ės g.

Rinkt
in

kio
g.
T. V
rub
lev
s

g.

kų

K r i v ių g .

Pilie s g.

S ub ač i

Ka

Dv a
s ios

Šv.

.
kšos g

o g.
.
a us g

g.

g
pų

g

my

ujo

.
sg

Gervėčių g.

Balstogė
s g.
bė

A l k ū n ės g
.

s g.

ų

s

li
ge

g.

so

Tu r

le

Su ba čia us g.

s
V a r šu v o g .

Kr ėv o

üü
üü
ü
ü

s

üüüüü
üü2
ü ü
ü üüü
ü ü

üü
ü üü
ü

S u k il ė l i ų g .

Ra

.

Pe

.

.

Kr ivū
lės

Dr

La

o

g.

7

t ak

Pa u p

6

ni

g.

Universiteto g.

.
Mė
si n
ių g

Š v.

M

iro

sų

Gė l ių g.

5

au
.D

ü
üü
üü

P. V
iš

o s g.

ga i l

s

Ma

Ra

ų g.
Vart

lo

Viln
ios

P

A uk šta iči ų g .

g.

4

s
šro

yk

Bokšto g.

Au

g. Rau
g

15

sk
g.

g.

z ie

Bazi l ijonų g.

1

l ta
sis

9

p io g .

8

3

6

lim

on o

Už u

5

el

S ei n ų g
.

36

Ba

16

.
ro g
mie

Py

Šv. S
te p

Ru
s

7

4

rm
Ka

g.

.
D i d ž ioj i g

8

Fi l a

19

.
Savi č iaus g

g
g.

g.

A. Jak
što g.
Rožių al.

Te at ro g.

g.

3

itų

io s g .
i o 16 os

V asar

uš

g.
ck o

ijų

g.
ižg
a
um

Aukų
g.

J. T
ud

irk
os

Pa
V.
K

ių g .

o
on
.J

lių

R asei n

31

21 20

Šv. M
y kolo g.

ik

ro b lų g
.

2
p o g.

23

.

ių

g.

ių g
.

33

St

.
kų g

s
tie
Sto

Eg l

32

18Švarco 17
g.18

g.

eč

g.

g.

ki

o

S. Sk
a

Šv

Vo

lk

g.

g.
nų
al ū

19

10
ų g.
A guon

Vi

35

M

o to

s

i

io

gn

Žem aitijos g.

P un
sko
g.

i

s

22

24

.
l os g

9
g.

sc

Maironio g.

.I

12

20

Ko

ko
uš

.
lo g36

kšto
Bo

au

Tr a

31

Sl

itės g.
vila

gr

in

A rs e na

.
ųg

ni

li m

Šven taragio g. B. Rad

l

g.

ež

o

j yk
L ie

Šv

11

o g.
au n

g.

25
18

ų

g.

1

s g.
Palango

s g.

ų

Labdarių g.

I sl
an
dij
os
g.

26

37

34

17

ia u

ų

38

V in

K

lt

nt

O

ių

29
ej

12

o pr
.

P y li m o

el

27

g.

G

g.

au go

g.

ų

.
og

at

g.

n
K au

vi č

i min

Am

s

r

g.

.
n io g

tė

ga

o

io

g.
Šaltinių

s g.

ai

s

N

au

k
du

Vy te

.
i os g

m

e

sio

ig a i lo

g.

Že

G

ro

g.

-i o s
l i o 23

ų

e ns k o

Pamatyk vilnių
su CyCloCity
dr
Ke

na

g.

Bir že

g.

J o no B
a sa

os
če nk

ln

Mi n d

v
T . Še

ls k i o

ka

do g.

r

ių

.

Sm o l

.
og

no

pr

i vu
A. V

ėn

A lg ir

ri

S

a
av

g.

Ge d

.
30
K. K ali n a us ko g

Švitr

ta

Dviračių maršrutas

io

g.
s os
Švi e

ie
V. P

K
S.

on

sk
ar

.

