DVIRAČIŲ MARŠRUTAI
Vilnius • Trakai • Kernavė
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Pažinkite senąsias Lietuvos sostines

Kviečiame Jus pakeliauti po dabartinę Lietuvos sostinę Vilnių, pirmąją sostinę Kernavę ir vieną svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinių centrų Trakus. Visi šie miestai be galo svarbūs
Lietuvos istorijai ir kultūrai, juose gausu įdomių objektų, visi jie įsikūrę
nuostabios gamtos apsuptyje. Beje, Vilniaus senamiestis ir Kernavės
piliakalnių kompleksas įtraukti į UNESCO paveldo sąrašą.
Kernavė – itin sena gyvenvietė, vienas pirmųjų Lietuvos miestų. Iki
1321 m. čia buvo valdovų rezidencija, todėl ji laikoma pirmąja Lietuvos
sostine. Iš Kernavės sostinę Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas
trumpam perkėlė į Senuosius Trakus, o iš šių – į Vilnių. Senieji Trakai į
Lietuvos istoriją įsirėžė trumpu, bet reikšmingu rėžiu. Gana greitai juos
nustelbė Trakai, kuriuos pamėgo Gediminaičių dinastijos valdovai, ypač
Vytautas Didysis.
Vilnius kaip Lietuvos sostinė rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo
1323 m. Ir štai jau beveik 700 metų jis yra svarbiausias šalies politinis,
kultūrinis, ekonominis centras.
Visi šie miestai ir jų apylinkės labai tinka dviračių turizmui. Vilniuje
įrengta nemažai dviračių takų, jo, Trakų ir Kernavės apylinkėse daug
kokybiškų, nelabai judrių kelių, kuriais patogu ir gana saugu važiuoti,
gausybė lankytinų objektų ir tiesiog gražios gamtos.
Tiems, kas neturi nuosavo dviračio, po patį Vilnių bene patogiausia
keliauti naudojantis „Cyclocity“ sistema. Be šios sistemos, mieste yra ne
vienas privatus dviračių nuomos punktas. Pasiekti maršrutus,
prasidedančius ne Vilniuje, ir atsivežti į juos dviračius patogiausia
automobiliu. Į Trakus dviratį nesunku atsivežti traukiniu, taip pat juos
veža kai kurie autobusai. Dviračių galima išsinuomoti ir Trakuose bei
Kernavėje.
Šiame leidinyje aprašyti 9 maršrutai: 3 – po Vilniaus miestą, 3 –po
Trakus, 2 – po Kernavę ir vienas, sujungiantis šiuos miestus. Jie
skirtingo ilgio ir sudėtingumo, bet kiekvienas savaip įdomus. Vieniems
įveikti prireiks tam tikro fizinio pasirengimo, kiti puikiai tiks
nepatyrusiems dviratininkams, šeimoms su mažais vaikais, senjorams.
Dauguma šių maršrutų nėra specialiai pažymėti, tad šis leidinukas
padės nepaklysti ir nepraleisti pakeliui esančių įdomiausių vietų.
Tikimės, kad šis leidinys ne vieną įkvėps sėsti ant dviračio ir pajusti tą
begalinį žygio, judėjimo ir naujų įspūdžių malonumą.
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TARP
KULTŪROS IR GAMTOS
Dviračių maršrutas:
Katedros aikštė – Europos parkas –
Katedros aikštė
Maršruto ilgis: apie 46 km
Maršruto pradžia: Katedros aikštė
GPS 54.685911, 25.286885
Maršruto pabaiga: Katedros aikštė
GPS 54.685911, 25.286885
Vilnius – puikus miestas dviratininkams. Iš beveik bet kurios miesto vietos
per keliolika minučių iš miesto šurmulio
galima ištrūkti į gamtą – net iš paties centro. Bemaž visą miestą įmanoma pervažiuoti išvengiant judrių gatvių patogiais,
žalumoje skendinčiais takais. Tuo įsitikinsite susiruošę iš Katedros aikštės
numinti į Europos parką.
Nenusiminkite, jei neturite dviračio.
Vilniuje jį paprasta gauti – yra nemažai
dviračių nuomos punktų, taip pat šiltuoju
metų laiku veikia miesto dviračių nuomos
sistema.
Šį maršrutą galima suskirstyti į dvi dalis: Katedros aikštė–Trinapolio bažnyčia
ir Trinapolio bažnyčia–Europos parkas.
Pirmosios atkarpos ilgis – 7 km į vieną pusę. Beveik visą trasą sudaro dviračių
takai, tik keliose vietose tenka kirsti gatvę, tad ji yra saugi, lengvai įveikiama net
nedideliems vaikams ir garbaus amžiaus
žmonėms. Antrajai jos daliai iki Europos
parko prireiks daugiau fizinio pasirengimo, nes į vieną pusę teks numinti daugiau nei 20 km, taip pat pasitaikys įvairesnės dangos (žvyrkelio, akmenimis
grįsto kelio), gana stačių įkalnių, dalį

atstumo reikės įveikti automobilių važinėjamu keliu.
Tad šalin dvejones – leiskitės į įsimintiną kelionę, kurioje bus visko: ir įdomių
kultūros paveldo objektų, ir akį glostančių
gamtos vaizdų!

Šio maršruto pradžioje – Katedros
aikštėje – pasitinka Vilniaus miesto įkūrėjo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino (1275–1341) paminklas
, svarbiausia Lietuvos katalikų šventovė Šv.
Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra
bazilika
, neseniai atstatyta Lietuvos
valdovų rezidencija Valdovų rūmai
,
įspūdingasis kalnas su Gedimino pilimi
.
Iš tiesų vien Katedros aikštėje būtų
galima užtrukti gerą pusdienį – tiek čia
visko daug. Tačiau Jūsų laukia netrumpa
ir ne mažiau įdomi kelionė, tad negaišdami sukite Mindaugo tilto link. Pirmiausia teks kirsti skverą, kurio centre išvysite
paminklą pirmajam ir vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui (1253–1263)
,
kuris buvo pastatytas minint 750-ąsias jo
karūnavimo metines. Atkreipkite dėmesį į
paminklo postamentą juosiantį Saulės
kalendorių, kuriame sužymėtos svarbiausios pagoniškos ir krikščioniškos
šventės.
Už karaliaus Mindaugo paminklo stovi didžiulis šviesus pastatas – Naujasis arsenalas , vienas seniausių Vilniaus pilių komplekso statinių. Dabar Naujajame
arsenale įsikūręs Lietuvos nacionalinis
muziejus, kuriame veikia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, Lietuvos valstiečių buities, kryždirbystės ir kitos ekspozicijos.
Kirskite Nerį Mindaugo tiltu, kurio gale, kairėje pusėje, pamatysite pastatą su
moters, laikančios rankose šviestuvą,
skulptūra. Tai – Energetikos ir technikos
muziejus
.
Už tilto sukite į dešinę ir leiskitės pui-
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kiu dviračių taku palei upę. Šis sužymėtas dviračių takas priklauso europinei „Eurovelo 11“ trasai. Šalia jo yra įrengtos atokvėpio aikštelės ir informaciniai stendai,
ilgą laiką iš dešinės lydi Neris, tad ši atkarpa – itin maloni ir smagi.
Pavažiavę šiek tiek daugiau nei kilometrą stabtelėkite Tuskulėnų rimties parke
. Jis įkurtas pagerbiant sovietinio
režimo aukas. 1944–1947 m. čia buvo
kankinami, žudomi ir slapta laidojami rezistentai, kovoję su sovietų valdžia. Sunku įsivaizduoti šiuos tragiškus įvykius
vaikštinėjant ramybe dvelkiančiu parku
ar žvelgiant į elegantiškus klasicistinius
buvusio Tuskulėnų dvaro rūmus, kuriuose įrengta ekspozicija „Tuskulėnų dvaro
paslaptys“.
Pajudėję toliau maždaug už kilometro
dešinėje pamatysite nedidelę įlanką – Žirmūnų žiemos uostą. Jį praėjusio amžiaus 3-iajame dešimtmetyje iškasė vienas verslininkas, planavęs uoste plėtoti
prekybą. Už kelių šimtų metrų privažiuosite Žirmūnų paplūdimį
, tad jei diena
karšta – puiki proga atsigaivinti!
Už 2,4 km, pravažiavę po Valakampių
tiltu, dairykitės gamtos paminklo – jau
200 metų žaliuojančio Žirmūnų ąžuolo
. Tiesa, jo nepastebėti būtų sunku,
mat jis siekia apie 35 metrų aukštį!
Atsipūtę po senoliu ąžuolu keliaukite
pirmyn – iki Trinapolio bažnyčios
jau
visai netoli. Čia teks trumpam palikti tylų
gamtos prieglobstį ir grįžti į miestą – kirsti
judrią Verkių gatvę. O tada jau pamatysite baltus Švč. Trejybės, arba kitaip
Trinapolio, bažnyčios (XVIII a.) bokštus.
Jei pasirinkote trumpesnį maršrutą,
čia – Jūsų kelionės pabaiga. O jei pasiryžote ilgesniam žygiui, šalia Trinapolio
bažnyčios sukite į kairę ir atsidursite Kalvarijų kryžiaus kelio take. Šioje maršruto
atkarpoje apie kilometrą teks važiuoti miško taku, kuris vietomis nėra pačios geriausios būklės. Bet tai ne bėda! Vary-
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damiesi dviratį turėsite progą pasigėrėti
nuostabia gamta bei kryžiaus kelio stotimis, kurias pamatysite net neišsukdami
iš tako. Nepaprasto grožio kalvotoje vietovėje Kalvarijų kryžiaus kelias įkurtas
XVII a. atsidėkojant Dievui už pergalę
prieš rusų kariuomenę. Čia lankosi ne tik
maldininkai. Tai miestiečių pamėgta pasivaikščiojimo, iškylų, aktyvaus laisvalaikio vieta. Ypač gražu prie Cedrono
(Baltupio) upelio.
Už XXVII kryžiaus kelio stoties pasukus į kairę žvyrkelis išveda į asfaltuotą
kelią. Juo pavažiavę 200 m sukite į dešinę. Pravažiavus Šv. Kryžiaus Atradimo
bažnyčią
, dažniausiai vadinamą tiesiog Kalvarijų bažnyčia (XVIII a.), vėl prasideda geros kokybės, sužymėtas dviračių takas. Važiuodami šiuo taku šalia Jeruzalės gatvės dešinėje pusėje pamatysite Muitinės muziejų
, kuriame pristatoma Lietuvos muitinės veikla nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų.
Toliau maršrutas palei Jeruzalės ir Žaliųjų ežerų gatves nuves į Verkių dvarą
. Tai išties ypatinga, legendomis apipinta vieta. Pagrindinis jos akcentas –
XVII a. prabanga garsėję rūmai, tiksliau,
iki mūsų dienų išlikę flygeliai. Ne mažiau
įspūdinga ir rūmų aplinka: didžiuliai medžiai, ūksmingi parko takeliai, nepaprasto grožio Neries slėnio panorama,
atsiverianti iš apžvalgos aikštelės.
Nors palikti įstabiuosius Verkių rūmus
sunku, keliaukime toliau Balsio ežero
link. Iki jo – 7 km. Grįžkite į Žaliųjų Ežerų
gatvę, pereikite ją ir kairėje kelio pusėje
prasidės asfaltuotas dviračių takas. Už 2
km jis pasibaigs ir pasukę į mišką minsite
gana geros kokybės miško takais. Pakeliui greičiausiai atkreipsite dėmesį į vienišą antkapinį paminklą... žmogaus sąžinei
. Jis pastatytas 2002 m. kažkam
šioje vietoje išvertus didžiulę betono atliekų krūvą.
Privažiavus Balsio ežerą, pats metas
atsikvėpti. Jo pietiniame krante rasite poilsinę. Čia nuomojamos valtys ir vandens
dviračiai, yra paplūdimys
. Rytinėje dalyje įrengta apžvalgos aikštelė. Nusimaudykite, pailsėkite, užkąskite, nes dabar

jau tiesiu taikymu į Europos parką, iki
kurio liko 9 km. Nuo šios vietos iki pat Europos parko didžioji maršruto dalis drieksis važiuojamąja kelio dalimi – Žaliųjų
Ežerų ir Europos Parko gatvėmis.
Europos parke
būtų galima praleisti kone visą dieną. Tai 55 ha šiuolaikinio
meno muziejus po atviru dangumi, kuriame eksponuojama daugiau kaip 100 meno kūrinių, kurių autoriai – 34 pasaulio šalių menininkai. Tai vienas įspūdingiausių
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Paminklas kunigaikščiui
Gediminui
54.685316, 25.288642
Vilniaus arkikatedra bazilika
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
Gedimino pilis
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Paminklas karaliui Mindaugui
54.687514, 25.288753
Naujasis arsenalas
Arsenalo g. 1, Vilnius
54.687291; 25.289197
+370 5 262 9426
informacija@lnm.lt
www.lnm.lt
Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2, Vilnius
54.690021; 25.287796
+370 5 278 2085
info@emuziejus.lt
www.emuziejus.lt
Tuskulėnų dvaras ir parkas
Žirmūnų g. 1F, Vilnius
54.698757; 25.303428
+370 5 275 0704
tuskulenai@genocid.lt
www.tuskulenumemorialas.lt

pasaulyje muziejų po atviru dangumi. Jis
net įtrauktas į įdomiausių pasaulyje meno vietų 50-tuką.
Apžiūrėję Europos parką apsigręžkite
ir tuo pačiu keliu grįžkite į Vilniaus miesto
centrą.

