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Poznaj stare stolice Litwy
Zapraszamy Państwa do zwiedzenia obecnej stolicy Litwy Wilna,
pierwszej stolicy Kiernowa i jednego
z najważniejszych centrów politycznych Wielkiego Księstwa Litewskiego – Trok. Wszystkie te miasta są
niezmiernie ważne dla historii i kultury Litwy, w tych miastach mnóstwo
ciekawych obiektów, znajdujących
się we wspaniałym otoczeniu przyrody. Ważne jest również to, że Starówka Wilna i kompleks gór zamkowych w miejscowości Kiernów są
wpisane na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Kiernów – to bardzo stara osada,
jedno z pierwszych miast Litwy. Do
1321 r. tu znajdowała się rezydencja
władców, dlatego ta osada jest mianowana na pierwszą stolicę Litwy. Z
miejscowości Kiernów, Wielki Książę Litwy Giedymin, na krótki okres
stolicę przeniósł do Starych Trok, a
stąd do Wilna. Stare Troki w historię

Litwy wpisały się krótkim, lecz znaczącym zarysem. W bardzo krótkim
czasie Stare Troki zostały przyćmione przez Troki, które bardzo polubili
władcy z dynastii Giedyminów,
zwłaszcza Witold Wielki. Wilno, jako
stolica Litwy, w źródłach pisanych
jest wspominane od 1323 r. I oto prawie 700 lat jest najważniejszym politycznym, kulturalnym i ekonomicznym centrum kraju.

Przyroda tych miast i ich okolic
doskonale nadaje się do turystyki wodnej i różnych rozrywek. W publikacji prezentuje się 9 tras turystyki
wodnej oraz 50 obiektów rozrywkowych, znajdujących się w miejscowościach turystycznych Wilna, Trok
i Kiernowa Obok opisów tras turystyki wodnej podaje się informacje
na temat obiektów do zwiedzania
oraz usług wypożyczania kajaków.
Podczas podróży pomogą zorientować się mapy, na których znakami
umownymi (piktogramami) oznaczono położone w pobliżu trasy
obiekty do zwiedzania, gospodarstwa agroturystyczne, miejsca biwakowe, placówki gastronomiczne i in.
Przy obiektach rozrywkowych podaje się informacje kontaktowe lotów rozrywkowych, parków wypoczynkowych i parków linowych, ścieżek poznawczych, jazdy konnej, rozrywek letnich i zimowych, klubów
sportowych i kortów tenisowych.
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Piktogramy
Trasa

Przenoszenie kajaków

Początek i koniec trasy

Restauracja, kawiarnia

Sklep

Parking samochodowy

Miejsce wypoczynku

Miejsce na obóz

Gospodarstwo agroturystyczne

Atrakcja turystyczna

Centrum informacji turystycznej

WC

Miesiąc
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TRASY
WODNE

PORYWISTA VILNIA:
RZEKA, W KTÓREJ NUDA NIE GROZI
Długość trasy: ok. 13 km
Czas trwania: ok. 3-5 godz.
Początek trasy: Tama Naujoji Vilnia
GPS 54.696835; 25.380419
Zakończenie trasy: Plac przy Białym Moście (lit. Baltasis tiltas)
GPS 54.695384; 25.269322
Sezon: Cały rok (podczas upalnego lata rzeka jest płytka)
Wody po kolana, a adrenaliny i wrażeń – aż po szyję. W taki sposób można
w skrócie określić trasę wodną rzeką Vilnia. Bystry nurt, rewy, progi, zwałki, sztuczne wodospady, urwiska... A zaraz obok
– „wrzące“ miasto. Zarzecze wraz mieszkańcami o swoistych barwach, budowlach, molo i mostami, idealnie zagospodarowanym ogrodem Bernardinų,
Starym Arsenałem...
Pierwszy raz płynący niniejszą trasą
obiecują sobie pokonać ją też po raz
drugi, ponieważ zobaczyć wszystko za
jednym razem jest po prostu niemożliwe.
Przy okazji, rzeką Vilnia można płynąć
także zimą, oczywiście, jeżeli jest niezamarznięta. Zimną porą roku wody jest wystarczająco, aby popłynąć kajakiem.
Szczególnie popularne są spływy wieczorem przed Nowym Rokiem, które co
raz to przyciągają większą liczbę entuzjastów.
Długość prawego dopływu Neris – Vilnia, wynosi 82 km. Najbardziej imponujące, porywiste i ekstremalne są ostatnie kilometry rzeki, dlatego często proponuje
się do kajaków wsiąść i płynąć rzeką Vilnia od tamy Naujoji Vilnia. Od tego miejsca do końca trasy, tj. Białego mostu, około 13 km. Ta odległość w zależności od poziomu wody, czasu trwania postojów i siły
kajakarzy, kajakami jest pokonywana w
ciągu 3-5 godzin. Wygodne jest to, że do
miejsca początku trasy, a także jej końca
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może przyjechać transportem publicznym.
Można też wybrać krótszą trasę: od tamy Naujoji Vilnia do wodospadów w Belmontas (ok. 4 km, czas trwania – ok. 1,5
godz.) lub od Belmontas do Białego mostu (ok. 9 km, czas trwania – 2-3 godz.).
Krótsze trasy idealnie pasują tym, którzy
po całym dniu pracy chcą „przewietrzyć“
głowę na rzece.
Niemniej jednak, uczynić to należałoby do zmroku. Nocne spływy dla mniej doświadczonych kajakarzy są niebezpieczne, ponieważ po zmroku płycizny i
zwałki są niewidoczne. W ciągu dnia na
rzece Vilnia też nie można się nudzić: jeden lub kilka nie prawidłowych ruchów i
jesteś w wodzie. Jednak przewrócenie
się na rzece Vilnia nie jest aż tak
niebezpieczne, ponieważ głębokość rzeki wynosi zaledwie 40-70 cm, szerokość
koryta – 10-15 m.
Płynąc rzeką Vilnia należy spoglądać
nie tylko na wodę, ale także na brzegi rzeki. Przed rozpoczęciem spływu od tamy
Naujoji Vilnia, znajdującej się w Kučkuriškės, warto obejrzeć też po drugiej stronie ulicy znajdujące się kurhany
, pozostałe z drugiej połowy I stulecia. Pozostały tam cztery kurhany, także autentyczny ołtarz i głazy polne z wyrytym starodawnym pismem.
Płynąc nieco dalej od tamy, na rzece
zaczynają się ostre zakręty, w korycie rzeki pojawiają się pierwsze płycizny i duże
kamienie. 1 km od początku trasy będzie
płycizna, dalej Vilnia płynie głęboką doliną.
Ok. 3 km od początku trasy uwidacznia się najwyższe i największe na Litwie (wysokość ponad 65 m, szerokość –
260 m) urwisko Pūčkoriai
. Rzeka w
tym miejscu jest porywista, trudno wydostać się na brzeg, dlatego urwisko podziwiać można jedynie z kajaku. Inna opcja

– kajaki zostawić nieco dalej, 600 m od
tamy Belmontas
i na urwisko dotrzeć
ścieżką poznawczą dla pieszych. Równocześnie warto zwiedzić górę zamkową
Pūčkoriai , obok której postawiony jest
Zegar Słoneczny, wytwórnia armat Pūčkoriai, pozostałości starożytnej osady
oraz drewniany folwark wybudowany na
styku wieków XVIII–XIX. Aby spacer nie
stał kłopotliwym, nie pozostawiajcie
swoich kajaków beż nadzoru, ponieważ
oprócz was nikt ich nie będzie pilnował.
Jeszcze jedne niebezpieczeństwo –
ruiny tamy Belmontas. Płynąć tu jest bardzo niebezpiecznie, tutaj miały miejsce
nieszczęśliwe wypadki. Po prawej stronie rzeki tama otoczona jest drabiną ryb.
Dużo kajakarzy decyduje się wypróbować swoje siły – dadzą radę przepłynąć,
czy się przewrócą. Niemniej jednak, dla
nie zaleca się tego czynić: drabina ryb to
jedno z najbardziej ekstremalnych
miejsc rzeki Vilnia. Dlatego najbezpieczniej będzie, jeżeli zatrzymacie się na lewym brzegu za mostem małp i kilkadzie-
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KAJAKI DO WYNAJECIA:
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

siąt metrów przeniesiecie kajak.
Za Belmontas zaczyna się najbardziej porywisty i najciekawszy odcinek
rzeki. Ciągłe płycizny, nieduże progi nie
pozwolą się wyluzować i spokojne podziwiać widoki na brzegu rzeki.
Gdy dopłyniecie 5 km od początku trasy ominiecie most dla pieszych Belmonto–Pavilnio. Nieco niżej – półmetrowy
próg. Jeszcze jeden kilometr dalej rzeka
płynie wśród granitowych ścian molo Zarzecza. Ciągnie się ona ok. 400 m. Uroczy
jej akcent – syrena Zarzecza . Tuż przy
niej wystawione są obrazy, a gdy je ominiecie z rzeki otworzy się widok na kościoły Św. Anny i Bernardynów
.
Za kilkaset metrów rozpocznie się terytorium odnowionego Sadu Bernardynów
, a po pokonaniu więcej niż
jednego kilometra Vilnia wpada do rzeki
Neris. Płynięcie tą rzeką to niczym lekki
spacer. Praktycznie nie trzeba poruszać
wiosłami, wystarczy pozwolić, aby nurt
rzeki was zaniósł aż do Białego mostu,
gdzie kończy się trasa, a w tym czasie
możecie napawać się widokiem miasta.

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

WARTO ZWIEDZIĆ:
Skupisko kurhanów w Nowej Wilejce
54.697810; 25.381124
Ścieżka poznawcza w Puszkarni
54.692075; 25.352746
Tamy Belmontas
54.685475; 25.357754
Ścieżka poznawcza w Puszkarni
54.685563; 25.357851
Grodzisko w Puszkarni
54.689433; 25.369075
Syrena Zarzecza
54.680542, 25.292536
Kościół Bernardynów
54.68317, 25.293592
Ogród Bernardyński
54.684862; 25.293660
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RZEKĄ NERIS DO VILNIUS:
ROMANTYCZNIE I SPOKOJNIE
Długość trasy: ok. 34 km
Czas trwania: 1 dzień
Początek trasy: w Nemenčinė obok nowego mostu (most nad drogą
Vilnius–Švenčionys, po prawej stronie rzeki, 150 m przed mostem)
GPS 54.840054; 25.473341
Koniec trasy: Plac przy Białym moście
GPS 54.695384; 25.269322
Sezon: cały rok, (z wyjątkiem srogich zim, kiedy rzeka zamarza)

Rzeka Neris jest idealną rzeką dla początkujących turystów wodnych. Szczególnie do tego nadaje się jej odcinek od
Nemenčinė do Białego mostu w Vilnius.
Jeżeli nie macie sił lub ochoty wiosłować,
można po prostu spokojnie płynąć zgodnie z nurtem rzeki, po drodze nie napotykając jakichkolwiek przeszkód.
Długość proponowanej trasy Nemenčinė – Vilnius ok. 34 km. Można ją pokonać w ciągu 5-7 godz., jednak podróż
można też skrócić: do Białego mostu płynąć od strony Ožkiniai (ok. 15 km, czas
płynięcia – 3-4 godz.) lub od plaży w Valakampiai (ok. 10 km, czas – 1-1,5
godz.). Druga trasa wyróżnia się tym, że
płynąć ją można również po zmroku, drogę wam będą wskazywać na obu brzegach rzeki migające światła Vilnius.
Neris nie jest głęboka. Jednak miejscami napotkacie doły, najczęściej ich
głębokość sięga 1,5-3 m. W rzece nie brakuje też mielizn o głębokości ok. 1 m.
Przy Vilnius Neris rozszerza się do 90 m.
Prędkość nurtu waha się od 0,6 do 1,9
m/s.
Najlepsza pora na spływ drugą według wielkości rzeką Litwy to miesiące
maj–październik. Nieco trudniej rzekę
Neris pokonać podczas powodzi wiosennej, która zazwyczaj rozpoczyna się w
połowie marca i kończy w połowie maja.
Popularne jest pływanie po rzece Neris nie tylko kajakami, ale też tratwami, ka-