Cyclocity nuomos punktai

M. K . Č i u rlio nio g.
imo g

Lankytinos vietos

Nočios g.

Žv

o
nt
a
Kr

16
g.

g.

k

.

P am

Ti

J. L
eleve
lio g
.

Vi

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

us g .

T.

13

g.

ü
üü
ü üü
üü
üü
üü
ü
ü

vi č i a

eč

40
g.

al.

g
ės

.

P. K l

36

ü
üü
ü üü
üü
üü
üü
ü
ü

K . Don ela i č io g.

1

ü
üüü
üüü
ü ü
üüü
üüü
ü üü ü
ü ü

ap a

pi

.
og

g.

s k io g

14

Žy g im a

28 39

28

Suvalkų g.

52

ü
üü
üü
ü
üü
üü
ü üü
ü

uo z

os
kirp

G o št a u to

21

Ta u r o

n

A. J

rt
po

Š
K.

J. J asin

al

43

g.

S

g.

vskio g.
I. K raše

ės

o- V
a

g.

Gy n ė

in io V
il k o

ž ių

ų g.

Ola n d ų

51

Up

V ilniaus g.

15

s g.

g.

22

ių

y n iš ki

S lu

u

42

30

23

Kal

j ų g.

iš k

os g.

Še im

g.

50

g.
Liub arto

ü ü
üüü
ü üü ü
üüü
üüü
üüü
ü ü
ü

K rokuv

va r

ta

41

Kaz liškių g.

sp
r.

g.

Vy

L uk

T ur gau s g.

g.

44
45

35

49

.
kint o g

ijo

to

ės g .

v ič ia u

uc

45

A. G
oš

V yt a u t o g .

B ir u t

io g .
T r a id en

s t it

g.

n tų g.
Stude

M a lonioj i g.

.
šk o s g

K on

os

Jo

.

.
P u šų g

J.

33

24
ig

iu
S . Mon

g.
n i o to s

e
A . M ic k

.

48

č io g .

g.

Sa

lt
og

K ę st u

alių g.

Tr e

yn

25

uv

s g.

g.

ko s
D. P oš

oj

ep

g.

vo

ok

tin ė

l ių
g.

kt

Li

Lv o

o g.

Le n

Žiem g

tga
ių
L a tv

47

46

G e le ž

g.

g.

T. N a r
bu t o

Rink

ži ų

La

B

d
lin

ių

g.

Kr

ra vyk
G . Ba

S ė li ų

Lo
k

Lo

k

S

g.

og
.

ų

but

üüü
ü üü ü
ü ü

üü
üü
ü
ü

1 lietuvos geležinkelių muziejus
Geležinkelio g. 16
II–V 9.00 – 17.00

VI 9.00 – 16.00

Geležinkelių muziejus savo metus skaičiuoja nuo 1966 m. Muziejus įsikūręs istoriniuose 19 a. pastatytuose Vilniaus geležinkelio
stoties keleivių rūmuose. Muziejaus salėse
rasite autentiškų eksponatų ir modelių, o
žaismingai riedantys mažučiai traukinukai
vaikams suteiks daug džiaugsmo.

2 Rasų kapinės
Rasų g. 32

Rasos yra seniausios Vilniaus kapinės,
įkurtos 1801 m. Kapinėse buvo pastatyti
kolumbariumai, vėliau ir neogotikinė kapinių koplyčia (arch. T. Tišeckis). Čia palaidoti
garsūs žmonės: J. Basanavičius, P. Vileišis,
M. K. Čiurlionis, P. Višinskis, J. Lelevelis, J. ir
M. Šlapeliai, čia taip pat ilsisi J. Pilsudskio
širdis ir palaidota motina.