Žirmūnų paplūdimys
GPS 54.723474, 25.311992

Žirmūnų ąžuolas
GPS 54.727596, 25.308293
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Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčia
(Trinapolio bažnyčia)
Verkių g. 70, Vilnius
54.731034; 25.291165
trinapolis@vilnensis.lt
Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus
bažnyčia
Kalvarijų g. 327, Vilnius
54.740406; 25.279868
+3705 269 74 69
info@vilniauskalvarijos.lt
www.vilniauskalvarijos.lt
Muitinės muziejus
Jeruzalės g. 25, Vilnius
54.745009; 25.279079
+370 5 279 6346
arvydas.pranevicius@cust.lt
Verkių dvaras
Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
54.748143; 25.292131
+370 5 271 1618
botanika@botanika.lt
Paminklas žmogaus sąžinei
54.776101,25.320563
Balsio ežero paplūdimys
54.785169, 25.334924
Europos skulptūrų parkas
Joneikiškių k., Vilniaus r.
54.831012; 25.351461
+370 52 377 077
hq@europosparkas.lt
www.europosparkas.lt

Maršrutas:
Katedros aikštė – Europos
parkas – Katedros aikštė

Maršrutas:
Katedros aikštė – Europos
parkas – Katedros aikštė

DVIRAČIU
PO SENAMIESTĮ
Dviračių maršrutas:
Katedros aikštė – Vingio parkas –
Katedros aikštė
Maršruto ilgis: apie 11 km
Maršruto pradžia: Katedros aikštė
GPS 54.685911, 25.286885
Maršruto pabaiga: Katedros aikštė
GPS 54.685911, 25.286885
Apžiūrėti Vilniaus senamiestį važiuojant dviračiu – patogu ir smagu. Pamatysite daugiau nei eidami pėsčiomis ar važiuodami automobiliu ir kartu pasimankštinsite!
Vilniaus senamiestis – vienas didžiausių ir gražiausių senamiesčių Vidurio bei Rytų Europoje. Jame gausu architektūros, kultūros paminklų, muziejų ir galerijų. Tad greitai po jį keliauti nepavyks,
nes kas keletą metrų – įdomus, vertas
atidesnio žvilgsnio objektas.
Jei ketinate ne tik pasivažinėti, bet ir
užsukti į muziejus, bažnyčias, kitas lankytinas vietas ar užkąsti kavinėje, pasirūpinkite savo ar išsinuomoto dviračio saugumu. Ypač patogu keliauti po Vilniaus
senamiestį naudojantis miesto dviračių
nuomos sistema „Cyclocity“. Dviratį pasiimti ir palikti galite daugiau nei dvidešimtyje nuomos punktų, tad nereikės nerimauti dėl jo saugumo.
Didžiąją šio maršruto dalį važiuosite
dviračių takais, tačiau keletą kilometrų
teks numinti gatvėmis. Jei 10 km yra per

daug, važiuokite sutrumpintą šio maršruto variantą – 3 km trasą po patį Vilniaus
senamiesčio centrą.
Kelionę pradėkite Katedros aikštėje.
Bet prieš sėsdami ant dviračio pasinaudokite proga apžiūrėti aikštėje esančias
įžymybes. Pasigrožėkite įspūdingu Šv.
Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros
bazilikos ir varpinės ansambliu . Užsukite apžiūrėti Valdovų rūmų
ekspozicijos.

Iš Katedros aikštės sukite į Gedimino
prospektą – pagrindinę miesto gatvę. Jo
važiuojamojoje dalyje yra atskirta juosta
dviratininkams. Kai už 300 m dešinėje pamatysite pašto pastatą, žvilgtelkite į kairę. Kitoje gatvės pusėje yra modernus ir
įdomus Pinigų muziejus
. Jame susipažinsite su pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais ir net
savarankiškai nusikalsite suvenyrinę
plokštelę. Dviračius galite palikti prirakinę prie kitoje gatvės pusėje, priešais
įėjimą į paštą, esančių dviračių stovų.
Už kelių šimtų metrų dešinėje išvysite
Vinco Kudirkos aikštę, kurios centre – paminklas lietuvių tautos žadintojui, publicistui, rašytojui, Lietuvos Respublikos
himno „Tautiškos giesmės“ autoriui Vincui Kudirkai (1858–1899)
. Už jo – Lietuvos Respublikos Vyriausybės rūmai
. Šioje vietoje turite apsispręsti, va-
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žiuosite 10 ar 3 km. Jei išsirinkote trumpesnį maršrutą, sukite į kairę, į Vilniaus
gatvę, iki kurios galo, kur vėl prasideda
dviračių takas, važiuosite senoviniu grindiniu. Pasiekę dviračių taką toliau važiuokite iki Moniuškos skvero, nuo kurio
ilgasis ir trumpasis maršrutai sutampa.
O jei pasiryžote ilgesniam maršrutui,
minkite tolyn Gedimino prospektu. Netrukus dešinėje pamatysite mažyti skverą,
kuriame – paminklas rašytojai ir švietėjai
Julijai Žymantienei-Žemaitei (1845–
1921)
. Dar keletas šimtų metrų ir Jūs
jau Lukiškių aikštėje
, kurioje pirmiausia į akis krinta neįprastos rausvos spalvos takai. Aikštė atsirado XIX a. viduryje
plečiantis miestui. Tada čia buvusi didelė
turgavietė.

Kitoje Gedimino prospekto pusėje –
Genocido aukų muziejus
. Pastatas
iškilo 1899 m. kaip miesto teismo rūmai.
1944–1991 m. čia veikė Valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Lietuvos padalinys ir kalėjimas. Jame buvo nužudyta daugiau kaip tūkstantis žmonių,
daugiausia Lietuvos laisvės kovotojų. Muziejuje galima apžiūrėti su sovietiniais nusikaltimais susijusias ekspozicijas, žmonių šaudymo kamerą, tardymo izoliatorių
ir kalėjimo kameras. Dviračius galima prirakinti prie šalia muziejaus įėjimo esan-

čios tvoros arba palikti prie Gedimino
prospekte esančių stovų.
Traukite toliau Gedimino prospektu ir
dešinėje iškils įspūdingas pilkas pastatas. Tai – Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka
, svarbiausia Lietuvos biblioteka. Už bibliotekos – Lietuvos Respublikos Seimas
.
Netrukus kelią Jums pastos upė Neris. Ją kirskite Žvėryno tiltu, kurio gale pasitiks gražūs bizantiški Dievo motinos
ženklo iš dangaus cerkvės
(1903 m.)
kupolai. Čia dviračių takas baigiasi ir apie
kilometrą teks važiuoti gatve kartu su automobiliais.
Pavažiavę A. Mickevičiaus gatve apie
kilometrą, sukite į dešinę – į Birutės gatvę. Ties sankryža su Treniotos gatve iš
kairės vėl prasidės dviračių takas, kuris
nuves į vieną didžiausių Vilniaus parkų –
Vingio parką. Taip ir maga smagiai prasilėkti asfaltuotais parko takais, tik labai
įsismarkauti nepatartina, nes bet kada
kelią gali pastoti riedutininkas, pėsčiasis
ar mažas vaikas. Jei norisi ekstremalesnio pasivažinėjimo, sukite į kokį nors nuošalesnį natūralios dangos taką.
Vingio parke yra kavinė, botanikos sodas, dviračių ir riedučių nuomos punktas,
lankininkų klubas, šiltuoju metų laiku vyksta įvairios viešos treniruotės: bėgimo,
šiaurietiškojo ėjimo, jogos ir kt.
Privažiavę sankryžą su automobilių
keliu laikykitės kairės ir pasieksite estradą
. Vasarą čia vyksta nemažai renginių, koncertuoja pasaulyje garsūs atlikėjai. Apvažiavę estradą laikykitės kairės
ir privažiuosite parko vartus. Šalia jų kairėje pamatysite vokiečių karių kapines
. Čia palaidota beveik 3 tūkst. per abu
pasaulinius karus žuvusių vokiečių,
austrų, vengrų ir kitų tautybių karių.
Išvažiavę iš parko keliaukite M. K.
Čiurlionio gatve, kur reikės važiuoti senoviniu grindiniu. Pavažiavus apie kilometrą ties V. Mykolaičio-Putino gatve vėl atsiras dviračių takas. Dešinėje pravažiuosite vieną gražiausių Vilniaus cerkvių –

Šv. Konstantino ir Michailo cerkvę .
(1913 m.).
Nusileidę K. Kalinausko gatve nuo kalno kirskite Pylimo gatvę ir nedidele Palangos gatvele išlįsite į Vilniaus gatvę. Pasukę į dešinę netrukus atsidursite ties Moniuškos skveru, kuriame stovi paminklas
garsiam lenkų kompozitoriui Stanislovui
Moniuškai
(1819–1872), gyvenusiam
Vilniuje bemaž 20 metų, ir Šv. Kotrynos
bažnyčia
(XVIII a.), kuri dabar naudojama kaip koncertų salė.
Važiuokite ant kairiojo šaligatvio įrengtu dviračių taku. Jis išves Jus į Vokiečių
gatvę, kuri baigiasi ties Vilniaus rotuše
. Šioje vietoje, pagrindinėje miesto
aikštėje, pirmoji rotušė iškilo XIV a., kai
Vilniui buvo suteiktos Magdeburgo teisės. Dabartinis pastatas perstatytas
XVIII a. pabaigoje pagal garsiausio Lietuvos architekto Lauryno Gucevičiaus
projektą.
Palikite rotušę kairėje, o Šiuolaikinio
meno centrą
dešinėje ir dviračių taku
važiuokite Rūdninkų gatve. Ties XVII a.
barokine Visų Šventųjų bažnyčia
sukite į kairę – Visų Šventųjų gatvę. Už poros šimtų metrų kairėje pamatysite rašytojos Lazdynų Pelėdos
vardu pavadintą parkelį su jai skirta skulptūra.
Visų Šventųjų gatvė atsiremia į Bazilijonų gatvę. Ja sukite kairėn ir važiuokite,
kol kairėje pamatysite Aušros Vartus
.
Tai buvę miesto gynybinės sienos vartai.
Juose dabar yra Gailestingumo Motinos
paveikslo koplyčia, kurioje saugomas
stebuklingu laikomas Švč. Mergelės
Marijos paveikslas (apie 1520– 1530 m.).
Kasmet paveikslo pasižiūrėti ir Švč.
Mergelės Marijos malonės paprašyti
atvyksta dešimtys tūkstančių maldininkų
iš viso pasaulio.
Pasukus pro Aušros vartus šiek tiek
reikės pariedėti senoviniu grindiniu. Dešinėje pamatysite Šv. Teresės bažnyčią
(1633–1650 m.), garsėjančią bene
gražiausiu altoriumi Lietuvoje. Taip pat ji–
vienas ankstyviausių baroko statinių Lietuvoje. Visai šalia stovi Šv. Dvasios cerk-
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vė
– svarbiausia Lietuvos stačiatikių
cerkvė. Ji žinoma dėl ypač puošnaus ikonostato – pertvaros, skiriančios altorių
nuo likusios cerkvės erdvės. Už poros
šimtų metrų pravažiuosite dar vieną
svarbią šventovę – XVII a. pastatytą Šv.
Kazimiero bažnyčią . Pasak legendos,
jos kertinį akmenį, kurį ir dabar galima
pamatyti sienoje, iš Antakalnio atrideno
700 žmonių. Užkopkite į bažnyčios bokštus pasiklausyti vėjo garsų muzikos. Dviračius galite palikti prie kitoje gatvės
pusėje esančių stovų.
Ties XVIII a. gotikine Šv. Mikalojaus
cerkve
vėl prasideda dviračių takas.
Jis trumpam nutrūksta prie Chodkevičių
rūmuose įsikūrusios Vilniaus paveikslų
galerijos
, kurią pamatysite dešinėje,
ir vėl atsiranda už Šv. Paraskevos cerkvės
. Sklando legenda, kad šioje cerkvėje caras Petras I pakrikštijo iš Afrikos
kilusį garsaus rusų poeto Aleksandro
Puškino protėvį Hanibalą.
Paskutinė šios trasos atkarpa – dviračių takas Pilies gatve. Automobilių čia beveik nebūna, tačiau vaikšto daug pėsčiųjų, tad važiuoti reikia atsargiai. Jos pabaigoje vėl išvysite puošniąją Katedros aikštę.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Vilniaus arkikatedra bazilika
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
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Pinigų muziejus
Totorių g. 2/8, Vilnius
54.686447; 25.282524
+370 5 268 0334
muziejus@lb.lt
www.pinigumuziejus.lt
Paminklas Vincui Kudirkai
54.687494, 25.280578
Lietuvos Respublikos vyriausybė
54.688151, 25.280935
Paminklas Žemaitei
54.688361, 25.274112
Lukiškių aikštė
54.689341, 25.270909
Genocido aukų muziejus
Aukų g. 2A, Vilnius
54.688139; 25.270727
+370 5 249 8156
muziejus@genocid.lt
www.genocid.lt/muziejus
Nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka
54.690612, 25.263463
Lietuvos Respublikos Seimas
54.690636, 25.261568
Dievo Motinos ženklo iš dangaus
cerkvė
Vytauto g. 21, Vilnius
54.690708; 25.257359
+370 5 275 1375
Vingio parko estrada
54.683164, 25.235751
I pasaulinio karo vokiečių karių
kapinės
54.684196, 25.248709
Šv. Konstantino ir Michailo cerkvė
J. Basanavičiaus g. 27, Vilnius
54.682084; 25.268528
Paminklas S. Moniuškai
54.681975, 25.280638
Šv. Kotrynos bažnyčia
Vilniaus g. 30, Vilnius
54.681808; 25.281016
+370 5 212 2913
kotrynosbaznycia@gmail.com
www.kultura.lt
Vilniaus rotušė
Didžioji g. 31, Vilnius
54.678055; 25.286922
+370 5 261 8007
vrotuse@centras.lt
www.vilniausrotuse.lt
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Šiuolaikinis meno centras
Vokiečių g. 2, Vilnius
54.677925; 25.286161
+370 5 212 1945
info@cac.lt
www.cac.lt
Visų Šventųjų bažnyčia
Rūdninkų g. 20 /
Visų Šventųjų g. 1, Vilnius
54.675759; 25.284069
+370 5 261 7434
Skulptūra „Seserys“ (paminklas
rašytojai Lazdynų Pelėdai)
54.675829, 25.285573
Aušros Vartai
Aušros Vartų g. 12, Vilnius
54.674181; 25.289583
+370 5 212 3513
rastine@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt
Šv. Teresės bažnyčia
Aušros Vartų g. 14, Vilnius
54.675028; 25.289551
+370 5 212 3513
rastine@ausrosvartai.lt
www.ausrosvartai.lt
Šv. Dvasios cerkvė
Aušros Vartų g. 10, Vilnius
54.675512; 25.290484
www.kazimiero.lt
Šv. Kazimiero bažnyčia
Didžioji g. 34, Vilnius
54.677575; 25.288296
+370 5 212 1715
kazimierobaznycia@gmail.com
www.ausrosvartai.lt
Šv. Mikalojaus cerkvė
Didžioji g. 12, Vilnius
54.679872; 25.288559
+370 5 261 8559
Vilniaus paveikslų galerija
Didžioji g. 4, Vilnius
54.680534; 25.288838
+370 5 212 4258
galerija@ldm.lt
www.ldm.lt
Šv. kankinės Paraskevos cerkvė
Didžioji g. 2, Vilnius
54.680867; 25.289251
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Maršrutas:
Katedros aikštė – Vingio parkas –
Katedros aikštė