tamaranami, kanadyjkami (kanu) lub pontonami. Naprawdę śpieszyć się nie warto
– zbliżając się w kierunku Vilnius na wybrzeżach rzeki otwiera się cudowny krajobraz. Strome zbocza, urwiska, lasy –
jest, na co spoglądać.
Długa trasa zaczyna się w Nemenčinė obok mostu drogi Vilnius – Švenčionys. Za kilkaset metrów przepłyniecie
pod starym mostem Nemenčinė. Zbudowany on został w 1932 r., a w 2008 r.
przebudowany.
Dalej rzeka płynie głęboką doliną.
Naokoło – dużo tarasów, które w poszczególnych miejscach tryskają wodą
do wysokości 50 m. Na dnie rzeki dużo
kamieni, rew. Nurt nasila się – nachylenie
zwiększa się do 45 m/km. Po lewej
stronie rzeki szumi las Nemenčinė. Ok.
19 km od początku trasy wyłania się miejscowość Ožkiniai, w której jest miejsce
na odpoczynek. Jeszcze 2 km dalej – Turniškės, tu zbudowane są rezydencje
głów państwa, niedaleko są domy znanych przedsiębiorców.
Gdy miniecie tą prestiżową dzielnicę,
zatrzymajcie się na prawym brzegu rzeki, wyciągnijcie z wody kajak i zwiedzcie
zabytek architektoniczny – młyn wodny
Verkiai , budowany w XIX w. Młyn kamienie młyńskie poruszał aż do 1975 r. W
1999 r. został wzbudzony do nowego
życia – drzwi tu otworzyła restauracja.
Obok młynu, na górce, stoi pałac Verkiai
, do niego dojdziecie stromymi
schodami. Pałac wedle projektów Laurynas Guceviczus (lit. Laurynas Gucevičius) i Marcina Knakfusa (lit. Martynas
Knakfusas) w XVIII w. zbudował biskup
wileński Ignotas Masalskis (lit. Ignotas
Masalskis). To jeden z najcenniejszych
kompleksów klasycystycznych na Litwie.
W nim zachowało się aż 15 budowli.
Kontynuując podróż rzeką Neris dopłyniecie II plażę w Valakampiai
, na
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której wszystko pod ręką – urządzone
boiska sportowe, toalety, przebieralnie.
Nieco dalej po prawej stronie rzeki uwidacznia się barokowy kościół Św. Trójcy,
zbudowany w 1772 r., jeszcze nazywany
kościołem Trinapolis
, i obok niego zakon. Za kilkadziesiąt metrów po lewej
stronie I plaża Valakampiai
wraz z restauracją, boiskami sportowymi, toaletami, przebieralniami.
Płynąc w dal – most Žirmūnų– Valakampių. Dalej – dwie dzielnice Vilnius: po

prawej – Žirmūnai, po lewej – Antakalnis.
Na początku Žirmūnai znów można się
zatrzymać – tu są plaża
, boiska sportowe, przebieralnie i toalety.
Wkrótce jeszcze trzy mosty: Šilo, Antakalnio–Žirmūnų i Króla Mendoga (lit.
Mindaugas). Oko przyciąga Góra Giedymina , pierwsza elektrownia Vilnius ,
znajdująca się między mostami Mendoga (lit. Mindaugas) i Žaliasis, po lewej
stronie rzeki stojące, modernistyczne budowle architektoniczne, pochodzą z końca XIX w. i początku XX w.; zaraz za mostem Žaliasis, po prawej stronie kościół barokowy Archanioła Rafała
, zbudowany w XVIII w., i dwa współczesne budowle – wieżowce. Za Białym mostem, gdzie
kończą się betonowe brzegi rzeki Neris,
trasa kończy się. Ale jeżeli macie chęć i
czas, to płyńcie dalej do dawnej stolicy
Litwy – Kernavė.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Młyn wodny w Werkach
Verkių g. 100, Vilnius
54.745762; 25.290828
Pałac w Werkach
Žaliųjų Ežerų g. 49, Vilnius
54.748121; 25.292110
Plaża w Valakampiai
54.730393; 25.297689
Kościół Świętej Trójcy I klasztor
Trynitarzy w Trynopolu
Verkių g. 70, Vilnius
54.731034; 25.291165
Plaża w Valakampiai
54.730393; 25.297689
Plaża w Żyrmunach
54.723479; 25.312666
Góra Giedymina
Arsenalo g. 5, Vilnius
54.686609; 25.290731
Muzeum Energetyki i Techniki
Rinktinės g. 2, Vilnius
54.690021; 25.287796
Kościół św. Archanioła Rafała
Šnipiškių g. 1, Vilnius
54.68317, 25.293592
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KAJAKI DO WYNAJECIA:
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

RZEKĄ NERIS DO KERNAVĖ:
W OBJĘCIACH DZIKIEJ PRZYRODY
Długość trasy : ok. 68 km
Czas trwania: 2-3 dni
Początek trasy: w Vilnius obok Białego mostu (lit. Baltasis tiltas)
GPS 54.695384; 25.269322
Koniec trasy: Kernavė
GPS 54.879445; 24.845371
Sezon: cały rok, (z wyjątkiem srogich zim, kiedy rzeka zamarza)
Niedużo na świecie stolic, które tak,
jak Vilnius, otacza naturalna przyroda.
Aby o tym się przekonać, wystarczy płynąć, Neris od obecnej stolicy do pierwszej stolicy Litwy – Kernavė.
Porywista Neris uciekając z Wilna robi się kręta i wpada w objęcia rzeki Nemunas. Jednak odcinek Neris między Vilnius a Kernavė nie jest podobny do spokojnej rzeki nizin, płynącej w kierunku
Kaunas. Turystom wodnym płynącym do
Kernavė trzeba rywalizować z szybkim
nurtem, pokonać dużo rew, uważać na
duże kamienie w korycie i przy brzegach.
Niektóre z nich mają imiona oplatane legendami.
Długość proponowanej trasy Vilnius –
Kernavė wynosi ok. 68 km. Na jej pokonanie będziecie potrzebować 2 dni, a jeżeli będziecie płynąć tratwą to zejdzie
wam jeszcze więcej czasu. Trasę można
skrócić płynąc od Vilnius do zbiegu rzek
Vokė – Neris (długość – 22,5 km, czas płynięcia – 4 godz.) lub od mostu Vievis do
Kernavė (długość – 14 km, czas – 4
godz.). Najlepsza pora na spływ to miesiące maj–październik.
Z Vilnius wyrusza się od placu znajdującego się przy Białym moście. Po pokonaniu kilkuset metrów po lewej stronie
rzeki otwiera się widok na budynek Sejmu litewskiego. Obok zbudowany w
1906 r. most Žvėryno
. Nieopodal po
prawej stronie rzeki Neris rozpoczyna się
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Park Vingis
, zaś po lewej malowniczy
Rezerwat Krajobrazowy Karoliniškių
.
Za Grigiškės, ok. 22 km od początku trasy, wpada rzeka Vokė. Koryto Neris staje
się węższe, ale nurt jest coraz silniejszy.
Rzeka dalej biegnie wąwozem uformowanym przez lodowce, wśród wysokich,
zarośniętych drzewami iglastymi pagórków. Gdy w 1992 r. utworzono Park Regionalny Neris to od tego miejsca prawie
do Kernavė rzeka Neris i jej okolice chronione są przez państwo Jest dużo miejsc
do zwiedzenia, urządzone są piękne
miejsca na kempingi, ścieżki edukacyjne. Niektóre w parku żyjące zwierzęta,
np. modraszek alkon i pachnica dębowa
są wpisane nie tylko do Litewskiej, ale też
Europejskiej Czerwonej Księgi.

Ok. 27 km od początku trasy, po lewej
stronie, otwiera się widok na stromą górę
zamkową Stirnių
, której zbocza sięgają 24 m, a 400 m dalej, obok wsi Saidžiai, podróżników przywita największy
rew na rzece Neris – Saidės.
Dalej, trzy kilometry do góry zamkowej Rėvos , u jej podnóża archeolodzy
odkryli pozostałości starożytnej osady.
Jeszcze 4 km dalej (39 km od początku
trasy) do rzeki Neris wpada rzeczka Bražuolė i zaczynają się pętle Elniakampis.
Tu są wygodne miejsca do zatrzymania
się, a po pokonaniu jeszcze sześciu kilometrów znajdziecie gospodarstwa agro-

turystyczne, gdzie możecie spędzić noc.
51 km od Białego mostu do rzeki wpada rzeczka Dūkšta, Neris nabiera sił i
znów wita rewami i kamieniami. Po prawej stronie otwiera się widok na górę
zamkowa Karmazinų
. Na placu góry
zamkowej znajduje się ołtarz, który w
1969 r. podczas Święta Zmarłych utworzyli członkowie (krajoznawcy) sanktuarium plemion bałtyckich przy Uniwersytecie Wileńskim.
Jeden kilometr dalej, za zajazdem
„Pušynėlis”, w rzece rozsypane są kamienie Verkšionių, nazywane „Zaczarowanym weselem“ (lit. „Užkeikta Veselia“)
. Opowiada się, że na jednym brzegu
mieszkała dziewczyna, którą pokochał
na drugim brzegu mieszkający chłop.
Matce młodej przyszły zięć w ogóle się
nie podobał i rzuciła czar mówiąc: „Abyś
ty w kamień się zamienił“. Wówczas, gdy
goście weselni przemieszczali się przez
rzekę ich wozy wywróciły się i cały orszak
weselny przemienił się w kamienie.
Ok. 54 kilometry od początku trasy po
lewej stronie jest dwór Paneriai . Przypuszcza się, że w XVIII a. zbudował go
sługa dworu Szymon Ludwik Gutakowski
(lit. Simonas Liudvikas Gutakovskis). Do
dnia dzisiejszego w najlepszym stanie zachował się dwupiętrowy pałac, z którego
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KAJAKI DO WYNAJECIA :
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
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+370 618 82 995
info@activetourism.lt
www.activetourism.lt
Sostinės baidarės
+370 606 76 567
info@sostinesbaidares.lt
www.sostinesbaidares.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Vilniaus baidarės
+370 600 66 880
vilniausbaidares@gmail.com
www.vilniausbaidares.lt
Baidariauk
+370 684 16 938
info@baidariauk.lt
www.baidariauk.lt
Baidarių Aukštaitija
+370 616 32 937
info@baidariuaukstaitija.lt
www.baidariuaukstaitija.lt

dziedzińca całym pięknem otwierają się
meandry rzeki wraz z dużą wyspą.
6 km od dworu Paneriai obok Neris
znajduje się ulicowa wieś Grabijolų
.
Najstarszy dom liczy 300 lat. W ulicowej
wsi domy zbudowane są bokiem w stronę ulicy, a obok niego rośliny.
Za tą wsią, niedaleko ostatni przystanek trasy – Kernavė, która w XIII w. pełniła rolę stolicy. Najbardziej słynie z kompleksu pięciu gór zamkowych
, niedawno powstał jeszcze jeden obiekt
przyciągający turystów – w centrum
miasta usytuowane Muzeum Archeologii
i Historii
.

