VANDENS MARŠRUTAI IR
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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.

Šių miestų ir jų apylinkių gamta
labai tinka vandens turizmui ir įvairioms pramogoms. Leidinyje pristatomi 9 vandens turizmo maršrutai ir
50 pramogų objektų, esančių Vilniaus, Trakų ir Kernavės turistinėse
vietovėse. Prie vandens turizmo
maršrutų aprašymų pateikiama informacija apie lankytinus objektus ir
baidarių nuomos paslaugas. Keliaujant orientuotis padės žemėlapiai, kuriuose sutartiniais ženklais (piktogramomis) pažymėti šalia maršruto
esantys lankytini objektai, kaimo
turizmo sodybos, atokvėpio vietos,
maitinimo įstaigos ir kita. Prie pramogų objektų pateikiama pramoginių skrydžių, poilsio ir nuotykių parkų, pažintinių takų, jodinėjimo, vasaros ir žiemos pramogų, sporto klubų
ir lauko teniso aikštynų kontaktinė informacija.
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Piktogramos
Maršrutas

Baidarių pernešimas

Maršruto pradžia ir pabaiga

Restoranas, kavinė

Parduotuvė

Automobilių stovėjimo aikštelė

Atokvėpio vieta

Stovyklavietė

Kaimo turizmo sodyba

Lankytinas objektas

Turizmo informacijos centras

Tualetas

Mėnuo
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VANDENS
MARŠRUTAI

SRAUNIOJI VILNIA:
UPĖ, KURIOJE NEBŪNA NUOBODU
Maršruto ilgis: apie 13 km
Trukmė: apie 3–5 val.
Maršruto pradžia: Naujosios Vilnios užtvanka
GPS 54.696835; 25.380419
Maršruto pabaiga: aikštelė prie Vilniaus Baltojo tilto
GPS 54.695384; 25.269322
Sezonas: visus metus (karštomis vasaromis upė tampa sekli)
Vandens – iki kelių, o adrenalino ir
įspūdžių – iki kaklo. Taip trumpai būtų
galima apibūdinti Vilnios upės vandens
trasą. Didelė srovė, rėvos, slenksčiai, užvartos, dirbtiniai kriokliai, atodangos... O
šalia – „verdantis“ miestas: Užupis su savito kolorito gyventojais, pastatais, krantinėmis ir tiltais, idealiai sutvarkytas Bernardinų sodas, senasis Arsenalas...
Pirmą kartą plaukusieji šiuo maršrutu
dažnai sau pasižada jį įveikti antrąsyk,
mat aprėpti viską vienu metu paprasčiausiai neįmanoma. Beje, Vilnia galima
plaukti ir žiemą, žinoma, jei upė neužšalusi. Vandens šaltuoju metų laiku baidarėms būna pakankamai. Ypač populiarūs
pasiplaukiojimai Naujųjų metų išvakarėse, kasmet sutraukiantys vis daugiau
entuziastų.
Dešiniojo Neries intako – Vilnios –
ilgis yra 82 km. Įspūdingiausi, srauniausi
ir ekstremaliausi – paskutiniai upės kilometrai, tad dažniausiai siūloma į baidares lipti ir Vilnia irtis nuo Naujosios Vilnios
užtvankos. Nuo čia iki maršruto pabaigos
– Baltojo tilto – apie 13 km. Baidare šis
atstumas, priklausomai nuo vandens lygio, sustojimų trukmės ar baidarininkų jėgų, įveikiamas per 3–5 valandas. Patogu
tai, kad į maršruto pradžią bei pabaigą
galima atvykti ir visuomeniniu transportu.
Galima rinktis ir trumpesnį maršrutą:
nuo Naujosios Vilnios užtvankos iki Belmonto krioklių (apie 4 km, plaukimo truk
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mė – apie 1,5 val.) arba nuo Belmonto iki
Baltojo tilto (apie 9 km, trukmė – 2–3
val.). Trumpesni maršrutai idealiai tinka
tiems, kurie po darbo dienos nori upėje
„išvėdinti“ galvą.
Vis dėlto tai padaryti rekomenduojama iki tamsos. Naktiniai pasiplaukiojimai mažiau patyrusiems baidarininkams pavojingi – sutemus nematyti rėvų
ir užvartų. O net ir dieną Vilnioje yra ką
veikti: vienas kitas klaidingas veiksmas –
ir tu vandenyje. Tačiau apvirsti Vilnioje
nėra itin pavojinga – upės gylis tesiekia
40–70 cm, vagos plotis – 10–15 m.
Plaukiant Vilnia būtina dairytis ne tik į
vandenį, bet ir į krantus. Prieš pradedant
plaukimą nuo Kučkuriškėse esančios
Naujosios Vilnios užtvankos, verta apžiūrėti kitoje gatvės pusėje esantį I tūkstantmečio antrosios pusės pilkapyną
. Jame išlikę keturi pilkapiai, taip pat – autentiškas aukuras ir lauko rieduliai su
iškaltais senoviniais rašmenimis.
Plaukiant tolyn nuo užtvankos upė
pradeda staigiai vingiuoti, jos vagoje pasirodo pirmos rėvos ir dideli akmenys. 1
km nuo maršruto pradžios – šniokščianti
rėva, žemiau jos Vilnia teka giliu slėniu.
Apie 3 km nuo maršruto pradžios išnyra Pūčkorių atodanga
– aukščiausia ir didžiausia Lietuvoje (aukštis – daugiau nei 65 m, plotis – 260 m). Upė čia
srauni, išlipti į krantą sudėtinga, todėl grožėtis atodanga galima tik iš baidarės.

Kitas variantas – baidares palikti tolėliau,
už 600 m esančios Belmonto užtvankos
ir atodangą pasiekti pažintiniu pėsčiųjų taku
. Kartu verta aplankyti Pūčkorių piliakalnį
, šalia kurio įrengtas
Saulės laikrodis, Pūčkorių patrankų liejyklos, senovės gyvenvietės liekanas bei
medinį palivarką, pastatytą XVIII–XIX a.
sandūroje. Kad pasivaikščiojimas neapkarstų, nepalikite baidarių be priežiūros –
niekas jų be jūsų nesaugos.
Dar vienas pavojus – griuvenomis virtusi Belmonto užtvanka. Leistis ja labai
pavojinga – šioje vietoje yra buvę nelaimingų atsitikimų. Dešinėje upės pusėje
užtvanką juosia žuvitakis. Nemažai baidarininkų čia ryžtasi išmėginti savo jėgas
– sugebės ar ne juo praplaukti neišvirtęs.
Vis dėlto tai daryti nepatartina: žuvitakis –
viena ekstremaliausių Vilnios vietų. Todėl
saugiausia sustoti kairėje kranto pusėje
už beždžionių tilto ir keliasdešimt metrų
pasinešti baidarę.
Už Belmonto prasideda srauniausia ir
įdomiausia upės atkarpa. Ištisinės rėvos,
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BAIDARIŲ NUOMA:
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Active tourism
+370 618 82 995
info@activetourism.lt
www.activetourism.lt
Pipiro baidarės
+370 683 38 935
info@pipirobaidares.lt
www.pipirobaidares.lt
Sostinės baidarės
+370 606 76 567
info@sostinesbaidares.lt
www.sostinesbaidares.lt
Neries baidarės
+370 686 12 839
neries.baidares@gmail.com
www.neries-baidares.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Vandens turistai
+370 650 23 451
admin@vandensturistai.lt
www.vandensturistai.lt
EVO baidarės
+370 673 54 420
info@evobaidares.lt
www.evobaidares.lt
Vilniaus baidarės
+370 600 66 880
vilniausbaidares@gmail.com
www.vilniausbaidares.lt

nedideli slenkstukai neleis atsipalaiduoti
ir ramiai grožėtis pakrantės vaizdais.
5 km nuo maršruto pradžios praplaukiamas Belmonto–Pavilnio gatvių pėsčiųjų tiltas. Žemiau jo – pusmetrio aukščio slenkstis. Dar už kilometro upė vingiuoja tarp granitinių Užupio krantinės
sienų. Ji tęsiasi apie 400 m. Žavus jos
akcentas – Užupio undinėlė
. Šalia jos
eksponuojami paveikslai, kuriuos praplaukus iš upės atsiveria vaizdas į Šv.
Onos ir Bernardinų bažnyčias
.
Už kelių šimtų metrų prasideda naujai
rekonstruotas Bernardinų sodas , o paplaukus daugiau nei kilometrą Vilnia įsilieja į Nerį. Plaukimas ja, palyginti su Vilnia, – lyg lengvas pasivaikščiojimas. Irklais galima ir nebemojuoti, o tiesiog leisti
nešamiems srovės ir iki Baltojo tilto, kur
baigiasi maršrutas, grožėtis miestu.

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

LANKYTINI OBJEKTAI:
Naujosios Vilnios pilkapynas
54.697810; 25.381124
Pūčkorių atodanga
54.692075; 25.352746
Belmonto užtvanka
54.685475; 25.357754
Pūčkorių pažintinis takas
54.685563; 25.357851
Pūčkorių piliakalnis
54.689433; 25.369075
Užupio undinėlė
54.680542, 25.292536
Bernardinų bažnyčia
54.68317, 25.293592
Bernardinų sodas
54.684862; 25.293660
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NERIMI IKI VILNIAUS:
ROMANTIŠKAI IR RAMIAI
Maršruto ilgis: apie 34 km
Trukmė: 1 diena
Maršruto pradžia: Nemenčinėje šalia naujojo tilto (Vilniaus – Švenčionių kelio tiltas,
dešinėje upės pusėje, 150 m prieš tiltą)
GPS 54.840054; 25.473341
Maršruto pabaiga: aikštelė prie Vilniaus Baltojo tilto
GPS 54.695384; 25.269322
Sezonas: visus metus, (išskyrus šaltomis žiemomis, kai upė užšąla)

Neris – ideali upė pradedantiems vandens turistams. O ypač tam tinka jos
atkarpa nuo Nemenčinės iki Vilniaus
Baltojo tilto. Jei nėra jėgų ar noro irkluoti,
galima ramiai plūduriuoti nešamiems nedidelės srovės, pakelyje nesutinkant pavojingų kliūčių.
Siūlomo maršruto Nemenčinė–Vilnius ilgis – apie 34 km. Jis įveikiamas per
5–7 val. Tačiau kelionę galima ir sutrumpinti: iki Baltojo tilto plaukti nuo Ožkinių
(apie 15 km, plaukimo trukmė – 3–4 val.)
arba nuo Valakampių paplūdimio (apie
10 km, trukmė – 1–1,5 val.). Pastarasis
maršrutas išskirtinis tuo, kad jį galima
įveikti ir tamsiuoju paros metu – kelią
jums rodys upės krantuose romantiškai
blyksintys Vilniaus žibintai.
Neris negili. Nors vietomis yra duburių, dažniausiai jos gylis – 1,5–3 m.
Tačiau upėje netrūkta ir seklumų, kur ne
giliau nei 1 m. Prie Vilniaus Neris išplatėja iki 90 m. Srovės greitis svyruoja nuo
0,6 iki 1,9 m/s.
Tinkamiausias metas plaukti šia
antrąja pagal dydį Lietuvos upe – gegužės–spalio mėnesiai. Kiek sudėtingiau
Nerį įveikti pavasarinio potvynio, kuris paprastai prasideda kovo viduryje ir baigiasi įpusėjus gegužei, metu.
Nerimi populiaru plaukti ne tik baidarėmis, bet ir plaustais, katamaranais,
kajakais, kanojomis ar pripučiamomis valtimis. Skubėti kuo greičiau pasiekti kelio

nės tikslą tikrai neverta – artėjant Vilniaus
link atsiveria įspūdingas upės pakrančių
kraštovaizdis. Statūs šlaitai, atodangos,
miškų masyvai – yra kur akis paganyti.
Ilgasis maršrutas prasideda Nemenčinėje šalia Vilniaus–Švenčionių kelio tilto. Už kelių šimtų metrų praplaukiama po
senuoju Nemenčinės tiltu. Jis pastatytas
1932 m., o 2008 m. rekonstruotas.
Toliau upė teka giliu slėniu. Aplinkui –
daug terasų, kurios vietomis į aukštį šauna 50 m. Neries dugnas čia akmenuotas,
gausu rėvų. Srovė stiprėja – nuolydis
padidėja iki 45 m/km. Kairėje upės
pusėje ošia Nemenčinės miškas.
Apie 19 km nuo maršruto pradžios
dešiniajame Neries krante išnyra Ožkinių
gyvenvietė, kurioje yra atokvėpio aikštelė. Dar už 2 km – Turniškės, kur įkurtos šalies vadovų rezidencijos, netoliese stovi
garsių verslininkų namai.
Praplaukus šį prestižinį rajoną dešinėje upės pusėje galima stabtelėti, išsikelti baidares ir aplankyti architektūros
paminklą – Verkių vandens malūną
,
statytą XIX a. Malūnas girnas suko net iki
1975 m. 1999 m. jis prikeltas naujam
gyvenimui – čia įsikūrė restoranas.
Šalia malūno, ant kalno, stūkso Verkių rūmai , kuriuos galima pasiekti užlipus stačiais laiptais. Rūmus XVIII a. pastatė Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis pagal Lauryno Gucevičiaus ir Martyno Knakfuso projektus. Tai vienas vertingiausių klasicistinių ansamblių Lietuvoje.
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Jame išliko net 15 pastatų. Tęsiant kelionę Nerimi netrukus priplaukiamas Valakampių II paplūdimys , kuriame viskas
po ranka – įrengtos sporto aikštelės, tualetai, persirengimo kabinos. Kiek toliau,
dešinėje upės pusėje, atsiveria barokinė,
1772 m. pastatyta Vilniaus Švč. Trejybės
bažnyčia, dar vadinama Trinapolio bažnyčia , ir šalia jos esantis vienuolynas.
Už keliasdešimt metrų kairėje – Valakampių I paplūdimys
su restoranu,
sporto aikštelėmis, tualetais, persirengimo kabinomis.

