“Atpūtas un izziņas maršruts ģimenēm ar bērniem”
Maršruta garums: 42km

Maršruts piemērots divām dienām.

Ar naktsmītņu un ēdināšanas piedāvājumu iespējams iepazīties www.lielvarde.lv

1. punkts
“Uldevena pils”
Lāčplēša iela 35, Lielvārde, +371 29465792
GPS: 56.7172, 24.7997
12. gs. senlatviešu koka pils, veidota mākslinieka Agra Liepiņa vadībā, balstoties uz arheoloģisko izrakumu materiāliem. Apmeklētāji var
aplūkot dzīvojamās mājas ar nelielām dūmistabām, podnieku un kalēju darbnīcas, tērpu rekonstrukcijas un iegūt plašu informāciju par
Senlatvijas dzīvi vēlajā dzelzs laikmetā.
2. punkts
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs
Edgara Kauliņa aleja 20, Lielvārde, +371 65053759, +371 29322468
muzejs@lielvarde.lv
GPS: 56.7113, 24.8341
Andreja Pumpura Lielvārdes muzejs atrodas senajā Lielvārdes muižas klētī Daugavas krastā jau kopš tā atklāšanas 1970. gadā. Šeit
ikviens var smelties spēku Lielvārdes jostā un atrast tajā savu rakstu zīmi iegūt informāciju par latviešu tautas varoņeposa autoru Andreju
Pumpuru un Lielvārdi, kā arī uz brīdi kļūt par Lāčplēsi, Laimdotu vai Spīdalu un izcīnīt spraigo cīņu ar Tumšo bruņinieku.
Līdzās Andreja Pumpura Lielvārdes muzejam atrodas Lielvārdes parks. Lielvārdes parks ir Valsts nozīmes aizsargājams dabas objekts.
Tā teritorijā atrodas aizsargājami dendroloģiskie stādījumi. Parka teritorijā iekārtots Skulptūru dārzs, kur savulaik atradusies Lielvārdes
muižas pils ar sešām kolonnām, terasēm un rožu stādījumiem. Skulptūru dārzā apskatāmas 16 koka skulptūras, kurās atveidoti tēli no
eposa “Lāčplēsis”. Parka teritorijā atrodas iespaidīgais dižakmens “Lāčplēša gulta”, kas ir neregulāras formas un tā svars ir 80 tonnas.
Blakus atrodas tā sauktā “Lāčplēša sega”, kas ir no akmens atšķeltā daļa, kuras svars ir 22 tonnas. Teikas vēstī, ka Lāčplēsis naktī nākot
atpūsties uz akmens.
Parka teritorijā skatāmas Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas. Lielvārdes viduslaiku pilsdrupas ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.
Mūra pils ar nocietinājuma valni pēc vācu krustnešu norādījumiem celta 13. gs. sākumā senās lībiešu koka pils vietā. Tā vairākkārt cietusi
karu darbībā un atkal atjaunota, bet kopš 1613. gada ir drupu stāvoklī. Drupas iekonservētas 1987. gadā pēc arhitekta G. Erdmaņa
projekta.

3. punkts
Atpūtas centrs “Trušu karaliste”
“Druvas”, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, +371 29540008, +371 22385871, +371 20646466
Nona.fabere@inbox.lv , www.trusukaraliste.lv
GPS: 56.7751, 25.0078
Lēdmanes pagastā, Ogres upes krastā, vairāku hektāru platībā atrodas sakopta teritorija, ko dēvē par “Trušu karalisti”. Šī ir vieta, kur mīt
visdažādāko nokrāsu un lieluma truši. Trušu sadzīve notiek skaisti veidotās pilīs un muižās, kas labi iekļaujas apkārtējā vidē, radot
asociācijas ar pasaku mežu. Bez trušiem karalistē mitinās arī komunikabli āži, Mangalicas cūciņas, zosis un krāšņas mandarīnpīles.
Iepriekš piesakot iespējams nobaudīt pankūkas kopā ar gardu tēju vai kafiju. Atkarībā no sezonas teritorijā iespējams pārvietoties pa velo
taku vai doties izbraucienā ar slēpēm. Vasaras sezonā apmeklētājiem pieejama 2.6km gara baskāju pastaigu taka.
4. punkts
Tematiskais izklaides parks ABpark - „Avārijas Brigāde”
“Vēsmiņas” Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads, +371 29 279 303
info@abpark.eu , www.abpark.eu
GPS: 56.7840, 25.0176
Parks savu darbību uzsāk 2017. gada maijā un piedāvā lielisku visas dienas izklaidi brīvā dabā ģimenēm ar bērniem. Apmeklē un iepazīsti
animācijas filmas „Avārijas Brigāde” varoņus īpaši veidotā spēļu pilsētiņā, pirmo dinozauru taku Latvijā, ūdens spēļu laukumu (Spray park),
leļļu taku un virvju trasi mazajiem, kā arī citas interesantas atrakcijas.
5. punkts
Jumpravas “Gaiļu” dabas taka
"Gaiļi", Jumpravas pagasts, Lielvārdes novads, +371 29423278, +371 650057678
GPS: 56.6788, 25.0171
Taka iepazīstina ar dzīvi mežā, ar Latvijas mežos sastopamajiem augiem. Takā var aplūkot lapsu alas, bišu dravu, dobumu, kur mājo
pūces kā arī iepazīties ar bebru nedarbiem. Taka piemērota ģimenēm ar bērniem. Šeit ierīkota arī meža klase un labiekārtota ugunskura
vieta.
6. punkts
Senlietu istaba – Jumpravas pagasta vēstures ekspozīcija
Daugavas iela 6, Jumprava, +371 25450061, +371 65057616
GPS: 56.6760, 24.9714
Kopumā ekspozīciju veido ap četriem simtiem eksponātu, kurus kolekcijas veidotāja J. Paiča krājusi no 1989. gada. Iespējams aplūkot
mūsu tautas pagātnes liecības — darbarīkus, sadzīves priekšmetus, mūzikas instrumentus, mēbeles, grāmatas u. c.