Maršrutas: Katedros aikštė –
Vingio parkas – Katedros aikštė

IŠ SOSTINĖS ŠURMULIO
Į GAMTOS PRIEGLOBSTĮ
Dviračių maršrutas:
Katedros aikštė–Antaviliai–Balžio
ežeras–Katedros aikštė
Maršruto ilgis: apie 35 km
Maršruto pradžia: Katedros aikštė
GPS 54.685968, 25.287528
Maršruto pabaiga: Katedros aikštė
GPS 54.685968, 25.287528
Pasirinkę šį bemaž 35 km maršrutą
patirsite daug malonių įspūdžių: apžiūrėsite nemažai sostinės įdomybių ir pasidžiaugsite nuostabia Vilniaus apylinkių
gamta. O jei keliaujate šiltuoju metų laiku, tai dar laukia ir maudynės ežeruose!
Argi ne tobulas žygis?!
Didžiąją dalį maršruto važiuosite dviračių takais, šiek tiek klius gatvės, žvyrkelio bei miško keliukų. Nemaža maršruto dalis suženklinta, o ten, kur ženkgrindinio plytelė su užrašu „Stebuklas“
linimo nėra, padės žemėlapis.
. Atsistokite ant jos, apsisukite aplink
savo ašį ir Jūsų sugalvotas noras būtinai
išsipildys. Palinkėkite sau stebuklingos
kelionės po Vilnių ir jo apylinkes!
Iš Katedros aikštės nerkite tarp Valdovų rūmų bei Gedimino kalno ir važiuokite
apie 500 m per parką dviračių taku, kuris
išves į K. Škirpos gatvę, nutiestą palei Vilnios upę. Čia sukite į kairę. Ties Vilnios ir
Neries santaka po kaire pamatysite įspūTad pradėkite savo žygį pačioje Vil- dingą baltą pastatą – Žemutinės pilies Seniaus širdyje – Katedros aikštėje. Ramy- nąjį arsenalą (XVI a.) – ginklų ir amunibe ir iškilmingumu čia spindi baltutėliai cijos saugyklą. Dabar čia veikia TaikomoŠv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkika- sios dailės muziejus .
tedros bazilikos
(XVIII a.) mūrai – nors
Ties muziejumi kirskite Vilnią tiltu ir už
minutėlei užsukite pasigrožėti svarbiau- jo pervažiuokite į kitą gatvės pusę. Riesia Lietuvos katalikų šventove. Šalia ka- dėdami dviračių taku palei Nerį už 400 m
tedros stovi XIII a. menanti varpinė – ka- pamatysite XVII a. barokinius Sluškų rūdaise buvęs Žemutinės pilies gynybinis mus
. Juos, pakeitęs Neries vagą,
bokštas. Visai šalia, už arkikatedros, ir 1694 m. pastatė Polocko vaivada Domipati Žemutinė pilis, vadinama Valdovų rū- nykas Sluška. Nuo šių rūmų vietomis
mais
. Tiesa, ši XIII a. antrojoje pusėje teks minti automobilių važiuojamąja gatiškilusi Lietuvos valdovų rezidencija nesulaukė mūsų dienų. Ji buvo sugriauta
XVIII a. pabaigoje ir visai neseniai atstatyta.
Už Valdovų rūmų stūkso tikras Vilniaus simbolis – Gedimino kalnas su
Aukštutinės pilies gynybiniu bokštu
.
Jo viršuje įrengta apžvalgos aikštelė, nuo
kurios atsiveria nuostabi senamiesčio panorama.
Tarp įėjimo į katedrą ir varpinės yra
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ve, tad būkite atidūs.
Už kelių šimtų metrų nuo Sluškų rūmų, už Žirmūnų tilto, galite sukti į dešinę
K. Būgos gatve ir apžiūrėti neobarokinius
XX a. pradžioje iškilusius Vileišių rūmus
, kuriuose įsikūręs Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, bei Šv. apaštalų
Petro ir Pauliaus bažnyčią
(XVII a.).
Tai – garsiausia Vilniaus baroko bažnyčia, kuri sužavės prašmatniu interjeru:
dviem tūkstančiais statulėlių, nepaprasto
grožio laivo formos sietynu, vertingais paveikslais. Jei ketinate užsukti į bažnyčią,
nepamirškite pasirūpinti dviračių saugumu.

apie 10 km.
Nors šis dviračių takas ir nėra itin naujas, šį nepatogumą su kaupu atperka
nuostabūs Nemenčinės pušynų vaizdai.
Vasarą šiuose miškuose gausu uogų, o
rudenį – grybų, tad miško gėrybių galima
prisirinkti beveik nenulipant nuo dviračio.
Beje, šioje atkarpoje trasa ne visur suženklinta, tad retkarčiais užmeskite akį į
žemėlapį, ypač išsukę iš asfaltuoto dviračių tako.
Jei nepasirūpinote gėrimais ar maistu, nenusiminkite – vos išvažiavus iš
miesto, bus restoranas, porą parduotuvių ir šiek tiek tolėliau, ties sankryža su
Balžio gatve, įrengta poilsio aikštelė su
pavėsine, kurioje galima atsipūsti ir
užkąsti.
Maždaug 15-ajame žygio kilometre
privažiuosite Antavilių gyvenvietę. Sukite
į dešinę, į Skarbelio gatvę. Už Antavilių
kapinių asfaltuota gatvė virs žvyrkeliu.
Neįsibėgėkite – netrukus dešinėje pamatysite miško keliuką, kuriuo pasukę už poros minučių atsidursite Antavilio ežero
paplūdimyje
. Tikras malonumas po
žygio pasinerti į vėsius ežero vandenis,
pasigėrėti išraiškinga, pušimis apaugusia kranto linija. Jei norisi privatumo ir ramybės, galima pavažiuoti į kitą ežero
pusę ir susirasti nuošalų priėjimą prie vandens tik Jums. Nenustebkite, jei čia sutiksite vieną kitą žveją – ežere kimba lydekos.
Visai netoli yra dar vienas nedidelis
ežeriukas – Skarbelis
. Grįžkite miško
keliuku iki sankryžos su žvyrkeliu ir juo
sukite į dešinę. Nors keliukas iki ežero išvagotas medžių šaknų, verta numinti tą kilometrą ir pasigrožėti ypatingos žalios
spalvos Skarbeliu. Čia galima ir išsimau-

Apžiūrėję rūmus ir bažnyčią grįžkite į
dviračių taką ir grožėdamiesi Nerimi minkite šiek tiek daugiau nei 2 km, kol takas
išves į M. Daukšos mokyklos kiemą. Drąsiai sukite į jį ir netrukus atsidursite Antakalnio gatvėje. Išvažiavę iš mokyklos kiemo pavažiuokite į kairę apie 200 m ir
kirskite gatvę. Toliau važiuokite dviračių
taku keletą šimtų metrų, kol atsiremsite į
didelį žiedą. Laikykitės dešinės palei Nemenčinės plentą, keletas metrų – ir Jūs
jau dviračių take, kuriuo smagiai minsite
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Iš paplūdimio važiuokite į dešinę ir už
keliasdešimties metrų vėl sukite į dešinę.
Laikydamiesi pagrindinio žvyrkelio už poros kilometrų išlįsite į asfaltuotą Balžio
gatvę, kurioje sukite į dešinę. Eismas Balžio gatvėje gana intensyvus, ypač vasarą, tad būkite atsargūs. Pavažiavę 300 m
kairėje pamatysite Balžio ežerą
. Jo
krantas ypač patogus, smėlėtas, yra įrengtas paplūdimys, todėl šiltą vasaros
dieną čia paprastai poilsiauja nemažai
žmonių. Vasarą prie ežero veikia lauko
kavinė, kurioje galima pasistiprinti prieš
keliaujant atgal į Vilnių.
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Atsipūtę grįžkite į Balžio gatvę, sukite į
kairę ir važiuokite ja beveik 4 km iki Nemenčinės plento. Šią atkarpą įveiksite su
vėjeliu, mat didžiąją kelio dalį riedėsite
nuo kalno. Pasiekę Nemenčinės plentą
sukite į kairę ir į Vilnių grįšite tuo pačiu dviračių taku, kuriuo ir atvažiavote.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Vilniaus arkikatedra bazilika
Katedros a. 2, Vilnius
54.685815; 25.287437
+370 5 261 1127
parapija@katedra.lt
www.katedra.lt
Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės valdovų rūmai
Katedros a. 4, Vilnius
54.685877; 25.289068
+370 5 212 7476
info@valdovurumai.lt
www.valdovurumai.lt
Gedimino pilis
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Plytelė „Stebuklas“
54.685721, 25.28692
Taikomosios dailės muziejus
Arsenalo g. 3A, Vilnius
54.688314; 25.292308
+370 5 212 1813
tdm@zebra.lt
www.ldm.lt
Sluškų rūmai
54.691149, 25.297331
Vileišių rūmai
54.695129, 25.305323
Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčia
Antakalnio g. 1, Vilnius
54.693970; 25.306052
+370 5 234 0229
ppbaznycia@gmail.com
Antavilio ežero paplūdimys
54.794377, 25.404112
Skarbelio ežeras
54.795496, 25.4240421
Balžio ežero paplūdimys
54.792489, 25.432062