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

F
GPS

WARTO ZWIEDZIĆ:
Most Žvėryno
54.6905, 25.258846
Park Vingis
54.691018, 25.241851
Rezerwat Krajobrazowy Karoliniškių
54.686061, 25.224259
Grodzisko w Styrniach
54.719283; 25.046719
Grodzisko w Naujoji Rėva
54.738420; 25.022021
Grodzisko w Karmazynach
54.818746; 24.930547
Kamienie w Wierkszanach
54.806573; 24.918123
Dwór w Ponarach
54.785602; 24.909840
Wieś Grabijolų
54.846545, 24.867593
Grodziska w Kiernowie
54.883002; 24.852463
Muzeum Stanowiska
Archeologicznego w Kiernowie
Kerniaus g. 4A, Kernavė, Širvintų r.
54.885780; 24.853864
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MUSĖ:
PRZEZNACZONA TYLKO DLA DOŚWIADCZONYCH
TURYSTÓW WODNYCH
Długość trasy: ok 23 km
Czas trwania: 7-10 godz.
Początek trasy: droga Kernavė–Musninkai
GPS 54.940086; 24.843135
Koniec trasy: po prawej stronie mostu łukowego Darius i Girėnas Čiobiškis
GPS 54.954370; 24.659929
Sezon: marzec-maj

Od dawna każdej wiosny lub po ulewnym deszczu, gdy poziom wody się podnosi, rzeka jak natarczywa mucha nie
pozwala wielbicielom ekstremalnych
spływów spokojnie siedzieć w domu.
Zwałki, rewy, szybki prąd, pozostałości
starych młynów grożą kąpielą w zimnej
wodzie, dlatego jeżeli nie jesteście na to
przygotowani, to lepiej wybrać inną rzekę. Latem rzeka Musė robi się płytka i wody dla potrzeb turystyki wodnej jest zbyt
mało.
Musė na 61 km płynie przez rejony Vilnius i Širvintos, aż w Čiobiškis wpada do
Neris. Najpiękniejszy odcinek tej bystrej
rzeki – od Musninkai do ujścia. Musė
zachwyca wysokimi przepięknymi skarpami, szerokimi łąkami przy lasach, na
których wygodnie zatrzymać się, rozbić
namioty.
Proponowana długość trasy wodnej
rzeką Musė – ok. 20-23 km. W celu pokonania tej trasy należy poświęcić dzień, na
płynięcie przeznaczycie 7-10 godz. Wygodnie wyruszyć z dwóch punktów: od
mostu drogi Kernavė – Musninkai lub z
obozu przy moście Musninkai – Čiobiškis. Koniec trasy – zbieg Musė z rzeką Neris zaraz za mostem łukowym Darius i
Girėnas w Čiobiškis.
Można płynąć trasą o połowę krótszą:
od mostu drogi Kernavė – Musninkai do
żelbetowego mostu Spietiškės (odle-

głość – ok. 10 km, czas płynięcia 4-5
godz.) lub od tego mostu do Čiobiškis
(odłegłość – 12,6 km, czas trwania – 4-5
godz.).
Po pokonaniu 1,4 km od mostu drogi
Kernavė – Musninkai pierwsza duża
przeszkoda: pozostałości tamy. Jeżeli
nie chcecie ryzykować przewróceniem
się, to kajaki lepiej wyciągnijcie na lewy
brzeg i troszeczkę je przenieście. Niemniej jednak, płynąc rzeką Musė wysiąść
na brzeg trzeba będzie nie jeden raz:
wiosną w rzece leżą przewrócone drzewa, które całkowicie blokują drogę.
11,8 km od początku trasy obok Musė
leży czerwono–szary kamień Ilgojaus
. Jego powierzchnia wyrokowana na-
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turalnymi szczerbinami, zwanymi stopami człowieka, krowy lub owcy. Legendy
mówią, iż na tym kamieniu czarownica
spilśniała sukno.
Płynąc dalej, za 7 km, stoi góra zamkowa Janonių , jeszcze nazywana górą Pikuolis. Obliczono, że góra zamkowa
stoi od I-II stulecia. Góra Pikuolis posiada
wzmocnienia charakterystyczne dla epoki żelaza. Mówi się o znaleziskach, takich
jak kości ludzkie, krzyżyki, odłamki cegieł, dlatego uważa się, że w czasach nowożytnych mógł tu stać murowany kościół.
Około 0,3 km na północny zachód od
Pikuolis rozciągają się kurhany Rusių Rago
, jest ich 26. Nasyp kurhanu o średnicy ok. 10-15 m i wysokości 0,8-1,5 m.
Nasypy otaczają rowy lub doły.
Niedaleko ostatni przystanek trasy
Čiobiškis. Słynie on z zabytków technicznych i historycznych: w 1933 r. budowany 2 metrowy most przez rzekę Musė
nazwany ku czci pilotów Darius i Girėnas. Tuż przy moście stoi w 1900 r. zbudowany i w I połowie XX w. za pomocą
struganych bali drewnianych przebudowany młyn wodny
. Wszystko w nim
drewniane: spust zboża i mąki, mechanizm podnoszenia kamieni młyńskich, płyta i wrzeciono.
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WARTO ZWIEDZIĆ:
Kamień w Ilgojus
54.954191; 24.752154
Grodzisko w Janonys
54.960998; 24.695742
Skupisko kurhanów
54.961359, 24.694984
Most Dariusa i Girėnasa
54.954370; 24.659929
Młyn w Czabiszkach
54.954289, 24.659783
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KAJAKI DO WYNAJECIA :
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Baidarės.lt
+370 655 43 985
info@baidares.lt
www.baidares.lt
Baidariauk
+370 684 16 938
info@baidariauk.lt
www.baidariauk.lt
Baidarių Aukštaitija
+370 616 32 937
info@baidariuaukstaitija.lt
www.baidariuaukstaitija.lt
Čiobiškio keltas
+370 610 42 112
ciobiskiokeltas@gmail.com
www.ciobiskiokeltas.lt
Irklinis
+370 612 76 281
info@irklinis.lt
www.irklinis.lt

KRĘTA ŠIRVINTA:
CISZA WŚRÓD DRZEW
Długość trasy: ok. 46 km
Czas trwania: 2 dni
Początek trasy: most po lewej stronie rzeki nad drogą Širvintų–Ukmergės
GPS 55.072409; 24.870193
Koniec trasy: most na drogą Gelvonų–Čiobiškio
GPS 55.027419; 24.674585
Sezon: cały rok
Širvinta – najdłuższy (128 km) i najpiękniejszy dopływ Šventoji, rozciągający się aż przez trzy powiaty: Širvintų,
Ukmergės i Jonavos. Woda w tej rzece
czysta i klarowna, a brzegi słabo zagospodarowane. Dlatego Širvinta idealnie
pasuje tym, którzy choć na chwilę pragną
uciec od zgiełku.

W niektórych miejscach rzekę bardzo
gęsto obrastają drzewa i krzewy, gdy nawet i bardzo czujnie się wpatrując trudno
cokolwiek dostrzec. Wiadomo, iż przepływa się obok wioski tylko dlatego, że po
drodze napotyka się zniszczone pomosty, można usłyszeć ryk krowy lub skomlenie psa.
Wśród gąszczu drzew ukrywa się
większa część dopływów Širvinta, płynących małym strumieniem. Nazwy
rzeczek tonących w zieleni są niezwykłe,
ale urocze: Kabarkšta, Malka, Medinė,
Kertuša, Sėmenys, Šeškupė, Šiūra, Ūda-

ra, Verbyla, Viesa, Vilkesa, Apušė, Beržė, Juodė, Tola.
Niemniej jednak, wygodnych miejsc,
nadających się do krótkiego odpoczynku
i kempingu przy rzece Širvinta naprawdę
nie brakuje. Tak jak nie brakuje ostrych
zakrętów, płytkich brodów, rew i dużych
kamieni.
Širvinta jest bardzo kręta, dlatego należy dużo wiosłować. Średnie nachylenie
rzeki – 1 m/km. W dolnym brzegu (od ujścia 26 km w górę) największe nachylenie – 1,32 m/km. Szerokość koryta –
10-12 m, średnia głębokość rzeki – 0,81,2 m.
Najdłuższa możliwa trasa wodna rzeką Širvinta – ok. 70 km, jednak podróżnicy wybierają krótsze warianty: płyną od
mostu drogi Širvintos-Ukmergė do Vindeikiai (odległość – 26 km, czas trwania –
1 dzień) lub od Vindeikiai do mostu drogi
Gelvonai–Čiobiškis, młynu Liukonys
(odległość – ok. 20 km, czas trwania – 1
dzień).
W Vindeikiai, gdzie są pozostałości
dworu, brzegi rzeki Širvinta są wyższe i
bardziej strome. 6 km od wioski należy
manewrować między pozostałościami
tam, pokonać próg.
Dalej, mniej więcej za 4 km, po lewej
stronie rzeki wyłania się góra zamkowa
Mantinionys
. Zbocza góry – ok. 20 m
wysokości, strome, w niektórych punktach osunięte i ześlizgnięte, zarośnięte
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drzewami liściastymi i krzewami. Od tego
miejsca nurt Širvinta powoli przyśpiesza,
w korycie mnożą się duże kamienie i
rewy.
Niedługo ominiecie dwór Lapšių
.
Jego budowle ustawione są na lewym
brzegu rzeki. Niniejszy dwór prywatny,
dlatego w celu zwiedzenia należałoby
wcześniej umówić się z właścicielami.
Płynąc dalej (40,9 km od początku trasy) po lewej stronie widoczna jest 30 metrowa góra zamkowa Pasodininkų
,a
na końcu trasy, przy Liukonys, na prawej
stromej skarpie rzeki Širvinta, stoi 11 metrowy krzyż
z Ukrzyżowanym. Około
1925 r. krzyż wykonał ludowy mistrz Juškevičius. Krzyż widoczny z daleka, monumentalny, o wyraźnych proporcjach.
Na północny wschód i południowy zachód od krzyża leżą dwa kamienie mitologiczne o nieregularnych kształtach
(strony jednego głazu rozdzielone) ze
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KAJAKI DO WYNAJECIA :
Upių labirintas
+370 687 10 836
info@upiu-labirintas.lt
www.baidariu-nuoma.lt
Baidariauk
+370 684 16 938
info@baidariauk.lt
www.baidariauk.lt
Vandens turistai
+370 650 23 451
admin@vandensturistai.lt
www.vandensturistai.lt
Baidarės Širvinta
+370 624 25 966
info@baidaressirvinta.lt
www.baidaressirvinta.lt
Vikingų kaimas
+370 676 38 351
info@vikingukaimas.lt
www.vikingukaimas.lt
Laivelis.lt
+370 652 13 619
info@laivelis.lt
www.laivelis.lt
Upelis
+370 610 42 007
info@upelis.lt
www.upelis.lt
Udara
+370 678 18 829
429darius@gmail.com
www.udara.lt
Ernesto baidarės
+370 659 54 100
ernestobaidares@gmail.com
www.ernestobaidares.lt

stromymi wierzchołkami. Na podstawie
legend to ludzie zamienieni w kamienie,
lokaje dworu Liukonys Jonas i Povilas.
Niedaleko jest jeden kamień ze stożkowym dnem. Ludzie nazywają go kamieniem Maryi. Opowiada się, że w jego
misce zbierała się cudowna woda – kto
nią się umył, ten uzdrowiał. Cudowne mocy zanikły, gdy pani w nim wykąpała ślepego pieska.
W Liukonys pozostała murowana sadyba z pierwszej połowy XIX w., park,
aleja. W tym dworze mieszkał i 1842 r.
zmarł adiutant Napoleona (lit. Napoleonas) generał Józef Antoni Kossakowski (lit. Juozapas Antanas Kosakovskis).
Osobom, które chcą kontynuować podróż należałoby wiedzieć, iż od Liukonys
zaczyna się Rezerwat Krajobrazowy Širvinta.

GPS
GPS
GPS

GPS

WARTO ZWIEDZIĆ:
Grodzisko w Mantinionys
54.994210; 24.752347
Dwór w Łapszach
55.003207; 24.721620
Grodzisko w Pasodninkai
55.014233; 24.712136
Krzyż i kamienie mitologiczne
w Liukonys
55.027604; 24.672922

VOKĖ:
SPŁYW OBRZEŻEM VILNIUS
Długość trasy: ok. 19 km
Czas trwania: 5-7 godz.
Początek trasy: obok mostu Vaidotų
GPS 54.598473; 25.175707
Koniec trasy: po prawej stronie zbiegu Vokė–Neris
GPS 54.687675; 25.076423
Sezon: cały rok

