtspēju, palielināt to pievilcību
apmeklētājiem. Projekta kopējās izmaksas: 692 246,76 EUR (t.sk. ERAF finansējums: 588 409,75 EUR). Šī
skrejlapa ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs skrejlapas saturu pilnībā atbild Zemgales
plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.
Autors, izdevējs: Zemgales plānošanas reģions, 2019. gads.