Plaukiant tolyn – Žirmūnų – Valakampių tiltas. O po to – du Vilniaus rajonai:
dešinėje – Žirmūnai, kairėje – Antakalnis.
Žirmūnų pradžioje vėl galima stabtelėti –
įrengtas paplūdimys , sporto aikštelės,
persirengimo kabinos ir tualetai.
Netrukus – dar trys tiltai: Šilo, Antakalnio–Žirmūnų ir Karaliaus Mindaugo. Akį
traukia Gedimino kalnas
, pirmoji Vilniaus miesto elektrinė , tarp Mindaugo
ir Žaliojo tiltų kairėje upės pusėje stovintys XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios modernistinio architektūros stiliaus pastatai,
iškart už Žaliojo tilto dešinėje upės pusėje iškilusi barokinė XVIII a. pradžios Šv.
Arkangelo Rapolo bažnyčia
ir šių laikų statiniai – dangoraižiai.
Už Baltojo tilto pasibaigus išbetonuotiems Neries krantams maršrutas baigiasi. Bet jeigu tik yra noro ir laiko, galima
irtis toliau – iki kitos Lietuvos sostinės Kernavės.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Verkių vandens malūnas
Verkių g. 100, Vilnius
54.745762; 25.290828
Verkių rūmai
Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
54.748121; 25.292110
Valakampių II paplūdimys
54.730393; 25.297689
Švč. Trejybės (Trinapolio) bažnyčia
Verkių g. 70, Vilnius
54.731034; 25.291165
Valakampių I paplūdimys
54.730393; 25.297689
Žirmūnų paplūdimys
54.723479; 25.312666
Gedimino kalnas
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
Energetikos ir technikos muziejus
Rinktinės g. 2, Vilnius
54.690021; 25.287796
Šv. Arkangelo Rapolo bažnyčia
Šnipiškių g. 1, Vilnius
54.68317, 25.293592
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BAIDARIŲ NUOMA:
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Active tourism
+370 618 82 995
info@activetourism.lt
www.activetourism.lt
Pipiro baidarės
+370 683 38 935
info@pipirobaidares.lt
www.pipirobaidares.lt
Sostinės baidarės
+370 606 76 567
info@sostinesbaidares.lt
www.sostinesbaidares.lt
Neries baidarės
+370 686 12 839
neries.baidares@gmail.com
www.neries-baidares.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Vandens turistai
+370 650 23 451
admin@vandensturistai.lt
www.vandensturistai.lt
EVO baidarės
+370 673 54 420
info@evobaidares.lt
www.evobaidares.lt
Vilniaus baidarės
+370 600 66 880
vilniausbaidares@gmail.com
www.vilniausbaidares.lt
Baidarių uostas
+370 686 78 162
baidares.uostas@gmail.com
www.baidariu-uostas.lt

NERIMI IKI KERNAVĖS:
NATŪRALIOS GAMTOS GLĖBYJE
Trasos ilgis: apie 68 km
Trukmė: 2–3 dienos
Maršruto pradžia: Vilniuje šalia Baltojo tilto
GPS 54.695384; 25.269322
Maršruto pabaiga: Kernavė
GPS 54.879445; 24.845371
Sezonas: visus metus, (išskyrus šaltomis žiemomis, kai upė užšąla)
Nedaug pasaulyje yra tokių sostinių,
kurias, kaip Vilnių, suptų natūrali gamta.
Kad tuo įsitikintum, tereikia leistis Nerimi
nuo dabartinės iki pirmosios Lietuvos sostinės – Kernavės.
Ištrūkusi iš Vilniaus sraunioji Neris pradeda vingiuoti į Nemuno glėbį. Tačiau Neries atkarpa tarp Vilniaus ir Kernavės labai skiriasi nuo ramios lygumų upės,
toliau tekančios Kauno link. Vandens turistams iki Kernavės tenka varžytis su
greita srove, įveikti daug rėvų, saugotis
vagoje ir pakrantėse pabirusių didžiulių
akmenų. Kai kurie jų turi padavimais ir
legendomis apipintus vardus.
Siūlomo maršruto Vilnius–Kernavė
ilgis – apie 68 km. Jam įveikti prireiks 2
dienų, o jei plaukiama plaustu, galima užtrukti ir dar ilgiau. Maršrutą galima trumpinti plaukiant nuo Vilniaus iki Vokės–
Neries santakos (ilgis – 22,5 km, plaukimo trukmė – 4 val.) arba nuo Vievio tilto
iki Kernavės (ilgis – 14 km, trukmė – 4
val.). Tinkamiausias metas plaukti – gegužės–spalio mėnesiai.
Vilniuje startuojama iš šalia Baltojo
tilto esančios aikštelės. Paplaukus kelis
šimtus metrų kairėje upės kranto pusėje
atsiveria vaizdas į Lietuvos Seimo rūmus. Šalia jų – 1906 m. pastatytas Žvėryno tiltas
. Netrukus dešinėje Neries pusėje prasideda Vingio parkas
, o kairėje – vaizdingas Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis
.

Už Grigiškių, apie 22 km nuo maršruto pradžios, įteka Vokė. Neries vaga
siaurėja, bet stiprėja srovė. Upė toliau
garma ledynų suformuotų aukštų, spygliuočiais apaugusių kalvų tarpekliu. Nuo
čia iki beveik pat Kernavės Neris ir jos
apylinkės yra saugomos valstybės, 1992
m. įsteigus Neries regioninį parką. Jame
gausu lankytinų objektų, įrengtos puikios
stovyklavietės, pažintiniai takai. Kai kurie
parke gyvenantys gyvūnai, pavyzdžiui,
gencijoninis melsvys ir niūraspalvis auksavabalis, yra įtraukti ne tik į Lietuvos, bet
ir visos Europos raudonąją knygą.

Apie 27 km nuo maršruto pradžios kairėje pusėje atsiveria vaizdas į statų Stirnių piliakalnį , kurio šlaitai siekia 24 m,
o už 400 m, ties Saidžių kaimu, keliautojus pasitinka didžiausia Neryje Saidės
rėva.
Po to – trys kilometrai iki Naujosios Rėvos piliakalnio
, kurio papėdėje archeologai yra aptikę senovės gyvenvietės liekanų. Dar už 4 km (39 km nuo
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maršruto pradžios) į Nerį įteka Bražuolės
upelis ir prasideda Elniakampio kilpos.
Čia yra įrengta patogių sustojimo vietų, o
paplaukę dar porą trejetą kilometrų rasite
ir kaimo turizmo sodybų, kuriose galima
praleisti naktį.
Nuo Baltojo tilto nuplaukus 51 km, įsilieja sraunusis Dūkštos upelis – Neris „pasistiprina“ ir vėl pasitinka su rėvomis ir akmenimis. Dešinėje pusėje atsiveria vaizdas į Karmazinų piliakalnį
. Jo aikštelėje stovi aukuras, kurį 1969 m., švęsdami Ilges (Vėlines), įrengė Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuvos nariai.
Už kilometro, praplaukus „Pušynėlio“
užeigą, upėje išsibarstę Verkšionių akmenys, vadinami „Užkeikta Veselia“
.
Pasakojama, kad vienoje Neries pusėje
gyveno mergina, kurią pamilo kitame
krante gyvenantis bernas. Jaunosios motinai nepatiko būsimas žentas ir ji jaunuosius prakeikė tardama: „Kad tu akmenim
pavirstum.“ Kai vestuvininkai kėlėsi per
upę, jų vežimai apvirto ir visas pulkas suakmenėjo.
Apie 54 km nuo maršruto pradžios kairėje upės pusėje yra Panerių dvaras
.
Spėjama, kad jį XVIII a. įkūrė karališkojo
dvaro tvarkytojas Simonas Liudvikas Gutakovskis. Iki šių dienų geriausiai išsi-
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laikė dviaukščiai dvaro rūmai, nuo kurių
visu gražumu atsiveria upės vingis su didele sala.
Už 6 km nuo Panerių dvaro palei Nerį
įsikūręs gatvinis Grabijolų kaimas . Seniausiam jo namui – 300 metų. Gatviniame kaime gyvenamieji namai išsirikiavę
galu į gatvę, o želdiniai – palei ją.
Už šio kaimo jau netoli ir galutinė maršruto stotelė Kernavė, XIII a. buvusi Lietuvos sostine. Labiausiai ją garsina penkių piliakalnių kompleksas , o neseniai
atsirado ir dar vienas turistų traukos
objektas – miestelio centre moderniai
įrengtas archeologijos muziejus .

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

F
GPS

LANKYTINI OBJEKTAI:
Žvėryno tiltas
54.6905, 25.258846
Vingio parkas
54.691018, 25.241851
Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis
54.686061, 25.224259
Stirnių piliakalnis
54.719283; 25.046719
Naujosios Rėvos piliakalnis
54.738420; 25.022021
Karmazinų piliakalnis
54.818746; 24.930547
Verkšionių akmenys
54.806573; 24.918123
Panerių dvaras
54.785602; 24.909840
Grabijolų kaimas
54.846545, 24.867593
Kernavės piliakalniai
54.883002; 24.852463
Kernavės archeologinės vietovės
muziejus
Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r.
54.885780; 24.853864
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MUSĖ:
SKIRTA TIK PATYRUSIEMS VANDENS TURISTAMS
Trasos ilgis: apie 23 km
Trukmė: 7–10 val.
Maršruto pradžia: Kernavės–Musninkų kelias
GPS 54.940086; 24.843135
Maršruto pabaiga: Čiobiškyje už arkinio Dariaus ir Girėno tilto (dešinėje pusėje)
GPS 54.954370; 24.659929
Sezonas: kovas–gegužė