3 Aušros Vartai
Aušros Vartų g. 12
I–VII 7.00 – 19.00
Vienas iš Vilniaus miesto simbolių – Aušros
Vartai, pirmą kartą paminėti 1514 m. Vilniaus miesto gynybinė siena turėjo dešimt
vartų, tačiau išliko tik vieni - Aušros Vartai.
17 a. prie Aušros Vartų buvo pristatyta medinė koplyčia ir į ją perkeltas stebuklingasis
švenčiausios Mergelės Marijos paveikslas.
Stebuklingas paveikslas Aušros Vartų
koplyčioje – vienas žymiausių renesanso
tapybos kūrinių Lietuvoje. Nutapytas 17 a.
pagal Nyderlandų dailininko Martino de
Voso pavyzdį. Paveikslą garbino ir laikė
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stebuklingu ir katalikai, ir stačiatikiai, ir
unitai (graikų apeigų katalikai).

4 Šventos Dvasios cerkvė
Aušros Vartų g. 10
I–VII 10.00–17.00

Cerkvės ir vienuolyno kompleksas šioje
vietoje veikia nuo 1567 m. Vilniaus Šventosios Dvasios cerkvė – vieninteliai stačiatikių
maldos namai Lietuvoje, pastatyti pagal
barokinės bažnyčios lotyniškojo kryžiaus
planą. Cerkvės interjerą puošia lipdiniai
ir skulptūros iš stiuko, kas nėra įprasta
kitų kraštų stačiatikių cerkvėms. Šventosios Dvasios cerkvės centre, puošniame
relikvijoriuje ilsisi trijų stačiatikių šventųjų
palaikai – Antano, Eustatijaus ir Jono.

5 vilniaus Bastėja

Bokšto g. 20 / Subačiaus g. 18
II–VII 10.00–18.00
Tai Vilniaus gynybinės sistemos dalis,
neretai dar vadinama „barbakanu“. Bastėja – originalios konstrukcijos Renesanso
epochos gynybinės architektūros statinys.
Jį sudaro bokštas, įrengtas miesto gynybinėje sienoje, požeminės patrankų patalpos
ir jas jungiantis koridorius, virstantis 48
metrų ilgio tuneliu. Bastėją 17 a. pirmojoje
pusėje pastatė karo inžinierius, vokietis
Fridrichas Getkantas. Šis statinys smarkiai nukentėjo per 17 a. vidurio karus su
Maskva. Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
metu čia buvo įkurti vokiečių kariuomenės
ginklų sandėliai. Nuo Bastėjos terasos atsiveria puikus vaizdas į Vilniaus senamiestį.

6 Subačiaus gatvės apžvalgos
aikštelė

8 Šiuolaikinio meno centras

Netoli nuo Subačiaus ir Markučių g. sankryžos yra specialiai įrengta apžvalgos vieta, iš kurios atsiveria Vilniaus senamiesčio
panorama. Apžvalgos vietoje įrengta informacinė lenta parodo, kokie senamiesčio
kultūros, istorijos, architektūros objektai
yra matomi.

Šiuolaikinio meno centras (ŠMC) – didžiausias meno centras Baltijos šalyse.
Čia rengiamos žinomų vietos ir pasaulio
menininkų retrospektyvos, tačiau svarbiausia ŠMC veiklos kryptis yra naujausių
tarptautinio meno tendencijų pristatymas.
Kasmet ŠMC renginius aplanko apie 60
tūkstančių lankytojų.

Maironio g. / Subačiaus g.