Maršrutas:
Katedros aikštė–Antaviliai–
Balžio ežeras–Katedros aikštė

Maršrutas:
Katedros aikštė–Antaviliai–
Balžio ežeras–Katedros aikštė

KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO
KELIAIS
Dviračių maršrutas:
Trakai–Senieji Trakai–Trakai
Maršruto ilgis: apie 14 km
Maršruto pradžia: Karaimų g.
GPS 54.649536, 24.930907
Maršruto pabaiga: Karaimų g.
GPS 54.649536, 24.930907
Kviečiame į neilgą (14 km), bet turiningą žygį iš Trakų į Senuosius Trakus ir
atgal. Abi šios vietos ypač svarbios Lietuvos istorijai – jos susijusios su viena iškiliausių, įtakingiausių Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės asmenybių Vytautu Didžiuoju (apie 1350–1430). Senieji Trakai– buvusi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinė, kunigaikščio Vytauto
gimtinė – manoma, kad būtent čia jis gimė. Trakai – pagrindinė šio valdovo rezidencija, kurioje jis praleisdavo daug laiko, iš kurios valdė šalį ir 1430 m. mirė.
Taigi, šios kelionės metu ne tik smagiai pasivažinėsite, bet ir nemažai sužinosite apie mūsų šalies istoriją. O kur dar
gausybė Trakus supančių ežerų, savitas
Trakų senamiestis, išpuoselėtas kulinarinis paveldas ir nuostabi apylinkių gamta! Dalis šio maršruto vingiuoja dviračių

taku, dalis – asfaltuotomis gatvėmis. Tačiau tegu tai pernelyg negąsdina – automobilių greitis mieste nedidelis, vairuotojai pripratę prie turistų.
Bet pirma apsirūpinkite dviračiu! Jį
šiai kelionei galima atsivežti automobiliu
ar traukiniu. Taip pat dviračius veža kai kurie pro Trakus važiuojantys autobusai –
tik prieš pirkdami bilietą tuo pasidomėkite
autobusų stotyje. Taip pat dviratį galima
išsinuomoti ir pačiuose Trakuose – veikia
keli dviračių nuomos punktai.
Šią kelionę patogiausia pradėti nuo
apžvalgos aikštelės priešais pilį
, kur

jungiasi Trakų ir Karaimų gatvės. Važiuokite Karaimų gatve, bet labai neskubėkite, nes už 200 m verta sustoti apžiūrėti
tikrai unikalaus objekto – kenesos
,
karaimų maldos namų. Tai viena iš trijų
pasaulyje šiandien išlikusių kenesų. Apie
400 karaimų šeimų iš Krymo į Lietuvą
atvežė Vytautas Didysis XIV a. pabaigoje
ir didžiąją jų dalį apgyvendino Trakuose.
Dabar čia gyvena apie 60 jų palikuonių.
Pirmoji kenesa Trakuose buvo pastatyta
vos juose apsigyvenus karaimams. Dabartinis pastatas iškilo XIX a.
Šalia kenesos pamatysite S. Šapšalo
karaimų tautos muziejų
, kuriame atskleista karaimų tautos istorija, pasakojama apie jos papročius bei kultūrą, ir
medresę – mokyklą. Kiek tolėliau – už
ežero – yra nedidelės karaimų kapinaitės.
Važiuokite toliau Karaimų gatve ir už
200 m bus posūkis į Trakų pusiasalio pilį.
Tarp Galvės ir Bernardinų ežerų įsiterpusiame pusiasalyje pilis, dar vadinta Didžiąja, iškilo XIV a. Tai, kad ji kadaise buvusi stipri gynybinė tvirtovė, primena jos
11 bokštų, iš kurių 4 yra restauruoti. Užlipkite ant pilies teritorijoje stūksančio Aukų kalno, buvusios senojo tikėjimo šventvietės, pasigrožėti nuostabia šių vietų panorama, kurios didžiausia puošmena –
Galvės ežero žydrynėje skendinti Pilies
sala. Nepraeikite pro kuklią, asketišką buvusio Dominikonų vienuolyno koplyčią.
Dabar joje veikia Sakralinio meno ekspozicija
.
Pasižvalgę po Pusiasalio pilį, grįžkite į
Karaimų gatvę. Už kelių šimtų metrų ji pereis į Vytauto gatvę, kuria šiek tiek pavažiavę pamatysite įspūdingus Trakų Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
bokštus. Per 600 metų ji nė karto
nebuvo uždaryta ar naudota ne pagal
paskirtį. Taip pasisekė tikrai nedaugeliui
Lietuvos katalikų bažnyčių. Šioje šventovėje saugoma nemažai įvairių vertybių, iš
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kurių bene įdomiausia – stebuklingasis
Trakų Dievo Motinos paveikslas, XVIII a.
popiežiaus Klemenso XI vainikuotas auksine karūna.
Pasigrožėję bažnyčia toliau minkite
Vytauto gatve ir už kilometro kairėje pamatysite XIX a. Trakų Švč. Dievo Motinos
Gimimo cerkvę
. Ji skirta 1863 m. Lietuvoje vykusio sukilimo prieš Rusijos imperiją numalšinimui paminėti.
Už 1 km privažiuosite žiedą, kuriame
laikykitės kairės. Dar už 400 m bus sankryža, kurioje sukite į kairę. Pamynę kilometrą prieš degalinę sukite į dešinę, o
už 300 m žiede laikykitės dešinės. Dar
200 m ir prasidės dviračių takas, kuris nuves į Senuosius Trakus.
Šis dviračių takas dar vadinamas Vytauto Didžiojo keliu. 2000 m., minint šio
kunigaikščio 570-ąsias mirties metines,
šalia tako buvo pastatytos 9 medinės
skulptūros, įamžinančios svarbiausius
Vytauto gyvenimo etapus. Harmoningai į
gamtovaizdį įkomponuotos skulptūros lydės Jus 2 km iki Senųjų Trakų pradžios.
Įvažiavę į Senųjų Trakų architektūrinį
draustinį, už 400 m kirsite geležinkelį, už
kurio esančiame žiede laikykitės dešinės. Tada minkite 800 m ir privažiuosite
Senųjų Trakų bažnyčią ir vienuolyną bei
buvusią piliavietę
. Būtent čia kadaise
pradėti kurti Trakai.
Pasak legendos, Senuosius Trakus
apie 1316 m. įkūrė Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas, Vytauto senelis. Čia
jis trumpam perkėlė kunigaikštystės sostinę iš Kernavės, bet netrukus pakeitė savo planus ir sostine pasirinko Vilnių. Šioje
vietoje pastatytoje pilyje Gedimino sūnaus Kęstučio žmona Birutė pagimdė būsimą Lietuvos valdovą Vytautą.
Pati pilis iki mūsų dienų neišliko. Dabar buvusioje piliavietėje stovi XIX a. pastatyta neogotikinė bažnyčia bei Viešpaties Apreiškimo vienuolynas – vienas seniausių vienuolynų Lietuvoje. 1405 m. vienuolius benediktinus savo gimtojoje pilyje apgyvendino pats Vytautas Didysis, o
šalia pastatė bažnyčią. Dabartinis vienuolyno pastatas iškilo XVIII a. pabaigoje. Šiandien jame šeimininkauja Šv. Jono apaštalinės seserys.
Lankantis Senuosiuose Trakuose apima begalinės ramybės ir didybės pojūtis.
Gal jį sukuria prisilietimas prie Lietuvos
valstybės ištakų, didžių asmenybių gyvenimo? Gal dar jaučiama senųjų benediktinų dvasia ar dabartinių seserų vienuolių
šiluma? Kad ir kaip ten būtų, pasistenkite
jos kuo daugiau įkvėpti, kad ji lydėtų Jus
kelyje atgal į Trakus, o galbūt ir dar ne
vieną dieną.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Trakų istorijos muziejus
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Karaimų kenesa
54.647695, 24.932656
S. Šapšalo karaimų tautos
muziejus
Karaimų g. 22, Trakai
54.647196; 24.933048
+370 528 55 286
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Sakralinio meno ekspozicija
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia
Birutės g. 5, Trakai
54.642881; 24.934491
+370 528 55 907
info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt
Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo
cerkvė
Maironio g. 4, Trakai
54.640870; 24.933321
+370 528 52 374
aleksandrsmail@micro.lt
Senųjų Trakų bažnyčios,
vienuolyno ir piliavietės su
papiliu kompleksas
Senieji Trakai, Trakų rajonas
54.605421; 24.983747
+370 528 36 327
ap.s.vilnius@joanitai.org
www.senujutrakuvienuolynas.org
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Maršrutas:
Trakai – Senieji Trakai – Trakai

PALEI
VAIZDINGĄJĄ GALVĘ
Dviračių maršrutas:
Trakų pusiasalio pilis – Trakų pilis –
Užutrakis
Maršruto ilgis: apie 18 km
Maršruto pradžia: Kęstučio g.
GPS 54.645402, 24.936529
Maršruto pabaiga: Kęstučio g.
GPS 54.645402, 24.936529
Trakai ne veltui vadinami ežerų kraštu. Trakų rajone telkšo beveik 200 ežerų.
Nemažai jų supa ir patį Trakų miestą: Galvės, Lukos (Bernardinų), Nerespinkos,
Totoriškių, Gilušio, Lovkos, Babruko,
Skaisčio, Akmenos ir kiti ežerai bei ežeriukai. Atrodo, kad šiame krašte karaliauja vanduo, o sausuma nuolankiai jam
užleidžia vietą. Keliauti po tokias vietas –
didelis malonumas. Ir ne tik dėl maudynių, bet ir dėl nuostabių ežerų dovanojamų vaizdų.
Visi Trakų ežerai gražūs, bet nė vienas neprilygsta nuostabiajai Galvei. Tai
vienas didžiausių Trakų krašto ežerų ir
vienas giliausių Lietuvoje. Jo krantai išraižyti daugybės įlankėlių, jį puošia 21 sala – kiekviena su savo legenda, savo istorija. Ir apie patį ežerą aplinkiniai žmonės
pasakoja ne vieną legendą. Sakoma,
kad jo vardas kilęs iš žodžio „galva“, mat
kiekvienais metais jis kaip auką pasiima
po žmogaus gyvybę.
Vaizdingąją Galvę mėgsta vandens turistai, nardytojai, poilsiautojai, joje treniruojasi irkluotojai, vyksta varžybos ir regatos, taigi dieną ji paprastai knibždėte
knibžda gyvybės.
Susipažinti su Galve galima ne tik
plaukiant baidare, valtimi, jachta ar garlaiviu, bet ir važiuojant dviračiu. Norime
pakviesti Jus į 18 km kelionę palei Galvę
nuo Trakų pusiasalio pilies iki Užutrakio
dvaro ir atgal.
Šio maršruto pradžia – Lukos (Ber-

nardinų) ežero skalaujamame pusiasalyje, prie Trakų pusiasalio pilies. Nors ši
viena galingiausių XIV a. Lietuvos gynybinių tvirtovių nesulaukė mūsų dienų,
jos išlikę bokštai, gynybinė siena ir senovinė šventvietė Aukų kalnas palieka stip-

rų įspūdį. Lankantis piliavietėje verta užsukti ir į buvusio Dominikonų vienuolyno
koplyčią, kurioje dabar veikia sakralinio
meno ekspozicija
.
Nuo pilies leiskitės prie Lukos (Bernardinų) ežero, šalia kurio prasideda dviračių takas. Manoma, kad Lukos pavadinimas kilęs iš žodžio lankas. XIV a. šalia šio ežero stovėjo vienuolynas, kuriame buvo pakrikštytas kunigaikštis Vytautas Didysis. Ta proga kunigaikštis vienuolynui padovanojo ežero gabalą –
„lanką“. Ežeras vadinamas ir Bernardinų
vardu, nes XVI–XIX a. ant jo kranto stovėjęs bernardinų vienuolynas, kuriam priklausęs ir šis ežeras.
Dviračių take sukite į kairę ir minkite
palei Lukos (Bernardinų) ežerą, kuris už
300 m susilies su Galvės ežeru. Netrukus privažiuosite Trakų senamiestį, o dešinėje pamatysite įspūdingąją Trakų salos pilį
– vienintelę pilį saloje Rytų Europoje. Sala, kurioje stovi pilis, taip ir vadinama – Pilies sala. Tai didžiausia Galvės ežero sala, užimanti 2 ha. Legendos
byloja, kad po sala yra požemiai, kuriuose ir dabar gyvena paskutinis senojo
lietuvių tikėjimo vyriausiasis žynys – Krivių Krivaitis.
Į pilį veda tiltas, kuriuo vaikšto daug
pėsčiųjų, tad būkite atsargūs. Užsukite
apžiūrėti pilies ir joje veikiančio istorijos
muziejaus. Bus įdomu pamatyti, kaip
prieš kelis šimtus metų gyveno pilėnai,
taip pat muziejuje galima apžiūrėti monetų lobių salę, archeologijos, taikomosios
dailės, istorijos, karaimų ir totorių kultūros bei istorijos ekspozicijas.
Iš Salos pilies grįžkite į dviračių taką ir
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keliaukite toliau, kol už kelių šimtų metrų
privažiuosite apžvalgos aikštelę, iš kurios atsivers puikus Galvės ir Pilies salos
vaizdas.
Maždaug už 100 m dviračių takas
baigsis. Toje vietoje sukite į kairę ir privažiuosite Karaimų gatvę. Joje sukite dešinėn ir minkite važiuojamąja dalimi. Čia
abipus gatvės yra daug kavinių, kuriose
galima paskanauti tradicinių karaimiškų
bei lietuviškų valgių.
Už kilometro privažiuosite žiedą, kuriame laikykitės dešinės. Iš karto už žiedo
pamatysite Irklavimo muziejų
, kuriame eksponuojama daug su irklavimu susijusių įdomybių iš viso pasaulio.
Pavažiavus už muziejaus 200 m vėl
prasidės dviračių takas. Numynę juo apie
kilometrą pamatysite rodyklę į Akmenos
ežero paplūdimį
– puikią vietą išsimaudyti. Dar už puskilometrio sankryžoje sukite į dešinę ir važiuokite 1,6 km palei
Galvę, kol pamatysite posūkį į Užutrakio
dvarą. Jei neskubate, kol kas nesukite į
Užutrakį, o pavažiuokite 300 m į priekį iki
apžvalgos aikštelės . Iš jos atsivers
kvapą gniaužiantis Galvės ežero ir Trakų
pilies salos peizažas.
Nuo apžvalgos aikštelės visai netoli,
400 m, iki dar vieno įdomaus objekto – Angelų kalvos
. Šioje vietoje minint Lietuvos paminėjimo tūkstantmetį ir Trakų
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600-ąsias metines buvo pastatyta
beveik trys dešimtys 5 m siekiančių ąžuolinių angelų skulptūrų, simbolizuojančių
pagrindines krikščioniškąsias vertybes –
Meilę, Viltį, Tikėjimą, Gyvybę, Dvasios
stiprybę, Dvasios ramybę, Taiką, Atjautą,
Pasiaukojimą, Bičiulystę, Santarvę ir kt.
Patikėkite, vaizdas įspūdingas!
Iš Angelų kalvos grįžkite iki posūkio į
Užutrakio dvarą
ir minkite iki jo 2 km
neintensyviu keliu palei ežerą. Užutrakis