Jau nuo seno kiekvieną pavasarį ar
po smarkios liūties pakilus vandeniui ši
upė it įkyri musė neleidžia namuose
ramiai sėdėti ekstremalaus plaukimo mėgėjams. Užvartos, rėvos, didelė srovė,
senų malūnų liekanos grasina plaukikus
išmaudyti šaltame vandenyje, todėl jei
nesate tam pasiruošę, geriau rinktis kitą
upę. Vasarą Musė gerokai nusenka ir
vandens turizmui dažniausiai nebebūna
tinkama.
Musė vinguriuoja per Vilniaus ir Širvintų rajonus 61 km, kol Čiobiškyje įsilieja
į Nerį. Gražiausia šios sraunios upės
atkarpa – nuo Musninkų iki žiočių. Musė
čia žavi aukštais vaizdingais skardžiais,
plačiomis pamiškių pievomis, kuriose patogu apsistoti, įsirengti stovyklavietę.
Siūlomo vandens maršruto Musės
upe ilgis – apie 20–23 km. Jam įveikti
reikia skirti dieną – plaukdami užtruksite
7–10 val. Startuoti patogu iš dviejų vietų:
nuo Kernavės–Musninkų kelio tilto arba
iš stovyklavietės prie Musninkų–Čiobiškio kelio tilto.
Maršruto pabaiga – keli šimtai metrų
iki Musės santakos su Nerimi, iš karto už
arkinio S. Dariaus ir D. Girėno tilto Čiobiškyje, dešiniajame upės krante.
Galima plaukti ir perpus trumpiau:
nuo Kernavės–Musninkų kelio tilto iki
gelžbetoninio tilto prie Spietiškių (atstumas – apie 10 km, plaukimo trukmė – 4–5

val.) arba nuo šio tilto iki Čiobiškio
(atstumas – 12,6 km, trukmė – 4–5 val.).
Nuo Kernavės–Musninkų kelio tilto nuplaukus maždaug 1,4 km – pirmoji didelė
kliūtis: buvusios užtvankos liekanos. Jei
nėra noro rizikuoti – apsiversite ar ne, baidares geriau ištraukti į kairįjį krantą ir šiek
tiek panėšėti. Beje, plaukiant Muse išlipti
į krantą dar gali tekti ne kartą ar du: pavasarį upėje būna išvirtusių ir vandens kelią
aklinai užtvėrusių medžių.
11,8 km nuo maršruto pradžios šalia
Musės guli rausvai pilkas Ilgojaus akmuo
. Jo viršus išvagotas natūralių įdubimų, vadinamų žmogaus, karvės ar avies
pėdomis. Legendos byloja, kad ant to akmens burtininkė velėjo milą.
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Plaukiant tolyn, už 7 km, stūkso Janonių piliakalnis
, dar vadinamas Pikuolio kalnu. Jo pietiniai, vakariniai ir šiauriniai šlaitai yra 13 m aukščio, o rytinis pakraštys kadaise buvo sutvirtintas pylimu ir
grioviu. Tai mena iki šių dienų išlikę šių
įtvirtinimų fragmentai. Apie 0,3 km į šiaurės vakarus nuo Pikuolio kalno išsidėstęs
Rusių Rago pilkapynas
, kurį sudaro
26 pilkapiai. Jų sampilai – 10–15 m
skersmens ir 0,8–1,5 m aukščio. Sampilus juosia grioviai arba supa duobės.
Dalis pilkapių XX a. pradžioje buvo iškasinėti senienų mėgėjų.
Netoliese – jau ir galutinė maršruto
stotelė Čiobiškis. Jo pažiba – technikos
ir istorijos paveldas: 1933 m. statytas
28 m ilgio tiltas per Musę
, pavadintas
lakūnų S. Dariaus ir D. Girėno vardu. Prie
pat tilto stovi 1900 m. pastatytas ir XX a. I
pusėje rekonstruotas vandens malūnas
iš tašytų medinių rąstų. Viskas jame
iš medžio: grūdų ir miltų latakai, girnų pakėlimo mechanizmas, kaladė ir verpstė.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Ilgojaus akmuo
54.954191; 24.752154
Janonių piliakalnis
54.960998; 24.695742
Rusių Rago pilkapynas
54.961359, 24.694984
Dariaus ir Girėno tiltas
54.954370; 24.659929
Čiobiškio malūnas
54.954289, 24.659783
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VINGIUOTOJI ŠIRVINTA:
TYLA MEDŽIŲ TANKMĖJE
Trasos ilgis: apie 46 km
Trukmė: 2 dienos
Maršruto pradžia: Širvintų–Ukmergės kelio tiltas (kairėje upės pusėje)
GPS 55.072409; 24.870193
Maršruto pabaiga: Gelvonų–Čiobiškio kelio tiltas
GPS 55.027419; 24.674585
Sezonas: visus metus
Širvinta – ilgiausias (128 km) ir gražiausias Šventosios intakas, besidriekiantis per tris rajonus: Širvintų, Ukmergės ir Jonavos. Vanduo šioje upėje skaidrus ir švarus, o pakrantės menkai apgyvendintos. Todėl Širvinta idealiai tinka
tiems, kurie nori bent trumpam pasislėpti
nuo žmonių šurmulio.
Vietomis upė taip tankiai apžėlusi medžiais ir krūmais, kad net ir akylai žiūrint
ne kažin ką pro tankmę pavyksta įžvelgti.

Kad praplaukiamas kaimas, atspėti galima tik iš vieno kito aptrupėjusio lieptelio,
karvės maurojimo ar šuns amsėjimo.
Medžių tankmėje pasislėpę ir dauguma Širvintos intakų, įsruvenančių maža
srovele. Žalumoje nuskendusių upelių pavadinimai skamba kiek neįprastai, bet
žaviai: Kabarkšta, Malka, Medinė, Kertuša, Sėmenys, Šeškupė, Šiūra, Ūdara,
Verbyla, Viesa, Vilkesa, Apušė, Beržė,
Juodė, Tola.

Vis dėlto patogių išsilaipinimo vietų,
tinkamų ir trumpam poilsiui, ir stovyklavietei, prie Širvintos netrūksta. Kaip ir netrūksta staigių posūkių, seklių brastų,
rėvų ir didelių akmenų.
Širvinta labai vingiuota, todėl irkluoti
joje tenka daug. Vidutinis upės nuolydis –
1 m/km. Žemupyje (nuo žiočių 26 km
aukštyn) didžiausias nuolydis – 1,32
m/km. Vagos plotis – 10–12 m, vidutinis
upės gylis – 0,8–1,2 m.
Ilgiausio galimo vandens maršruto
Širvinta ilgis – apie 70 km, tačiau
paprastai keliautojai renkasi trumpesnius variantus: plaukia nuo Širvintų–Ukmergės kelio tilto iki Vindeikių (atstumas
– 26 km, trukmė – 1 diena) arba nuo
Vindeikių iki Gelvonų–Čiobiškio kelio
tilto, Liukonių malūno (atstumas – apie
20 km, trukmė – 1 diena).
Ties Vindeikiais, kuriuose yra išlikę
dvaro sodybos fragmentų, Širvintos
krantai tampa aukštesni ir statesni. Nuo
kaimo nuplaukus maždaug 6 km, tenka
laviruoti tarp užtvankos liekanų, įveikti
slenkstį.
Toliau, maždaug už 4 km, kairėje
upės pusėje išnyra Mantinionių piliakalnis . Jo šlaitai – apie 20 m aukščio, statūs, vietomis nuslinkę ir pasmukę, apaugę lapuočiais medžiais ir krūmais. Nuo
čia Širvintos srovė pamažu greitėja, vagoje daugėja didelių akmenų ir rėvų.
Netrukus praplaukiamas Lapšių dva-
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ras
. Jo pastatai išsidėstę kairėje upės
pusėje. Šis dvaras – privatus, todėl norint jį aplankyti, reikėtų iš anksto susitarti
su šeimininkais.
Plaukiant toliau (40,9 km nuo maršruto pradžios) kairėje pusėje stūkso 30 m
aukščio Pasodninkų piliakalnis
, o
maršruto pabaigoje, prie Liukonių, ant
stataus Širvintos dešiniojo skardžio,
stovi 11 m aukščio kryžius
su Nukryžiuotuoju. Apie 1925-uosius jį padarė
liaudies meistras Juškevičius. Kryžius
matomas iš toli, monumentalus, raiškių
proporcijų. Į šiaurės rytus ir pietvakarius
nuo kryžiaus guli du mitologiniai, netaisyklingo keturkampio formos akmenys
(skeltos vieno riedulio pusės) su smailiomis viršūnėmis. Pasak padavimų, tai akmenimis pavirtę žmonės, Liukonių dvaro
liokajai Jonas ir Povilas. Netoliese yra
dar vienas akmuo su smailiadugniu dubeniu. Žmonės jį vadina Marijos akme-
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niu. Pasakojama, kad jo dubenyje susirinkęs vanduo turėjęs stebuklingų galių –
kas juo nusiprausdavęs, tas pagydavęs.
Jo stebuklingos galios dingusios, kai
ponia jame išmaudė apakusį šuniuką.
Liukonyse taip pat yra išlikusi apleista
XIX a. pirmosios pusės mūrinė dvaro
sodyba bei senas parkas ir alėja. Šiame
dvare gyveno ir 1842 m. mirė Napoleono
adjutantas, generolas Juozapas Antanas
Kosakovskis.
Norintiems kelionę tęsti toliau verta žinoti, kad nuo Liukonių prasideda vaizdingas Širvintos kraštovaizdžio draustinis.

GPS
GPS
GPS

GPS

LANKYTINI OBJEKTAI:
Mantinionių piliakalnis
54.994210; 24.752347
Lapšių dvaras
55.003207; 24.721620
Pasodninkų piliakalnis
55.014233; 24.712136
Liukonių kryžius ir mitologiniai
akmenys
55.027604; 24.672922

VOKĖ:
PLAUKIMAS VILNIAUS PAKRAŠČIU
Trasos ilgis: apie 19 km
Trukmė: 5–7 val.
Maršruto pradžia: šalia Vaidotų tilto
GPS 54.598473; 25.175707
Maršruto pabaiga: Vokės–Neries santaka dešinėje pusėje
GPS 54.687675; 25.076423
Sezonas: visus metus

Vokė teka ir įsilieja į Nerį visai šalia Vilniaus, tad vilniečiams labai patogu šią
upę pasiekti ir kartu su ja praleisti kelias
valandas, o gal net visą savaitgalį.
Kairysis Neries intakas Vokė – palyginti trumpa upė, jos ilgis – 42 km. Tačiau
čia yra visko: ir akmenų, ir metro aukščio,
nesunkiai įveikiamų užtvankėlių, ir didelių užtvankų, per kurias baidares teks persinešti, ir daug patogių vietų išlipti į
krantą. Vietomis Vokės tėkmė staigiai
greitėja, o žemupys itin sraunus – čia rengiamos irklavimo slalomo varžybos.
Vandens kelionė šia upe tinka ir pradedantiems, ir patirties turintiems vandens turistams. Pastarieji Voke stengiasi
plaukti pavasarį, kai vanduo būna gerokai pakilęs ir plaukimas suteikia daugiau
adrenalino.
Ištekėjusi iš Papio ežero Vokė savo
vandenis neša per durpynus, todėl apylinkės nėra itin vaizdingos. Gražiausia
Vokė – nuo Vaidotų tilto iki žiočių. Ši
atkarpa ir rekomenduojama vandens
turistams.
Siūlomo maršruto ilgis yra 19 km,
trukmė – 5–7 val. Kelionės pabaigoje
patogu išlipti kairiajame Vokės krante
prieš pat santaką su Nerimi. Trumpesni
maršrutų variantai: Vaidotai–Mūrinė Vokė (atstumas – apie 9,5 km), Mūrinė Vokė–santaka su Nerimi (apie 9,5 km) arba
Grigiškių hidroelektrinės užtvanka– san-
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taka su Nerimi (apie 2,5 km).
Nuo Vaidotų nuplaukus apie 6 km,
prieš akis išnyra Vilniaus–Trakų plento
tiltas. Po juo srovė yra stipri, kunkuliuoja
rėvos. Dar už 1 km – įspūdingas Vilnių ir
Kauną jungiančio geležinkelio tiltas. Šalia jo – beždžionių tiltas. Čia galima išlipti į
krantą ir nueiti iki Trakų Vokės dvaro sodybos ansamblio
. Tai – architektūros
paminklas, turintis neoklasicizmo, neogotikos, eklektikos elementų. Trakų Vokės dvaro rūmus 1876–1880 m. pastatė
Vilniaus gubernijos bajorų maršalka Jonas Tiškevičius. Juose išlikę arba pagal
likusius pavyzdžius rekonstruoti vertingi
interjerai. Dvarą supa Vokės vingis ir gražus parkas, suprojektuotas garsaus
prancūzų architekto Eduardo Fransua
André.
Plaukiant Voke tolyn, apie 9,5 km nuo
maršruto pradžios, kelią pastoja Mūrinės
Vokės užtvanka
. Baidares čia teks išsikelti ir persinešti. Patogiausia – dešiniuoju upės krantu. Užtvanka su malūnu
Mūrinėje Vokėje atsirado XIX a. Netoliese įsikūręs Trakų Vokės dvaro savininkas J. Tiškevičius malūną 1887 m. rekonstravo į popieriaus fabriką. Šis veikė
iki 1964 m.
Apie 10,2 km nuo maršruto pradžios
priplaukiama nuožulni buvusio akveduko
užtvanka . Jos aukštis – apie metrą, tai-

gi ją galima praplaukti. Akveduką 1930
m. pastatė tuometis Grigiškių popieriaus
fabriko savininkas Grigas Kurecas. Didžiuoju kanalu ir akveduku tekantis vanduo buvo naudojamas hidroelektrinei.
Mažasis kanalas tiekė vandenį į fabriką.
Nuplaukus vos 200 m, kairėje upės
pusėje stūkso Grigiškių piliakalnis
,o
dar už 1 km ties Kadriškėmis yra senos
užtvankos liekanų. Jas galima praplaukti
dviem būdais: kairiąja upės puse – ramiai, dešiniąja – šokant nuo metro aukščio nuopylos, bet tai gali baigtis virtimu.
Apie 12,5 km nuo maršruto pradžios
prasideda tvenkinys, kurio iki Grigiškių
hidroelektrinės užtvankos teks plaukti
apie 4 km. Užtvanka – nepraplaukiama,
taigi baidares teks persinešti.
Žemiau užtvankos Vokės srovė greita, vagoje – akmenys ir rėvos. O maždaug už kilometro prasideda irklavimo
slalomo kanalas. Jo ilgis – 200 m. Ši trasa nuo 1971 m., kiekvieną pavasarį, it
magnetas traukia visos Lietuvos baidarių
irklavimo entuziastus ir sportininkus.
Maršrutas baigiasi prieš pat Vokės
žiotis. Bet galima apsistoti kairėje upės
kranto pusėje esančiame pušyne, pailsėti ir toliau tęsti kelionę Nerimi.
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Trakų Vokės dvaras
54.630630; 25.108759
Mūrinės Vokės gamybinių statinių
kompleksas
54.648040; 25.119413
Grigiškių akvedukas
54.659535; 25.108083
Grigiškių piliakalnis
54.662216; 25.103137
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Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Active tourism
+370 618 82 995
info@activetourism.lt
www.activetourism.lt
Sostinės baidarės
+370 606 76 567
info@sostinesbaidares.lt
www.sostinesbaidares.lt
Neries baidarės
+370 686 12 839
neries.baidares@gmail.com
www.neries-baidares.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Vandens turistai
+370 650 23 451
admin@vandensturistai.lt
www.vandensturistai.lt
EVO baidarės
+370 673 54 420
info@evobaidares.lt
www.evobaidares.lt
Kajakas
+370 600 46 911
info@kajakas.lt
www.kajakas.lt

