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Atpūtas komplekss "Lielbornes muiža"
Atpūtas komplekss
Iedomājoties par muižu, prātā uzzīmējam kungu māju jeb pili, apkārt skaistu parku, upi vai dīķi, noteikti kādu krogu. Kāda
izcila muižnieku izklaide un naktsmājas – laipni lūgti Lielbornes muižā!
Lielbornes muiža ir vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies dabas parka „Daugavas loki“ teritorijā. Kungu māja, kas ir
raksturīgs vasarnīcu stila piemineklis Augšzemē, var lepoties ar savām dekoratīvi izstrādātajām konstrukcijām un apdares
detaļām, kas rada savdabīgu māksliniecisko iespaidu. Šobrīd apskatāma, iespējams, 18 gs. celtā vecā pils, kā arī 19. gs.
pirmajā pusē klasicisma stilā celtā jaunā pils. Lielbornes muižas kungu mājas jaunākā daļa pārbūvēta 19. gs. beigās un 20. gs.
sākumā. Kungu māja, kas ir raksturīgs vasarnīcas stila piemineklis Augšzemē, var lepoties ar savām dekoratīvi izstrādātajām
konstrukcijām un apdares detaļām, kas rada savdabīgu māksliniecisko iespaidu.
Lielbornē jūs gaida terasēs veidots senais parks un 2 km gara reljefaina pastaigu taka. Parka apgaismojums, apmetot loku
kungu mājas priekšā, aizvedīs jūs līdz pat dzirnavu dīķim un ūdenskritumam. Vēsturiskās vietās izbūvētas atpūtas vietas, no
kurām paveras skats uz dzirnavu drupām, dīķiem, Bornes upes straujteci un Daugavas lokiem. Muižas parkā apskatāmi divi
dižkoki: ozols un vīksna, apmeklētāju acis priecēs arī lapegles un neparasti skaista priede. Seno koku paēnā vietu atrod aizvien
jauni dekoratīvie stādījumi, kas harmoniski sadzīvo ar turpat augošajiem savvaļas augiem.
Bez pastaigām pa plašo muižas parku, fotografēšanas vai vienkārši meditēšanas Daugavas krastā, pie mums atradīsiet arī
aktīvas izklaides iespējas. Bērniem izveidots atraktīvs rotaļu laukums, jauniešiem virvju trase un kāpšanas siena. Azartiskākie
varēs mēroties veiklībā uz balansa lentēm (Slack line) vai āra trenažieriem. Muižas viesiem piedāvājam velosipēdus, laivu
braucienus, ziemā izbraucienus ar kvadracikla kamanām, organizējam izjādes ar zirgiem, tai skaitā reitterapiju.

Muižas komplekss sniedz plašas nakšņošanas iespējas. Kempings vairāk uzrunās īstus dabas mīļotājus un aktīvās atpūtas
cienītājus, kā arī tos, kuri būs devušies Daugavas loku velo vai laivu braucienā. Savukārt lielāka komforta cienītājiem,
piemērotāka būs nakšņošana muižas kungu mājā.
…”Malks gardas rīta kafijas un saproti, ka paliec Lielbornes muižā vēl vienu atpūtas un iespaidu pilnu dienu.”
Adrese: Lielborne, Salienas pagasts, Daugavpils nov.
E-pasta adrese: nora@durbe.edu.lv
Mājas lapa: http://www.lielbornesmuiza.lv/
Koordinātes: 55°51'48.7" N, 26°58'22.8" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Kultūrvēsturiskie objekti
Apraksts: Lielbornes kunga māja šobrīd ir ļoti nolaista. No pārējām muižas ēkām saglabājusies t.s. vecā pils un saimniecības
ēkas. No tuvējām dzirnavām palikušas tikai drupas.Lielbornes muižas skats redzams V. Z. Stāfenhāgena gravīru albumā. Tajā
laikā kungu māja sastāv no trīs daļām – vecās pils, savienojošās daļas un jaunās pils. Vecā pils varētu būt 18. gs. celtne. Tā ir
divstāvu, segta ar stāvu divslīpu jumtu. Fasādē redzami pilastri. Savienojošā daļa ir vienstāva. Tai seko 19. gs. pirmajā pusē
celta ēka klasicisma stilā. Nama centru izceļ rizalīts ar trīsstūra frontonu un balkonu virs lieveņa. Ēkas priekšā ielokā vijas
ceļš. Tā mala nožogota ar sētiņu, bet attālāk izvietots skatu laukums, jo no augstā pakalna, uz kura atradās muižas centrs,
pavērās skaists skats uz apkārtnes laukiem, zemnieku mājām un Daugavu. Šīs vietas jaukumu savās ceļojumu piezīmēs atzīmē
arī H. Heine.
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Dabas objekti
Naktsmītnes laukos
Aktīvā atpūta
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