7 Šv. kazimiero bažnyčia

Didžioji g. 34
09–05: I–VI 10.30–18.30 VII 8.00–17.00
06–08: I–VI 16.30–18.30 VII 8.00–14.30
Bažnyčios statybą 1604 m. pradėjo jėzuitai.
Ji buvo skirta šventojo karalaičio Kazimiero
atminimui. Pasak legendos, kertinį akmenį
iš Antakalnio į miesto centrą rideno 700
žmonių. Šiandien akmenį vis dar galima
pamatyti fasado sienoje. Bažnyčia baigta
statyti apie 1614. Šv. Kazimiero bažnyčia
– vienas ankstyviausių baroko statinių
mieste. 1812 m. bažnyčia buvo smarkiai
apgadinta., paversta sandėliu. Po 1830–
1831 m. buvo perstatyta į cerkvę. Vėliau
čia buvo įrengtas Mikalojaus soboras.
Šioje cerkvėje yra meldęsis garsusis rusų
rašytojas Fiodoras Dostojevskis. 20 a.
pirmoje pusėje bažnyčia buvo grąžinta
katalikams, bet Antrojo pasaulinio karo
metais vėl nukentėjo, buvo uždaryta. 1961
m. čia įrengtas ateizmo muziejus. Bažnyčia
grąžinta tikintiesiems 1989 m.

Vokiečių g. 2
II–VII 12.00–20.00

9 Didysis getas

Lydos, Rūdninkų, Mėsinių, Ašmenos, Žemaitijos, Dysnos, Šiaulių, Ligoninės g.
Didysis Vilniaus getas egzistavo nuo 1941
m. rugsėjo 6 d. iki 1943 m. rugsėjo 23 d. Didžiajame gete buvo apie 29 000 žydų, kurių
didžioji dalis nužudyta Paneriuose. Rūdninkų g. 18 – tai pagrindinių vartų į Didįjį getą
vieta, kurią žymi paminklinė lenta su geto
planu. Kvartalas tarp Ašmenos, Dysnos ir
Mėsinių gatvių – tai atkuriamo istorinio
geto kvartalas. Čia veikia Žydų kultūros
ir informacijos centras. Žemaitijos gatvė
1921–1951 m. buvo vadinta M. Strašūno
vardu. M. Strašūno surinktos knygos buvo
didžiausios Europoje Judaikos bibliotekos
pagrindas (1892 m.), kuri sunaikinta kartu
su Didžiąja sinagoga. Lietuvai atkūrus
Nepriklausomybę, Didžiojo Vilniaus geto
likvidavimo diena (rugsėjo 23 d.) buvo
paskelbta Lietuvos žydų genocido aukų
atminimo diena.

10 vilniaus choralinė sinagoga
Pylimo g. 39

1903 m. rugsėjo mėn., per žydų Naujųjų
metų šventę, atidaryta sinagoga (archit.
Dovydas Rozenhauzas). Pastatas yra mauriško stiliaus, antrame aukšte yra moterų
skyrius ir choro patalpos. Tai vieninteliai
po Antrojo pasaulinio karo išlikę veikiantys žydų maldos namai iš daugiau nei 100
sinagogų ir maldos namų. Sinagogoje
pamaldos vyksta kasdien ir meldžiamasi
pagal misnagdim tradicijas.

11 tolerancijos centras

Naugarduko g. 10/2
I–IV 10.00 – 18.00 V, VII 10.00 – 16.00
Tolerancijos centras įsikūręs nuo seno
žydams priklausiusiame pastate. Po Pirmojo pasaulinio karo čia veikė profesionalus žydų teatras, vyko kitų organizacijų
kultūriniai ir visuomeniniai renginiai. 2001
m. šis pastatas tapo Tolerancijos centru.
Tolerancijos centre veikianti nuolatinė
ekspozicija „Dingęs pasaulis“ – tai litvakų
dailės ir istorijos kultūros paveldas, atskleidžiantis talentingą Lietuvos potencialą,
nuožmiai naikintą antisemitinio genocido
ir komunistinių represijų metu.