23

STRĖVA IKI ELEKTRĖNŲ MARIŲ:
TEKS PADIRBĖTI IRKLAIS
Trasos ilgis: apie 20 km
Trukmė: 5–7 val.
Maršruto pradžia: Spindžiaus ežero pakrantė (šalia 4715 kelio)
GPS 54.571763; 24.668732
Maršruto pabaiga: Pastrėvio HE
GPS 54.716200; 24.674440
Sezonas: gegužė–spalis
Strėvoje laukia labai skirtingos plaukimo atkarpos: miškingos, pelkėtos vietovės, nendrių draugija, manevravimas akmenuotomis, srauniomis vietomis ir
„pasportavimas“ ežeruose bei tvenkiniuose, kurių šios upės kelyje netrūksta.
Dešinysis Nemuno intakas Strėva teka per Trakų ir Kaišiadorių rajonus. Jos
ilgis – apie 80 km.
Upės ištakos – prie Mackantiškių,
5 km į rytus nuo Aukštadvario. Iš pradžių
Strėva savo vandenis neša į rytus per Šamuko, Drabužio, Spindžiaus ežerus, žemiau pasisuka į šiaurę per Gilūšio, Ėglio,
Strėvio, Strėvaičio, Nestrevančio ežerus.
Pratekėjusi Elektrėnų marias, upė jau teka į vakarus ir įsilieja į Kauno marias.

Strėvos krantai apaugę krūmais ir pavieniais medžiais – miškingesnių vietovių
yra tik ties ištakomis ir žiotimis. Upės vagos plotis – nedidelis: svyruoja nuo 3 iki

6 m. Tačiau visoje trasoje gausu kliūčių –
užtvankų, tiltelių, pelkėtų ruožų, todėl kelionė šia upe labiau tinka patyrusiems
vandens turistams.
Dalis maršruto eina per Aukštadvario
regioninio parko Strėvos ir Spindžiaus
kraštovaizdžio draustinius. Būtent čia –
nuo Spindžiaus ežero
– ir siūloma pradėti kelionę upe. Plaukti rekomenduojama apie 20 km iki Pastrėvio miestelio.
Tokį atstumą pavyks įveikti per 5–6 val.
Patogiausia vieta startui – Spindžiaus
ežero vakarinė pakrantė, kur įrengta poilsiavietė. Šis ežeras apsuptas miško, jo
krantai statūs, kai kur šaltiniuoti, vietomis
pelkėti. Dėl vandenyje gyvenančių dumblių šis ežeras saulės šviesoje įgauna
ryškiai žalią atspalvį, nors kartais būna visiškai skaidrus.
Išplaukimas iš ežero – šiaurės rytuose. Toliau Strėva garma mišku, kol už
2 km įteka į Skauko (Stanko) ežerą
,
buvusį Skauko malūno tvenkinį.
Dar už kelių kilometrų, kairėje upės
pusėje, matyti nedidelis Strėvos piliakalnis
, šalia kurio prasideda gana ilgas (3 km), bet siauras Bagdononių hidroelektrinės tvenkinys
. Jis susiformavo 1960 m. patvenkus Strėvos upę.
Tvenkinio pradžioje turistams įrengta
poilsiavietė.
Priplaukus Bagdononių hidroelektrinės 11 m aukščio užtvanką, kuria eina
kaimo kelias, baidarę reikia persinešti.
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Tai padaryti patogu abiem krantais. Vasarą hidroelektrinė dirba tik piko valandomis (9–16 val.), todėl kitu laiku Strėvoje būna mažokai vandens.
Žemiau Bagdononių upė, kiek pavingiavusi siaura (1,5–2 m) vaga, neria į durpingą pelkę, apaugusią tankiais karklų
krūmais. Netrukus priplaukiamas Bagdononių piliakalnis
. Jo papėdėse aptikta
senovės gyvenvietė, kasinėjant rasta
grublėtos ir žiestos keramikos. Per amžius Strėva nuplovė piliakalnį, todėl dabar jis visiškai nedidukas – liko tik 10 m
skersmens ir 4 m aukščio kalvelė.
Už kelių kilometrų Strėva ramiai įsruvena į Nestrėvančio (Nestrėvio) ežerą
. Jo pakrantės pelkėtos, apžėlusios
švendrais ir šviliais. Prieš pat Semeliškes
ežeras patvenktas. Priplaukus XX a. pradžios vandens malūną ir 2,4 m aukščio
užtvanką, baidarę vėl reikia persinešti.
Patartina keltis kairiąja pakrante.
Ties užtvanka prasideda Semeliškės
– valstybės saugomas urbanistikos
paminklas. Šis miestelis išskirtinis tuo,
kad iki šių dienų išliko senasis jo suplaAbiejuose Strėvos krantuose vienas
navimas su beveik trikampe centrine prieš kitą stovi maldos namai: dešinėje –
aikšte, XIX a. pabaigos gatvių tinklas.
stačiatikių cerkvė (pastatyta 1895 m.),
kairėje – viena seniausių medinių katalikų bažnyčių Lietuvoje. Ši bažnyčia turi
neįkainojamą vertybę: šalia šventoriaus
stovi varpinė, kurioje yra du XVIII a. varpai ir seniausias visoje Lietuvoje 1442 m.
išlietas varpas su gotikiniu įrašu. Tačiau
šiuo 123 kg sveriančiu senoliu šiuo metu
niekas nebeskambina, nes jis yra įtrūkęs.
Semeliškių pabaigoje praplaukiamas
Vievio–Aukštadvario plento tiltas. Prasideda smagi, labai srauni apie 1,8 km ilgio
Strėvos atkarpa. Tačiau toliau upė pradeda remtis į Elektrėnų marių patvanką ir
srovė rimsta, vaga gilėja ir platėja. Baigti
BAIDARIŲ NUOMA:
maršrutą patariama prie Pastrėvio hiUpių labirintas
droelektrinės buvusio tilto, dabar kelio
) +370 687 10 836
Nr. 4710.
* info@upiu-labirintas.lt
8 www.baidariu-nuoma.lt
Baidarės.lt
) +370 655 43 985
* info@baidares.lt
8 www.baidares.lt
Aukštadvario baidarės
) +370 685 39 215
* info@aukstadvariobaidares.lt
8 www.aukstadvariobaidares.lt
Plauk Verkne
) +370 615 35 143
* gdaugirdas@gmail.lt
8 http://plaukverkne.lt
Artūro baidarės
) +370 618 67 933
* arturas.zaleckas@gmail.lt
8 http://arturo-baidares.lt
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LANKYTINI OBJEKTAI:
Spindžiaus ežeras
54.571763; 24.668732
Skauko (Stanko) ežeras
54.584767, 24.700217
Strėvos piliakalnis
54.594756; 24.703574
Bagdononių hidroelektrinės tvenkinys
54.588752, 24.709906
Bagdononių piliakalnis
54.639075; 24.702780
Nestrėvančio ežeras
54.652126, 24.682269
Semeliškės
54.664822; 24.655766

VAIZDINGOJI VERKNĖ:
POSŪKIS PO POSŪKIO
Trasos ilgis: apie 16 km
Trukmė: 5–7 val.
Maršruto pradžia: Tiltas prie Zabarauskų kaimo
GPS 54.554694; 24.515605
Maršruto pabaiga: Tiltas prie Vydžionių kaimo
GPS 54.541526; 24.387589
Sezonas: visus metus, (išskyrus šaltomis žiemomis, kai upė užšąla)

Dešinysis Nemuno intakas Verknė –
77 km ilgio nuolat kilpas raitanti, vaizdinga, per keletą ežerų vinguriuojanti
upė. Ją tvenkia dvi hidroelektrinės, išlikę
ir senųjų malūnų liekanų. Tačiau kartu šią
upę supa laukinė gamta – už Aukštadvario nemažai jos krantų pelkėti, pamėgti
retų paukščių ir augalų.
Verknė teka per Trakų ir Prienų rajonus ir į Nemuną įsilieja netoli Birštono.
Pradėti plaukti šia upe dažnai rekomenduojama nuo Zabarauskų kaime esančio
tilto ir irkluoti iki Vydžionių kaimo. Atstumas, kurį reikės įveikti, – apie 16 km, tam
prireiks 5–7 val.
Žinoma, plaukti galima ir nuo aukščiau, tačiau tada teks nemažai paplušėti:
už Aukštadvario hidroelektrinės upė yra
sekli, dažnai užvirtusi medžiais. Todėl laivelius reikia nuolatos kilnoti, stumti ar
traukti. Ir taip – 3 km. Krantu judėti su visa
manta sudėtinga – ten šlapia, šaltiniuota.
Siūlomas maršrutas Zabarauskai –
Vydžionys driekiasi Aukštadvario regioniniame parke, kur auga ir gyvena nemažai į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų
augalų ir paukščių. Pradinė maršruto
dalis patenka į Verknės kraštovaizdžio
draustinį, o maršruto pabaiga – į Verknės
botaninį–zoologinį draustinį.
Verknės versmės – 141 m virš jūros
lygio, o žiotys – 40,6 m. Vadinasi, iki Nemuno ji nusileidžia 100,4 m, taigi yra
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gana srauni. Vis dėlto tai nėra itin sudėtinga upė – ji puikiai tinka pradedantiems
vandens turistams. Verknės plotis kinta
nuo 2 m ties ištakomis iki 30 m ties žiotimis, o vidutinis gylis – 1,5–2,5 m. Giliausios vietos yra ties Alešiškėmis bei
Stakliškėmis ir siekia net 4 m.
Pradėjus plaukti nuo Zabarauskų kaimo iš karto matyti seno malūno liekanos
. Už 200 m nuo jų – kaimo kelio tiltas ir
akmenimis apsikaišiusi brasta.
1 km nuo maršruto pradžios kairėje
pusėje įteka Strūzda. Už jos Verknė dar
siauroka (5–8 m) ir vingiuota. Jos dugnas
apžėlęs žolėmis, kuriose kai kur tūno akmenys, pasitaiko medžio užtvarų, kelmų.
Bet išlipti iš baidarės nereikia, nes dažniausiai prie kurio nors kranto galima
rasti landą.
Nuplaukus apie 2 km – gelžbetoninis
tiltas ir Gudžionių kaimas. Už tilto kairėje
upės pusėje patogu išlipti į krantą. Tarp
Gudžionių sodybų spindi net trys ežerėliai: Vilūnų (Volungės), Slankos ir Bravorynės. Dešinėje, kiek atokiau nuo Verknės, pabirę nedideli Rangavos, Ružiavos, Safarnės, Tamelių kaimeliai. Kaimelių tarpulaukės 1831 m. sukilimo metu
buvo tapusios mūšių arena.
Netrukus tame pačiame krante prie
upės priartėja Dzūkų aukštumos liežuvis
. Jį apibėgdama Verknė raito ne-

