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Pirmajā dienā, lai iepazītos ar pilsētu, var
izmantot audio maršrutu “Senās Rēzeknes
pēdās” – atklāj pilsētas vēsturi un tās nozīmīgākos
objektus, izmetot loku gan pa moderno, gan pa senāko
pilsētas daļu. Tas ir divus kilometrus garš, viegli izstaigājams
maršruts, un tā pamatā ir gan pilsētas viesu, gan arī pašu
rēzekniešu atzinīgi novērtētie vēsturiskie ēku sienu gleznojumi,
kas nu jau kļuvuši par vienu no pilsētas vizītkartēm. Audio gids ir
lejupielādējams bezmaksas aplikācijā “Qwixi Tour”, un tā ir lieliska
iespēja apvienot nesteidzīgu pastaigu ar izglītojošu ekskursiju (bez maksas).
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Radošo pakalpojumu centrs
„Zeimuļs” – Pleikšņu
kalns – Spriņģu pilskalns –
Ančupānu skatu tornis –
Svētās Trīsvienības
Evaņģēliski
luteriskās
baznīcas tornis
(24 km)
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Rēzekne – Krāslava –
Krāslava –
Kombuļi – Mākoņkalns –
pilsēta Latvijas
Malta – Rēzekne
austrumos. 1729. gadā
(280 km)
Jans Ludvigs Plāters, Latgales
un Daugavpils stārasts, atpērk
Krāslavu no Čapsku dzimtas par 14 000
dālderiem. Tajā pašā gadā viņš pārceļas
no Indricas muižas uz Krāslavu, kas pieder viņa
pēctečiem gandrīz divsimt gadus – līdz pat īpašuma
atsavināšanai pēc Pirmā pasaules kara 20. gadsimta 20-jos
gados. Ap 1750. gadu Konstantīns Ludvigs Plāters uzsāka celt
divstāvu mūra ēku ar mansarda jumtu – grāfu rezidenci.
Krāslavas pils apskatāma no ārpuses, bet noteikti viss pils
komplekss ar parku ir apmeklējuma vērts.
Iepriekš piezvanot, var paviesoties pie keramiķiem Valda un
Olgas Pauliņiem (t. 29128695).
Skaists skats uz pilsētu paveras no viena no Latvijas augstākajiem koka
skatu torņiem – Priedaines skatu torņa.
Mākoņkalns, saukts arī par Padebešu kalnu (249 m v.j.l.). Mākoņkalnā ierīkota taka,
un ir apskatāmas Volkenbergas pilsdrupas. No tā paveras ainaviski skati uz Rāznas
ezeru un mežu masīvu. Pili ar mūra aizsargsienu uzcēla Livonijas ordenis 13. gadsimtā.
Tā sastāvēja no priekšpils un galvenās pils, kurai bijusi trapeces forma ar sienu garumu 62 un
52 metri. Ir ziņas, ka pirms tam šeit bijusi latgaļu koka pils.
Maltas zirgu pasta stacijas muzejs ar bagātīgu eksponātu krājumu atspoguļo ne tikai novada
vēsturi, bet visas Eiropas sauszemes transporta sistēmas vēturi.
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