12 Pranciškonų bažnyčia

Trakų g. 9 / Pranciškonų g. 1
I–VI 15:30 – 20:00 VII 9.30–14.00
Pranciškonų bažnyčia – vienas seniausių
miesto statinių, jo istorija siekia 14 a. Bažnyčia yra gotikinė, bet 18 a. ji įgijo ir baroko
formų. 1812 m. bažnyčia buvo apgriauta,
joje įrengtas grūdų sandėlis. Vėliau ji buvo
paversta archyvu ir tik 20 a. pradžioje grąžinta pranciškonams, tačiau sovietmečiu

čia vėl atidarytas archyvas. Dabar ji priklauso tikintiesiems ir yra restauruojama.
Neseniai joje atidengta stebuklinga laikoma Švč. Mergelės Marijos (Baltosios Dievo
Motinos) statula.

13 Bernardinų kapinės
Žvirgždyno g. 3

Užupyje, tarp Polocko, Žvirgždyno gatvių
bei Vilnios, yra Bernardinų kapinės. Šios
kapinės įsteigtos 1810 m., jas administravo
Bernardinų vienuolynas.Kapinėse išliko kolumbariumai, į kurių nišas dėdavo karstus
ir užmūrydavo. 1827 m. pastatyta koplyčia,
jos požemyje įrengta kripta su katakombomis. 19 a. ši teritorija buvo mėgstama
vilniečių pasivaikščiojimo vieta, kapinės
priminė parką. Kapinėse palaidoti garsūs krašto žmonės: S. B. Jundzilas, V. Kairiūkštis, V. Slendzinskis, B. M. Ruseckas,
K. Ruseckas, E. Kotlubajus, L. Borovskis,
H. J. Abramovičius, M. Pšibilskis, A. Tiškevičius, V. Zahorskis ir kiti.

14 Užupio konstitucija
Paupio g.

Užupis – tai menininkų „respublika“, kartais lyginama su Paryžiaus Monmartro rajonu arba Kopenhagos Kristianija. Užupis
turi savo himną, konstituciją, prezidentą,
vyskupą, dvi bažnyčias, vienas seniausių
Vilniuje Bernardinų kapines, septynis tiltus
ir globėją – bronzinį Užupio angelą. Užupio
respublikos konstituciją galima perskaityti
Paupio gatvės pradžioje, ant tvoros.

15 Užupio angelas
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Užupio g. 9
Užupio angelas — tai 2001 metais centrinėje Užupio aikštėje atidengta skulptūra,
stovinti ant 8,5 m aukščio kolonos. Skulptoriaus Romo Vilčiausko ir architekto Algirdo Umbraso sukurtas angelas pagamintas
iš tvirto žalvario ir bronzos. Šalia Užupio
angelo skulptūros, kaip senojo miesto
akcentas, atkurta viena iš dviejų seniau
čia stovėjusių senovinio pavyzdžio ketaus
vandens kolonėlių.

16 Užupio meno inkubatorius –
Galera
Užupio g. 2 a
II–VI 12.00 – 18.00
Užupio dailės galerija, pavadinta Galeros
vardu, įsikūrė 1995 m. Galeroje ne tik rodoma – čia kuriama, bendraujama ir net
gyvenama. Parodinė erdvė yra turtingą
istoriją puoselėjanti, unikali Vilniaus vieta,
todėl nemažas dėmesys skiriamas galerijos tradicijų ir unikalumo (alternatyvos,
laisvės) išsaugojimui – kiekvienais metais
planuojamos tradicinės Galeros parodos:
Užupio kalendorinių švenčių minėjimas,
tapybos pleneras ir kt.

17 vilniaus paveikslų galerija

Didžioji g. 4
II–VI 11.00 – 18.00 VII 12.00 – 17.00
Galerija įsikūrusi puošniuose ir erdviuose
grafų Chodkevičių rūmuose, pasižyminčiuose įspūdingais vėlyvojo klasicizmo
interjerais. Šios galerijos nuolatinėje ekspozicijoje galima nuosekliai ir išsamiai
susipažinti su Lietuvos dailės raida nuo

16 a. iki 20 a. pradžios. Ypač vertinga yra
18–19 a. Vilniaus meno mokyklos dailininkų
kūrinių kolekcija. Galerijoje nuolat rengiamos įvairios parodos, kultūros vakarai,
klasikinės muzikos koncertai.

