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Pozostałości zespołu parkowo - pałacowego Ludwika Michała Paca
w Dowspudzie (portyk)
Przebiegający przez gminę szlak wodny Rzeki Rospudy:

Interesujący szlak wodny o przebiegu łączącym strefę
czołowomorenową Północnej Suwalszczyzny z obszarem
sandrowym Puszczy Augustowskiej przechodzącym w strefę nizin
Polski Środkowej.
Od źródeł znajdujących się na górach: Lisia, Jastrzębia, Przejmowa
i Słupowa do ujścia w Jeziorze Rospuda koło Augustowa - Rzeka
Rospuda ma długość około 80 km. Szlak wodny jest nieco krótszy.
Rzeka Rospuda przepływa przez część środkową Gminy Raczki.
Silnie meandrując płynie w rynnie, której krawędzie osiągają
wysokości względne dochodzące do 25 m i są mocno zerodowane.
Różnica wysokości pomiędzy jej górnym i dolnym biegiem (w
gminie) wynosi około 16 m. Jest jedną z najbardziej niezwykłych
rzek Pojezierza Zachodniosuwalskiego, na wielu odcinkach ma
charakter rzeki podgórskiej.

Jezioro Bolesty
Jezioro Bolesty jest jednym z najdłuższych na szlaku rzeki Rospudy

Jezioro Bolesty jest jednym z najdłuższych na szlaku rzeki Rospudy
- długość 5,8 km przy szerokości 400 m. Głębokość jeziora - 16,2 m.
Wysoko wzniesione brzegi jeziora pełne są jarów i wąwozów.

Warto zobaczyć zabytki:
Pozostałości zespołu parkowo - pałacowego Ludwika Michała
Paca w Dowspudzie:
portyk (1820 - 1823),
wieża (1820 - 1823),
piwnice (1820 - 1824),
kordegarda (1820 - 1827),
pozostałości parku zaprojektowanego przez Johna Hiltona stylu
krajobrazowym angielskim.
Raczki - zachowany układ urbanistyczny (XVI - IX w.) - centrum
miejscowości.
Kościół z 2 połowy XVII w. przebudowany ok. 1825 r. oraz
cmentarz parafialny z XIXw. - w Raczkach.
(wznoszone z udziałem architektów i artystów włoskich:
Piotr Aigner, Henryk Marconi, Giovanni Batista, Nicola de
Angelis, Carlo Aurelii, Antonio Canova)
Festiwal Kultury Celtyckiej
Impreza zainspirowana przeszłością sięgającą ludów celtyckich.

Festiwal Kultury Celtyckiej w Dowspudzie - 2003
W XIX wieku właściciel dóbr dowspudzkich - hrabia Ludwik Michał
Pac - mecenas sztuki, generał wojsk napoleońskich, zafascynowany
kulturą wysp brytyjskich sprowadził do swoich dóbr 500 farmerów
szkockich, potomków ludów celtów. Do dzisiaj zachowała się nazwa

wsi Szkocja.

W pozostałościach Pałacu Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, w
niezwykłym otoczeniu, corocznie w miesiącu sierpniu koncertują
największe gwiazdy polskiej i zagranicznej muzyki folkowej. W
programie festiwalu znajduje sobie miejsce muzyka szkocka,
irlandzka i bretońska. Obok koncertów odbywają się warsztaty
muzyczne, taneczne i wystawy fotograficzne.
Festiwal jest imprezą o wyjątkowej, przyjaznej atmosferze.
Przyciąga coraz większe rzesze fanów i staje się ulubionym
miejscem spotkań twórców zainspirowanych muzyką celtycką.

