ZVĀRTAVA - GAUJIENA – APE
04.06.2022.

apskates vietas un objekti

Izbraucam no Limbažu kultūras nama 7:00, dodamies uz
vienu no spilgtākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā....
Tā ir Zvārtavas pils - vēsturiskā šarma un mākslas
mīļotājiem! Gleznainajā Gaujienas pagastā, Zvārtavas ezera
krastā 1881.gadā barons Gotlībs fon Ferzens ar sievu Luīzi
lika pamatus savai dzimtas ligzdai-Zvārtavas pilij. Tagad
Pils pieder Latvijas Mākslinieku savienībai, un tieši šis fakts
ir pamats pils unikalitātei. Pilī ir saglabājies neogotikas
interjers, koka kolonas vestibilā, oriģinālās parketa grīdas,
mēbeles un stikla kupols ar vitrāžām, caur kurām gaisma
dažādos toņos veido zīmējumus uz sienām un grīdas. Un
Zvārtavas pils slieksnī iekaltie vārdi:
“HIC HABITAT FELICITAS, NIHIL MAILI INTRET”,
“Te mājo laime, neviens ļaunums neienāks” šie vārdi ir
sargājuši gan pils saimniekus , gan sargā laipni aicinātos
viesus.
Tiekamies ar vietējo gidu, un iepazīsim, šo unikālo pili.
• Ekskursija pilī ar vietējo gidu – 4.50 €/pers.; 3.50 €
Dodamies tālāk , “Gaujiena – mana paradīze” ,tā teicis
izcilais komponists Jāzeps Vītols. Kad Latvijas valsts par
īpašiem nopelniem viņam piešķīra daļu no Gaujienas muižas
un parka. Īpaši izceļas kādreizējā muižas aldara māja, kas
celta šveiciešu stilā un tagad ir izcilā Latvijas klasiskās
mūzikas pamatlicēja Jāzepa Vītola muzejs. Ieskatīsimies
Jāzepa Vītola memoriālais muzejs "Anniņas".
Un vēl šajā teritorijā izveidota mūzikas pastaigu taka, kur
vienlaicīgi var skatīt dabas ainavas un iemēģināt roku āra
mūzikas instrumentu spēlē. Stāvajās nogāzēs izveidotās
brīvdabas terases aicina apstāties un ieklausīties, kā daba runā
ar cilvēku.
• Ekskursijas /Apmeklējuma maksa 3 €.
Mums ir paredzēta pusdienu pauze.
Lūk mazā, jauka, pilsēta Ape - pierobežas mazpilsēta ar
latviešu, igauņu un krievu tradicionālajām iezīmēm ēku
celtniecībā. Vēl mēs daudz ko citu uzzināsim, dosimies uz
memoriālo māju Apē, Dzirnavu ielā 24, kur dzīvoja latviešu
rakstniece, dzejniece, dramaturģe un tulkotāja Elīna Zālīte ,
atceramies ,ja nav izlasīts romāns “Agrā rūsa” ,gan jau būs
redzēta filma.

EUR 35

Apē,mums ir jāapseko viens no populārākajiem dabas
objektiem Vecās un Jaunās Raganu klintis - atsegumi
Vaidavas upes krastā.
• Ekskursijas /Apmeklējuma maksa 3 €.
Jaunlaicenes muiža Jauka Pastaiga! Tiksim visu labu Apei un
dodamies Alūksnes augstienes augstākā paugurā kāpt,
Dēliņkalnā kura absolūtais augstums sasniedz 271,5 m, Skatu
torņa augstums 27 metri, no kalna D nogāzes paveras skaista
mežiem apaugušu pauguru un pļavu mozaīkainava.
Mājupceļš. Atgriešanās Limbažos ap pl. 21:00.
Cena: 35 €
Cenā iekļauts: autobusa noma, gida pakalpojumi.
Cenā nav iekļauts: Apmeklējumu izmaksas, cita ēdināšana.
Papildus izdevumi: Pusdienas, ieeja apskates objektos.
Lai jauks ceļojums!!
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