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Visiems besidomintiems kultūros paveldo
prieinamumo didinimu, turizmo plėtra

Veisiejų regioninio parko direkcijos lankytojų centras
Veisiejuose XV a. buvo įkurtas karališkasis Veisiejų dvaras, kurį didysis kunigaikštis Aleksandras 1501 m.
skyrė valdyti savo vėliavininkui J. Glinskiui. Vėliau Veisiejai tapo Masalskių nuosavybe.
1628 m. A. Masalskis vieną iš jam priklausiusių ežerų Seinų apylinkėse iškeitė į 100 000 plytų ir pradėjo
mūrinės pilaitės statybas Veisiejuose. Iš minėtų plytų pastatyti centriniai dviejų aukštų dvaro rūmai. O
etmonas V. Masalskis XVIII a. pabaigoje užbaigė U raidės formos reprezentacinius klasicistinės
architektūros su vėlyvojo baroko epochos elementais rūmus, pristatydamas du fligelius.
Tarpukario laikotarpiu centrinė rūmų dalis ir rytinis fligelis sunyko ir buvo nugriauti. Iki mūsų laikų išliko tik
dešinysis, kuris yra senosios Europos kultūros žymes liudijantis buvusio dvaro dalis – vienas seniausių
(1743 – 1745 m.) pastatų ne tik Veisiejuose, bet ir apylinkėse.

Veisiejų regioninio parko direkcijos
lankytojų centras (buvusių Veisiejų

dvaro sodybos fragmentai)

Kontaktai: Santarvės g. 9, Veisiejai, Lietuva
Tel.: (+370-318) 56234, (+370-318) 56782
El. paštas: lankytojucentras@veisiejuparkas.lt
www.veisiejuparkas.lt
Darbo laikas:
I – IV: 8.00 – 17.00 val.
V: 8.00 - 15.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 - 12.45 val.

  
GPS: 54.099930, 23.693056

  

Maršrutas pietų Dzūkijos regione
1. Druskininkų miesto muziejus.
2. Druskininkų gydykla.
3. Karolio Dineikos sveikatingumo parkas.
4. Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblis.
5. Leipalingio dvaro sodybos rūmai.
6. Veisiejų regioninio parko direkcijos
lankytojų centras (Veisiejų buvusio dvaro
sodybos fragmentai).

Tai vienas iš 6 objektų pristatomų pietų Dzūkijos regiono maršrute,
rekomenduojamų žmonėms su negalia ir visiems besidomintiems patogesniu
prieinamumu.

Restauravus išlikusią dvaro dalį, joje įsikūrė Veisiejų regioninio parko lankytojų centras ir parko direkcija.
Lankymui pritaikyti dvaro rūsiai, kuriuose išsaugoti autentiški vėlyvojo baroko stiliaus skliautai.
Ekspozicijoje pristatomas regioninis parkas: kalvotasis Šlavantų kraštas, Ančios kraštovaizdis, ežeringosios
Kapčiamiesčio ir Veisiejų apylinkės, istorinė, gamtinė, kultūrinė ir turistinė informacija. Kadangi Dzūkija nuo
seno garsėja svetingais žmonėmis ir tradiciniais amatais, tad austų juostų motyvas lydi lankytoją nuo pat
ekspozicijos pradžios iki pabaigos.
O šalia krašto kultūrinį savitumą atskleidžiančių elementų sutinkama ir išskirtinė gamtinė vertybė - Europinė
medvarlė. Dvaro sodybos fragmentus juosia XVII a. tarp dvaro rūmų ir ežero įkurtas vienas seniausių parkų
Lietuvoje, kuris 2007 m. paskelbtas gamtos paveldo objektu. Dabar apie 17,5 ha parke auga maždaug 50
skirtingų rūšių 2 000 medžių. Jame žaliuoja gamtos paminklas – 200 metų senumo Veisiejų uosis.
Svarbiausias parko elementas – labai aukštų, ratu sodintų 22 mažalapių liepų ratas. Parko pakraštyje
pastatytas paminklas tarptautinės esperanto kalbos kūrėjui Liudvikui Zamenhofui, kuris gyvendamas
Veisiejuose ir dirbdamas čia gydytoju, sukūrė esperanto kalbą.
Tiltelis per kanalą vadinamas Meilės tilteliu. Šalia parko telkšančiame ežere yra fontanas su šviesos
instaliacijomis.

Sužinoti daugiau

Objekto prieinamumas žmonėms su negalia
Automobilių stovėjimo aikštelė pritaikyta žmonėms su negalia, prie objekto.
Patekimas į objektą - yra pandusas / įrengtas keltuvas (Į pastatą yra du įėjimai, pagrindiniu patenkama
įrengtu pandusu, kitu keliaujant lygus įvažiavimas ir keltuvu nusileidžiant laiptais).
Patogu judėti objekte – kliūčių nėra.
Objekte įrengtas keltuvas (yra iškvietimo mygtukas).
Objekte yra pritaikytas neįgaliųjų tualetas.

Sužinoti daugiau

Daugiau vietų, pritaikytų lankymui galima rasti svetainėje www.beslenksciu.lt/turizmas-visiems/
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