Vokė płynie i wpada do Neris obok Vilnius, dlatego mieszkańcom Vilnius bardzo wygodnie dostać się do tej rzeki i razem z nią spędzić kilka godzin, a może
nawet cały weekend.
Lewy dopływ Neris – Vokė w porównaniu to krótka rzeka, jej długość zaledwie 42 km. Jednak znajdziecie tu wszystkiego: i kamieni, i jednometrowych nietrudnych do pokonania tam, i dużych
tam, przez które należy przenieść kajaki,
i dużo wygodnych miejsc do wydostania
się na brzeg. W niektórych miejscach
nurt rzeki Vokė nagle przyśpiesza, a dolny bieg jest dość porywisty – organizowane tu są zawody wioślarstwa slalomowego.
Podróż po wodzie tej rzeki odpowiednia jest zarówno dla początkujących jak i
dla doświadczonych turystów wodnych.
Doświadczeni starają się rzeką Vokė płynąć wiosną, gdy woda jest wysoka i płynięcie daje więcej emocji.
Po wypłynięciu z jeziora Papis, Vokė
swoje wody niesie przez bagniska, dlatego okolice nie są zbyt malownicze. Vokė najpiękniejsza jest od mostu Vaidotai
do ujścia. Właśnie ten odcinek jest polecany turystom.
Długość proponowanej trasy wynosi
19 km, czas 5-7 godz. Na końcu podróży
wygodniej będzie, jeżeli wysiądziecie na
lewym brzegu Vokė, tuż przed zbiegiem
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z rzeką Neris. Krótsze możliwe trasy: Vaidotai – Mūrinė Vokė (odległóść – ok. 9,5
km), Mūrinė Vokė – zbieg z rzeką Neris
(ok. 9,5 km) lub tama elektrowni wodnej
Grigiškės – zbieg z rzeką Neris (ok. 2,5
km).
6 km od Vaidotai przed oczami otworzy się widok na most Vilnius–Trakai. Pod
nim prąd jest bystry, widoczne są rewy.
Jeszcze po pokonaniu 1 km – imponujący most kolejowy, łączący Vilnius i Kaunas. Obok niego most małp. Tu można
wysiąść na brzeg i przejść się do zespołu
sadyby dworu Trakų Vokė . To zabytek
architektoniczny, mający elementy neoklasycystyczne, neogotyckie, eklektyczne. Pałac w Trakų Vokė w latach 18761880 zbudował szlachcic gubernii wileńskiej marszałek jan Tyszkiewicz (lit. Jonas Tiškevičius). W nim pozostały lub
według pozostałości odbudowano wartościowe wnętrza. Dwór otacza Vokė i
piękny park, zaprojektowany przez słynnego francuskiego architekta Eduardo
Fransua André.
Płynąc rzeką Vokė dalej, ok. 9,5 km
od początku trasy, na drodze napotkacie
przeszkodę – tamę Mūrinė Vokė
. Tu
będziecie musieli wyciągnąć kajaki i je
przenieść. Najwygodniej będzie prawym
brzegiem rzeki. Tama z młynem w Mūrinė
Vokė powstała w XIX w. Nieopodal mie-

szkający wtedy właściciel dworu w Trakų
Vokė J. Tyszkiewicz (lit. J. Tiškevičius) w
1887 r. młyn przebudował w fabrykę papieru. Ta działała do 1964 r.
Ok. 10,2 km od początku trasy, przypłyniecie ukośną tamę dawnego akweduktu
. Jej wysokość sięga ok. jednego metra i można pod nią przepłynąć.
Akwedukt w 1930 r. zbudował obecny
właściciel fabryki papieru Grigiškės Gryg
Kurec (lit. Grigas Kurecas). Woda płynąca wielkim kanałem i akweduktem była
stosowana w elektrowni wodnej. Mały
kanał dostarczał wodę do fabryki.
Po minięciu 200 m po lewej stronie
rzeki stoi góra zamkowa Grigiškių
,a
jeszcze 1 km dalej, obok Kadriškės są pozostałości starej tamy. Można je pokonać
na dwa sposoby: lewą stroną rzeki – spokojnie, prawą – skoczyć od jednometrowego pagórka, ale to może skończyć się
przewróceniem się.
Ok. 12,5 km od początku trasy zaczyna się zalew, którym do tamy elektrowni
wodnej Grigiškių będziecie płynąć ok. 4
km. Tamy nie można przepłynąć, dlatego
kajaki trzeba przenieść.
Poniżej tamy nurt Vokė jest bystry, w
korycie kamienie i rewy. Mniej więcej za
kilometrowym odcinkiem zaczyna się
kanał wioślarstwa slalomowego. Jego
długość – 200 m. Ta trasa od 1971 r. każdej wiosny jak magnes przyciąga entuzjastów kajaków i sportowców z całej Litwy.
Trasa kończy się przed ujściami Vokė, jednak można zatrzymać się na lewym brzegu rzeki w sosnowym lesie, odpocząć i kontynuować podróż rzeką Neris.
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GPS

GPS
GPS
GPS

WARTO ZWIEDZIĆ:
Dwór w Wace Trockiej
54.630630; 25.108759
Zespół budynków produkcyjnych
w Murowanej Wace
54.648040; 25.119413
Akwedukt w Grzegorzewie
54.659535; 25.108083
Grodzisko w Grzegorzewie
54.662216; 25.103137
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KAJAKI DO WYNAJECIA :
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
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RZEKĄ STRĖVA DO ZALEWU ELEKTRĖNŲ:
CIĘŻKA PRACA PRZY WIOSŁOWANIU
Długość trasy: ok. 20 km
Czas trwania: 5-7 godz.
Początek trasy: Brzeg jeziora Spindžius (obok drogi 4715)
GPS 54.571763; 24.668732
Koniec trasy: elektrownia wodna Pastrėvio
GPS 54.716200; 24.674440
Sezon: maj-październik
Na rzece Strėva są bardzo różne odcinki do pokonania: miejsca zalesione,
bagniste, obszary zarośnięte trzciną, manewrowanie między kamiennymi, porywistymi punktami i „ćwiczenie“ na jeziorach oraz stawach, których naprawdę po
drodze spotkacie dużo. Prawy dopływ
Nemunas – Strėva płynie przez rejony
Trakai i Kaišiadorys. Jej długość ok. 80
km.
Rzeka zaczyna się od Mackantiškės,
5 km na wschód od Aukštadvaris. Na początku rzeka Strėva swoje wody niesie
na wschód przez jeziora Šamukas, Drabužis, Spindžius, nieco niżej skręca na
północ przez jeziora Gilūšis, Ėglis, Strėvis, Strėvaitis, Nestrevantis. Po minięciu
zalewu Elektrėnai rzeka płynie za zachód i wpada do zalewu Kaunas.
Brzegi Strėva są obrośnięte krzewami i pojedynczymi drzewami, bardziej
zalesione tereny są tylko u źródła rzeki i
przy ujściach. Szerokość koryta rzeki niewielka: waha się od 3 do 6 m. Jednak na
całej trasie jest dużo przeszkód – tam,
mostów, bagnistych obszarów, dlatego
podróż tą trasą bardziej pasuje dla doświadczonych turystów wodnych.
Część trasy przebiega przez Park Krajobrazowy Aukštadvaris, rezerwaty Strėva i Spindžius. Właśnie tu, od jeziora
Spindžius proponuje się zacząć podróż
rzeką. Proponuje się płynąć 20 km do
miasteczka Pastrėvis. Tą odległość uda

się pokonać w ciągu 5-6 godz.
Najwygodniejsze miejsce na start –
zachodni brzeg jeziora Spindžius
,
gdzie jest urządzone miejsce na odpoczynek. To jezioro jest otoczone lasem,
brzegi są strome, gdzie niegdzie występują obszary ze źródełkami wody, bagniste. Ze względu na w wodzie żyjące glony, jezioro w blasku słońca przybiera kolor wyraźnie zielony, chociaż czasami
jest całkowicie przezroczysty.
Wypłynięcie z jeziora możliwe jest w
części północno-wschodniej. Dalej Strėva płynie lasem, a za 2 km wpada w jezioro Skaukas (Stankas)
, dawny zalew
młynu Skaukas.
Jeszcze dalej, za kilkukilometrowym
odcinkiem, po lewej stronie widać niewielką górę zamkową Strėva
, obok
której zaczyna się dość długi (3 km), lecz
wąski zalew elektrowni wodnej Bagdononys
. Utworzony został w 1960 r. po
rozlaniu się rzeki Strėva. Na początku
zalewu dla turystów urządzono miejsce
do odpoczynku.
Gdy dopłyniecie 11 metrową tamę
elektrowni wodnej Bagdononys, na której biegnie droga wiejska, kajak będziecie musieli przenieść. To można uczynić
na obu brzegach. Latem elektrownia wodna pracuje tylko w godzinach piku (w
godz. 9-16), dlatego też w innych godzinach w rzece Strėva jest mało wody.
Poniżej Bagdononys rzeka jest nieco
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kręta, wąskie koryto (1,5-2 m), kieruje się
prosto do torfowego bagna, zarośniętego gęstymi krzakami wierzb. Zaraz dopłyniecie górę zamkową Bagdononys .
U jej podnóża odkryto starożytną osadę,
znaleziono też fragmenty ceramiki szorstkiej i wypalanej. Strėva przez wieki
myła górę zamkową, dlatego teraz jest
całkiem nieduża, pozostało tylko wzgórze o średnicy 10 m i wysokości 4 m.
Za kilka kilometrów Strėva spokojnie
wpada do jeziora Nestrėvaitis (Nestrėvis) . Jego brzegi bagniste, zarośnięte
pałkami i wełniankami. Tuż przed Semeliškės jezioro rozlewa się. Gdy dopłyniecie młyn wodny budowany w XX w. i tamę
o wysokości 2,4 m, znów będziecie musieli kajaki przenieść. Proponuje się, aby
ten odcinek przejść lewym brzegiem.
Przy tamie zaczyna się Semeliškės
,
chronione przez państwo zabytek urbanistyki. To miasteczko wyróżnia się tym,
że do dnia dzisiejszego zachowany został dawny jego plan z prawie trójbocznym
placem centralnym, XIX-wieczna sieć
ulic.
ławna (budowana w 1895 r.), na lewym –
Na obu brzegach Strėva stoją domy jeden z najstarszych kościołów katolików
modlitwy: na prawym cerkiew prawos- na Litwie. Ten kościół ma nieocenioną
wartość: obok dziedzińca znajduje się
dzwonnica, w której są dwa XVIIIwieczne dzwony i najstarszy na Litwie
dzwon z napisem gotyckim, odlany w
1442 r. Jednak teraz 123 kg staruszkiem
już nikt nie dzwoni, ponieważ jest on pęknięty.
Na końcu Semeliškės przepłyniecie
most szosy Vievis–Aukštadvaris. Rozpoczyna się tu wesoły, bardzo porywisty ok.
1,8 km odcinek Strėva. Jednak dalej rzeka opiera się o zalew Elektrėnų i nurt
słabnie, koryto staje się głębsze i szersze. Trasę zaleca się zakończyć przy
KAJAKI DO WYNAJECIA :
moście dawnej elektrowni wodnej przy
Upių labirintas
Pastrėvis, obecnie przy drodze nr 4710.
) +370 687 10 836
* 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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WARTO ZWIEDZIĆ:
Jezioro Spindžius
54.571763; 24.668732
Jezioro Skaukas (Stankas)
54.584767, 24.700217
Góra Zamkowa Strėva
54.594756; 24.703574
Elektrowni wodnej Bagdononys
54.588752, 24.709906
Góra Zamkowa Bagdononys
54.639075; 24.702780
Jezioro Nestrėvaitis
54.652126, 24.682269
Semeliškės
54.664822; 24.655766

MALOWNICZA VERKNĖ:
ZAKRĘT ZA ZAKRĘTEM
Długość trasy: ok. 16 km
Czas trwania: 5-7 godz.
Początek trasy: Most przy wsi Zabarauskai
GPS 54.554694; 24.515605
Koniec trasy: Most przy wsi prie Vydžionys
GPS 54.541526; 24.387589
Sezon: cały rok, (z wyjątkiem srogich zim, kiedy rzeka zamarza)

Prawy dopływ rzeki Nemunas – Verknė, jej długość 77 km, z ciągle pojawiającymi się pętlami, malownicza, rzeka płynąca przez kilka jezior. Tamują ją dwie
elektrownie wodne, pozostałości starych
młynów wodnych. Tą rzekę otacza dzika
natura, tuż za Aukštadvaris większa
część jej brzegów bagniste, lubiane prze
rzadkie gatunki ptaków i roślin.
Verknė płynie przez rejony Trakai i
Prienai i wpada do Nemunas niedaleko
miasta Birštonas. Często spływ tą rzeką
proponuje się rozpocząć przy moście we
wsi Zabarauskai i wiosłować do wsi Vydžionys. Odległość, którą trzeba pokonać to ok. 16 km, na to zejdzie 5-7 godz.
Oczywiście, płynąć można i od wyższych miejsc, ale wtedy trzeba będzie
trochę poruszać wiosłami: tuż za Aukštadvaris rzeka przy elektrowni wodnej
jest płytka, często zatamowana drzewami. Dlatego będziecie musieli ciągle łódki
podnosić, pchać lub ciągnąć. I tak 3 km.
Brzegiem z całym wyposażeniem też
trudno się poruszać – tam jest mokro,
bagnisto.
Proponowana trasa Zabarauskai – Vydžionys przebiega przez Park Regionalny Aukštadvaris, gdzie można spotkać
dużo roślin i ptaków wpisanych do Litewskiej Czerwonej Księgi. Początkowa
część trasy prowadzi do Rezerwatu
Przyrody Verknė, a jej koniec do Rezerwatu Zoologiczno-Botanicznego Verknė.
Źródło Verknė to 141 m n.p.m., ujścia
– 40,6 m. To znaczy, że do Nemunas ona
obniża się o 100,4 m, więc jest rzeką porywistą. Niemniej jednak, nie jest to rzeka
trudna, pasuje dla początkujących turystów wodnych. Szerokość Verknė zmienia
się, od 2 m u źródła, do 30 m przy ujściach, średnia głębokość 1,5-2,5 m.
Najgłębsze miejsca są przy Alkeniškės
oraz Stakliškės i sięga do 4 m.
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Po rozpoczęciu trasy od Zabarauskai
od razu są widoczne pozostałości starego młynu wodnego
. Za 200 m – most
drogi wiejskiej i bród otoczony kamieniami.
1 km od początku trasy, po lewej stronie, wpada rzeka Strūzda. Tuż za nią
Verknė jeszcze jest dość wąska (5-8 m) i
kręta. Jej dno zarośnięte roślinami, gdzie
niegdzie pojawia się kamień, występują
zapory z drzew, pni. Jednak z kajaku nie
trzeba wysiadać, ponieważ przy dowolnym brzegu można znaleźć miejsce do
przepłynięcia.
Gdy pokonacie jeszcze 2 km przed
wami będzie żelbetowy most i wieś
Gudžionys. Za mostem po lewej stronie
wygodnie wysiąść na brzeg. Między domostwami Gudžionys lśnią trzy jeziora:
Vilūnų (Volungės), Slankos i Bravorynės.
Po prawej, nieco dalej od Verknė, rozłożone są nieduże wioski: Rangava, Ružiava, Safarnė, Tameliai. Podczas Powstania w 1831 r. pola między tymi wioskami odegrały rolę miejsca bitew.
Nieopodal na tym samym brzegu do
rzeki zbliża się „język” wyżyny Dzūkų
.Verknė otaczając go zakręca nieprawdopodobne pętle. Wydaje się, że w
tym miejscu ma swój koniec, ale ona patrzcie, zawraca prawie do tego samego
miejsca, gdzie wpłynęła. W niektórych