bet kokiu metų laiku pasitiks jus šventiniu
spindesiu. Baltumu ir elegancija spindi
neseniai rekonstruoti dvaro rūmai. Juos
XIX a. pastatė grafas Juozapas Tiškevičius, puoselėjęs ir gražinęs šią vietą beveik visą savo gyvenimą. Grafo pasididžiavimas – ne tik prabangūs rūmai,
bet ir nuostabus parkas, išpuoštas tvenkiniais, tilteliais, skulptūromis, išraižytas
paslaptingų takelių. Jį sukūrė to meto
kraštovaizdžio architektūros žvaigždė
Édouardas François André.
Įvažiavę į rūmų teritoriją, nulipkite nuo
dviračio, ramiai pasivaikščiokite parku,
menančiu prašmatnias Tiškevičių puotas, muzikos ir poezijos vakarus, atsikvėpkite rūmų terasoje, iš kurios visa Galvė kaip ant delno. Vasarą terasoje vyksta
koncertai – įsivaizduokite, kokį įspūdį palieka muzikos, žavingų rūmų ir besileidžiančios saulės nuspalvintos Galvės derinys!
Pasigėrėję romantiškuoju Užutrakiu
pamažėle, lydimi Galvės vandenų, grįžkite tuo pačiu keliu iki Trakų.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Sakralinio meno ekspozicija
Kęstučio g. 4, Trakai
54.662654, 24.909995
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.l
Trakų istorijos muziejus
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Irklavimo muziejus
Karaimų g. 93A, Trakai
54.653906; 24.918044
+370 698 13 777
info@academia.lt
www.academia.lt
Akmenos ežero paplūdimys
54.662654, 24.909995
Apžvalgos aikštelė
54.672879, 24.931658
Angelų kalva
54.676518, 24.928315
Užutrakio dvaro sodyba
Užtrakio g. 17, Trakai
54.659721; 24.943707
+370 528 55 006
tinp@seniejitrakai.lt
www.seniejitrakai.lt
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Maršrutas: Trakų pusiasalio
pilis – Trakų pilis – Užutrakis

PAEŽERIAIS
IR PELKĖMIS
Dviračių maršrutas:
Trakai–Varnikų pažintinis takas–Trakai
Maršruto ilgis: apie 10 km
Maršruto pradžia: Karaimų g.
GPS 54.649536, 24.930907
Maršruto pabaiga: Karaimų g.
GPS 54.649536, 24.930907
Trakai – nuostabus ežerų kraštas, viliojantis turistus vaizdingais peizažais ir
istorinio paveldo gausa. Jei į Trakus atsivežėte dviratį, tikrai neapsirikote. Tai puiki vieta aktyviam poilsiui. Smagiausia,
kad kartu ir pasimankštinsite, ir paganysite akis į gražius vaizdus, ir sužinosite
naujų, įdomių dalykų apie Trakų krašto istoriją, žmones bei gamtą.
Tad kviečiame į 10 km kelionę po Trakus, kuri ypač patiks gamtos gerbėjams,
mat jos galutinis taškas – gamtos slėpinius atskleidžiantis Varnikų pažintinis takas. Šis maršrutas driekiasi dviračių takais ir patogiais keliukais, tad keliauti juo
saugu ir malonu.
Jei neturite galimybės dviračio į Trakus atsivežti automobiliu, nenusiminkite.
Jį patogu atsivežti traukiniu, taip pat dviračius veža kai kurie pro Trakus važiuojantys autobusai. Bet jei lankydamiesi juose netikėtai sugalvojote pasivažinėti dviračiu, irgi ne bėda – mieste yra keletas
dviračių nuomos punktų, kuriuose greičiausiai rasite Jums tinkančią dviratę
transporto priemonę.
Šio maršruto pradžia apžvalgos
aikštelėje, Trakų ir Karaimų gatvių
sankryžoje. Čia pamatysite dviračių ir
pėsčiųjų taką, nutiestą Galvės ežero
pakrante. Juo ir sukite.
Važiuojant dviračių taku sunku atitraukti žvilgsnį nuo Galvės ežero. Jis re-

tai kada būna tuščias: paprastai jame
gausu jachtų, burlenčių, baidarių, valčių.
Galvėje dažnai vyksta irklavimo varžybos, regatos. Ežerą puošia net 21 sala,
beveik kiekviena turinti savo legendą. Pasakojama, kad didžiausioje Galvės ežero
saloje, vadinamoje Valkos vardu, senovėje buvo laikomi pasmerktieji mirti. Artimiesiems su mirtininkais buvo leidžiama
atsisveikinti iš šalia esančios Raudų salos, suprantama, kodėl taip vadinamos.
Nedidelė salelė Pirtsalė taip pavadinta todėl, kad joje kunigaikštis Vytautas Didysis bausdavo prasikaltusius didikus – „ištaisydavęs jiems pirtį“. Pats ežeras irgi tu-

ri savo legendą. Pasak jos, ežero pavadinimas kilęs iš žodžio „galva“. Neva, kiekvienais metais jis pasiimąs bent po vieną
gyvybę – galvą.
Pavažiavę dviračių taku 100 m pamatysite tiltą į Pilies salą. Važiuokite juo apžiūrėti Trakų salos pilies ir istorijos muziejaus
.
XIV a. pastatytą Trakų salos pilį kasmet aplanko apie 350 tūkst. žmonių. Lankytojus tiesiog pakeri įspūdinga ežero
bangų skalaujama gotikinė pilis, beje, vienintelė saloje stovinti pilis Rytų Europoje.
Šios pilies Aukso amžius – kunigaikščio
Vytauto Didžiojo valdymo laikotarpis
(XIV a. antroji pusė–XV a. pirmoji pusė).
Būtent Trakų pilį šis valdovas buvo pasirinkęs kaip pagrindinę savo rezidenciją.
Dabar pilyje veikia istorijos muziejus, kuriame galima apžiūrėti numizmatikos, archeologijos, taikomosios dailės, karaimų
ir totorių kultūros bei istorijos ekspozicijas. Pilyje vyksta įvairūs renginiai, klasikinės muzikos koncertai, rugpjūčio mėnesį – Senųjų amatų dienos.
Pasidairę po Salos pilį grįžkite tiltu į
krantą ir sukite į kairę. Už 300 m privažiuosite Trakų pusiasalio pilį. Ši pilis pas-
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tatyta panašiu laiku kaip ir esanti saloje,
tačiau jos išlikę kur kas mažiau. Dabar
galima apžiūrėti 11 jos bokštų. Viename
jų XV a. sąmokslininkai nužudė Lietuvos
didįjį kunigaikštį Žygimantą Kęstutaitį, Vytauto Didžiojo jauniausiąjį brolį, trumpai
valdžiusį Lietuvą po Vytauto Didžiojo mirties. Savo pirmykštę gyvybę Pusiasalio
pilis atgauna birželio mėnesiais, kai čia
šurmuliuoja Viduramžių šventė, suburianti dešimtis amatininkų, muzikantų, savo kovinius įgūdžius ir drąsą demonstruojančių riterių ir, žinoma, daugybę žiūrovų. Pilies teritorijoje yra išlikusi Dominikonų vienuolyno koplyčia, kurioje veikia sakralinio meno ekspozicija
. Užkopkite ir į Aukų kalną, ant kurio kadaise
buvo atliekamos senojo tikėjimo apeigos.
Už 200 m nuo pilies pamatysite pontoninį tiltą, skiriantį Galvės ir Lukos (Bernardinų) ežerus. Drąsesni jį nesunkiai
pervažiuos dviračiu, o tiems, kas nelabai
pasitiki savo važiavimo įgūdžiais, geriau
dviratį persivesti. Stabtelkite ant tilto pasigėrėti vaizdingomis, raižytomis abiejų
ežerų pakrantėmis. Už tilto sukite į kairę
ir minkite palei Galvės ežerą, kol už 200
m privažiuosite mažą tiltelį. Pervažiavę jį
sukite į dešinę.
Už pusės kilometro išvysite Varnikų piliakalnį
. Jei turite pasiėmę termosą su
arbata ir ko nors užkąsti – gražesnę vietą

trumpai iškylai būtų sunku rasti. Pasidairę nuo jo vėl sėskite ant dviračio ir keliaukite toliau, kol už 600 pamatysite rodyklę į
Varnikų pažintinį taką. Nuo čia iki tako
šiek tiek mažiau nei kilometras. Pakeliui
kairėje pravažiuosite Holokausto aukų
kapus
. Čia 1941 m. buvo nužudyti ir
užkasti 1446 aplinkiniuose miesteliuose
ir kaimuose gyvenę žydai: 366 vyrai, 483
moterys ir 597 vaikai.
Varnikų pažintinio tako ilgis – 3,5 km.
Jis vingiuoja per Ilgelio pelkę, per tokias
vietas, kurių paprastai nepamatysi – per
sunku prieiti. Take įrengtos informacinės
stotelės pasakoja apie šio krašto gamtą,
vietos kraštovaizdžio ypatumus, su jais
susijusią žmonių veiklą. Keliaudami taku
matysite, kaip tiesiog akyse išlakus miškas virsta pelke: laukine, paslaptinga ir
spinduliuojančia savitą žavesį. Stabtelkite įrengtose poilsio vietose, klausykite
ir stebėkite, kaip aplinkui verda gyvybė.
Beje, šiltuoju metų laiku taku Jus lydės
gausi zvimbianti palyda, tad labai praverstų kokia nors priemonė nuo uodų.
Baigę savo pažintį su Ilgelio pelke,
gręžkite savo dviratį atgalios ir tuo pačiu
keliu grįžkite į Trakus.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Trakų istorijos muziejus
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Sakralinio meno ekspozicija
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Varnikų piliakalnis
54.649874, 24.947297
Žydų žudynių vieta ir paminklas
54.650023, 24.961835

Maršrutas: Trakai–Varnikų
pažintinis takas–Trakai

LYDIMI KAPRIZINGOSIOS MUSĖS
IR DIDINGOSIOS NERIES
Tad sveiki atvykę į Kernavę – pirmąją
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sostinę! Patogiausia čia atvažiuoti ir atsivežti
dviračius automobiliu, kurį palikite stovėjimo aikštelėje. Ją nesunkiai rasite. Dairykitės raudonmūrės neogotikinės Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios
– aikštelė yra bažnyčios link vedančios pėsčiųjų alėjos pradžioje. Jei stabtelsite apžiūrėti bažnyčios, atkreipkite dėmesį į greta jos esanŠis maršrutas padovanos gausybę ne- čias dvi koplyčias: XIX a. vidurio mūrinę ir
paprasto grožio vaizdų, tad nepamirškite XVIII a. medinę.
fotoaparatų! Visą kelią Jus ištikimai lydės
upelė Musė ir antra pagal ilgį Lietuvos
upė Neris – su jomis ne kartą susidursite
per šią kelionę. Jos džiugins ne tik įspūdingais vingių ir pakrančių vaizdais, bet ir
savo vandens gaiva. Tad tai puikus pasirinkimas karštai vasaros dienai!
Dviračių maršrutas:
Kernavė–Musninkai–Čiobiškis–Kernavė
Maršruto ilgis: apie 44 km
Maršruto pradžia: Kerniaus g.
GPS 54.887148, 24.853655
Maršruto pabaiga: Kerniaus g.
GPS 54.887148, 24.853655

Maršrutas gana ilgas, beveik 44 km,
be to, driekiasi automobilių važinėjamais
keliais, todėl jį patartina rinktis patyrusiems dviratininkams, mokantiems saugiai elgtis kelyje. Jei neturite nuosavo dviračio, jį galite išsinuomoti kuriame nors
artimiausiame mieste: Vilniuje, Kaune,
taip pat dviračius nuomoja Kernavėje
esanti kaimo turizmo sodyba „Kernavės
bajorynė“.
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Bet prieš pradėdami žygį pirmiausia
pasižvalgykite po Kernavę. Svarbiausias
turistų traukos centras čia – didžiausias
Lietuvoje gynybinis piliakalnių kompleksas
. Tai viena gražiausių Lietuvos vietų. Didingi piliakalniai, Neries vingiai bei
slėniai, kurie ties Kernave itin įspūdingi,
ore tvyranti istorijos dvasia nepalieka
abejingų. Po piliakalnių komplekso teritoriją pasivaikščiokite pėsčiomis – dviračiais į ją įvažiuoti negalima.
Labai verta prieš žygį ar po jo užsukti į
Kernavės archeologijos muziejų
, kuriame vaizdžiai ir įdomiai atskleista net 11
tūkstantmečių Kernavės ir Lietuvos istorija.
Dar viena miestelio įdomybė – Henriko Orakausko skulptūros studija - galerija „Šulinys“
, kurioje pamatysite įdomių ekspozicijų ir pasigrožėsite meniškai
išpuošta sodyba.
Tad jei jau pasiruošę, metas judėti!