18 mažasis getas

Stiklių, Gaono, M. Antokolskio, Žydų g.
Žydams pamažu kuriantis Vilniuje, formavosi jų gyvenamasis kvartalas. Nacių okupacijos metais jame suformuotas mažasis
getas, į kurį prievarta suvaryta apie 11 000
žydų. Mažasis getas likviduotas iki 1941 m.
spalio 21 dienos, o visi jame buvę žydai –
nužudyti. Stiklių, Gaono, M. Antokolskio,
Žydų gatvių sankryža – žydų kvartalo širdis,
menanti 17–18 a. čia buvusį Stiklo turgų,
gausybę klegančių žydų prekeivių. Name
(Didžioji g. 25) gimė ir gyveno įžymusis
žydų kilmės skulptorius M. Antokolskis.

19 Bernardinų sodas
Maironio g.
I – VII 7:00 – 22:00

Pačiame Vilniaus centre, tarp Gedimino
pilies kalno, Vilnelės ir Bernardinų vienuolyno, įsikūręs Bernardinų sodas (anksčiau
vadintas Sereikiškių parku). Istorikų teigimu, kelis šimtmečius didžiojoje dalyje šios
teritorijos buvo įrengtas būtent bernardinams priklausęs sodas. Jam atminti sukurta vienuolių sodo ekspozicija su vaistiniais,
prieskoniniais, maistiniais ir arbatiniais
augalais. Parke galima apžiūrėti atkurtus
senuosius parko elementus: alpinariumą,
tvenkinį, Belvederio kalnelį, centrinę aikštę,
pasivaikščioti takais palei Vilnelę, pasigrožėti istorinėse vietose įrengtais fontanais,

kurių vienas yra muzikinis. Parke taip pat
yra rožynas, vaikų žaidimo aikštelės.

ir Pauliaus, Šv. Mikalojaus, Šv. Teresės
bažnyčių.

20 Šv. Onos ir Bernardinų
bažnyčių ansamblis

22 Žaislų muziejus

Maironio g. 8, 10
I-V 7.00 – 19.00

VI-VII 8.00 – 19.00

Šv. Onos bažnyčia yra vienas gražiausių
ir, ko gero, garsiausių Vilniaus statinių.
Tai vėlyvosios gotikos šedevras. Ją gaubia
daug legendų. Žymiausia jų pasakoja, jog
Napoleonas pamatęs Šv. Onos bažnyčią
norėjo ant delno nusinešti ją į Paryžių. Ši
bažnyčia buvo pastatyta apie 1495–1501 m.
Per penkis šimtmečius beveik nepakitusi
Šv. Onos bažnyčia sulaukė mūsų dienų ir
tapo vienu iš Vilniaus simbolių. Šv. Pranciškaus Asyžiečio, arba Bernardinų, bažnyčia
yra vienas didžiausių gotikinių sakralinių
pastatų. 17–18 a. ji įgijo renesanso ir baroko bruožų. Sovietinės okupacijos metais
bažnyčia buvo uždaryta ir perduota Dailės
institutui. 1994 m. į ją vėl grįžo Šv. Pranciškaus mažesnieji broliai.

21 Bažnytinio paveldo muziejus
Šv. Mykolo g. 9
II–VI 11.00 – 18.00

Muziejus įsikūręs Vilniaus Šv. Mykolo
bažnyčioje. Jos fundatorius, garsus LDK
politikas ir kultūrininkas Leonas Sapiega
bažnyčią statė nuo 1594 iki 1625 m. Muziejuje sukauptos vertybės – liturgijoje
nebenaudojami meno kūriniai ir dailiųjų
amatų dirbiniai. Bažnyčios erdvėje įrengtoje ekspozicijoje pristatomi vertingiausi
muziejaus eksponatai iš Vilniaus miesto
šventovių: Katedros, Šv. Apaštalų Petro