miejscach tych pętli wystają ostre gałęzie, stoją pnie. Wysokie brzegi Verknė i
zbocze wąskiej doliny zbliżające się do
rzeki często zastępują łąki, nurt rzeki to
zwalnia, to znów przyśpiesza.
Niedługo na brzeg rzeki wysiąść
zmusza niski mostek, a to już jest wioska
Alešiškės
. W pisemnych źródłach
wspomniano o niej w 1655 r. We wsi był
duży dwór i młyn wodny z dębowymi tamami, połączonymi drewnianymi gwoździami. Oprócz tego, drogą lądową od
Gudžionys do Alešiškės zaledwie 2 km,
natomiast rzeką Verknė trzeba pokonać
5 km.
Obok wsi Alešiškės do Verknė wpada
Samė i rzeka wśród krzewów i drzew
dalej spokojnie płynie. W kilku miejscach
z Verknė wypływają rzeczki, które odejmują sporo wody i tworzą wyspy, a za zakrętem rzeki, „samotnicy“ znów wracają
do głównego koryta.
Od początku trasy po pokonaniu 8,2
km za Šadžiūnai, na lewym brzegu rzekę
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KAJAKI DO WYNAJECIA :
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

Verknė zaczynają otaczać zalesione
wzgórza, jednak rzeka i dalej jak szalona
plecie pętle. Gdy wzgórza się kończą,
Verknė dopływa szeroką beztroską
dolinę. Tu zaczyna się prawdopodobnie
najbardziej monotonny odcinek rzeki,
wydłużający się więcej niż 3 km. Brzegi
tu są bardzo niskie, naokoło zielenią się
łąki. Jednak Verknė nie zmienia swojego
„stylu“ – dalej jest kręta. I takie zakręty
będą występować aż do końca trasy za
mostem, obok którego na brzegu równolegle z Verknė mieści się ulicowa wieś Vydžionys
.

GPS
GPS
GPS
GPS

WARTO ZWIEDZIĆ:
Pozostałości młynu
54.554062; 24.515715
Wyżyny Dzūkų
54.550762; 24.496333
Wioska Alešiškės
54.538322; 24.456363
Wieś Vydžionys
54.538808; 24.396683
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JEZIORAMI NAOKOŁO TRAKAI:
INNA TWARZ DAWNEJ STOLICY
Czy na pewno dobrze znacie Trakai?
Często po zadaniu takiego pytania mieszkańcowi Vilnius on koniecznie zapewni: „Oczywiście“. Zamek, bary z kibinami,
drewniane domki... Jednak Trakai mogą
okazać się całkiem inne, szczególnie wtedy, gdy patrzy się na nie ze strony jezior.
Popularne jest pływanie po jeziorach
otaczających Trakai godzinę, dwie. Jednak na wodzie można tu spędzić i parę
dni. Dni nie będą się wydłużać, ponieważ
zniewalających widoków co nie miara.
km przed oczami wam otworzą się fragmenty Zamku Półwyspu
. To była potężna XIV-wieczna twierdza, zbudowana
przez Księcia Kiejstuta (lit. Kęstutis). Jeden z największych zamków tych czasów zajmował obszar czterech hektarów
i posiadał jedenaście baszt o różnej
wielkości.

Podróż po jeziorach Trakai proponuje
się zacząć od południowego brzegu jeziora Bernardinai (Luka). Jeszcze w czasach Księcia Kiejstuta (lit. Kęstutis) (XIV
w.) nad jeziorem zbudowano klasztor i
cerkiew Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny, a Witold Wielki (lit. Vytautas
Didysis) z okazji swojego chrztu w tym
klasztorze podarował dla klasztoru ziemię oraz część jeziora – „kawał“. Nazwę
Bernardinai uzyskał dlatego, że XVI-XIX
w. w tej części Trakai na wzgórzu stał
klasztor Bernardynów, a jeziorem zarządzali sami Bernardyni.
Jeżeli po tym jeziorze przepłyniecie 2

Gdy przepłyniecie drewniany most, łączący Trakai i wieś Varnikai, wpłyniecie w
jezioro Galvė. To jedno z największych
(361 ha) oraz najbardziej malowniczych
jezior Litwy. I jedno z najpotężniejszych,
ponieważ we wschodniej części głębokość sięga 46,7 m. Na jeziorze dużo zatok oraz półwyspów, 21 wyspa. Największa – Wyspa Zamkowa, na której
znajduje się słynny zamek Trakai , w
XIV- XV w. był rezydencją władców
Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Podróżując po jeziorze Bernardinai
po prawej stronie widoczna jest dawna
baza wioślarstwa „Žalgirio“, nieco dalej
klub jachtowy. Pomiędzy wystającym półwyspem i wyspą Žvyrinė – droga wodna
do nieco mniejszego od Galvė jeziora
Skaistis (285,5 ha). Niemniej jednak,
niegdyś oba brzegi jeziora łączył prom i
do dnia dzisiejszego pozostał domek osoby obsługującej prom.
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Gdy zaczniecie płynąć jeziorem
Skaistis przed oczami uwidocznią się
dwie wyspy. Gdy skręcicie nieco dalej od
większej zwanej Liepinės, w kierunku południa i miniecie dwie mniejsze wysepki,
to możecie dotrzeć do gospodarstw agroturystycznych, miejsc wypoczynkowych i tu odpocząć lub spędzić noc.
Nie śpieszcie się pożegnać z jeziorem Skaistis, gdyż jest ono bardzo malownicze, ma dużo pięknych zatok, a długi wschodni brzeg łączy się z małymi jeziorkami: Balis i Birva.

Z Skaistis do Galvė wraca sie tą samą
trasą i dalej ona przebiega nieopodal
parku Užutrakis, którego zaprojektował
znany architekt krajobrazu Eduardas
Fransua André. W drugiej połowie XIX w.
powstały dwór Užutrakis
wraz z pałacem w stylu neoklasycystycznym należał
do hrabiego Józefa Tyszkiewicza (lit. Juozas Tiškevičius). Ród Tyszkiewiczów (lit.
Tiškevičiai) gospodarował tu aż do II
Wojny Światowej.
Przed dworem Užutrakis znajdują się
dwie wyspy – mniejsza Raudų i większa
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Valka. Na wyspę Valka niegdyś zsyłano
straconych na śmierć. Rodzina mogła z
nimi widzieć się jedynie z wyspy Raudų.
Podróżując dalej, brzegiem północnym jeziora Galvė dopłyniecie kemping i
pensjonat. Tu można się zatrzymać w
swoich namiotach lub drewnianych domkach letniskowych oraz niedużym hotelu.
W kempingu działa kawiarnia, można też
zamówić saunę.
W południowo-zachodniej części Galvė jezioro łączy się jeszcze z jednym jeziorem – Totoriškės. Do niego dostaniecie się, gdy miniecie Żelazny most
(Karaimów). Na prawym brzegu jeziora
znajduje się stary i nowy cmentarz
Karaimów, nieco dalej duża plaża.
Po powrocie do Galvė nie ma gdzie
śpieszyć się: można spokojnie unosić się
na wodzie niedaleko od brzegu i
przypatrywać się kawiarniom, sklepikom
z pamiątkami, obok płynącym jachtom.
Podróż zbliża się ku końcowi – pozostaje
tylko jeziorem Bernardinai wrócić w
miejsce, gdzie trasa się rozpoczęła. Za
plecami pływaków – pokonane 40 km.
WARTO ZWIEDZIĆ:
Ekspozycja Sztuki Sakralnej
F Kęstučio g. 4, Trakai
GPS 54.645442; 24.936073
Muzeum Historyczne Trok
F Pilies sala, Trakai
GPS 54.652633; 24.933611
Zagroda Dworska w Zatroczu
(Užutrakis)
F Užtrakio g. 17, Trakai
GPS 54.659721; 24.943707

AKTYWNY
WYPOCZYNEK

LOTY
REKREACYJNE
Vilnius jedna z niewielu stolic w Europie, nad którą zezwolone są loty balonami powietrznymi. Dlatego, gdy pogoda
dopisuje, na niebie można ich zobaczyć
gromady. Balony najczęściej unoszą się
w powietrze w Parku Vingis, przy pałacu
wystaw „Litexpo“ lub w Valakampiai.
Szczególnie przyjemnie lecieć, gdy wieje
zachodni wiatr: balony, które wznoszą
się w Parku Vingis godnie „przepływają“
wzdłuż ul. Basanavičiaus, nad Starówką,
Užupis i lądują w Pavilnys.
Równie przyjemnie balonem przelecieć nad Trakai – tu z wysokości zobaczycie wiele jezior z unoszącymi się na
wodzie jachtami, a nad Zamkiem w Trakai balony „przepływają” szczególnie
blisko, że się wydaje można go dotknąć.
Niezapomnianych wrażeń dostarczy lot
nad górami zamkowymi, lasami Kernavė
i swoje wody gna Wilia.
Ośrodek lotnictwa
Ballooning.LT
) +370 5 273 2703
+370 652 00 510
* info@oreivystescentras.lt
8 www.oreivystescentras.lt

Ten już sporo lat działający ośrodek
zrzesza dość spory zespół doświadczonych pilotów. Po wzniesieniu się w niebo
oni nie tylko doskonale pilotują balon, ale
również mogą rozweselić podróżników
swoimi piosenkami. Ośrodek proponuje
tradycyjny lub nocny lot balonem lub
sterowcem.
)
*
8

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

Tu gromadzą się osoby, które zapoczątkowały loty balonem na Litwie, zapewnią wam maksymalnie bezpieczny
lot i przyjemne doznania. Po wybraniu odpowiedniego miejsca na lot piloci mogą
przelecieć nad was interesującymi miejscami, które chcecie uwiecznić na zdjęciach, filmach wideo czy po prostu podziwiać je. Oferowane są loty tradycyjne, zimowe i wysokościowe.

)
*
8

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

Loty z zespołem „Smile Balloons“ w
Vilnius, Trakai i Kernavė trwają 3-4 godz.
W powietrze balon unosi się wcześnie
rano ok. godz. 5-9 i od godz. 16 po południu. Taką porę wybrano nie przypadkowo, ponieważ wtedy można rozkoszować się najpiękniejszą porą dnia –
wschodem lub zachodem słońca.
)
*
8

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

Hasło tych baloniarzy: „Lecieć może
każdy, należy tylko wybrać lot“. A wybierać naprawdę jest z czego: oferuje się
romantyczny lot dla dwojga, gdy obok
was będzie tylko pilot, również loty rekreacyjno-treningowe, loty-wyścigi, podczas których balon unosi się i ląduje
szybciej, a to dostarcza jeszcze większą
dawkę adrenaliny.
Aeroklub w Vilnius sklandymas.lt
Loty szybowcem:
) +370 615 15 060
Loty samolotem:
) +370 687 36 379
* aeroklubas@sklandymas.lt
8 www.sklandymas.lt

Tu możecie poczuć się jak ptaki i po
wzniesieniu się do nieba wszystko zostawić na ziemi. W aerodromie Paluknis rozrywek nie brakuje – tu ciągle gromadzą
się zwolennicy przestrzeni powietrznej.
Jedni poszukują romantyki, inni ekstremalnych wrażeń wzbogaconych adrenaliną.

