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Viesu māja "Rušonas muiža"
Viesu māja
Lieliska, mierpilna atpūta Rušonas ezera krastā, komfortablā, labiekārtotā mājā ar pirti, āra džakuzī. Netālu atrodas vairāki
tūrisma objekti: 1816. gadā celtā Rušonas katoļu baznīca; apmēram 0,5 km uz A no baznīcas Rušonas ezera krastā apskatāma
1903. gadā celtā bijušā Rušonas muižas dzīvojamā ēka. Tā ir vienstāva mūra ēka ar divu stāvu centrālo daļu. Divslīpu,
centrālaja daļā četrslīpu jumts. 2007. gada vasarā notika rekonstrukcija. Rušonas muiža celta neorenesanses arhitektūras stilā.
Rušonas muižas teritorijā ir skaists ainavu parks. Rušonas ezers, kura platība ir 23,7 kvadrātkilometri, ir viens no skaistākajiem
Latgales ezeriem. Ezerā ir 10 salas, daudzas pussalas; ļoti gleznaini ir līčainie ezera krasti. Apmēram 1 km uz A no bijušās
Rušonas muižas ezerā atrodas Lielā sala jeb Upursala; salas augstākajā vietā (Upurkalnā) apskatāms 1,2 m augstais
Upurakmens - sens kultakmens
Adrese: Riebiņu novads, Rušonas muiža, Rušona, Riebiņu nov., LV-5329
E-pasta adrese: dinars@sacco.lv
Mājas lapa: http://www.rusonasmuiza.lv
Koordinātes: 56°11'16.1" N, 26°58'32.2" E
Darba dienas nedēļā: Pirmdiena - Svētdiena
Darba sezona: Visu gadu
Autostāvvieta: Ir
Tualete: WC
Mazgāšanās iespējas: Duša, Pirts, Džakuzi vanna
Ekskursijas: Ir
Inventāra noma: Laiva
Pirtis
Telšu vietas
Kultūrvēsturiskie objekti
Apraksts: 14 km uz DA no Anspokiem (17km no Preiļiem) pie Aglonas stacijas atrodas Rušona. No Rušonas ciema dodoties
pa Daugavpils- Rēzeknes šoseju uz ZA (Rēzeknes virzienā) un pēc 3,5km nogriežoties pa labi uz Jaunaglonu, 1,5km no
šosejas redzama 1816. gadā celtā Rušonas katoļu baznīca.
Apmēram 0,5km uz A no baznīcas Rušonas ezera krastā apskatāma 1903.gadā celtā bijušā Rušonas muižas dzīvojamā ēka.
Tā ir vienstāva mūra ēka ar divu stāvu centrālo daļu. Divslīpu, centrālajā daļā četrslīpu jumts. 2007. gada vasarā notika
rekonstrukcija. Rušonas muižas celta neorenesanses arhitektūras stilā. Rušonas muižas teritorijā ir skaists ainavu parks.
Rušonas ezers, kura platība ir 23,7 kvadrātkilometri, ir viens no skaistākajiem Latgales ezeriem. Ezerā ir 10 salas, daudzas
pussalas; ļoti gleznaini ir līčainie ezera krasti. Apmēram 1km uz A no bijušās muižas ezerā atrodas Lielā sala jeb Upursala;
salas augstākajā vietā (Upurkalnā) apskatāms 1,2m augstais Upurakmens- sens kultakmens.
Naktsmītnes laukos
Atpūta pie ūdeņiem
Aktīvā atpūta
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