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Bebrenes muižas ansamblis
Bebrenes pils komplekss atrodas Bebrenes parkā, kas ir viens no izteiksmīgākajiem angļu ainavu stila parkiem Latvijā. Pils
kompleksā ietilpst 1896. gadā būvētā grāfu Plāteru-Zībergu pils (tagad Bebrenes vidusskola), pils vārti, virtuves ēka, muižas
pārvaldnieka māja, namiņš virs pagraba, dzirnavas (1836.g.) un zirgu staļļi.
Pils celtniecību 19. gs. beigās uzsāka grāfs Staņislavs Kostka Plāters-Zībergs, kam piederēja Bebrenes muiža. Galvenā pils
ēka būvēta franču renesanses stilā (poļu arhitekts L. J. L. Markoni, 1834.-1919.). Līdz mūsdienām daļēji ir saglabājusies
pazemes eja no pils pagraba uz virtuves ēku. Bebrenes jaunajos kapos ir saglabājusies arī grāfu dzimtas kapliča (celta 1875
g.).
Adrese: Bebrene, Bebrenes pagasts, Ilūkstes nov., LV-5439
Fakss: +371 65407908
E-pasta adrese: benita63@inbox.lv
Mājas lapa: http://www.bebrene.lv,http://www.ilukste.lv,http://www.manabebrene.lv
Koordinātes: 56°4'2.7" N, 26°7'51" E
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Ekskursijas: Ir
Ēdināšana: Ir
Kultūrvēsturiskie objekti
Apraksts: Muižas kompleksa galvenās ēkas celtniecība pabeigta 1896. gadā, to projektējis poļu – itāļu mākslinieku un arhitektu
dzimtas pārstāvis arhitekts L. J. L. Markoni. Bebrenes pili viņš projektējis franču renesanses stila ietekmē. Ēka līdz mūsdienām
nonākusi mazliet pārveidotā izskatā: 1960. gadā mansarda stāva vietā tika uzcelts trešais stāvs.
Pils pirmajā stāvā atradās reprezentācijas telpas, bet otrajā stāvā - dzīvojamās telpas. No bufetes telpas bija noeja
pagrabā un tālāk pa pazemes eju uz attālāk stāvošo virtuves ēku. Pazemes ejas viena daļa ir saglabājusies un ir pieejama
apskatei, pazemes ejas otrs atzars savienojis pili ar baznīcu, nav pārbaudīta leģendas versija par pazemes eju no pils uz
kapliču.
Parka ieskautās grāfu Plāteru – Zībergu muižas teritorijā var nonākt caur grezniem vārtiem (19.gs.). Visu muižas
kompleksa teritoriju ieskauj sarkano ķieģeļu žogs, kas pāriet mūrētu stabiņu žogā ar koka starpsienām. Šādas konstrukcijas
žogi 17.-19. gs. bija sastopami samērā bieži gan lauku muižās, gan pilsētās. Tagad šie žogi ir saglabājušies tikai dažās vietās
visā Latvijā un tikai fragmentāri. Bebrene ir tā vieta, kur šī žoga konstrukcija lielā teritorijas daļā ir saglabājusies.
Bebrenes muižas kompleksā ir saglabājušās virtuves ēka, pārvaldnieka māja, namiņš virs ledus pagraba, dārznieka māja
ar augļu pagrabiem, kalpotāju māja, muižas staļļi, dzirnavas ar dzirnavnieka māju. Dzirnavas sāktas būvēt 1836. gadā, tās tika
darbinātas ar tvaika dzinēja palīdzību, tur saglabājušās darba iekārtas – tai skaitā arī kļavas koka zobrats. Dzirnavnieka māja ir
izcils Bebrenes vecās koka arhitektūras būvniecības paraugs.
Apmeklētāji tiek aicināti iepazīt gan muižas kompleksu ar parku, gan Bebrenes Romas katoļu baznīcu. Īpaši
pārsteigumi sagaida pils pagrabos! Pils kučierim var pasūtīt vizināšanos karietē un izjādes ar zirgiem.
Izjādes
Apraksts:

Pa Bebrenes muižas pils parka teritoriju pēc iepriekšējas pieteikšanās notiek vizināšanās zirga karietē
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