35

PARKI
REKREACYJNE
Parki rekreacyjne usytuowane są w
najpiękniejszych miejscach regionów Vilnius, Kernavė i Trakai w chronisku drzew.
Tutaj Państwo spotkacie nie tylko rodziny, spokojnie spędzające czas wolny,
ale także dużo osób uprawiających
sport. Parki są zagospodarowane, tu powietrze jest świeże, nie słychać zgiełku
miasta, dlatego to idealne miejsce na
spędzenie czasu.
Ogród Bernardynów
Maironio g., Vilnius
GPS 54.683796, 25.296998

F

W samym sercu Starówki stolicy, u
podnóża Zamku Giedymina i u stóp
wzgórza Parku Górnego znajduje się
Sad Bernardynów, który po rekonstrukcji
stał się jednym z najbardziej przytulnych
miejsc Vilnius i odzyskał autentyczne cechy charakterystyczne dla końca XIX w.,
tj. system przestrzeni otwartej i zamkniętej, część centralną stworzoną przez artystę Władysława Straussa (lit. Vladislovas Strausas), ekspozycje klasztornego ogrodu z roślinami, alpinarium, ogrody róż, inne historyczne elementy. W
Ogrodzie Bernardynów zajęcie znajdą
zarówno dorośli, jak i dzieci: tu urządzone są place zabaw, zagospodarowane
stawy i brzeg rzeki Wilenki, ustawione
stoły z szachami i 300 ławek, na których
siedząc można podziwiać rośliny ozdobne.
Wyjątkową ozdobą parku jest według
dźwięków muzyki tańcząca i kolory
zmieniająca fontanna.
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Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Wileńskiego
F Kairėnų g. 43, Vilnius
GPS 54.735875, 25.402498
)
+370 5 231 7933
* hbu@bs.vu.lt
8
www.botanikos-sodas.vu.lt

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wileńskiego w Kairėnai jest nie tylko największy na Litwie, ale też posiada najbogatsze kolekcje roślin – uprawia się tu ponad 10 600 gatunków roślin. Niektóre kolekcje, np. porzeczek, są największe w
Europie, w innych zgromadzono unikalne zasoby genowe roślin. Tutaj, na zboczu, urządzono ogród japoński wraz z
rzeczką i wodospadem, stawem, ścieżkami, altanami w stylu japońskim. W Kairėnai podziwiać można nie tylko rośliny,
ale też uczestniczyć w wycieczkach edukacyjnych, jeździć konno, karetą lub bryczką, obejrzeć w ogrodzie znajdujący się
kompleks dworu Kairėnai.
W Kairėnai nie ustająco odbywają się
wystawy artystyczne, organizowane są
„Flora Jazz“, lato Krzysztofa, lato Bardów, koncerty międzynarodowych big
bandów młodzieżowych.

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.

W Parku znajdziecie dzieło natury amfiteatr, z którego wieczorami lata rozprzestrzenia się jazz, dixieland i muzyka
popularna.

Park Vingis
Čiurliono g., Vilnius
GPS 54.683085, 25.237599

F

Park Vingis jest najchętniej odwiedzaną zieloną przestrzenią w Vilnius.
Czas wolny spędzają tu rodziny, mieszkańcy Vilnius lubiący zajęcia aktywne
lub sport na łonie natury oraz wszyscy,
którzy pragną odizolować się od zgiełku
miasta. W parku bezpłatnych zajęć nie
brakuje: organizowane są treningi nordic
walking, bieganie, joga i inne. Można też
wynająć rower lub rolki.
Na estradzie znajdującej się w centrum Parku Vingis ciągle odbywają się
różnego rodzaju imprezy, święta, konPark rekreacji I rozrywki
certy światowych gwiazd. Występował tu
„TonyResort“
Elton John, Orkiestra Symfoniczna z RzyF Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
mu, Andrea Bocelli, Sting, Lady Gaga,
GPS 54.70604; 24.901904
„Depeche Mode“ i inne. W 1988 r. na sta)
+370 611 44 445
dionie przy scenie odbyły się demon*
info@tonyresort.lt
stracje niepodległościowe, a w 1993 r. Pa8
www.tonyresort.lt
pież Jan Paweł II (lit. Jonas Paulius II) w
Właściciele parku dążą do tego, aby tym miejscu odprawiał mszę.
do nich przybyły gość najpierw odetchnął
świeżym powietrzem sosnowego lasu i
tylko wówczas między wysokimi sosnami odnalazł zamaskowane przygody i
atrakcje. Tu są wszystkie warunki, potrzebne do spokojnego podziwiania niezwykłej natury: cisza, dojrzały, zadbany
las sosnowy, nieopodal brzegi jeziora
Gilušis oraz piaszczysta plaża. Zimą na
krętych ścieżkach można uprawiać narciarstwo, a latem przyjemne wieczory
urozmaicić spacerami. Zwolennicy
aktywnego wypoczynku mogą wypróbować między sosnami urządzone drabiny,
zagrać w siatkówkę, tenis ziemny, jeździć konno. Wyjątkowych wrażeń przysporzy wyprawa po miejscowych torfowiskach – należy jedynie zadbać o odpowiednią odzież i obuwie gumowe.
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ŚCIEŻKI
POZNAWCZE
Historia i przyroda Vilnius, Kernavė i
Trakai - wspaniałe, dlatego tu utworzone
są nie tylko parki regionalne Kolonii Wileńskiej, Werk, Wilii, Wysokiego Dworu,
ale także Historyczny Park Narodowy w
Trakai, Rezerwat Kultury w Kernavė. W
tych miejscowościach utworzono dużo
ścieżek poznawczych, ścieżek zaznaczonych wskazówkami, ustawione są
tablice informacyjne, ławki, altany. Podróżując ścieżkami poznawczymi można
odwiedzić najpiękniejsze miejsca, zaczerpnąć wiedzy z zakresu historii i przyrody Litwy, zapoznać się z właściwościami miejscowego krajobrazu, działalnością osobowości z nimi związanych.
Ścieżka poznawcza Pūčkoriai
Pūčkoriai, Vilnius
GPS 54.685563; 25.357851

F

Tuż obok zakrętu rzeki Wilenki znajdujący się odcinek doliny – bogaty i
swoim dziedzictwem kulturowym niezwykle wartościowy, a piękno przyrody
okolic Pūčkoriai cenione są od dawna. To
tu idealnie odzwierciedla się harmonia
bytu przyrody i człowieka. Ścieżka poznawcza biegnie obok urwiska Pūčkoriai, następnie wpada w dolinę nieopodal
budynków folwarku Pūčkoriai, dalej
przebiega w pobliżu pozostałości odlewni armat do młynu francuskiego, góry
zamkowej Pūčkoriai i Zegaru Słonecznego.
Ścieżka poznawcza Varnikai
Varnikai, Trakų rajonas
GPS 54.647796, 24.964931

F

To zakątek wyjątkowej przyrody,
gdzie mnóstwo rzadkich gatunków roślin
i zwierząt, a krajobraz – kontrastowy. Wędrując ścieżką poznawczą zaobserwujcie, jak w naturalny sposób uformowany
las, liczący ponad sto lat, powoli przeistacza się w bagno Ilgelis, w którym
chlustają się cztery jeziora. Ta ścieżka poznawcza pomoże odnaleźć najpiękniejsze miejsca rezerwatu. Urządzono tu
miejsca na krótki odpoczynek, gdzie
zwiedzający mogą odsapnąć i dowiedzieć się o właściwościach Rezerwatu
Botaniczno-Zoologicznego Varnikai.
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Ekologiczna ścieżka dla pieszych
„Zielona ścieżka (lit. „Žaliasis takas“)
F Aukštadvario sen., Trakų rajonas
GPS 54.587858, 24.702566

Ta ścieżka zapozna z Rezerwatem
Krajobrazowym Spindžius, znanym z
lasów sosnowych i ścieżki dębowej. Tu
wyjątkowy krajobraz łączący lasy, jeziora
i torfowiska doliny górnego prądu rzeki
Strėva. Wędrując ścieżką będziecie mogli podziwiać jeziora Stanka, Spindžius i
Spindžiukas, rzekę Strėva z torfowiskami i grzęzawiskami na jej brzegach,
wzgórze źródeł, imponujące tajgi zachodu, siedziby lasów mieszanych, drzewa
siłacze starych lasów, krzewy jagodowe.
Ścieżka poznawcza
„Wokół kotliny Strėva“
F Aukštadvario sen., Trakų rajonas
GPS 54.587013, 24.693247

Kotlina Strėva ma formę misy, nazywana jest także siostrą kotliny diabelskiej. Pochodzenie kotliny – termokrasowa, jednak legendy opowiadają co innego: mówi się, że w tym miejscu był bar,
w którym bawili się diabły i łajdacy mężczyźni. Bar został przeklęty i zaniknął, a
z głębokiego dołu jeszcze i teraz można
usłyszeć dziwne dźwięki. Dno kotliny
bagniste, pokryte warstwą torfu, a zbocza wystają do wysokości 20 m. Nowa
ścieżka edukacyjna daje możliwość
obejrzeć kotlinę ze wszystkich stron,
podziwiać piękny las, spędzić czas w
przyrodzie.
Ścieżka turystyczno-poznawcza
„Człowieku, przyjdź, przygarnę ciebie
ciszą“ w Kernavė (lit. „Ateik, žmogau,
tyla priglausiu“
F Kernavė, Širvintų rajonas
GPS 54.887299; 24.829595

Romantyczną ścieżkę w Kernavė
urządzili leśnicy przy Białym wzgórzu,
biegnie przez malowniczy las aż po stare
X-XI-wieczne kurhany. Po drodze jest
kilka punktów widokowych, ścieżkę zdobią drewniane rzeźby. Wędrując tą ścieżką można nie tylko spokojnie spacerując odpocząć, ale też w miejscach
przeznaczonych na odpoczynek urządzić piknik.

PARKI
PRZYGÓD
Sympatycy aktywnego wypoczynku
naprawdę nie będą się nudzić: w Vilnius
znajduje się duży, ale sympatyczny, pełen atrakcji park wodny, po drodze do Trakai można zabłądzić w labiryncie kukurydzy, a jeszcze w kilku miejscach na gości
czekają parki atrakcji i przygód, w których wypróbujecie trasy o różnym stopniu trudności i na różnej wysokości. Nieodłączną częścią programów parków
przygód są jazda na linie, najczęściej
nad zbiornikiem wodnym.
Park wodny „Vichy“
Ozo g. 14 C, Vilnius
GPS 54.716028; 25.277406
)
+370 5 211 1115
* info@vandensparkas.lt
8
www.vandensparkas.lt

F

Temat parku wodnego „Vichy“ – gościnne i egzotyczne otoczenie i nastrój w stylu wysp polinezyjskich. Obejmuje
wszystkie przestrzenie parku, począwszy od szatni, kas, atrakcji, basenów po
ubiór personelu, muzykę, jedzenie i napoje serwowane w barach. W parku
urządzono dziewięć najbardziej nowoczesnych atrakcji w Krajach Bałtyckich,
tj. baseny imitujące płynącą rzekę, falujące morze. Na małych gości parku czeka specjalnie przygotowany plac zabaw.
Na trzecim piętrze parku znajduje się
strefa saun, która zaprasza do wypróbowania pięciu różnych rodzaju saun.

Dla zwiedzających park oferuje
zestawienie – ekstremalne przygody i wyjątkowa przyroda, urządzony jest w unikalnym miejscu Vilnius, w Parku Regionalnym Kolonii Wileńskiej, na lewym
brzegu Wilenki wystającym prawie 40 m
nad malowniczą doliną Belmontas. Trasy
w parku przygód Belmontas różnią się od
tych proponowanych w innych parkach.
Urządzone są w sposób skoncentrowany: zastosowano konfigurację przestrzenną tras, tj. platformy tras o różnej
trudności urządzone są na tych samych
drzewach.

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

F

Z parku przygód, usytuowanego obok
Wilii i mostu Valakampiai w parku Kolorowych Źródeł, można korzystać okrągły
rok, każdego dnia, o różnej pogodzie. Wizytówka parku – trasa linowa przez rzekę
Wilię o długości 401 m.

