ROKIŠKIO KRAŠTO DVARAI: ROKIŠKIS –
ILZENBERGAS
Programa:
Rokiškio dvaras vilioja ypatinga dvasia ir vienintele išsaugota grafų drabužių kolekcija. Šiame
dvare galima ne tik pajusti senovės dvasią ir pasigrožėti pačiu dvaru, jo aplinka, bet ir daug sužinoti
apie vykusį šiame dvare gyvenimą. Dvaras per savo gyvenimą turėjo daug savininkų. Nuo 16 a.
beveik 200 metų dvarą valdė Krošinskių giminė, 18 a. pabaigoje dvaro savininku tapo Ignotas
Tyzenchauzas. Jis atnaujino dvarą, apsodino parką, pertvarkė Rokiškio senamiesčio aikštę. Vėliau
dvarą valdė Tyzenchauzų giminės palikuonis – Jonas Pšezdeckis.
Dabar Rokiškio dvare – Krašto muziejus.
Ilzenbergo dvaras. Istoriniai šaltiniai apie šį dvarą yra iš įvairių laikotarpių. Pirmos žinios apie šį
dvarą pasirodo 16 a. pradžioje. Dvaras buvo įkurtas 1515 m. bajorų fon Kersenbrockų giminės.
Sudėtinga dvaro istorija. Keitėsi laikai, keitėsi dvaro valdytojai: bajorai Heikas, Korfai ir Zakenas,
bajorai von Orgies -Rutenberg, bajorai Dimšos ir Majoresku, okupacinės valdžios, Nepriklausomos
Lietuvos valdžios ir galiausiai UAB “Ilzenbergo dvaras”. Jame įkurtas biodinaminis ūkis – vienintelis
toks Lietuvoje, didžiausias Baltijos šalyse. Ilzenbergo dvarvietė jau sugrįžo prie savo istorinių šaknų.
Ilzenbergo dvaras – tai ne tik dvaras su parku, čia verda bendruomenės gyvenimas ir organizuojamos
ekskursijos – kelionės su dvaro gidu po dvaro parką, rūmus ir ūkį su Ilzenbergo ūkio produktų
degustavimu.
Ryte 8.00 val. išvykimas iš Šiaulių, iš aikštelės Gegužių gatvėje – Akropolis, 8.15 val. –
Tilžės gatvė, stotelė prie Kurijos. Kelionė į Rokiškį. Apie 11 val. atvykstame į Rokiškio dvarą –
Rokiškio krašto muziejų. Čia jūsų laukia edukacinė programa “Sugrįžusios gyventi”*. Tai –
Tyzenchauzų giminės moterų pasakojimas apie savo gyvenimus, nuveiktus darbus – parašytas
knygas, nutapytus paveikslus, pastatytas bažnyčias…
Aplankome muziejaus ekspozicijos sales, skirtas grafų šeimos vaikams, grafų menes, atkurtą
dvaro valgomąjį. Atskiroje salėje pamatysime Rokiškio didikų drabužių bei aksesuarų kolekciją.
Toliau – ekskursija Rokiškio senamiestyje ir Šv. Mato bažnyčioje (su vietiniu gidu)*. Rokiškyje,
grafų iniciatyva, 1868 -1885 m. buvo pastatyta Rokiškio Šv. Mato bažnyčia – gražiausias Lietuvos
neogotikinis ansamblis. Pirmas bažnyčios architektūrinis projektas buvo parengtas Fridricho
Gustavo fon Šachto, o vėliau tobulinamas austrų architekto Georgo Vernerio. Pamatysime bažnyčią,
kuri stebina žymių Europos meistrų darbais: prancūzų skulptoriaus P. Puosielgne – Rusand sukurtu
bronziniu paauksuotu altoriumi, austrų skulptoriaus Oto Kionigo bronzinėmis Tyzenchauzų
skulptūromis, belgų skulptoriaus Gerardo Bonaro darbais, garsiųjų belgų brolių Gojerių dirbtuvėse
sukurtais unikaliais medžio dirbiniais, latvių kalvio Juzefo Stoldlerio tvorelėmis ir vartais, austrų
vitražais, visame pasaulyje garsėjusios vokiečių Valkerių firmos vargonais ir kitais meno kūriniais.

Aplankysite ir bažnyčios požemius, kuriuose ilsisi visų trijų Rokiškio dvarą valdžiusių giminingų
dinastijų (kunigaikščių Krošinskių, grafų Tyzenchauzų ir grafų Pšezdieckių ) atstovai.
Rokiškio svečius stebina Nepriklausomybės aikštė – vienintelis Lietuvoje tokio lygio išlikęs
klasicistinis urbanistinis paminklas. Pamatysime joje stovinčią skulptoriaus Roberto Antinio 1931 m.
pastatytą paminklą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui bei skulptorių L. ir G. Žuklių,
architekčių N. Bučiūtės, L. Markejevaitės Rokiškio 500 – osioms metinėms sukurtą paminklą “Arka”.
Pagal galimybę, pasivaikštome 2012 m. rekonstruota Tyzenchauzų alėja.
Rokiškis dar ir langinių miestas. Pasivaikštome tapytų langinių gatve.
Keliaujame į Ilzenbergo dvarą. Dvarą rasime Ilzenbergo kaime, Juodupės seniūnijoje, Rokiškio
rajone. Ilzenbergas – Ilzes dvaras – Ilzes muiža – Ilzenberg (vokiškai).
Ekskursija po dvaro sodybą: rūmai, Amatų namas, patrankos ir šimtmetinis parkas su Meilės tiltu į
ežerą, ąžuolas galiūnas. Dalyvaujame “Ilzenbergas” ūkio biodinaminės, ekologinės, gamtinės
žemdirbystės išaugintų produktų, patiekalų degustacijoje* (jogurtas, sūriai, duona, pyrago
gaminiai, arbata).
Kelionė į namus: Ilzenbergas – Biržai -Šiauliai (180 km).

Keliones kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Į kelionės kainą įskaičiuota :
*Transportas;
*Kelionės vadovas, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Rokiškis. Krašto muziejus. Bilietas – 3 €. Gidas po muziejų – 10 €/grupei;
*Rokiškis. Krašto muziejus, edukacinė programa “Sugrįžusios gyventi”. Kaina – 3 €;
*Rokiškis. Ekskursija po senamiestį ir bažnyčią -15 €/ grupei;
*Ilzenbergo dvaras. Ekskursija ir Ūkio produktų degustavimas – 11 €/žm.
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Informacija /registracija tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita, Virginija

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