Išvažiuodami iš Kernavės laikykitės
Musninkų krypties. Nors kelias patogus,
tvarkingas, gana judrus. Būkite atsargūs!
Jis driekiasi laukais, kerta keletą kaimų,
Kernavės miško kampą ir keletą nedidelių miškelių, žavų Lielupės upelį – Neries
intaką. Peizažas nuolat keičiasi, tad kelionė iki Musninkų neprailgs.
Pavažiavę 3,3 km, kairėje pamatysite
rodyklę į sodybą-galeriją „Mirnabalis“ .
Užsukite pasigrožėti originaliais meno dirbiniais, o gal net įsigyti lauktuvių.

kilėliai. 1920 m. ties jais vyko Lietuvos kariuomenės ir Lenkijos kariuomenės dalinių, vadovaujamų Liucijaus Želigovskio,
kovos. Po Antrojo pasaulinio karo Musninkų apylinkėse virė rezistencinis judėjimas, kuriam vadovavo Jonas Misiūnas
(1911–1947), pasivadinęs Žalio velnio
slapyvardžiu.
Musninkuose, už bažnyčios, išsukite
iš pagrindinio kelio Čiobiškio kryptimi ir
greitai pamatysite kuklią koplytėlę
,
pavadintą Barboros Radvilaitės vardu.
Pasak legendos, dabartinės XVIII a. koplytėlės medinę pirmtakę pastatė pati Lietuvos ir Lenkijos karalienė Barbora Radvilaitė (1520–1551). Neva svečiuodamasi pas gimines Musninkuose, Barbora
Radvilaitė išgirdo, kad jos brolis sunkiai
serga, ir susiruošė jo lankyti į Dubingius.
O kad juos pasiektų, turėjo persikelti per
patvinusią Musę ir vos nepaskendo. Dėkodama už išsigelbėjimą savo globėjai
Šv. Barborai karalienė įsakiusi pastatyti
šią koplyčią. Beje, iš karto pastebėsite,
kad koplyčia yra gerokai pasvirusi. Išmatuota, kad jos pasvirimo laipsnis didesnis net už garsiojo Pizos bokšto!
Važiuodami toliau už keleto minučių
privažiuosite Musninkų dvaro, kuriame ir
viešėdavo Barbora Radvilaitė, apleistus
fragmentus, tiesa, ne XVI a., o XIX a.
antrosios pusės–XX a. pradžios. Išlikę 2
svirnai, kluonas, dvaro rūmų rūsys, vandens malūno liekanos.
Už dvaro kelias ir vėl kirs Musę bei vingiuos miškingomis, vaizdingomis vietomis. Automobilių čia nedaug, tad galėsite
ramiai mėgautis vaizdais.

Grįžę į pagrindinį kelią minkite 4 km iki
tilto per vingiuotąją Musės upę. Tai vienas ekstremaliausių vandens turizmo
maršrutų. Pavasarį pakilus vandeniui Musė virsta pašėlusia kalnų upe. Jos pakrantės itin gražios, laukinės.
Už Musės prasideda jaukus ir ramus
Musninkų miestelis. Istorijai jis žinomas
nuo XV a. Greičiausiai panašiu laiku čia
iškilo ir pirmoji bažnyčia. Dabartinė neogotikos bruožų turinti Švč. Trejybės bažnyčia
iškilo 1855–1861 m. Bažnyčioje
yra vertingų meno kūrinių. 1928 m. bažnyčios šventoriuje palaidotas Lietuvos
Nepriklausomybės Akto signataras kunigas Alfonsas Petrulis (1873–1928).
Musninkai vis patekdavo į svarbių ir
dramatiškų istorijos įvykių sūkurį. 1830–
1831 m. sukilimo metu juose būrėsi su-
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Toliau minkite devynetą kilometrų, kol
kairėje sužibės Neries vandenys. Šiek
tiek išsukę iš kelio pasmalsaukite, kaip
dirba vienas iš nedaugelio automobilių
keltų Lietuvoje ir vienintelis keltas per
Nerį. Keltas yra lyninis, neturi nei motoro,
nei irklų. Manoma, kad kelto šioje vietoje,
Neries ir Musės santakoje, esama nuo
XIX a.
Dar keli šimtai metrų ir prieš Jūsų
akis – Čiobiškio miestelis, įsikūręs Neries
vingyje. Kadaise jis buvo svarbus prekybos centras, XVI a. jau turėjęs Magde-
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burgo teises, bet vėliau užleidęs pozicijas išaugusioms Širvintoms ir Jonavai.
Čiobiškyje dar kartą kirsite Musę įdomiu tarpukariu nutiestu arkiniu Dariaus ir
Girėno tiltu
. Šalia tilto stovi 1900 m.
pastatytas ir XX a. I pusėje rekonstruotas
tašytų medinių rąstų vandens malūnas
. Nors malūnas ir apleistas, jame išlikusi autentiška technologinė įranga.
Važiuojant per miestelį kairėje švystels Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios . mūrai. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1810–
1816 m. Manoma, kad ją projektavo bene
garsiausias Lietuvos architektas Laurynas Gucevičius (1753–1798).
Čia metas apsigręžti ir tuo pačiu keliu
grįžti į Kernavę.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Kernavės Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia
Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Kernavės piliakalnių kompleksas
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Kernavės archeologinės vietovės
muziejus
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Skulptūros studija-galerija
„Šulinys“
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Sodyba-galerija „Mirnabalis“
Mirnabalio g. 1, Pakalniškės k.,
Širvintų r.
54.907114; 24.833205
+370 687 26 000
mirnabalis@gmail.com
Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia
Vilniaus g. 3, Musninkai
54.949196, 24.841191
+370 382 45 173
Karalienės Barboros Radvilaitės
koplytėlė
54.945282, 24.830293
Čiobiškio Dariaus ir Girėno tiltas
54.954322, 24.660082
Čiobiškio malūnas
54.954497, 24.659382
Čiobiškio Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčia
54.954877, 24.653415
+370 382 45 456

Maršrutas:
Kernavė–Musninkai–
Čiobiškis–Kernavė

PAGONIŠKOSIOS
LIETUVOS PĖDSAKAIS
Dviračių maršrutas:
Kernavė-Neries regioninio parko trasaKernavė
Maršruto ilgis: apie 55 km
Maršruto pradžia: Kerniaus g.
GPS 54.887148, 24.853655
Maršruto pabaiga: Kerniaus g.
GPS 54.887148, 24.853655
Kernavės apylinkės yra nepaprastos.
Ne tik dėl savo brandžių pušynų, šimtamečių ąžuolų giraičių, aukštų Neries
skardžių. Kartu čia tvyro ypatinga – pagoniška – atmosfera, kurią geriausiai pajunti neskubriai mindamas dviračio pedalus.
Senovės Lietuvoje gyvenimas aplink
Kernavę virte virė – vietovė iki šių dienų
nusėta piliakalniais, pilkapynais, mitologiniais akmenimis, o archeologai yra atradę ne vieną senąją gyvenvietę. Tad keliaudami dviračiu neskubėkite. Stabtelėkite ir ramiai pasivaikščiokite po šias
vietas, įsiklausykite, ką šnabžda medžiai. Galbūt išgirsite ką nors iš praeities?
Siūlomo maršruto ilgis – 55 km. Tačiau prailgti jis neturėtų: yra ir ką aplankyti, ir kur akis paganyti. O ir pats kelias
įvairus – nuo lygaus asfalto iki miško takelių.
Dviračius į Kernavę patogiausia atsivežti automobiliu. Jį galima palikti miestelio centre, prie pėsčiųjų alėjos, vedančios bažnyčios
link.
Kernavėje gali praleisti nors ir visą dieną: čia – ir UNESCO saugomas piliakalnių kompleksas
, ir modernus archeologijos muziejus
, ir skulptūros studijagalerija „Šulinys“
, ir sename malūne
įsikūręs Kerniaus baras. Tačiau jei norite
maršrutą įveikti per dieną, teks ilgai ne-
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delsti ir leistis kelionėn.
Išmindami iš Kernavės laikykitės Vilniaus krypties ir maždaug už kilometro įsiliesite į platesnį, bet ir judresnį kelią. Nors
eismas juo pakankamai intensyvus, kelkraštis platus ir gerai sutvarkytas. Kad būtumėte matomi iš tolo, vilkėkite ryškius
drabužius, dar geriau – šviesą atspindinčią liemenę.

Važiuodami šiuo keliu aplankysite kelis vieną paskui kitą išsidėsčiusius kaimus. Pirmasis – Klišabalė. Už dviejų kilometrų – Miežionys, o visai netoliese –
Aliejūnai, per kuriuos teka Vingrės upelis, šalia tyvuliuoja ežeras.
Vos už kilometro nuo Aliejūnų – Geisiškių kaimas, kuriame stūkso nedidukė
akmeninė cerkvė
, pastatyta 1865 m.
Jos statybos tais laikais buvo neįtikėtinai
sparčios – tetruko vos penkis mėnesius,
o žemės sklypą ir kelis tūkstančius plytų
paaukojo kunigaikštis Cezaris Giedraitis.
Beje, Geisiškių kaime yra vieta, įtraukta į
senosios Lietuvos šventviečių katalogą.
Šioje vietoje buvo akmuo su pėda, vadinta Jėzaus Kristaus pėdele.
Važiuodami toliau praminsite du kaimus dvynius: Airėnus I ir Airėnus II. Pirmasis įsikūrė XIX a. Kartu su palivarku jis
priklausė kunigaikščiams Giedraičiams.
Airėnai II atsirado XX a. pradžioje, atkėlus gyventojų iš Gardino gubernijos.
Netrukus už Airėnų, maždaug už 8 km
nuo maršruto pradžios, pasukite į dešinę
Vievio kryptimi. Tačiau jei norite aplankyti
Dūkštų ąžuolyną
arba šalia jo, tik kitoje kelio pusėje, esančius Bradeliškių
ir Buivydų
piliakalnius, važiuokite
tiesiai apie 1 km. Grįžti atgal į maršrutą
teks tuo pačiu keliu.
Minant Vievio link, kairėje kelio pusėje
matyti nuoroda iki 4 km ilgio pažintinio tako, supažindinančio su gamtos bei kultū-

ėjėti kelis šimtus metrų pėsčiomis, o Karageliškių kaime patiems atidaryti metalinius vartus, pasėlius saugančius nuo šernų.
Apvažiavę visą žiedą, pakalne nusileisite prie Panerių miško regyklos. Nuo
jos tereikia pasukti į dešinę ir atsidursite
tame pačiame asfaltuotame kelyje, kuriuo atriedėjote iš Kernavės. Vėl pravažiuokite tiltą per Nerį, Karmazinų piliakalnį, sukite į kairę ir numynę dar apie 8 km
pasieksite Kernavę.

ros vertybėmis, ir Karmazinų piliakalnio
. Šis nedidelis piliakalnis, pradžioje buvęs slėptuve, vėliau veikiausiai tapo kulto
vieta – alkakalniu. Visai netoli jo, prie
pavasarį kalnų upe virstančios Dūkštos ir
Neries santakos, aptikta senovės gyvenvietė. Piliakalnio aikštelėje įrengtas aukuras – praėjusio amžiaus palikimas. Jį
1969 m., švęsdami Ilges (Vėlines), įrengė Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos nariai.
Paliekame piliakalnį ir keliaujame tolyn. Kairėje kelio pusėje įsikūrusi kavinė.
Iš jos apžvalgos aikštelės, įrengtos ant
150 m aukščio Neries skardžio, atsiveria
Velniakampio kilpos miškai. Kiek tik akys
aprėpia – visur pušynai, o apačioje savo
vandenis neša sraunioji Neris...
Tačiau dar liko nemažai kilometrų, tad
reikia judėti. Kelias smagiai leidžiasi žemyn į Neries slėnį ir galima neminant lėkti
su vėjeliu. Maždaug už 3 km dešinėje išnyra Molynės kaimo žvyro karjeras, dar
už kilometro – tiltas per Nerį. Jį pervažiavus, už 400 m, reikia sukti į kairę Panerių miestelio link.
Šioje buvusioje dvarvietėje prasideda
23 km ilgio Neries regioninio parko dviračių turizmo trasa, besidriekianti pagal
didžiausią Neries kilpą, vadinama Velniakampio kilpa. Tai – žiedinis maršrutas.
Nuo Panerių dvaro
trasa apie 2 km
„bėga“ plačiu žvyrkeliu. Likęs maršrutas
driekiasi kietai suplūktais miško keliukais, nors yra keletas smėlingų atkarpų.
Trasos reljefas labai įvairus: yra ir stačių pakilimų, ir smagių nusileidimų. Nuo
Panerių iki Peklynės kalno trasa vingiuoja Neries pakrante, o vėliau kyla aukštyn ir Ausiutiškių regykloje
atsiveria
Neries apylinkių panorama. Vėliau kelias
vėl po truputį žemėja.
Pakeliui įrengta poilsiaviečių, gausu
gamtos ir kultūros objektų: užkeiktų vestuvių akmenys Neryje, paslaptinga konglomerato uola, pušis „raganos šluota“ ir
kt. Iki kai kurių objektų nuo trasos teks pa-
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Kernavės Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia
Kerniaus g.6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Kernavės piliakalnių kompleksas
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Kernavės archeologinės vietovės
muziejus
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Skulptūros studija-galerija
„Šulinys“
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Geisiškių Šv. kankinio Jurgio
Nugalėtojo cerkvė
54.867865, 24.923844
Dūkštų ąžuolynas
54.833163, 24.951164
Bradeliškių piliakalnis
54.825334, 24.943346
Buivydų piliakalnis
54.822217, 24.940564
Karmazinų piliakalnis
54.817962, 24.929407
Panerių dvaras
54.785614, 24.909809
Ausiutiškių regykla
54.779443, 24.938482

