
Simtgadīgu aleju noslēpumainais klusums, saulesstari 
parku dīķos, mierpilnas pastaigas un vietējās garšas 
baudījums... Piedāvājums izveidots senioru paaudzes 
ceļotājiem, iekļau jot ērti pieejamus parkus, kuros ir 
iespēja doties pastaigā gida pavadībā un uzzināt daudz 
saistošas informācijas, atpūsties un izbaudīt vietējos 
labumus. Tā ir izdevība iepazīt kultūrvēsturisko 
mantojumu, apgūt daudz jauna, kā arī ļauties dabas 
vilinājumam.

1  Jelgavas 
        pils parks
56.65536, 23.733170
www.jelgavaspils.lv

 Parkā aplūkojams milzu franču parūkkoks
 Pils apakšējā stāvā apskatāmas Kurzemes hercogu kapenes
 Iespēja ieraudzīt savvaļas zirgus, kuri ganās netālajā dabas liegumā aiz pils

        

2  Lielplatones
        muižas parks
56.452109, 23.659271
www.visit.jelgava.lv

 Atjaunotajā veļas mājā tiek piedāvāts atraktīvs senais veļas mazgāšanas rituāls
 Senas alejas un reti koku sugu eksemplāri 
 Teiksmainas leģendas

        

3  Elejas muižas
        parks
56.422770, 23.701214
www.visit.jelgava.lv

 Zāļu tējas dzeršanas rituāls Tējas namiņā (iepriekš piesakot)
 Parka bioloģiskā daudzveidība 

 Interaktīvs vides objekts “Saruna” un skulptūra “Mīlestībai”

        

4  Blankenfeldes
        muižas parks
56.344951, 23.546167
www.blankenfeldesmuiza.lv

 Kungu mājā divas reizes no 1804. līdz 1805. gadam uzturējās trimdā dzīvojošais  
 Francijas karalis Luijs XVIII

 Lielisks paraugs mūsdienīgai muižas apsaimniekošanai 
 Iespēja apskatīt unikālo Valda Jākobsona veidoto zvanu muzeju

        

5  Pakrojas 
        muižas parks
55.985788, 23.879121
www.pakruojo-dvaras.lt

 Muižas lepnums – iebraucamie vārti
 Muižas ansambļa plānojums, kas saglabājies oriģinālā no sākotnējās ieceres 

 1850. gadā
 Lieliska izglītības, kultūras un izklaides vieta

   

6  Burbišķu 
        muižas parks
55.782348, 23.897423
www.daugyvenesmuziejus.lt

 Parkā konstatētas vairāk nekā 40 putnu sugas
 Iespēja pāriet 11 tiltiņiem un iedomāties vēlēšanos, kas, kā ticējums vēsta, šeit 

 piepildās
 Viens no vecākajiem muižu parkiem Lietuvā
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 Apmeklējuma iemesli

TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS SENIORIEM

Piļu un muižu parki
cilvēku vārdos un stāstos

http://www.jelgavaspils.lv/
http://www.visit.jelgava.lv/
http://www.visit.jelgava.lv/
http://www.blankenfeldesmuiza.lv/


7  Adomines 
        muižas parks
55.748808, 25.30464
www.infokupiskis.lt

 Lielisks, atjaunots koka muižas arhitektūras paraugs ar iekoptu parku kultūras
 pasākumiem

 Papildināt prasmes un zināšanas radošajās darbnīcās 
 Iespēja nogaršot īpašās Adomines “Pagrabines” smalkmaizītes

        

8  Ilzenbergas 
        muižas parks
56.159582, 25.524364
www.ilzenbergas.lt

 Iespēja izstaigāt par godu Lietuvas simtgadei veidotu skulptūru parku
 Vienīgā atjaunotā muiža Lietuvā, kas saņēmusi apbalvojumu “Pievilcīgākais kultūras

 tūrisma objekts Lietuvā” (2017)
 Lielisks saimniekošanas un tūrisma apvienojuma paraugs

       

9  Ērberģes
 muižas parks
56.364667, 25.017328
www.neretasnovads.lv

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

        

10  Odzienas 
        pils parks
56.712222, 25.685833
www.odzienasmuiza.lv

 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

        

11  Mežotnes
        pils parks
56.438376, 24.052962
www.mezotnepalace.com

 Lielisks paraugs mūsdienīgai vēsturiskas ēkas apsaimniekošanai
 Plašs atpūtas piedāvājumu klāsts
 Muižas komplekss ir valsts nozīmes kultūras piemineklis 

        

12  Mazmežotnes 
        muižas parks
56.431024, 24.048450
www.mazmezotne.lv

 Apskatāma unikāla cukurbiešu ekspozīcija muižas telpās
 Lielisks paraugs mūsdienīgai muižas apsaimniekošanai un tūrismam
 Brīnišķīga Lielupes senlejas ainava

  

13  Rundāles 
        pils parks
56.413713,  24.024800
www.rundale.net

 Izcils Eiropas vēsturisko baroka dārzu paraugs
 Rožu dārzā aplūkojamas 2230 rožu šķirnes, no tām vēsturiskās – 600
 Lielākais pils parka ansamblis Latvijā, ietverot Rožu dārzu, Franču dārzu un Mežaparku

  

Maksas (parks)

Bezmaksas (parks)

Maksas (muiža/pils)

Bezmaksas (muiža/pils)

Parkā pieejams gids:

Latviešu valodā

Lietuviešu valodā

Angļu valodā

Vācu valodā

Krievu valodā

Franču valodā

Stāvlaukums 

Parkā pieejama tualete 

Rotaļu/āra aktivitāšu 
laukums

Telšu vieta

Piknika vieta

Ēdināšanas 
pakalpojumi
Viesu nams/viesnīca/
apartamenti

Velo noma

Zirgu izjādes

Parks pieejams ar 
mājdzīvniekiem 

Pieejamas izglītības 
programmas

Pieejamas degustācijas

Telpu noma

Vairāk informācijas par ēdināšanas, 
nakšņo šanas 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.

http://www.ilzenbergas.lt/
http://www.neretasnovads.lv/
http://www.odzienasmuiza.lv/
http://www.mezotnepalace.lv/
http://www.mazmezotne.lv/
http://rundale.net/