įtikėtinas kilpas. Atrodytų, čia baigiasi, o
ji, žiūrėk, grįžta beveik į tą pačią vietą, kur
ką tik tekėjo. Šiose kilpose vietomis kyšo
aštrios šakos, riogso kelmai. Verknės
aukštus krantus ir prie pat upės priartėjusio siauro slėnio šlaitą dažnai keičia plačios pievos, upės srovė tai sulėtėja, tai
vėl įsismagina.
Netrukus į krantą priverčia išlipti žemas tiltukas – pasiektas senas Alešiškių
kaimas
. Rašytiniuose šaltiniuose jis
paminėtas dar 1655 m. Kaime buvo didelis dvaras ir vandens malūnas su ąžuolinėmis užtvankomis, sukaltomis medinėmis vinimis. Beje, sausumos keliu nuo
Gudžionių iki Alešiškių – tik 2 km, o Verkne tenka išraityti visus 5 km.
Ties Alešiškėmis į Verknę įsilieja Samė ir upė toliau ramiai teka tarp krūmokšnių ir medžių. Keliose vietose iš Verknės išteka upeliai, kurie atima nemažai
vandens ir sudaro salas, o už paprasto
upės vingio „atsiskyrėliai“ vėl grįžta į pagrindinę vagą.
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BAIDARIŲ NUOMA:
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Paverknės sodyba
+370 698 40 704
nark.alla@gmail.com
www.baidariunuomaverkne.lt
Verknės baidarės
+370 685 12 620
nark.alla@gmail.com
www.verknesbaidares.com
Plaukimas Verkne
+370 699 27 275
info@plaukimasverkne.lt
www.plaukimasverkne.lt
Mylos baidarės
+370 670 37 028
mylosbaidares@gmail.com
www.mylosbaidares.lt
Aukštadvario baidarės
+370 685 39 215
info@aukstadvariobaidares.lt
www.aukstadvariobaidares.lt
Plauk Verkne
+370 615 35 143
gdaugirdas@gmail.lt
http://plaukverkne.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Artūro baidarės
+370 618 67 933
arturas.zaleckas@gmail.lt
http://arturo-baidares.lt

Nuo maršruto pradžios nuplaukus
8,2 km, už Šadžiūnų, Verknę kairiajame
krante pradeda supti miškingos kalvos,
tačiau upė ir toliau lyg pašėlusi raito kilpas. Kai kalvos baigiasi, Verknė patenka
į platų lėkštą slėnį. Prasideda turbūt pati
monotoniškiausia jos atkarpa, besitęsianti daugiau kaip 3 km. Krantai čia visai
žemučiai, aplink žaliuoja pievos. Tačiau
savo „stiliaus“ Verknė nekeičia – toliau
vinguriuoja. Ir sukiotis teks iki pat maršruto pabaigos už tilto, šalia kurio kairiajame
krante lygiagrečiai su Verkne yra ištįsęs
gatvinis Vydžionių kaimas
.

GPS
GPS
GPS
GPS

LANKYTINI OBJEKTAI:
Malūno liekanos
54.554062; 24.515715
Dzūkų aukštuma
54.550762; 24.496333
Alešiškių kaimas
54.538322; 24.456363
Vydžionių kaimas
54.538808; 24.396683
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EŽERAIS APLINK TRAKUS:
KITAS SENOSIOS SOSTINĖS VEIDAS
Ar tikrai gerai pažįstate Trakus? Išgirdęs tokį klausimą dažnas vilnietis patikins: „Žinoma“. Pilis, kibininės, mediniai
namukai... Tačiau Trakai gali pasirodyti ir
kitokie, ypač kai į juos žvelgi nuo ežerų
pusės.
Po Trakus supančius ežerus populiaru paplaukioti valandą kitą. Bet ant
vandens čia galima praleisti ir porą
dienų. Jos neprailgs, nes įspūdingų vaizdų – nors vežk vežimu.
kunigaikščio Kęstučio. Viena didžiausių
to meto pilių užėmė keturių hektarų plotą
ir turėjo vienuolika skirtingo dydžio bokštų.
Praplaukus medinį tiltą, kuris jungia
Trakus ir Varnikų kaimą, patenkama į Galvės ežerą. Tai vienas didžiausių (361 ha)
bei vaizdingiausių Lietuvos ežerų. Ir
vienas giliausių – rytinėje pusėje jo gylis
siekia net 46,7 m. Ežere yra daugybė

Kelionę Trakų ežerais siūloma pradėti
nuo Bernardinų (Lukos) ežero pietinės
pakrantės. Dar kunigaikščio Kęstučio laikais (XIV a.) prie šio ežero buvo pastatyti
Skaisčiausios Dievo motinos gimimo
vienuolynas ir cerkvė, o Vytautas Didysis
savo krikšto šiame vienuolyne 1384 m.
proga apdovanojo jį žeme bei davė ežero
gabalą – „lanką“. Bernardinų vardą ežeras gavęs todėl, kad XVI–XIX a. ant
stataus kalno šioje Trakų dalyje stovėjęs
Bernardinų vienuolynas, o patį ežerą valdę bernardinai.
Šiuo ežeru nuplaukus 2 km, prieš akis
išnyra Pusiasalio pilies fragmentai
.
Tai buvusi galinga XIV a. tvirtovė, statyta

įlankų bei pusiasalių, net 21 sala. Didžiausia jų – Pilies, kurioje stovi garsioji
Trakų pilis , XIV–XV a. buvusi Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidencija.
Keliaujant nuo Bernardinų ežero, dešinėje Galvės pusėje matyti buvusi „Žal-
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girio“ irklavimo bazė, toliau – jachtklubas.
Tarp išsikišusio pusiasalio ir Žvyrinės salos – vandens kelias į kiek mažesnį už
Galvę Skaisčio ežerą (285,5 ha). Beje,
kadaise abu ežero krantus jungė perkėla
– iki šių dienų išliko keltininko namelis.
Pradėjus plaukti Skaisčiu, išnyra dvi
salos. Pasukus nuo didesnės, Liepinės
vardu vadinamos, pietų link ir praplaukus
dar dvi mažesnes saleles, galima pasiekti kaimo turizmo sodybas, poilsiavietes ir
čia pailsėti ar pernakvoti.
Neskubėkite atsisveikinti su Skaisčiu,
nes jis labai vaizdingas, turi daug gražių
įlankų, o ilgas rytinis krantas jungiasi su
dviem mažais ežeriukais: Balio ir Birvos.
Priešais Užutrakio dvarą – mažesnė
Iš Skaisčio į Galvę grįžtama tuo pačiu Raudų ir didesnė Valkos salos. Į Valkos
keliu ir toliau maršrutas tęsiasi palei Užu- salą kitados suvarydavo pasmerktuosius
mirti. Giminėms buvo leidžiama su jais
pasimatyti iš tolo, iš Raudų salos.
Toliau keliaujant šiaurės rytine Galvės
ežero dalimi, priplaukiamas kempingas ir
svečių namai. Čia galima apsistoti savo
palapinėse arba mediniuose vasaros nameliuose bei nedideliame viešbutyje.
Kempinge veikia kavinė, galima užsisakyti pirtį.
Pietvakarinėje dalyje Galvės ežeras
jungiasi su dar vienu ežeru – Totoriškių. Į
jį patenkama praplaukus po Geležiniu
(Karaimų) tiltu. Dešiniajame ežero krante
yra senosios ir naujosios karaimų kapinės, o kiek toliau – didelis paplūdimys.
Sugrįžus į Galvę nėra kur skubėti: galima ramiai plūduriuoti netoli kranto ir
žvalgytis į kavines, suvenyrų parduotuvėles, pro šalį plaukiančias jachtas. Ketrakio parką, kurį suprojektavo garsus lionė artėja prie pabaigos – belieka Berprancūzų kraštovaizdžio architektas nardinų ežeru grįžti ten, kur prasidėjo
Eduardas Fransua André. XIX a. antroje maršrutas. Už plaukikų nugarų – įveikti
pusėje iškilęs Užutrakio dvaras
su 40 km.
neoklasicizmo stiliaus rūmais priklausė
grafui Juozapui Tiškevičiui. Tiškevičių giLANKYTINI OBJEKTAI:
minė čia šeimininkavo iki pat Antrojo paSakralinio meno ekspozicija
saulinio karo.
F Kęstučio g. 4, Trakai
GPS 54.645442; 24.936073
Trakų istorijos muziejus
F Pilies sala, Trakai
GPS 54.652633; 24.933611
Užutrakio dvaro sodyba
F Užtrakio g. 17, Trakai
GPS 54.659721; 24.943707
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AKTYVIOS
PRAMOGOS

PRAMOGINIAI
SKRYDŽIAI
Vilnius – viena iš nedaugelio Europos
sostinių, virš kurios leidžiama laisvai
skraidyti oro balionais. Todėl kai oras palankus, padangėje galima pamatyti būrius šių skraidūnų. Oro balionai dažniausiai kyla Vingio parke, prie „Litexpo"
parodų rūmų ar Valakampiuose. Ypač
gražu skristi, pučiant vakarinių krypčių vėjams: pakilę Vingio parke oro balionai išdidžiai „praplaukia" išilgai Basanavičiaus
gatvės, Senamiesčio, Užupio ir nusileidžia Pavilniuose.
Oro balionais smagu skraidyti ir virš
Trakų – čia iš aukštybių atsiveria daugybė ežerų su plūduriuojančiomis jachtomis, o pro Trakų pilies kuorus oro balionas „praplaukia" taip arti, kad, atrodytų,
gali juos paliesti. Neišdildomų įspūdžių
palieka ir skraidymas virš Kernavės piliakalnių, miškų ir savo vandenis plukdančios Neries.
Oreivystės centras
Ballooning.LT
) +370 5 273 2703
+370 652 00 510
* info@oreivystescentras.lt
8 www.oreivystescentras.lt

Šis jau daugybę metų veikiantis centras yra subūręs didelę itin patyrusių pilotų komandą. Pakilę į dangų jie ne tik puikiai valdo balioną, bet dar ir spėja keleivius palinksminti dainomis. Centras siūlo
tradicinį arba naktinį skrydį oro balionais,
taip pat – dirižabliu.
)
*
8

Orobalionai.lt
+370 611 20 911
+370 650 26468
info@orobalionai.lt
www.orobalionai.lt

Čia susibūrę oreivystės Lietuvoje pradininkai, kurie jums užtikrins maksimalų
skrydžio saugumą ir garantuos tik malonius pojūčius. Pasirinkus tinkamą starto vietą, pilotai gali praskristi virš visų Jus
dominančių vietų, kurias norite nufotografuoti, nufilmuoti ar tiesiog jomis pasigrožėti. Siūlomi tradiciniai, žiemos ir
aukštuminiai skrydžiai.

)
*
8

„Smile Balloons"
+370 690 55 500
info@hotairbaloon.lt
www.hotairballoon.lt

Skrydžiai su „Smile Balloons" komanda Vilniuje, Trakuose ir Kernavėje užtrunka 3–4 valandas. Į orą paprastai kylama anksti ryte – apie 5–9 val. – ir nuo
16 val. vakare. Toks metas pasirinktas neatsitiktinai, nes tuo metu galima pasimėgauti gražiausiu paros laiku – aušra arba
saulėlydžiu.
)
*
8

Skriskbalionu.lt
+370 680 21 124
info@skriskbalionu.lt
www.skriskbalionu.lt

Šių oreivių šūkis: „Skristi gali kiekvienas, tereikia išsirinkti skrydį." O išsirinkti čia yra iš ko: siūlomi romantiškas
skrydis dviems, kai šalia jųdviejų tebus
tik pilotas, taip pat – apžvalginiai, treniruočių, varžybų skrydžiai, kurių metu
balionas kyla ir leidžiasi greičiau, o tai
suteikia papildomą adrenalino dozę.
Vilniaus aeroklubas sklandymas.lt
Aerodromas Paluknyje
Skrydžiai sklandytuvu:
) +370 615 15 060
Skrydžiai lėktuvu:
) +370 687 36 379
* aeroklubas@sklandymas.lt
8 www.sklandymas.lt

Čia gali pasijusti paukščiu ir pakilus į
dangų viską palikti žemėje. Paluknio aerodrome netrūksta veiksmo – čia nuolat
būriuojasi oro erdvių mėgėjai. Vieniems
reikia romantikos, kitiems – ekstremalių,
adrenalino praturtintų potyrių.
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POILSIO
PARKAI
Poilsio parkai įsikūrę gražiausiose Vilniaus, Kernavės ir Trakų regiono vietose,
medžių prieglobstyje. Čia sutiksite ne tik
ramiai laisvalaikį leidžiančias šeimas, bet
ir daug sportuojančių žmonių. Parkai sutvarkyti, čia grynas oras, nesigirdi miesto
šurmulio, todėl tai puiki vieta maloniai
praleisti laiką.
Bernardinų sodas
Maironio g., Vilnius
GPS 54.683796, 25.296998