Maršrutas:
Kernavė-Neries regioninio
parko trasa-Kernavė

KELIŲ IR
ISTORIJOS VINGIAIS
Dviračių maršrutas:
Vilnius–Trakai–Kernavė–Vilnius
Maršruto ilgis: apie 108 km
Maršruto pradžia: Katedros aikštė
GPS 54.685911, 25.286885
Maršruto pabaiga: Katedros aikštė
GPS 54.685911,25.286885
Kviečiame į unikalų daugiau nei 100
kilometrų žygį aplankant net tris Lietuvos
valstybei ypač svarbius miestus – dabartinę sostinę Vilnių, pirmąją sostinę Kernavę ir vieną svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politinių centrų
Trakus. Tai puiki galimybė per vieną kelionę pamatyti bene įdomiausias ir, žinoma, gražiausias šalies vietas.
Maršrutui įveikti prireiks 2–3 dienų, priklausomai nuo dviratininkų pasirengimo
ir laiko, skiriamo lankytiniems objektams
ar tiesiog poilsiui gamtoje, iškylavimui. Didžioji jo dalis sutampa su asfaltuotais automobilių keliais, tad keliauti dviračiu reikia atsakingai ir apdairiai. Kadangi trasa
nėra suženklinta, būtinai pasiimkite žemėlapį.
Nakvynės pasirinkimas šiame maršrute gana didelis. Trakuose galima apsistoti viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ar kempinge. Taip pat keletas kaimo turizmo sodybų yra Kernavėje, šalia Sudervės.
Tad nusiteikite daugybei įspūdžių ir į
kelią! Kelionę pradėsite iš Vilniaus, Lietuvos sostinės vardą turinčio nuo XIV a.
Beje, jo senamiestis – UNESCO saugoma vertybė. Trasos pradžia – Katedros
aikštėje, Šventaragio slėnyje, nuo seniausių laikų turėjusiame didelę istorinę
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reikšmę. Tarsi iš sveikinimo atviruko į Jus
žvelgia arkikatedra
su šalia rymančia
varpine, už jų ant Gedimino kalno stūksantis Aukštutinės pilies bokštas . Realybėje visa tai atrodo ne mažiau įspūdingai!
Palikę Katedros aikštę už nugaros, sukite į Gedimino prospektą – jo važiuojamojoje dalyje yra atskirta juosta dviratininkams. Už 1,8 km privažiuosite Lietuvos Respublikos Seimo rūmus
(dešinėje). Atkreipkite dėmesį į šalia jų esantį
stiklo statinį, dengiantį barikadų fragmetą, ir koplytstulpį. Tai – Sausio 13-osios
memorialas, skirtas šioje vietoje 1991 m.
už Lietuvos laisvę žuvusiems žmonėms
pagerbti.

Šiek tiek už Seimo rūmų Gedimino
prospektas atsiremia į Neries upę. Ją
kirskite Senuoju Žvėryno tiltu, pastatytu
1906 m. Tilto gale pamatysite įspūdingą
Dievo Motinos ikonos „Ženklas iš dangaus“ cerkvę
(1903 m.).
Važiuokite A. Mickevičiaus gatve apie
800 m ir sukite į dešinę, Birutės gatvę.
Ties sankryža su Treniotos gatve sukite į
kairę ir dar kartą kirtę Nerį tiltu pateksite į
Vingio parką. Čia prasidės puikus dviračių takas, kuriuo važiuodami tiesiai atsidursite prie parko estrados
– didžiulių
vasaros renginių vietos. Dešinėje pravažiuosite nediduką Vingio parko zoologijos sodą. Kairėje liks atrakcionų parkas.
Laikykitės pagrindinio kelio, kuris išves iš
parko į Gerosios Vilties gatvę. Šioje vietoje baigiasi dviračių takas.
Dabar Jūsų tikslas – už puskilometrio
esantis Gerosios Vilties žiedas. Kadangi
eismas čia ypač intensyvus, saugiausia
yra nulipti nuo dviračio ir požemine pėsčiųjų perėja pasiekti Savanorių prospektą. Prospektas taip pat labai judrus,

tad geriausia važiuoti ne gatve, o gana
plačiu šaligatviu. Būkite atidūs, nes keliose vietose teks nulipti nuo dviračio ir
persivesti jį per kelias nedideles sankryžas.
Už 3 km pravažiavę virš gatvės kabantį geležinkelio tiltą, prie šviesoforo pasirinkite dešinesnę kelio atšaką. Būkite
atidūs, nes jei čia nepasuksite į dešinę,
pateksite į greitkelį Vilnius–Kaunas. Jei
taip nutiktų, grįžkite atgal.
Už kelių šimtų metrų kairėje pamatysite neryškų keliuką – į jį ir sukite. Šis
1,5 km ilgio akmenimis grįstas keliukas –
tai XVIII a. nutiesta senojo kelio Vilnius–
Kaunas atkarpa. Ji gana stati, ne kiekvienam dviratininkui įveikiama. Ir ne tik
dviratininkui – 1812 m. žiemą iš Rusijos
besitraukianti Napoleono kariuomenė
nesugebėjo juo užtempti artilerijos bei
gurguolės ir todėl patyrė didžiulių nuostolių.
Netrukus vėl priartėsite prie greitkelio.
Ties degaline sukite į dešinę ir užkilę ant
tilto kirskite greitkelį per viršų. Už tilto pirmoje sankryžoje sukite į dešinę ir Jūs –
Senajame Trakų kelyje. Važiuodami jo
kelkraščiu būkite atidūs, nes vietomis eismas itin intensyvus.
Už 4 km Jus pasitiks Vilniaus miesto
dalis, vadinama Mūrine Voke. Joje galima apžiūrėti popieriaus ir kartono fabriko
griuvėsius, užtvankos liekanas
. Gyvenvietė išsidėsčiusi šalia Vokės upės,
kuri šioje vietoje patvenkta. Per tvenkinį
persikelsite tiltu.
Toliau važiuokite tuo pačiu keliu, kuris
veda per nedideles gyvenvietes ir laukus, kol už 4,5 km pasieksite Lentvarį.
Šiame mažame miestelyje yra pats didžiausias geležinkelio mazgas Lietuvoje.
Iš lankytinų vietų reikėtų paminėti neoromantinę Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai bažnyčią
su kampile
(1906 m.), šalia Lentvario ežero nusidriekusį XVI a. Lentvario dvaro parką ir dva-

ro sodybą , kuri kadaise priklausė turtingiems ir įtakingiems grafams Tiškevičiams. Norint aplankyti šiuos objektus
reikėtų išsukti iš maršruto ir padaryt apie
2–3 km lanką.
Lentvaryje pirmoje didesnėje sankryžoje laikykitės kairės ir kirskite geležinkelį. Už jo – posūkis į dešinę. Už poros
kilometrų laukia dar viena pervaža, už kurios pamynę dar 1,5 km išvažiuosite iš
miestelio ir pateksite į puikų dviračių taką, kuriuo 6 km smagiai riedėsite į Trakus.
Siūlome labai neskubėti į Trakus ir pakeliui užsukti į Varnikų bei Serapiniškių
kaimo architektūros draustinius pasigrožėti šiam kraštui būdinga senąją architektūra.
Kai privažiuosite nuorodą į Varnikų piliakalnį
, nedvejodami sukite šia kryptimi. Taip ne tik išvengsite judraus pagrindinio įvažiavimo į Trakus, bet ir turėsite galimybę pasivaikščioti po įdomų
Varnikų pažintinį taką bei pasigėrėti
nuostabiomis apylinkėmis nuo Varnikų
piliakalnio.
Traukite toliau ir per keletą minučių privažiuosite automobilių stovėjimo aikštelę. Jei būsite dėmesingi, dešinėje pastebėsite šmėkštelint sovietinio jachtų
klubo pastatą. Pasukę į kairę pravažiuosite mažą tiltelį ir mindami takeliu ežero
pakrante privažiuosite Trakų pontoninį
tiltą, kuris atves į ežerų apsuptyje įsikūrusius Trakus. Už tilto pamatysite vienos
didžiausios Lietuvos gynybinių pilių,
Pusiasalio pilies, gynybinių bokštų bei
sienos liekanas. Taip pat čia veikia Sakralinio paveldo muziejus
.
Būtinai pasidairykite po unikalų Trakų
senamiestį, pripažintą urbanistikos paminklu. Numinkite iki XV a. menančios
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios , 1863 m. pastatytos Trakų cerkvės
, karaimų maldos namų kenesos
. Užsukite į S. Šapšalo karaimų
tautos muziejų , kuriame susipažinsite
su negausios Lietuvos tautinės mažumos karaimų tautos istorija.
Aišku, tiesiog privaloma aplankyti ir
nuostabiąją Trakų Salos pilį , vieną lan-
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komiausių turistinių objektų Lietuvoje. Ši
XV a. pradžioje pastatyta pilis buvo pagrindinė vieno iškiliausių Lietuvos valdovų Vytauto Didžiojo (1350–1430) rezidencija, kurioje šis valdovas ir miręs. Taigi Trakai tuo metu buvo vienas svarbiausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
politinių centrų.

Nuo pilies minkite Karaimų gatve ir už
1,5 km pamatysite Senąją Kibininę, kurioje galima paragauti ne tik tradicinių karaimiškų, bet ir kultūriniu paveldu pripažintų lietuviškų patiekalų. Paskanavę jų
grįžkite į Karaimų gatvę, už 500 m žiede
sukite į dešinę ir važiuokite dešiniąja važiuojamosios dalies puse. Minsite vaizdingu keliu tarp Galvės ir Akmenos ežerų. Pakeliui pamatysite Akmenos ežero
paplūdimį, o dar už kelių šimtų metrų – rodyklę į Užutrakio dvaro sodybą
. Verta
nuriedėti iki jos 4 km apžiūrėti nuostabių
rūmų ir puikaus parko. Po šios ekskursijos grįžkite į trasą. Toliau laukia 12 km
gana ramiu keliu – automobiliai pernelyg
netrukdys grožėtis vaizdingais peizažais.
Dešinėje pravažiuosite Bražuolės kaimą,
istorijos šaltiniuose minimą net nuo XIV
a., kiek vėliau kairėje – Šiemečio ežerą.
Už posūkio į Kernavę eismas taps intensyvesnis. Pravažiuosite po greitkelio
Vilnius–Kaunas tiltu, tada pervažą, už kurios traukite pagrindiniu keliu ir už kilometro dešinėje pamatysite Panerių kaimą. Tai – maršruto vidurys.
Paneriuose galima apžiūrėti XVIII a.
dvarą
. Beje, pro šį kaimą eina puiki
Neries regioninio parko pėsčiųjų ir dviračių trasa (23 km), kurioje gausu lankytinų objektų, poilsiaviečių ir, žinoma,
nuostabių Neries vaizdų. Žygį šia trasa
patogiausia pradėti Bražuolės stovyklavietėje, esančioje netoli nuo Lazdėnų kaimo, arba čia, Paneriuose.
Už Panerių netrukus kirsite Nerį tiltu ir
pavažiavę apie 3 km pasieksite restoraną „Pušynėlį“. Šioje vietoje atsiveria ypač
įspūdinga Neries kilpų panorama. Už po-

ros šimtų metrų pamatysite posūkį į Karmazinų piliakalnį
ir pažintinį taką. Iki jų
netoli – vos kilometras. Dviračius galima
prirakinti automobilių stovėjimo aikštelėje ir užkopti į piliakalnį, kuris apdovanos gražiais vaizdais. Pasak legendos, piliakalnio viduje yra prasmegusi šventovė. Kai sekmadieniais skamba netoliese
esančios Dūkštų bažnyčios varpai, neva,
atsiliepiąs varpas ir iš piliakalnio gelmių.
Turint laiko verta pasivaikščioti ir pažintiniu taku, kuriame supažindinama su
turtinga šių vietų augalija, gamtos ir kultūros vertybėmis, senoviniais lietuvių laidojimo papročiais ir sielių plukdymu. Kelionė taku užima apie 3 val.
Grįžę į pagrindinį kelią minkite 2,5 km
iki posūkio į Kernavę. Netrukus dešinėje
pamatysite posūkį į Geisiškių kaimą, į kurį galima užsukti apžiūrėti dailios 1865 m.
pastatytos rusų stačiatikių cerkvės
.
Grožėdamiesi apylinkėmis nė nepastebėsite, kaip prabėgs 5,5 km ir reikės
sukti į kairę Kernavės link. Už kelių šimtų
metrų pamatysite Kerniaus barą - restoraną. Jis įsikūręs tarpukario laikų malūne
ir lankytojus vilioja ne tik maistu, bet ir gražia aplinka: šalia telkšo pelkutė, keli tvenkiniai, ošia gražus miškas.

