Vācu krustnešu leģendas Latgalē
Daugavpils – Mākoņkalns – Rēzekne – Ludza - Viļaka
Krustneši pēdas ir atstājuši arī Latgalē! Leģendām vītos stāstus dzirdēsiet viscaur
Latgalei. Maršrutam pamatā leģenda par Latgales Mākoņkalna pils ķēniņu
Volkenbergu.
Maršruta garums Latgalē: ~390 km
Maršruta ilgums: 2-3 dienas
Pēc Volkenbergas pils valdnieka un valdnieces nāves palikušas viņu trīs meitas:
Roze, Lūcija un Marija, starp kurām arī sadalīti visi Volkenbergas pils plašie
īpašumi. Katra no māsām uzcēlusi uz mantotās zemes sev pili. Pirmā pili uzcēlusi
sev Roze, kas nosaukta par Rēzekni, vēlāk arī Lūcija (Ludzu) un Marija (Viļaku).
Kādreiz tik varenā pils Volkenberga Padebešu kalnā panīkusi un sabrukusi.
Vecpils (Naujenes) pilskalns - izvietojies pašā Daugavas krastā. Apdzīvots 8.13. gs. Pilskalnā redzamas 1275. gadā celtās Livonijas ordeņa Daugavpils
komturijas pils (Dinaburgas pils) pamatu drupas un miniatūrs pils makets
(1997). Līdzās pilskalnam ierīkota atpūtas vieta – Bruņinieku laukums, kurā
katru gadu bruņinieku un galma dāmu kārtā tiek celti cilvēki, kas veikuši
ieguldījumu Naujenes pagasta attīstībā. Naujenes bruņinieka tituls piešķirts Valsts
eksprezidentam Guntim Ulmanim, kā arī daudziem Latvijā pazīstamiem
politiķiem. Pilskalnu var apiet no otras puses, ejot gar Daugavas krastu, +371
65471321;
Dinaburgas pils makets Markovas takā Daugavas loku dabas parkā. Otrā gadu
tūkstoša sākumā šeit atradusies Novenes pils. Šeit 1275.g. Livonijas ordeņa
maģistrs Ernests fon Rāceburgs lika pamatus Dinaburgas pilij – cietoksnim
Daugavas krastā. Pils šeit atradās līdz 1582. gadam, kad to pārcēla uz tagadējo
vietu. Šobrīd pilskalnā var apskatīt pilsdrupas un pils maketu mērogā 1:40
(būvējis Daugavpils tautas mākslinieks Igors Manžoss). Daugavas ielejas labā
krasta nogāzi pie bij. Juzepovas muižas aizņem mežaparks ar neparastiem
kokiem un augiem. Staigājot pa pilskalnu var apmeklēt Bruņinieku ceļu, Mīlnieku
un Vēlēšanās tiltiņu un Bruņinieku laukumu.
Mākoņkalns - Livonijas ordeņa galvenā mītne Latgalē, leģendārā ķēniņpils;
Rēzeknes pilskalns - no 9. līdz 13. gs. nocietināta seno latgaļu dzīvesvieta, no
13. gs. beigām līdz pat 16. gs. vidum - Livonijas ordeņa fogta rezidence. 17. gs.
beigās pils vairs netika apdzīvota. Rozenavas fogtijas sēdeklis Rēzeknes upes
krastā;
Ludzas pilsdrupas - 1399.gadā celtā varenā ordeņa aizsardzības pils slāvu
uzbrukumu atvairīšanai, leģendas par Lūciju un Ļucinas pils celtniecību
mājvieta;
Marienhauzenas pils – pilsdrupas uz Viļakas ezera salas.
Tuvākās naktsmītnes:
Daugavpils rajons
Dzintariņš, +371 29393941
Leo, +371 65426565, www.hotelbiplan.lv
Biplan Hotel, + 371 65440596, www.hotelbiplan.lv
Olimpija, +371 65451070
Paradīze, +371 65451551

Hotel Dinaburg, +371 65453010, www.hoteldinaburg.lv
Park Hotel Latgola, +371 65420932, www.hotellatgola.lv
Sventes muiža, +371 65425108, www.sventehotel.lv
Rudzupuķes, +371 28319326
Krāslavas rajons
Rēzeknes rajons
Atpūtas bāze „Rāzna”- 29994444; www.razna.lv
Atpūtas bāze „Rāznas līcis”- 29176687; www.raznaslicis.lv
Ludzas rajons
Viesnīca „Apsīšu smaids”, +371 5752582
Atpūtas bāze „Cirmas ezerkrasts”, +371 28332523, www.cirmasezerkrasts.lv
Viesu māja „Akmeņi”, +371 26454793, www.akmeni.lv
Viesnīca „Ludza”, +371 26342090
Atpūtas bāze „Dzerkaļi”, +371 26324735, www.dzerkali.lv
Balvu rajons
Viesu maju Zivsalas, +371 22330887
Viesu maju Starki, +371 9116971, +371 29183299