F

Pačioje sostinės senamiesčio širdyje,
Gedimino pilies ir Kalnų parko kalvyno papėdėje, įsikūręs Bernardinų sodas po rekonstrukcijos tapo viena jaukiausių Vilniaus vietų ir atgavo autentiškus XIX a.
pabaigos bruožus: atvirų ir uždarų erdvių
sistemą, dailininko Vladislovo Štrauso
kurtą centrinę dalį, botanikos ir vienuolyno sodų ekspozicijas, alpinariumą, rožyną, kitus istorinius elementus. Bernardinų sode yra ką veikti ir suaugusiems, ir
vaikams: čia įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, sutvarkyti tvenkiniai ir Vilnios krantinė, pastatyti stalai, ant kurių galima
žaisti šachmatais, ir 300 suoliukų, sėdint
ant kurių galima gėrėtis dekoratyviniais
augalais.
Išskirtinė parko puošmena – fontanas, kuris šoka pagal muziką keisdamas
spalvas.
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Vilniaus universiteto botanikos sodas
Kairėnų g. 43, Vilnius
GPS 54.735875, 25.402498
)
+370 5 231 7933
* hbu@bs.vu.lt
8
www.botanikos-sodas.vu.lt

F

Vilniaus universiteto Botanikos sodas
Kairėnuose – ne tik didžiausias Lietuvoje, bet ir turtingiausias augalų kolekcijomis – čia yra daugiau nei 10 600 pavadinimų augalų. Kai kurios iš šių kolekcijų, pavyzdžiui, serbentų – vienos didžiausių Europoje, kitose sukauptas unikalus augalų genofondas. Čia pat, šlaite,
įrengtas Japoniškas sodas su upeliu ir
kriokliu, tvenkiniu, takais, rytietiško stiliaus pavėsinėmis. Kairėnuose galima ne
tik grožėtis augalais, bet ir sudalyvauti
edukacinėse ekskursijose, pajodinėti,
pasivažinėti karieta ar brička, apžiūrėti
sode esantį Kairėnų dvaro kompleksą.
Kairėnuose nuolat vyksta meno parodos, rengiami „Flora Jazz", Kristupo vasaros, Bardų vasaros, tarptautinio jaunimo bigbendų festivalių koncertai.

Užutrakio dvaro parkas
Užtrakio g. 17, Trakai
GPS 54.659664, 24.943719

F

Prancūziško mišraus stiliaus parkas,
taisyklingų formų parteriai su karpomomis liepų alėjomis, ornamentiniais gėlynais, marmuro vazomis ir skulptūromis,
daugiau nei 20 skirtingų dydžių ir formų
tvenkinių, sudarančių unikalus vandens
atspindžių parką. Įstabi vieta šiandien vėl
atgimsta senuoju grožiu: restauruojami
pastatai ir parkas, atkuriami nunykę
tvenkiniai, į parką sugrįžta jį puošę mažosios architektūros elementai. Vis dažniau
čia vėl skamba įstabiausia muzika, klasikos šedevrai, senieji ir šiuolaikiniai lietuvių autorių opusai bei Užutrakyje retokai
skambantis džiazas, vyksta meno parodos.

„TonyResort”
Pramogų ir poilsio parkas
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 611 44 445
*
info@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

teatrą, kuriame vasaros vakarais sklinda
džiazo, diksilendo ir populiarioji muzika.

Vingio parkas
Čiurliono g., Vilnius
GPS 54.683085, 25.237599

F

Vingio parkas yra viena lankomiausių
žaliųjų erdvių Vilniuje. Čia laisvalaikį leidžia šeimos, aktyvius užsiėmimus ar sportuoti gamtoje mėgstantys vilniečiai bei
visi, norintys atsiriboti nuo miesto šurmulio. Parke gausu nemokamų užsiėmimų:
rengiamos šiaurietiškojo ėjimo, bėgimo,
jogos ir kitos treniruotės. Taip pat galima
išsinuomoti dviratį ar riedučius.
Vingio parko centre esančioje estradoje nuolat rengiami įvairūs renginiai,
šventės, pasaulinio lygio žvaigždžių koncertai. Čia koncertavo Eltonas Johnas,
Romos simfoninis orkestras, Andrea Bocelli, Stingas, Lady Gaga, „Depeche Mode" ir kt. 1988 m. stadione prie estrados
vyko Sąjūdžio mitingai, o 1993 m. popiežius Jonas Paulius II laikė mišias.

Parko šeimininkai siekia, kad pas juos
atvažiavęs žmogus pirmiausia įkvėptų
gurkšnį gaivaus pušyno oro ir tik tuomet
atrastų tarp aukštų miško pušų užsimaskavusius nuotykius ir pramogas. Čia –
visos sąlygos ramiai mėgautis nuostabia
gamta: tyla, brandus, išpuoselėtas pušynas, čia pat atsiveria Gilušio ežero pakrantės bei smėlėtas paplūdimys. Žiemą
vingiuotais takeliais galima šliuožti slidėmis, o vasarą jaukius vakarus papildyti
pasivaikščiojimais. Aktyvaus poilsio mėgėjai gali išbandyti laipynes, nutiestas
tarp pušų, pažaisti tinklinį, lauko tenisą,
pajodinėti žirgais. Išskirtinių įspūdžių
suteiks pažintinis žygis po vietines
pelkes – tereikia pasirūpinti tam tinkama
apranga ir guminiais batais.
Parke rasite ir gamtos sukurtą amfi-
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PAŽINTINIAI
TAKAI
Vilniaus, Kernavės ir Trakų regiono
istorija ir gamta – įspūdinga, todėl čia
įkurti net keli regioniniai parkai: Pavilnių,
Verkių, Neries, Aukštadvario, taip pat –
Trakų istorinis nacionalinis parkas, Kernavės kultūrinis rezervatas. Šiose vietovėse įrengta daug pažintinių, nuorodomis pažymėtų takų, pastatyta informacinių stendų, suoliukų, pavėsinių. Keliaujant pažintiniais takais galima aplankyti
gražiausias vietas, pasisemti žinių apie
Lietuvos istoriją ir gamtą, vietos kraštovaizdžio ypatumus, su jais susijusią
žmonių veiklą.

Varnikų botaninio–zoologinio draustinio
ypatumus.
Ekologinis pėsčiųjų takas
„Žaliasis takas"
F Aukštadvario sen., Trakų rajonas
GPS 54.587858, 24.702566

Šis takas supažindina su Spindžiaus
kraštovaizdžio draustiniu, kuris įžymus
savo pušynais ir ąžuolo traku. Čia –
išskirtinis Strėvos aukštupio dubaklonių
miškų, ežerų ir pelkaičių kraštovaizdis.
Keliaujant taku galima grožėtis Stankos,
Spindžiaus ir Spindžiuko ežerais, Strėvos upe su pakrantėse slypinčiomis
Pūčkorių pažintinis takas
pelkaitėmis ir liūnais, šaltinių kalneliu,
F Pūčkoriai, Vilnius
įspūdingomis vakarų taigos, pelkėtų
GPS 54.685563; 25.357851
lapuočių miškų buveinėmis, sengirės
Ties Vilnios upės vingiu esanti slėnio medžiais galiūnais, uogienojais.
atkarpa yra turtinga ir nepaprastai verPažintinis takas
tinga savo kultūriniu palikimu, o Pūčkorių
„Aplink Strėvos įgriuvą"
apylinkių gamtos grožis vertinamas nuo
seno. Taigi čia puikiai atsiskleidžia gam- F Aukštadvario sen., Trakų rajonas
tos ir žmogaus būties harmonija. Pažin- GPS 54.587013, 24.693247
tinis takas vingiuoja pro Pūčkorių atodanStrėvos įgriuva – tai dubens formos
gą, nusileidžia į slėnį ties ūkiniais Pūčkorių palivarko pastatais, toliau driekiasi dauba, vadinama Velnio duobės sesepro patrankų liejyklos liekanas iki prancū- rimi. Įgriuvos kilmė – termokarstinė, taziškojo malūno, Pūčkorių piliakalnio ir čiau legendos byloja ką kitą: esą šioje
vietoje stovėjo smuklė, kurioje uliodavę
Saulės laikrodžio.
velniai ir laidokai vyrai. Smuklė buvo
prakeikta ir prasmego, o iš atsivėrusios
gilios duobės dar kartais galima išgirsti
sklindančius keistus garsus. Įgriuvos dugnas užpelkėjęs, padengtas durpių sluoksniu, o šlaitai iškilę iki 20 m aukščio. Naujas pažintinis pėsčiųjų takas suteikia progą įgriuvą apžiūrėti iš visų pusių, pasigrožėti gražiu mišku, pabūti natūralios
gamtos prieglobstyje.
Varnikų pažintinis takas

F

Varnikai, Trakų rajonas
GPS 54.647796, 24.964931

Tai – unikalios gamtos kampelis, kur
gausu retų augalų ir gyvūnų, o kraštovaizdis – kontrastingas. Keliaujant pažintiniu taku galima stebėti, kaip natūraliai
susiformavęs daugiau kaip šimto metų
senumo miškas pamažu pereina į Ilgelio
pelkę, kurioje telkšo keturi ežerėliai. Šis
pažintinis takas padeda pamatyti gražiausias draustinio vietas. Čia įrengtos
trumpalaikio poilsio vietos, kuriose lankytojai galės ir pailsėti, ir sužinoti apie
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Kernavės turistinis-poilsinis takas
„Ateik, žmogau, tyla priglausiu"
F Kernavė, Širvintų rajonas
GPS 54.887299; 24.829595

Miškininkų įrengtas svajingas takas
Kernavėje, prie Baltojo kalno, vingiuoja
vaizdingu šilu, palei senuosius X-XI a. pilkapius. Pakeliui įrengtos apžvalgos aikštelės, taką puošia medžio drožiniai. Keliaujant šiuo taku galima ne tik atsipūsti,
ramiai vaikščiodami jo vingiais, bet ir paiškylauti poilsiavietėse.

NUOTYKIŲ
PARKAI
Aktyvaus poilsio mėgėjams tikrai yra
ką veikti: Vilniuje įrengtas didelis, bet jaukus, gausus atrakcionų vandens parkas,
pakeliui į Trakus galima paklaidžioti
kukurūzų labirinte, o dar keliose vietose
lankytojų laukia pramogų ir nuotykių
parkai, kuriuose galima išbandyti įvairaus sudėtingumo ir įvairiame aukštyje
esančias trasas. Neatsiejama nuotykių
parkų programos dalis – skrydis lynu,
dažniausiai – per vandens telkinį.

Lankytojams parkas siūlo ekstremalių
pramogų ir išskirtinės gamtos derinį – jis
įrengtas unikalioje Vilniaus vietoje, Pavilnių regioniniame parke, kairiajame Vilnios šlaite, beveik 40 m iškilusiame virš
vaizdingo Belmonto slėnio. Belmonto
nuotykių parko trasos savo išdėstymu iš
esmės skiriasi nuo kitų parkų. Jos įrengtos labai koncentruotai: čia panaudota
erdvinė trasų konfigūracija. t.y. skirtingo
sudėtingumo lygio trasų platformos įrengtos ant tų pačių medžių.

„Vichy" vandens parkas
Ozo g. 14 C, Vilnius
GPS 54.716028; 25.277406
)
+370 5 211 1115
* info@vandensparkas.lt
8
www.vandensparkas.lt

F

„Vichy" vandens parko tema – svetinga ir egzotiška Polinezijos salų aplinka
ir nuotaika. Ji apima visas parko erdves
nuo rūbinės, kasų, atrakcionų, baseinų
iki darbuotojų aprangos, muzikos, baruose patiekiamo maisto ar gėrimų. Parke yra įrengti devyni moderniausi atrakcionai Baltijos šalyse, tekančia upę, banguojančią jūrą imituojantys baseinai.
Mažųjų parko lankytojų laukia specialiai
jiems skirta žaidimų aikštelė. Trečiajame
parko aukšte įsikūrusi pirčių zona, kviečianti išbandyti penkių skirtingų rūšių
pirtis.

UNO nuotykių parkas
Antakalnio g., Vilnius
GPS 54.725179, 25.315966
)
+370 602 32 366
* vilnius@unoparks.lt
8
www.unoparks.lt

F

Nuotykių parke, įsikūrusiame šalia
Neries ir Valakampių tilto esančiame
Spalvotųjų šaltinių parke, galima pramogauti ištisus metus, kiekvieną dieną, bet
kokiu oru. Parko vizitinė kortelė – per
Nerį nutiesta skrydžių lynais trasa, kurios
ilgis siekia net 401 m.