Park przygód Belmontas
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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Park przygód „TonyResort“
w Anupriškės
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 620 52 636
* nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

Drabiny zaznaczone na różne kolory
zamontowane są w dolinie między długowiecznymi i wytrwałymi sosnami. Trasa żółta i pomarańczowa przeznaczone
są dla małych urwisów. Zielona to „rozgrzewka“ dla dorosłych, tu instruktor zapozna ze sprzętem i zasadami bezpieczeństwa. Trasa niebieska jest o wiele bardziej skomplikowana, a czerwoną
polubili zwolennicy ekstremalnych przygód. Najtrudniejsza trasa – najwyżej
znajdująca się zaznaczona na kolor
czarny. A dla chcących wypróbować coś
nowego powinna spodobać się trasa o
nazwie „Człowiek-pająk“, pod którą rozłożona jest ogromna sieć.

Labirynt w kukurydzy
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

Park atrakcji i przygód „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

Ten park choć nieduży, ale bardzo
przytulny. Otacza go niezwykle piękna
przyroda, a za pomocą lin można
wznieść się nie tylko nad ziemię, ale też
nad jeziorkami. Tutaj urządzone są boiska piłki nożnej, koszykówki, siatkówki
oraz altany do odpoczynku. Gdy dzień
jest ciepły, można wykąpać się w jeziorze, na jego brzegu stoją wieże do nurkowania o wysokości 3 i 5 m.

To atrakcja sezonowa, którą proponuje się od końca lipca, do początku listopada. Wówczas kukurydza osiąga wystarczającą wysokość i jednoczy się w ślepą
ścianę. W parku co roku oferuje się co
raz to nowe atrakcje: na osoby przybywające błądzić czeka bitwa na kolby kukurydzy, zamek z bel słomy, huśtawki rurowe, tablicę koszykówki kukurydzianej,
łamigłówki, rakieta wodna inne niespodzianki.
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JEŹDZIECTWO
Jeździectwo – wspaniały sposób na
relaks, możliwość miłego spędzenia czasu i zaprzyjaźnienia się z jednym z najlepszych przyjaciół człowieka – koniem.
Zatem jest to zarówno świetna dziedzina
sportu jak i forma wypoczynku oraz sposób na spędzenie wolnego czasu. Nauczywszy się prawidłowo siedzieć w siodle i panować nad koniem, skłonić go do
przyśpieszenia, można poczuć niebywałą przyjemność. Chociaż na pierwszy
rzut oka jeździectwo wydaje się być zajęciem niebezpiecznym, to w klubach jeździeckich są hodowane jedynie spokojne, specjalnie wychowane konie, a początkującym jeźdźcom pomagają instruktorzy.

Klub jeździecki „Laimingas žirgas“
Ostruvkos kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.629381; 24.960315
)
+370 602 52994
* info@laimingaszirgas.lt
8
www.laimingaszirgas.lt

F

W klubie organizowane są nie tylko
treningi jeździeckie i przejażdżki konne
po okolicach Trakai, ale również podwózki wiejskim wozem. Natomiast zimą
proponujemy przejażdżkę z woźnicą ręcznie wykonanymi sześciomiejscowymi
lub trzymiejscowymi saniami, ciągniętymi przez konie. Wszystkich, którzy pragną doświadczyć niezwykłych emocji, zapraszamy na nocną przejażdżkę konno.

Park aktywnego wypoczynku
„TonyResort”
F Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 620 52 636
*
nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

W znajdującej się tu stajni hodowane
są konie najlepszych ras, wspaniale wytrenowane i posłuszne. Gdy już zdobędziesz się na odwagę i wsiądziesz na konia, pojedziesz dróżką wiodącą przez dorodny, wypielęgnowany las sosnowy, łąki
i doliny. Będziesz mógł nie tylko nacieszyć się pięknem przyrody, ale również
panować nad koniem, prawidłowo siedzieć w siodle. Cennych informacji oraz
porad dotyczących jeździectwa udzielą
instruktorzy. W tym czasie dzieci będą
mogły pojeździć na kucyku.

Klub sportów konnych
„Naujadvario žirgai“
F Jovariškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.651308; 24.880482
)
+370 612 99 096
*
info@endurance.lt
8
http://endurance.lt

To w zasadzie nieduża stadnina, jednak bardzo miła i przytulna. Klub ten
znajduje się na terenie Narodowego parku historycznego Trakai, zatem może Tobie zaproponować towarzystwo koni w
przepięknej przyrodzie. Dla osób, które
dopiero zaczynają jazdę konno, organizujemy lekcje, w trakcie których uczy się
podstaw prawidłowego siedzenia w siodle, panowania nad koniem. A tym osobom, które w siodle czują się już pewniej,
proponuje się rozglądnąć po parku i
sprawdzić wody w jeziorach rejonu Trakai podczas kąpania koni.
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ROZRYWKI RÓŻNYMI
ŚRODKAMI TRANSPORTU
Jeżeli chcesz poznać smak ekstremalnych doznań – odwiedź kartodrom.
Jeżdżąc gokartem poczujesz szybkość,
adrenalinę i mnóstwo innych niepowtarzalnych doznań. Nawiasem mówiąc, gokarty – to pierwszy etap do sukcesu dla
tych, którzy chcą osiągnąć wysokie wyniki w sporcie samochodowym. Prowadząc gokart można nauczyć się wyczuć i
panować nad samochodem, lepiej poznać technikę i dyscyplinę. Jeżeli gokart
wydaje się być za małym środkiem transportu, odwiedź pierwszy w krajach bałtyckich park czołgów i usiądź za kierownicą prawdziwego, kilkunastotonowego
czołgu.
Kartodrom Plytinės
Plytinės g. 27, Vilnius
GPS 54.724063, 25.349128
)
+370 699 56 704
*
plytine@kartodromas.lt
8
www.kartodromas.lt

F

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

F

Przez cały rok, z wyjątkiem dni wolnych, zbierają się tu entuzjaści gokartów,
miłośnicy ekstremalnych doznań oraz
wszyscy, którzy pragną w oryginalny sposób i wesoło spędzić wolny czas. Powierzchnia trasy została odnowiona, zainstalowany najnowszy sprzęt do rejestracji i
pomiaru czasu. Warto zaznaczyć, że ze
względu na złożoną konfigurację trasy
kartodrom w Aukštadvaris polubili również motocykliści – uczą się tu techniki
jazdy.

Ten kartodrom został przebudowany
w oparciu o międzynarodowe wymogi, zatem jego trasy są najwyższej jakości. Na
nim ścigają się nie tylko miłośnicy gokartów, ale również profesjonaliści. A na małych miłośników wyścigów czeka wyjątkowa rozrywka – przejażdżka nowymi
oraz bezpiecznymi gokartami, które zostały specjalnie dopasowane dla 7-12 letnich dzieci.
Plac czołgów
Technikumo g. 18, Aukštadvaris
GPS 54.586174, 24.526051
)
+370 699 19 931
* info@tanks.lt
8
www.tanks.lt

F

Ten park militarny jest wyjątkowy ze
względu na to, że można tu nie tylko zobaczyć pojazdy militarne, ale również wypróbować je. Na przykład, pojeździć
wojskowym czołgiem Wielkiej Brytanii
FV432 MK2, który był używany w misjach pokojowych w Afganistanie i Iraku. A
po instruktarzu czołg można prowadzić
również samemu. Plac czołgów cały
czas będzie zapełniany nowymi środkami transportu oraz sprzętem, aż stanie
się małym militarnym miasteczkiem.
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KLUBY
SPORTOWE
Sport dostarcza dobrych emocji,
przywraca siły, polepsza nastrój i pomaga zapobiec niektórym przewlekłym chorobom. Sport można uprawiać indywidualnie, jednak o wiele wygodniej i bezpieczniej robić to w komfortowym i nowoczesnym klubie sportowym, gdzie instruktorzy określają indywidualny wysiłek
fizyczny, kontrolują, czy ćwiczenia są wykonywane w odpowiedni sposób. Po spędzeniu czasu na siłowni, można zrelaksować się w urządzonych tu saunach, jacuzzi lub pływając w basenie.

F
GPS

F
GPS

F
GPS

F
GPS

F
GPS
)
*
8

Kluby fitness IMPULS
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

Jest to największa sieć klubów fitness
na Litwie. W Vilnius znajduje się pięć klubów IMPULS. Każdy z nich został wyposażony w wygodne sale z nowoczesnym
sprzętem do ćwiczeń, pracują w nich profesjonalni instruktorzy, którzy odnieśli
sukces w swojej dziedzinie, odbywają się
tu zajęcia jogi, aerobiku, pilates i inne, są
tu również sauny parowe, sauny zwykłe,
jacuzzi i baseny.
Centrum sportu, rozrywki I biznesu
„Forum Palace”
F Konstitucijos pr. 26, Vilnius
GPS 54.697596; 25.266795
)
+370 5 210 3149
* info@forumfitness.lt
8
www.forumpalace.lt

Oferuje się tu nie tylko zwykłe usługi
klubu sportowego – sala ze sprzętem do
ćwiczeń, różne zajęcia grupowe (aerobik, pilates, joga, aqua i inne). W centrum
organizowane są również zajęcia sztuk
walki, tenisa stołowego. Oprócz tego, ćwiczyć można również w salach mie-
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szczących się w budynku i na tarasie zewnątrz. Po intensywnych ćwiczeniach można miło spędzić czas w saunie zwykłej,
saunie parowej i saunie na promienie
podczerwone, jacuzzi, basenie.
Klub sportowy Ż. Sawickasa
(lit. Ž. Savickas)
F 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

Jednym z założycieli klubu jest najsilniejszy człowiek świata Żydrunas Sawickas (lit. Žydrūnas Savickas). Jego osobiste doświadczenie pomogło w urządzeniu tego klubu sportowego i w wyborze sprzętu do ćwiczeń. Jest to pierwszy
klub sportowy na Litwie, w którym znajduje się szczególnie ceniony na całym
świecie nowoczesny sprzęt Life fitness i
Hammer.

„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

Klub sportowy, który został otwarty w
hotelu i centrum rozrywki, wyróżnia się
wygodą. Można tu skorzystać z nowoczesnego sprzętu, infrasauny, uczestniczyć w zajęciach aerobiku i aqua aerobiku. Jeżeli klient wyrazi chęć, może być
poddany testom. W taki sposób można
dla niego wybrać indywidualny program
ćwiczeń.

TENIS
ZIEMNY
Tenis ziemny staje się coraz bardziej
popularny na Litwie, a im więcej miłośników tej dziedziny sportu, tym więcej nowocześnie urządzonych kortów tenisowych – otwarte place urządzane są w
strefach rekreacyjnych, przy hotelach,
centrach rozrywki, szybko rozwijają się
hale tenisowe. Nawierzchnie kortów są
tu różne: trawa naturalna, sztuczna, ziemia, nawierzchnia dywanowa. Zatem wybór jest duży i każdy znajdzie to, co dla
niego najbardziej odpowiada.

lubili twardą, wytrzymałą i odporną na
zmiany warunków pogodowych nawierzchnię. Oprócz tego, korty tenisowe zostały zbudowane w środku przytulnego i
zielonego lasku sosnowego, w pobliżu
stawu, w którym żyją pstrągi – wręcz
idealny spokój i idylla.

Arena SEB
Ąžuolyno g. 7, Vilnius
GPS 54.707921; 25.236357
)
+370 5 236 2205
* tenisas@tenisopasaulis.lt
8
www.sebarena.lt

F

Jest to największe centrum hal tenisowych w krajach bałtyckich. Są tu
stworzone wszelkie warunki dla miłośników tego sportu, profesjonalnych graczy,
dzieci i osób niepełnosprawnych, aby
mogły uprawiać sport, miło spędzić czas
wolny, uczyć się i rywalizować w jednym
otoczeniu. Można tu uprawiać nie tylko tenis ziemny, ale i badminton, znajduje się
tu również sala wychowania fizycznego,
restauracja, sklep, działa sauna.

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

F

W parku rozrywki „TonyResort” znajdują się dwa otwarte korty tenisowe ze
sztuczną nawierzchnią, która jest pokryta wykładziną, spełniającą standardy
ATP. Miłośnicy tenisa w szczególności po-
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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

Klub rekreacyjny, który został zbudowany w wyjątkowym parku regionalnym
Aukštadvaris na pięknym brzegu jeziora
Ungurys. W pobliżu luksusowego hotelu
„IDW Esperanza Resort” znajdują się
dwa otwarte korty tenisowe o nawierzchni z darni syntetycznej. Można tu grać
również wieczorem, gdyż korty są
oświetlone. W klubie można wynająć pokoje i spożyć posiłki, znajduje się tu również sala konferencyjna, centrum SPA,
czas wolny można spędzić na wiele różnych sposobów.