Dar keletą minučių pamynę į Kernavės pusę dešinėje pravažiuosite skulptūros studiją-galeriją „Šulinys“ . Čia menininkas Henrikas Orakauskas eksponuoja savo medžio, marmuro, metalo
skulptūras, piešinius ir kitokius savo kūrinius.
Na, o nuo galerijos ranka pasiekiama
ir Kernavė – pirmoji Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės sostinė. Kernavėje geriausia dviračius kur nors prirakinti ir lankytinus objektus apžiūrėti pėsčiomis.
Žinoma, didžiausia Kernavės garsenybė – penkių piliakalnių kompleksas
, kuris įtrauktas į UNESCO saugomo
paveldo sąrašą. Piliakalniai – ne tik svar-
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bus archeologijos, istorijos paminklas,
bet ir nepaprasto grožio vieta, užburianti
išraiškingais piliakalnių kontūrais ir vaizdingomis Neries kilpomis.
Kas domisi istorija, turėtų nepraleisti
progos užsukti į itin modernų Kernavės
archeologijos muziejų
. O ir šiaip smagu pasivaikščioti po jaukų Kernavės
miestelį, pasigrožėti žavia jos bažnytėle
.
Pasižvalgę po Kernavę sukite tuo pačiu keliu, kuriuo atvažiavote, ir keliaukite
9,5 km iki sankryžos, kurioje susikerta keliai, vedantys į Maišiagalą ir Sudervę. Šioje sankryžoje važiuokite tiesiai – Sudervės link.
Už kilometro privažiuosite Dūkštų ąžuolyno pažintinį taką , kuriame pamatysite, kaip atrodė senosios Lietuvos
girios. Palei taką pastatyta daugiau nei
38 skulptūros, vaizduojančios lietuvių legendų ir mitologijos personažus. Tako ilgis – 2,3 km, jam įveikti reikia apie 1,5 val.
Keliaukite toliau ir visai netrukus Jus
pasitiks Dūkštų miestelis su iš tolo raudoniu tvieskiančia Šv. Onos bažnyčia .
Už jos esančioje sankryžoje važiuokite
tiesiai į Sudervę, iki kurios – 9 km. Kelias
čia vaizdingas, tad net nepajusite kaip
joje atidursite. Sudervės puošmena – pagal architekto Lauryno Gucevičiaus projektą 1822 m. pastatyta Švč. Trejybės
bažnyčia
. Ji unikalios formos – apvali.
Tokių bažnyčių Lietuvoje daugiau nėra.
Ypač įspūdingai ji atrodo naktį, kai įjungiamas apšvietimas.
Iš Sudervės jau važiuokite Vilniaus
link. Mindami pro Čekoniškių kaimą užsukite į verbų ir buities seklyčią
. Šiame kaime labai stiprios verbų pynimo tradicijos, netgi yra verbų pynėjų ansamblis.
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Seklyčioje pasigrožėkite spalvingomis,
įvairiaspalvėmis Vilniaus kraštui būdingomis verbomis, darbščių ir kūrybingų
šio kaimo moterų surištomis iš džiovintų
augalų, sausučių žiedelių, nudažytų
skiedrelių ir kitų gamtinių medžiagų.
Nuo Čekoniškių – 9 km iki ženklo,
skelbiančio, kad jau prasideda Vilniaus
miestas. Įvažiuosite į Pilaitės mikrorajoną. Važiuokite tiesiai pagrindiniu keliu.
Vietomis šalia jo bus dviračių takas. Už
penketo kilometrų kairėje pamatysite
Spaudos rūmų pastatą. Šalia jų esančioje sankryžoje važiuokite tiesiai į pakalnę ir netrukus prasidės dviračių takas.
Už 2 km dviračių taku sukite į kairę, į Saltoniškių gatvę, o už poros šimtų metrų
dar kartą kairėn į Sėlių gatvę. Čia taip pat
yra dviračių takas.
Važiuodami Sėlių gatve pasieksite Nerį. Sukite į kairę ir riedėkite palei upę. Pravažiuosite Baltąjį ir Žaliąjį tiltus, bet jais
kirsti upės neskubėkite. Patogiausia tai
padaryti Mindaugo tiltu. Už jo – vos keletas šimtų metrų iki Katedros aikštės, kurioje prasidėjo ir baigiasi ši kelionė.

LANKYTINI OBJEKTAI:
Vilniaus Šv. Vyskupo Stanislovo
ir Šv. Vladislovo arkikatedra
bazilika
F Katedros a. 2, Vilnius
GPS 54.685815; 25.287437
) +370 5 261 1127
* parapija@katedra.lt
8 www.katedra.lt
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Aukštutinė pilis
(Gedimino kalnas)
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
+3705 261 7453
pilis@lnm.lt
www.lnm.lt
Lietuvos Respublikos Seimas
54.690636, 25.261568
Dievo Motinos ženklo iš dangaus
cerkvė
Vytauto g. 21, Vilnius
54.690708; 25.257359
+370 5 275 1375
Vingio parko estrada
54.683164, 25.235751
Mūrinės Vokės gamybinių
statinių kompleksas
54.648026, 25.119361
Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mergelei Marijai bažnyčia
54.641656, 25.048411
Lentvario dvaras
54.658256, 25.039489
Varnikų piliakalnis
54.649874, 24.947297
Sakralinio meno ekspozicija
Kęstučio g. 4, Trakai
54.645442; 24.936073
+370 528 55 297
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia
Birutės g. 5, Trakai
54.642881; 24.934491
+370 528 55 907
info@trakubaznycia.lt
www.trakubaznycia.lt
Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo
cerkvė
Maironio g. 4, Trakai
54.640870; 24.933321
+370 528 52 374
aleksandrsmail@micro.lt
Kenesa
54.647695, 24.932656
S. Šapšalo karaimų tautos
muziejus
Karaimų g. 22, Trakai
54.647196; 24.933048
+370 528 55 286
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
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Trakų istorijos muziejus
Pilies sala, Trakai
54.652633; 24.933611
+370 528 53 946
info@trakaimuziejus.lt
www.trakaimuziejus.lt
Užutrakio dvaro sodyba
Užtrakio g. 17, Trakai
54.659721; 24.943707
+370 528 55 006
tinp@seniejitrakai.lt
www.seniejitrakai.lt
Panerių dvaras
54.785614, 24.909809
Karmazinų piliakalnis
54.817962, 24.929407
Geisiškių Šv. kankinio Jurgio
Nugalėtojo cerkvė
54.867865, 24.923844
Skulptūros studija-galerija
„Šulinys“
Vilniaus g. 8, Kernavė, Širvintų r.
54.886663; 24.856889
+370 616 36 291
orakauskas@gmail.com
Kernavės piliakalnių kompleksas
Kernavė, Širvintų r.
54.883002; 24.852463
+370 382 47 371
direkcija@kernave.org
www.kernave.org
Kernavės archeologinės vietovės
muziejus
Kerniaus g. 4A, Kernavė
54.885780; 24.853864
+370 382 47 385
ekskursijos@kernave.org
muziejus@kernave.org
www.kernave.org
Kernavės Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia
Kerniaus g. 6, Kernavė, Širvintų r.
54.884835; 24.852024
+370 382 47 347
irena.valaityte@gmail.com
Dūkštų ąžuolynas
54.833163, 24.951164
Dūkštų Šv. Onos bažnyčia
54.822052; 24.968635
Sudervės Švč. Trejybės bažnyčia
54.780169; 25.084732
Čekoniškių verbų ir buities
seklyčia
54.737453, 25.081259
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Maršrutas:
Vilnius–Trakai–
Kernavė–Vilnius

Maršrutas:
Vilnius–Trakai–
Kernavė–Vilnius

Dviračių nuomos punktai
VILNIUS
)
*
8

VeloVilnius
+370 674 12 123
info@velovilnius.lt
www.velovilnius.lt

)
*
8

Baltic cycle
+370 699 56 009
info@balticcycle.eu
www.balticcycle.eu

)
*
8

Dviratis Plius
+370 5 277 7720
vilnius@dviratisplius.lt
www.dviratisplius.lt

)
*
8

Ratelis
+370 671 18 097
info@ratelis.lt
www.ratelis.lt

)
*
8

Velotakas
+370 618 45727
info@velotakas.lt
www.velotakas.lt

)
8

Dviračių takas
+370 5 2788 995
www.dviraciutakas.lt

)
*
8

Veloklinika
+370 606 87 754
info@veloklinika.lt
www.veloklinika.lt

Cyclocity Vilnius
+370 800 22 008
info@cyclocity.lt
www.cyclocity.lt
Vilniaus miesto dviračių nuomos
savitarnos paslauga “Cyclocity Vilnius” veikia ištisą parą visomis savaitės dienomis. “Cyclocity Vilnius” dviračių nuomos punktai išsidėstę netoli vienas nuo kito ir turi ne mažiau kaip po 9
stovus, tad naudotis šia dviračių nuomos savitarnos sistema itin paprasta ir
patogu.

)
*
8

TRAKAI
F
)
*
8

Trasalis – Trakai Resort & SPA
Gedimino g. 26, Trakai
+370 528 59 112
info@trasalis.lt
www.trasalis.lt

F
)
*

Trakų autobusų stotis
Vytauto g. 90, Trakai
+370 687 55 257
traku.autobusai@is.lt

F
)
*
8

B&B „Ežerkiemis“
Vytauto g. 95, Trakai
+370 686 91 726
arterez@yahoo.com
www.ezerkiemis.lt

KERNAVĖ
Kernavės bajorynė
GPS 54.886457; 24.869147

)
*
8

+370 656 59 199
adm@kernavesbajoryne.lt
www.kernavesbajoryne.lt

Naudinga informacija
VILNIAUS TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAI
F
)
*
8
¸

Pagrindinis biuras
Vilniaus g. 22, Vilnius
+370 5 262 9660
tic@vilnius.lt
www.vilnius-tourism.lt
I–VII 9:00–18:00

F
)

Vilniaus Rotušė
Didžioji g. 31, Vilnius
+370 5 262 6470

F

Katedros aikštė
Šventaragio g. 2, Vilnius

F
¸

Vilniaus oro uostas
Rodūnios kelias 2, Vilnius
I-VII 9:00-21:00

REGIONINIŲ
PARKŲ
LANKYTOJŲ CENTRAI
Neries regioninis parkas
Vilniaus g. 3 , Dūkštos,
Vilniaus r. sav.
GPS 54.820952; 24.97435
) +370 5 259 9234
* info@neriesparkas.lt
8 www.neriesparkas.lt

F

Aukštadvario regioninis parkas
Dariaus ir Girėno g. 2,
Aukštadvaris, Trakų r.
GPS 54.578814; 24.523743
) +370 528 65 363
* aukstadvaris@arp.lt
8 www.arp.lt

F

TRAKŲ TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS
F
)
*
8
¸

Karaimų g. 41, Trakai
+370 5 285 1934
trakaiTIC@is.lt
www.trakai-visit.lt
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
- 8 I 9:00-17:00
II-V 9:00-18:00
VI-VII 9:00-15:00
I-IV 8:00-17:00
V 8:00-15:45
VI-VII 9:00-15:00

LIETUVOS
DVIRATININKŲ
BENDRIJA
)
*
8

+370 687 30747
LDB@dviratis.lt
www.bicycle.lt

Susisiekimas

Vilniaus senamiestis lengvai ir patogiai pasiekiamas iš tarptautinio Vilniaus
oro uosto, geležinkelio ir autobusų stočių, magistralinių kelių. Atstumas nuo oro
uosto iki miesto centro – apie 5 km. Iš oro
uosto Vilniaus senamiestį galima pasiekti mokamais visuomeninio transporto
autobusais (3G, 1, 2 ir 88) arba taksi. Taip
pat patogu važiuoti traukiniu, nes šalia geležinkelio stoties, kuri nuo miesto centro
nutolusi apie 1 km, yra Vilniaus autobusų
stotis. Iš geležinkelio stoties miesto centre esančius viešbučius, maitinimo įstaigas ir lankytinus objektus galima pasiekti
autobusais (1G, 3G, 53), o ieškantiems
egzotikos siūlome važiuoti Europos
miestuose retenybe tapusiais troleibusais (1, 2, 7, 20).

Atstumas nuo Vilniaus senamiesčio
iki Trakų siekia 28 km. Jei iš Vilniaus į Trakus keliaujate automobiliu patogiausia
važiuoti magistraliniu keliu A4. Trakus iš
Vilniaus galima pasiekti traukiniu ir tarpmiestiniais autobusais. Atstumas nuo
Trakų geležinkelio ir autobusų stočių iki
Trakų salos pilies – apie 3 km.

Nuo Vilniaus senamiesčio iki Kernavės yra apie 40 km. Automobiliu iš Vilniaus į Kernavę galima važiuoti magistraliniu keliu A2 arba keliu 5212. Kernavė iš
Vilniaus pasiekiama tarpmiestiniais autobusais (122 ir 127), kelionės trukmė
apie 1 val. Tačiau autobusai važiuoja gana retai, todėl atidžiai suplanuokite savo
kelionės laiką.

Magistraliniai keliai
Krašto keliai
Rajoniniai asfaltuoti keliai
Geležinkeliai

PROJEKTĄ ĮGYVENDINO:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Turizmo skyrius
F Konstitucijos pr. 3, Vilnius
) +370 5 211 2313
* timis@vilnius.lt
8 www.vilnius.lt
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Trakų rajono savivaldybės administracija
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Leidinys sukurtas įgyvendinant ES lėšomis iš dalies
finansuojamą projektą ,,Naujų turizmo maršrutų
sukūrimas Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse
traukos vietovėse".

Leidinyje pateikta informacija prieš spausdinant kruopščiai patikrinta.
(2015 sausio mėn.)
Projekto rengėjai neprisiima atsakomybės dėl spausdinimo klaidų ir
neatitikimų, atsiradusių sparčiai keičiantis informacijai.