Belmonto nuotykių parkas
Belmonto g. 17, Vilnius
GPS 54.683932; 25.356585
)
+370 610 00 009
* info@belmontopramogos.lt
8
www.belmontonuotykiuparkas.lt

F
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„TonyResort"
Nuotykių parkas Anupriškėse
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 620 52 636
* nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

Skirtingomis spalvomis pažymėtos
lipynės įrengtos slėnyje tarp ilgaamžių
bei tvirtų pušų. Geltonoji ir oranžinė trasos skirtos mažiesiems padaužoms. Žalioji – suaugusiųjų „apšilimo" trasa, kurioje instruktorius supažindins su įranga ir
saugos taisyklėmis. Mėlynoji trasa – kur
kas sudėtingesnė, o raudonąją pamėgo
iššūkių nebijantys ekstremalai. Sudėtingiausia – aukščiausiai įrengta juodoji
trasa. O norintiems išbandyti kažką naujo, patiks „Žmogaus-voro" trasa, po kuria
ištiestas didžiulis tinklas.
Kukurūzų labirintas
Galvės g. 98 a (Trakų plentas),Vilnius
Vilnius–Trakai 16 kilometras
GPS 54.619117; 25.089973
)
+370 675 40968
* info@kukuruzulabirintas.lt
8
www.kukuruzulabirintas.lt

F

Pramogų-nuotykių parkas „Ąžuolynė"
Krakės vienkiemis, Aukštadvario sen.,
Trakų rajonas
GPS 54.581155, 24.566341
)
+370 685 61 665
+370 528 65 726
* info@azuolyne.lt
8 www.azuolyne.lt

F

Tai sezoninė pramoga, siūloma nuo
liepos pabaigos iki lapkričio pradžios.
Tuo metu kukurūzai būna pakankamo
aukščio ir „susivienija" į akliną sieną.
Parkas kiekvienais metais pasipildo naujomis pramogomis metais pasiūlo vis daugiau pramogų: atvykusiųjų paklaidžioti
laukia kukurūzų burbuolių granatsvaidis,
šiaudų rulonų pilis, vamzdinės sūpynės,
kukurūzų krepšinio lenta, galvosūkiai,
vandens raketa ir kiti siurprizai.

Šis parkas nors ir nedidelis, bet itin
jaukus. Jį supa įspūdingo grožio gamta, o
lynais galima leistis ne tik virš žemės, bet
ir virš ežerėlių. Čia pat įrengtos ir futbolo,
krepšinio, tinklinio aikštelės bei poilsis pavėsinės. Šiltą dieną galima išsimaudyti
ežere, jo krante stovi 3 ir 5 m aukščio
nardymo bokšteliai.
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JODINĖJIMAS
Jodinėjimas – puikus būdas atsipalaiduoti, turiningai praleisti laiką ir susidraugauti su vienais geriausių žmogaus draugų – arkliais. Taigi kartu tai ir sportas, ir
poilsis, ir pramoga. Išmokus sėdėti balne
ir valdyti žirgą, paraginti jį bėgti greičiau,
galima pajusti neapsakomą malonumą.
Nors iš pirmo žvilgsnio jodinėjimas atrodo pavojingas užsiėmimas, tačiau jojimo
klubuose auginami tik ramūs, specialiai
treniruoti žirgai, o pradedantiems jojikams padeda instruktorius.

„TonyResort"
Nuotykių parkas Anupriškėse
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 620 52 636
*
nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

Čia esančiame žirgyne auginami geriausių veislių, puikiai ištreniruoti ir paklusnūs žirgai. Išdrįsę atsisėsti ant žirgo,
josite brandaus, išpuoselėto pušyno takeliais, pievomis ir slėniais. Galėsite ne
tik grožėtis gamta, bet ir išmokti valdyti
žirgą, sėdėti balne. Naudingos informacijos bei patarimų dėl jodinėjimo gausite
iš instruktorių. O tuo metu vaikai galės pajodinėti ant mažo arkliuko – ponio.
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Jojimo klubas „Laimingas žirgas"
Ostruvkos kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.629381; 24.960315
)
+370 602 52994
* info@laimingaszirgas.lt
8
www.laimingaszirgas.lt

F

Klubas rengia ne tik jojimo treniruotes
ir turistinius jojimus po Trakų apylinkes,
bet ir pavėžinimą kaimišku vežimu. O
žiemą siūloma skrieti arklių traukiamomis rankų darbo šešiavietėmis arba
trivietėmis rogėmis su vadeliotuoju. Tie,
kas nori patirti neįprastų įspūdžių, kviečiami į naktinį jojimą.

Žirginio sporto klubas
„Naujadvario žirgai"
F Jovariškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.651308; 24.880482
)
+370 612 99 096
*
info@endurance.lt
8
http://endurance.lt

Tai palyginti nedidelis žirgynas, tačiau
mielas ir jaukus. Klubas įsikūręs Trakų
istorinio nacionalinio parko teritorijoje,
tad Jums gali pasiūlyti žirgų draugiją nuostabioje gamtoje. Pirmą kartą bandantiems jodinėti yra vedamos pamokos,
kurių metu mokoma sėdėsenos, arklio
valdymo pagrindų. O tvirčiau ant žirgo
besijaučiantiems siūloma pasižvalgyti po
parko teritoriją ir išbandyti Trakų rajono
ežerų vandenį maudant žirgus.

PRAMOGOS ĮVAIRIOMIS
TRANSPORTO PRIEMONĖMIS
Jeigu norite patirti ekstremalių pojūčių – apsilankykite kartodrome. Vairuodami kartingą pajusite greitį, adrenaliną ir
daug kitų nepakartojamų įspūdžių. Beje,
kartingas – pirma pakopa siekiančiam
aukštų rezultatų automobilių sporte. Vairuojant kartingą išmokstama pajusti ir valdyti automobilį, susipažįstama su technika bei disciplina. Jei kartingas atrodo
per maža transporto priemonė, apsilankykite pirmajame Baltijos šalyse tankodrome ir sėskite prie tikro, keliolika tonų
sveriančio šarvuočio vairo.
Plytinės kartodromas
Plytinės g. 27, Vilnius
GPS 54.724063, 25.349128
)
+370 699 56 704
*
plytine@kartodromas.lt
8
www.kartodromas.lt

F

Aukštadvario kartodromas
Aukštadvaris, Trakų rajonas
GPS 54.585888; 24.527718
)
+370 612 60 303
* kartodromas@rotena.lt
8
www.rotena.lt

F

Ištisus metus, be poilsio dienų, čia
renkasi kartingo entuziastai, aštrių pojūčių mėgėjai ir visi, norintys nestandartiškai ir linksmai praleisti laisvalaikį.
Trasos danga yra atnaujinta, įdiegta moderniausia klientų registravimo bei chronometravimo įranga. Beje, dėl sudėtingos trasos konfigūracijos Aukštadvario
kartodromą yra pamėgę ir motociklininkai – jie čia mokosi vairavimo technikos.

Šis kartodromas rekonstruotas pagal
tarptautinius reikalavimus, taigi jo trasos
yra aukščiausios kokybės. Jose lenktyniauja ne tik kartingų sporto mėgėjai, bet
ir profesionalai. O mažųjų lenktynininkų
laukia išskirtinė pramoga – pasivažinėjimas naujais bei saugiais, specialiai 712 metų vaikams pritaikytais kartingais.
Tankodromas
Technikumo g. 18, Aukštadvaris
GPS 54.586174, 24.526051
)
+370 699 19 931
* info@tanks.lt
8
www.tanks.lt

F

Šis karinės technikos parkas išskirtinis tuo, kad visą čia esančią karinę techniką galima ne tik apžiūrėti, bet ir išbandyti. Pavyzdžiui, pasivėžinti Didžiosios
Britanijos kariuomenės šarvuočiu FV432
MK2, naudotu taikos palaikymo misijose
Afganistane ir Irake. O po instruktažo
šarvuotį galima vairuoti ir pačiam. Tankodromas bus nuolat pildomas įvairiomis
karinėmis transporto priemonėmis bei
technika kol taps nedideliu kariniu miesteliu.
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SPORTO
KLUBAI
Sportas suteikia gerų emocijų, sugrąžina jėgas, pakelia nuotaiką ir padeda
išvengti kai kurių lėtinių jėgų. Galima
sportuoti individuliai, bet kur kas patogiau ir saugiau tai daryti jaukiame ir moderniame sporto klube, kur instruktoriai
nustato individualų fizinį krūvį, stebi, ar
teisingai atliekami pratimai. Pasimankštinus sporto klubuose kūną malonu
atpalaiduoti čia įrengtose pirtyse, sūkurinėse voniose ar plaukiojant baseine.

F
GPS

F
GPS

F
GPS

F
GPS

F
GPS
)
*
8

IMPULS
Sporto ir sveikatingumo klubai
Kareivių g. 14, Vilnius
54.719746, 25.299485
L. Asanavičiūtės g. 15, Vilnius
54.689169, 25.210128
Savanorių pr. 28, Vilnius
54.675234, 25.252508
Ozo g. 41, Vilnius
54.708301, 25.241542
Fabijoniškių g. 97a, Vilnius
54.730174, 25.246315
+370 5 235 7155
info@impuls.lt
www.impuls.lt

Tai didžiausias sporto ir sveikatingumo parkų tinklas visoje Lietuvoje. Vilniuje įsikūrę penki IMPULS klubai. Visuose įrengtos jaukios, moderniais treniruokliais aprūpintos salės, dirba profesionalūs, sportinių aukštumų pasiekę instruktoriai, vyksta jogos, aeorobikos, pilateso ir kiti užsiėmimai, yra garinės pirtys, saunos, sūkurinės vonios ir baseinai.
Sporto, pramogų ir verslo centras
„Forum Palace"
F Konstitucijos pr. 26, Vilnius
GPS 54.697596; 25.266795
)
+370 5 210 3149
* info@forumfitness.lt
8
www.forumpalace.lt

Čia siūlomas ne tik įprastinis sporto
klubo „asortimentas" – treniruoklių salė,
įvairūs grupiniai užsiėmimai (aerobika,
pilatesas, joga, aqua ir kt.). Centre rengiamos ir kovos menų, stalo teniso treni-
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ruotės. Be to, sportuoti galima ir viduje
įrengtose salėse, ir lauko terasoje. Po
intensyvių treniruočių malonu pasimėgauti sauna, garine ir infraraudonųjų
spindulių pirtimis, sūkurinėmis voniomis,
baseinu.
Savicko sporto klubas
Justiniškių 62 A, Vilnius
GPS 54.717946; 25.221294
F Ąžuolyno g. 7, Vilnius
GPS 54.707921; 25.236357
)
+370 5 236 2288
*
info@savickosportoklubas.lt
8
www.savickosportoklubas.lt

F

Vienas iš klubo įkūrėjų – stipriausias
pasaulio žmogus Žydrūnas Savickas. Jo
asmeninė patirtis padėjo įrengiant šį
sporto klubą ir parenkant jam treniruoklius. Tai – pirmasis Lietuvoje sporto
klubas, turintis visame pasaulyje ypač
vertinamus naujos kartos Life fitness ir
Hammer treniruoklius.

„Trasalis –Trakai Resort & Spa"
Gedimino g. 26, Trakai
GPS 54.621720; 24.933654
)
+370 656 38 854
*
spa@trasalis.lt
8
www.trasalis.lt/lt

F

Viešbutyje ir pramogų centre įsikūręs
sporto klubas išsiskiria jaukumu. Čia galima pasinaudoti moderniais treniruokliais, infrasauna, sudalyvauti aerobikos
ar aqua aerobikos treniruotėse. Jei klientas pageidauja, jis gali būti testuojamas.
Tokiu būdu jam individualiai parenkama
treniruočių programa.

LAUKO
TENISAS
Lauko tenisas Lietuvoje tampa vis po- dinti viduryje jaukaus ir žalio pušyno,
puliaresnis, o kuo daugiau šios sporto ša- šalia tvenkinio, kuriame knibžda upėkos entuziastų, tuo daugiau ir moderniai takiai – tiesiog tobula ramybė ir idilė.
įrengtų teniso kortų – atviros aikštelės kuriasi poilsio zonose, prie viešbučių, pramogų centrų, sparčiai plečiasi jau spėjusios išpopuliarėti uždaros arenos. Aikštelių dangos čia įvairios: natūrali, dirbtinė
žolė, gruntas, kiliminė danga. Taigi pasirinkimas didelis ir kiekvienas ras tai,
kas jam labiausiai priimtina.
SEB arena
Ąžuolyno g. 7, Vilnius
GPS 54.707921; 25.236357
)
+370 5 236 2205
* tenisas@tenisopasaulis.lt
8
www.sebarena.lt

F

Tai – didžiausias uždarų teniso kortų
centras Baltijos šalyse. Čia sudarytos
visos sąlygos mėgėjams, profesionaliems sportininkams, vaikams ir žmonėms su negalia aktyviai sportuoti, leisti
laisvalaikį, mokytis ir varžytis vienoje
erdvėje. Galima žaisti netik lauko tenisą,
bet ir badmintoną, įrengta fizinio parengimo salė restoranas, parduotuvė, veikia
pirtis.