ZIMOWE
ROZRYWKI
Gdy robi się chłodniej, w Vilnius wytwarza się lodowiska, a gdy spadnie
śnieg, miłośnicy nart śpieszą się do Liepkalnis, który znajduje się na skraju stolicy, przy Minsko plentas. Tu znajduje się
najwyższe miejsce w Vilnius – góra Laimio, na której znajdują się trasy zjazdowe. Warto wspomnieć, że nawet w okresie letnim w Vilnius można korzystać z zimowych przyjemności – w stolicy, tj. w
Centrum handlowo-rozrywkowym „Akropolis” oraz w Arenie rekreacyjnej, działają zamknięte lodowiska, spełniające najwyższe standardy jakości. Można tu
przez cały rok jeździć na łyżwach, grać w
hokeja lub curling. A nietradycyjna atrakcja zimowa, którą można znaleźć w rejonie Vilnius, Trakai i Kernavė – to przejażdżka psim zaprzęgiem.
Trasa zjazdowa Liepkalnio
Minsko pl. 2, Vilnius
GPS 54.655401; 25.307007
)
+370 620 52 222
* info@liepkalnis.lt
8
www.liepkalnis.lt

F

curlingu. Można je oglądać wygodnie sobie siedząc w kawiarniach i restauracjach, które są usytuowane dookoła lodowiska. Na lodowisku odbywają się również koncerty, modowe show i osobiste
święta.

Lodowisko w Arenie rekreacyjnej
Ąžuolyno g. 9, Vilnius
GPS 54.705510; 25.236315
)
+370 5 242 4444
*
info@pramoguarena.lt
8
www.pramoguarena.lt

F

W tej dużej arenie znajdują się dwa
lodowiska – główne i przeznaczone do
treningów – które spełniają wymogi międzynarodowych federacji hokeja i łyżwiarstwa figurowego. Oprócz tego, lodowiska zostały efektownie oświetlone, co
dodaje wyjątkowej aury dla łyżwiarstwa.
Gra się tu również w hokeja, curling.

W Liepkalnis znajdująca się góra Laimio jest wpisana do księgi rekordów Litwy. 235-metrowa góra Laimio – najwyższe miejsce w stolicy. Z tej górki można
zobaczyć całą panoramę stolicy aż po
Stare Miasto. W 1982 r. miłośnik zjazdów
narciarskich Laimis Janutenas (lt. Laimis
Janutėnas) utworzył tu górską trasę zjazdową, z jego inicjatywy góra została podwyższona o 16 metrów i przystosowana
do jazdy. Obecnie na górze stoi kamień z
napisem „Góra Laimio” (lit. „Laimio kalnas”), działają trzy wyciągi, dwie armaty
śnieżne. Jest tu również bezpłatna trasa
do uprawiania narciarstwa biegowego, z
której mogą wszyscy korzystać, jeżeli
F
akurat nie odbywają się zawody.

Lodowisko
Lukiškių a., Vilnius
GPS 54.689331; 25.270893

Lodowisko w „Akropolis”
Ozo g. 25, Vilnius
GPS 54.710469; 25.261248
)
+370 5 249 2878
* info.vilnius@akropolis.lt
8
www.akropolis.lt

F

Na tym lodowisku można pojeździć
na łyżwach w dowolnym okresie roku.
Odbywają się tu również treningi oraz zawody hokeja, łyżwiarstwa figurowego,

To lodowisko, które powstaje zimą,
jest wyjątkowe z tego względu, że działa
również wtedy, gdy mrozy ustępują. Pod
32 warstwami lodu znajduje się lód syntetyczny, po którym można jeździć nawet
wtedy, gdy temperatura jest powyżej
zera. Gdy zapada zmrok, lodowisko jest
oświetlane, a i swoich łyżew nie trzeba
przynosić – można je wynająć na miejscu.
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Trasy zjazdowe „TonyResort”
Anupriškių kaimas, Trakų rajonas
GPS 54.70604; 24.901904
)
+370 611 44 445
*
nuotykiuparkas@tonyresort.lt
8
www.tonyresort.lt

F

W parku rozrywki i wypoczynku w Anupriškės znajdują się szerokie i równe trasy zjazdowe, które biegną wśród sosen,
wspaniale pasują dla osób, które dopiero
zapoznają się z biegami narciarskimi.
Jeździć na nartach można tu nawet po
zmroku, gdyż większość tras jest oświetlona. Nie trzeba przywozić własnego
sprzętu – można go wynająć na miejscu.

Lodowisko przy zamku w Trakai
Galvės ež., Trakai
GPS 54.649248; 24.932774

F

Gdy jezioro Galvė zamarza, wylewane zostaje największe lodowisko pod gołym niebem na całej Litwie. Jest tu dużo
miejsca na jazdę na łyżwach, oprócz tego można pooglądać znajdujący się na
wyspie zamek, nacieszyć się panującą tu
ciszą, której nie zagłusza gwar miasta.
Po zmroku lodowisko jest oświetlane, a
osoby, które nie mają łyżew, mogą je wynająć na miejscu.

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

F

Wyjątkowa atrakcja – jazda psim zaprzęgiem – rozpoczyna się od zapoznania
się z drużyną syberyjskich husky: jak są
zaprzęgane, trenowane itp. Następnie,
wygodnie usiadłszy w saniach, wydaje
się rozkaz startu i psy zaczynają biec leśnymi dróżkami. Piękna przyroda, przyjazne psy oraz szybkość sprawi, że doświadczysz miłych i ekstremalnych doznań.
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PLAŻE
W regionach Vilnius, Trakai i Kernavė
mnóstwo rzek, jezior ir zbiorników wodnych, przy których urządzone są przytulne i wygodne plaże. Tu jest czysty piasek i woda, starannie skoszone trawniki i
kompletna infrastruktura: parkingi, toalety publiczne, przebieralnie, ławeczki, place zabaw i boiska sportowe. Plaże są
przystosowane dla niepełnosprawnych.
Plaża nad jeziorem Totoriškės
GPS 54.642884, 24.928078

Plaża nad jeziorem Vilkokšnis
GPS 54.504393; 24.671711

Ta plaża jest szczególnie lubiana
przez letników. Brzeg piaszczysty, a woda w połowie lata nagrzewa się do odpowiedniej temperatury, więc wchodzenie
do jeziora jest przyjemne. Przy plaży
znajduje się parking, przebieralnie, toalety publiczne, place zabaw dla dzieci i
boiska sportowe, ścieżki.

Ze strony zachodniej Trakai otacza
piaszczyste jezioro Totoriškės, jedno z
najpiękniejszych pereł jezior Trakai. Cały
odcinek plaży jest pokryty krótko przyciętą trawą, dlatego tu opalanie jest bardzo przyjemne. Obok urządzona przebieralnia, biotoalety, ławeczki, kosze na
śmieci, tablice informacyjne.

Plaża nad jeziorem Akmena
GPS 54.662605; 24.909654

Jezioro Akmena charakteryzuje się
wysokimi brzegami, leży na północnymzachodzie od miasta Trakai. W jeziorze
dużo ryb, dlatego też latem tu dużo zwiedzających, oferuje się tu dużo atrakcji
Plaża miejska w Širvintos
wodnych. Na odnowionej plaży nad jeziorem Akmena znajduje się wszystko, GPS 55.042993; 24.960519
co jest potrzebne dla jakościowego odpoczynku: przebieralnie, boiska sportoPrzy zatamowanej rzece Širvinta zawe, ławeczki, kosze na śmieci.
gospodarowana plaża stała się dumą całego miasteczka. Terytorium należące do
plaży jest podzielone na oddzielne strefy:
odpoczynek, kąpielisko i sport. W strefie
odpoczynku urządzono park, ustawiono
ławeczki. Przy kąpielisku można opalać
się na odnowionej warstwie piasku, urządzona trzypiętrowa wieża do skoków do
wody, zjeżdżalnia wodna. W strefie sportu są boiska do siatkówki, place zabaw
dla dzieci. Od plaży do mostu zbudowano ścieżkę dla pieszych i rowerzystów.
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WĘDKARSTWO
Wędkarstwo na Litwie jest jednym z
najpopularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu. W rzekach i jeziorach
regionów Vilnius, Trakai i Kernavė łowi
się okonie, karasie, karpie, szczupaki,
stynki, płotki, liny, wzdręgi i wiele innych
gatunków ryb. Sezon na wędkowanie
trwa cały rok, zarówno latem, jak i zimą
na brzegach pełno zawodowych wędkarzy, ale też nie brakuje amatorów, którzy
pierwszy raz do rąk biorą wędkę.

Jezioro Totoriškės

Brzegi tego jeziora są niskie, dlatego
też wygodnie do nich dojść ze wszystkich
stron. Niemniej jednak, wędkarze najczęściej skupiają się na wschodnim i południowym brzegach, znajdujących się
od strony Trakai. Łowić można na brzegu, pomostu lub wynajętą łodzią wypłynąć w głąb jeziora.

Zbiornik wodny „TonyResort“

Ten zbiornik utworzono specjalnie dla
połowów rekreacyjnych i tu mnóstwo dużych, lśniących, hodowanych w ekologicznym otoczeniu, naturalnym pokarmem karmionych pstrągów. Złowioną rybę kucharze parku przygód zamienią w
szedewr kulinarny i zaraz po zakończeniu połowów będziecie mogli delektować się potrawą z ryb.

Jezioro Galvė

W jeziorze łowi się różne ryby, najwięcej płotek. Miejsca odpowiednie na połowy znajdują się na wszystkich brzegach
jeziora, jednak najbardziej w tym celu nadają się brzeg południowy i wschodni, ponieważ brzegi tu nie są strome, są pomosty, a oprócz tego można przyjechać
aż do samego jeziora i w pobliżu zaparkować samochód. W jeziorze Galvė popularne są połowy z łodzi, które można
na miejscu wynająć.

Jezioro Luka

Brzegi tego jeziora są dość wysokie,
ale brzeg wschodni – niski i bagnisty. W
jeziorze żyją liny, płotki, leszcze, okonie.
Wędkarze najczęściej skupiają się na
brzegach zachodnim i południowym,
znajdujących się od strony Trakai, ponieważ tu wygodnie zostawić samochód, a Jezioro Akmena
oprócz tego są pomosty, z których można łowić ryby.
Północne i południowo-wschodnie
brzegi jeziora są wysokie, strome, zarośnię te sosnami, zaś południowozachodni brzeg – niski i bagnisty. Najbardziej na połowy nadaje się wschodni
brzeg jeziora – tu można w pobliżu zaparkować samochód i brzegi nie są strome. Nieopodal jeziora jest kilka gospodarstw agroturystycznych, w których
można wynająć łódkę i z niej łowić ryby.
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Na starówkę Wilna można w łatwy i
wygodny sposób dotrzeć z międzynarodowego portu lotniczego w Wilnie, stacji
kolejowej i autobusowej, dróg szybkiego
ruchu. Odległość od portu lotniczego do
centrum miasta – około 5 km. Z portu
lotniczego do starówki Wilna można
dotrzeć płatnymi miejskimi autobusami
(3G, 1, 2 i 88) lub taksówkami. Wygodnie
jest jechać również pociągiem, gdyż niedaleko stacji kolejowej, którą od centrum
miasta dzieli 1 km, znajduje się stacja
autobusów Wilna. Do hoteli w centrum
miasta, placówek gastronomicznych
oraz obiektów turystycznych z dworca
kolejowego wiozą autobusy (1G, 3G,
53), a osobom szukającym egzotyki, proponujemy przejazd trolejbusami (1, 2, 7,
20), które już trudno znaleźć w Europejskich miastach.

52

Odległość od Starówki Wilna do Trok
wynosi 28 km. Jeśli z Wilna do Trok jedziecie samochodem, najwygodniej jechać drogą szybkiego ruchu A4. Z Wilna
do Trok można dojechać także pociągiem lub autobusem międzymiastowym.
Odległość od dworca kolejowego i autobusowego Trok do zamku Trok na wyspie
– około 3 km.

Odległość od Starówki Wilna do Kiernowa sięga 40 km. Samochodem z Wilna
do Kiernowa można jechać drogą szybkiego ruchu A4 albo drogą 5212. Z Wilna do Kiernowa kursują autobusy międzymiastowe (122 i 127), podróż trwa
około 1 godziny. Jednak autobusy jeżdżą
rzadko, dlatego należy dokładnie rozplanować czas swojej podróży.
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