7. augusts. Sestdiena.
Uz Tukumu, pēc smukuma un veselīgas pastaigas Valguma pasaulē!
Plkst. 8: 00 izbraucam no Limbažu kultūras nama
Rīta Kafijas pauze, kāda no Uzspildes stacijām ceļa uz Tukumu.
Un tad jau sveiks Tukums! Skaistā rožu mazpilsēta ar
mūsdienu dzīves spraigumu – viens otru nekādi netraucē!
2013.g. 18.maijā Tukumā, Katrīnas laukumā uz kādas mājas
brandmūra tika atklāts savdabīgs vides objekts - Imanta
Ziedoņa dzejolis „Tukums”. Dzejolis stāsta, kāds Tukums ir
izskatījies agrāk un kādu to tukumnieki vēlas saglabāt arī
nākotnē. Arvien populārākas kļūst rindas, ko Imants Ziedonis
šajā dzejolī ir uzrakstījis un daudzi tukumnieki nebeidz citēt:
„Ļauj man iet pasaulē smukumā , tā kā ķirši zied Tukumā!”
Dodamies ceļojuma pa Tukumu ar vietējo gidu
Livonijas ordeņa pils tornis ir Tukuma vecākās ēkas - Livonijas ordeņa
pils, kas celta ap 13.gs., fragments.
Uzskata, ka pils celtniecība Tukumā uzsākta 1277.gadā. Pili apjozis 7,5
metri augsts un 1,6 metri biezs mūris. No lielās Livonijas ordeņa pils
saglabājies vien neliels mūra fragments, savukārt 18.gadsimtā uzbūvētajā
pils tornī pārmaiņus atradušās telpas gan cietuma, gan kroņa magazīna
(labības klēts) vajadzībām. Tagad te atrodas Tukuma pilsētas vēstures
muzejs.
Ieskatīsimies Durbes pils
dārzā un apmeklēsim pili.
Durbes pils ir viena no
interesantākajām klasicisma pilīm Kurzemē. Tā uzbūvēta jau
1671. gadā un vairākkārt pārbūvēta. Pašreizējo izskatu pils
ieguvusi 1820.-1923. gadā pēc arhitekta J. G. Ā. Berlica
projektētajām pārbūvēm. Šobrīd atjaunotajās pils izstāžu
zālēs apskatāmas dažādas kultūrvēstures izstādes par
muižām, savukārt pils 1. stāva zālēs - lauku muižas 19. gs.
interjers. Hejā hejā , pusdienas ir nopelnītas.
Esam laimīgi un dodamies tālāk uz Valguma pasauli. Šo Valguma Pasaules kompleksu no abām
pusēm apskalo ūdeņi - vienā pusē atrodas dziļais un noslēpumainais Valguma ezers un otrā
pusē - Slocenes upe. Teritorija atrodas Ķemeru nacionālā parka teritorijā, tāpēc šeit var
sastapt aizsargājamus un retus Latvijas dabai
raksturīgos augus.Šī ir īpaša vieta, kur daba
satiek cilvēku un mēs mācam būt daļai no tās.
Šeit mēs apmeklēsim Baskāju un Mākslas
takas vai vienkārši būs atpūtu svaigā gaisā,
šeit Valguma pasaulē iespējams izbaudīt
virkni aizraujošu piedzīvojumu.
Limbažos atgriezīsimies ap pl. 21:30.
Cena: 35 €
Cenā ietilpst: autobusa noma un pavadošā gida pakalpojumi .
Cenā neietilpst: apmeklējumu maksas, ēdināšana.