„TonyResort” teniso kortai
Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 611 444 45
* nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

F

„TonyResort" pramogų ir poilsio parke
įrengtos dvi sintetinio grunto ATP standartus atitinkančios lauko teniso aikštelės. Kietą, patvarią bei oro sąlygų pokyčiams atsparią dangą teniso gerbėjai
ypač pamėgo. Be to, teniso kortai įkur-
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„IDW Esperanza Resort"
Kozelkiškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.603549; 24.750191
)
+370 698 78 378
* info@esperanzaresort.lt
8
www.idwesperanzaresort.com

F

Laisvalaikio klubas įsikūręs unikaliame Aukštadvario regioniniame parke ant
vaizdingo Ungurio ežero kranto. Prie
prabangaus „IDW Esperanza Resort"
viešbučio yra įrengtos dvi atviros sintetinės žolės teniso aikštelės. Čia galima
žaisti ir tamsiu paros metu, nes kortai būna apšviesti. Klube teikiamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, įrengtos
konferencijų salės, veikia SPA centras,
gausu laisvalaikio pramogų.

ŽIEMOS
PRAMOGOS
Kai atšąla, Vilniuje išliejamos čiuožy- taip pat rengiami muzikos koncertai, maklos, o pasnigus kalnų slidinėjimo mėgė- dų šou ir asmeninės šventės
jai skuba į sostinės pakraštyje, prie Minsko plento, esantį Liepkalnį. Čia yra
aukščiausia Vilniaus vieta – Laimio kalnas, nuo kurio vinguriuoja slidinėjimo
trasos. Beje, net ir šiltuoju metų laiku Vilniuje galima mėgautis žiemos malonumais – sostinėje veikia uždaros, aukščiausius kokybės standartus atitinkančios ledo arenos prekybos ir pramogų
centre „Akropolis" bei Pramogų arenoje.
Jose galima čiuožinėti, žaisti ledo ritulį ar
akmenslydį ištisus metus. O netradicinė
žiemos pramoga, kurią galima rasti
Pramogų arenos ledas
Vilniaus, Trakų ir Kernavės regione – tai F Ąžuolyno g. 9, Vilnius
pasivažinėjimas šunų kinkiniu.
GPS 54.705510; 25.236315
Liepkalnio slidinėjimo trasa
F Minsko pl. 2, Vilnius
GPS 54.655401; 25.307007
)
+370 620 52 222
* info@liepkalnis.lt
8
www.liepkalnis.lt

Liepkalnyje esantis Laimio kalnas
įrašytas į Lietuvos rekordų knygą. 235
metrų aukščio Laimio kalnas – aukščiausia vieta sostinėje. Nuo jos akys aprėpia tolius iki pat Vilniaus senamiesčio.
1982 m. kalnų slidinėjimo entuziastas
Laimis Janutėnas sumanė čia įkurti kalnų slidinėjimo trasą, jo iniciatyva kalnas
buvo sutvarkytas ir paaukštintas 16 metrų. Dabar ant kalno stovi akmuo su užrašu „Laimio kalnas", veikia trys keltuvai,
dvi sniego patrankos. Yra ir nemokama
lygumų slidinėjimo trasa, kuria, jeigu nevyksta varžybos, gali naudotis visi norintieji.
„Akropolio" ledas
F Ozo g. 25, Vilnius
GPS 54.710469; 25.261248
)
+370 5 249 2878
* info.vilnius@akropolis.lt
8
www.akropolis.lt

Šioje ledo arenoje galima smagiai pačiuožinėti bet kuriuo metų laiku. Čia taip
pat vyksta ledo ritulio, dailiojo čiuožimo,
akmenslydžio treniruotės ir varžybos.
Jas patogu stebėti sėdint areną supančiose kavinėse ir restoranuose. Arenoje

)
*
8

+370 5 242 4444
info@pramoguarena.lt
www.pramoguarena.lt

Šioje didelėje arenoje esančios dvi
čiuožyklos – pagrindinė ir treniruočių – atitinka tarptautinių ledo ritulio bei dailiojo
čiuožimo federacijų reikalavimus. Be to,
jos efektingai apšviestos, o tai čiuožimui
suteikia naujo skonio. Taip pat čia žaidžiamas ledo ritulys, akmenslydis.

Čiuožykla
Lukiškių a., Vilnius
GPS 54.689331; 25.270893

F

Ši žiemą išliejama čiuožykla unikali
tuo, kad ji gali veikti ir nustojus spausti šaltukui. Mat po 32 ledo sluoksniais yra sintetinis ledas, kuris čiuožinėjimui tinkamas ir esant pliusinei temperatūrai. Tamsiu paros metu čiuožykla būna apšviesta,
o ir savo pačiūžų turėti nereikia – jas
galima išsinuomoti vietoje.
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„TonyResort" slidinėjimo trasos
Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 611 44 445
*
nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

F

Poilsio ir pramogų parke Anupriškėse
įrengtos plačios ir lygios slidinėjimo trasos, vinguriuojančios tarp pušų, puikiai
tinka pradedantiems lygumų slidininkams. Slidinėti čia galima net ir sutemus,
nes didelė dalis trasų yra apšviestos.
Savo inventoriaus vežtis nebūtina – viską galima išsinuomoti vietoje.

Čiuožykla prie Trakų pilies
Galvės ež., Trakai
GPS 54.649248; 24.932774

F

Ant Galvės ežero žiemą sutvirtėjus ledui išliejama didžiausia Lietuvoje čiuožykla po atviru dangumi. Čia ne tik apstu vietos, bet ir galima paganyti akis po ežero
saloje stūksančią Trakų pilį, pasimėgauti
tyla, kurios nedrumsčia miesto dūzgesys. Tamsiu paros metu čiuožykla būna
apšviesta, o neturintys pačiūžų gali jas
vietoje išsinuomoti.

Rogių šunys
Vičiūnų vienkiemis, Kernavės sen.,
Širvintų rajonas
GPS 54.910344; 24.862801
)
+370 650 99 985
* info@rogiusunys.lt
8
www.rogiusunys.lt

F

Išskirtinė pramoga – pasivažinėjimas
šunų kinkiniu – pradedamas nuo pažinties su sibiro haskių komanda: kaip jie
kinkomi, treniruojami ir t.t. Po to, patogiai
įsitaisius rogėse, duodama komanda
startui ir šunys pasileidžia miško keliukais. Graži gamta, draugiški šunys bei
greitis suteiks malonių ir ekstremalių
pojūčių.
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PAPLŪDIMIAI
Vilniaus, Trakų ir Kernavės regione
gausu upių, ežerų ir tvenkinių, prie kurių
įrengti jaukūs ir patogūs paplūdimiai. Čia
– švarus smėlis ir vanduo, kruopščiai nupjautos pievutės ir visa reikalinga infrastruktūra: automobilių stovėjimo aikštelės, viešieji tualetai, persirengimo kabinos, suoliukai, vaikų ir sporto žaidimų
aikštelės. Paplūdimiai taip pat pritaikyti
lankytis neįgaliesiems.
Totoriškių ežero paplūdimys
GPS 54.642884, 24.928078

Vilkokšnio ežero paplūdimys
GPS 54.504393; 24.671711

Šis paplūdimys itin mėgstamas poilsiautojų. Krantas smėlėtas, o vanduo vidurvasarį įšyla iki pakankamos temperatūros, tad bristi į ežerą būtų malonu.
Prie paplūdimio įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, yra persirengimo kabinos, viešieji tualetai, vaikų žaidimų ir
sporto aikštelės, takai.

Iš vakarų pusės Trakus juosiantis
smėlėtas Totoriškių ežeras – vienas gražiausių Trakų ežeryno perlų. Visas jo
paplūdimio ruožas yra nuklotas žole, kuri
trumpai nupjauta, todėl čia malonu degintis. Šalia įrengta persirengimo kabina,
biotualetai, suoliukai prisėsti, šiukšliadėžės, informaciniai ženklai.

Akmenos ežero paplūdimys
GPS 54.662605; 24.909654

Aukštais stačiais krantais pasižymintis Akmenos ežeras telkšo į šiaurės
vakarus nuo Trakų miesto. Žuvingame
ežere vasarą gausu lankytojų, čia siūloma daug vandens pramogų. AtnaujinŠirvintų miesto paplūdimys
tame Akmenos ežero paplūdimyje – vis- GPS 55.042993; 24.960519
kas, ko reikia kokybiškam poilsiui: persirengimo kabinos, sporto aikštelės,
Prie užtvenktos Širvintos upės sutvarsuoliukai, šiukšliadėžės.
kytas paplūdimys tapo viso miestelio
pasididžiavimu. Paplūdimio teritorija suskirstyta į atskiras zonas: poilsio, maudymosi ir sporto. Poilsio zonoje įrengtas
parkelis, rikiuojasi suolai. Maudymosi zonoje galima kaitintis ant atnaujintos smėlio dangos, įrengtas triaukštis šokinėjimo
į vandenį bokštas, čiuožykla į vandenį. O
sporto zonoje yra tinklinio, vaikų žaidimų
aikštelės. Nuo paplūdimio iki tilto nutiestas dviračių ir pėsčiųjų takas.
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ŽVEJYBA
Žūklė Lietuvoje – vienas populiariausių laisvalaikio praleidimo būdų. Vilniaus, Trakų ir Kernavės regiono upėse ir
ežeruose gaudomi ešeriai, karosai, karpiai, lydekos, stintos, kuojos, lynai, raudės, daugybė kitų žuvų. Žūklės sezonas
nenutrūksta visus metus – tiek vasarą,
tiek žiemą pakrantėse apstu profesionalių žvejų ir pirmą kartą į rankas paėmusių meškerę mėgėjų.

Totoriškių ežeras

Šio ežero krantai yra žemi, tad prie jo
patogu prieiti iš visų pusių. Vis dėlto
žvejai dažniausiai renkasi rytinėje ir pietinėje ežero pakrantėje, esančioje Trakų
pusėje. Galima žvejoti nuo kranto, lieptų
arba vietoje išsinuomoti valtį ir plaukti į
ežero gilumą.

„TonyResort" tvenkinys

Specialiai pramoginei žvejybai įrengtame tvenkinyje gausu didžiulių, žvilgančių, ekologiškoje aplinkoje auginamų, natūraliais pašarais šeriamų upėtakių. Vos sugautą šviežią žuvį poilsio ir pramogų parko virėjai pavers kulinarijos šedevru ir netrukus po žvejybos galėsite Galvės ežeras
mėgautis gardžiu žuvies patiekalu.
Ežere sugaunama įvairių žuvų, bet
daugiausia – kuojų. Žvejybai tinkamų
vietų yra visose ežero pakrantėse, tačiau
labiausiai tam tinka pietinė ir rytinė pakrantės, nes krantai čia nestatūs, yra
lieptų, be to, galima privažiuoti iki pat
ežero ir netoliese pasistatyti automobilį.
Galvės ežere populiaru žvejoti iš valčių,
kurias galima vietoje išsinuomoti.
Lukos ežeras

Šio ežero krantai daugiausia gana
aukšti, bet rytinis krantas – žemas ir
pelkėtas. Ežere gyvena lynai, kuojos, karšiai, ešeriai.
Žvejai dažniausiai susitelkia vakarinėje ir pietinėje ežero pakrantėse, esančiose Trakų pusėje, nes čia patogu palikti Akmenos ežeras
automobilį, be to, yra lieptų, nuo kurių
galima žvejoti.
Šiauriniai ir pietrytiniai šio ežero krantai aukšti, statūs, apaugę pušimis, o štai
pietvakarinis – žemas ir uždurpėjęs.
Labiausiai žvejybai tinka rytinė ežero pakrantė – čia ir automobilį galima netoliese
pasistatyti, ir krantai nėra statūs. Šalia
ežero įsikūrusios kelios kaimo turizmo
sodybos, kuriose galima išsinuomoti valtį
ir iš jos žvejoti.
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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 KAIMO
TURIZMO
ASOCIACIJA
F
)
*
8

K. Donelaičio g. 2-201, Kaunas
+370 37 400 354
administracija@atostogoskaime.lt
www.atostogoskaime.lt

Susisiekimas

Vil
niau

o ieškantiems egzotikos siūlome važiuoti
Europos miestuose retenybe tapusiais
troleibusais (1, 2, 7, 20).

s 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
obje
k tus
gali
m a
pasi
ekti
auto
bus
ais
(1G,
3G,
53),
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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.

53

VILNIUS

TRAKAI

KERNAVĖ
Pažinkite senąsias Lietuvos sostines

PROJEKTĄ ĮGYVENDINO:
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
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