Šiltadaržio g. 2 / B.Radvilaitės g. 7
II–IV 12.00 – 20.00 V 12.00– 18.00
VI–VI 11.00 – 16.00
Vilniaus senamiestyje, netoli Katedros,
atsidarytas pirmasis Lietuvoje Žaislų muziejus. Muziejus suskirstytas į archeologinę erdvę, kuri apima pačius seniausius
žaislus, etnografinę, skirtą 19–20 a. pr.
žaislams, o trečioji erdvė pristato šių dienų žaislus. Kolekciją sudaro originalai ir
kopijos. Pastarosioms skirtas ypatingas
dėmesys, nes būtent jos leis įgyvendinti
pagrindinę muziejaus idėją – liesti – imti
– pažinti.

23 vilniaus universitetas
Universiteto g. 3

Vilniaus universitetas – vienas seniausių
universitetų Rytų Europoje. Įkurtas tuo
metu, kai Lietuvoje išplito reformacijos
judėjimas, ir kovai su reformacija buvo
pakviesti vienuoliai Jėzuitai. Jėzuitų ordino vienuoliai greitai perėmė į savo rankas švietimą. 1596 m. jie įkūrė kolegiją, o
1579-aisiais – Vilniaus universitetą. Vilniaus
universiteto kompleksas formavosi kelis
šimtmečius, todėl jį sudaro gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo architektūros
pastatai. Spalvingumo suteikia trylika
vidinių kiemų, arkados ir galerijos. Kiemai
pavadinti žymių Universiteto auklėtinių
ir profesorių vardais – Didžiajame kieme
jiems atminti įrengtos memorialinės lentos. Šiltuoju metų laiku sostinės panorama

galima grožėtis nuo aukščiausio senamiesčio pastato – Šv. Jonų bažnyčios varpinės.

24 Prezidento rūmai
S. Daukanto a. 3

14 a. šioje vietoje buvo Vilniaus vyskupų
sodas, šalia jo – didikų Goštautų rezidencija. 16 a. pastatytus vyskupų rūmus vėliau
perstatė architektas L. Gucevičius. Po
paskutinio Abiejų Tautų Respublikos padalinimo, kai didžioji Lietuvos dalis atiteko
carinei Rusijai, rūmai tapo generalgubernatorių rezidencija. Juose apsistodavo ir
garbingiausi Vilniaus svečiai: būsimasis
Prancūzijos karalius Liudvikas XVIII, rusų
caras Aleksandras I, prancūzų imperatorius Napoleonas. 19 a. rūmai perstatyti pagal Peterburgo imperatoriškojo architekto
V. Stasovo projektą vėlyvojo klasicizmo
stiliumi. 1997 m. rūmuose įsikūrė Lietuvos
Respublikos prezidentūra. Čia plevėsuoja
Lietuvos prezidento vėliava, fasade pakabintas Lietuvos herbas.

25 Radvilų rūmai

Vilniaus g. 24
II–VI 11.00 – 18.00 VII 12.00 – 17.00
Vietoj 16 a. čia stovėjusių Mikalojaus Radvilos Juodojo medinių rūmų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės etmonas, Vilniaus vaivada Jonušas Radvila pastatydino
pirmąją ankstyvojo baroko rezidenciją.
Palazzo tipo rūmai buvo pastatyti pagal
Liuksemburgo rūmų (Palais Luxemburg)
Paryžiuje pavyzdį, su penkiais triaukščiais
paviljonais ir nuostabiomis salėmis. Garsi
buvo ir čia sukaupta dailės kolekcija – flamandų ir olandų dailininkų darbai. Tačiau
1654 m. prasidėjęs karas su Rusija bei 18 a.
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karai, mieste siautę gaisrai rūmus gerokai
nuniokojo. 19 a. pradžioje apleisti rūmai
buvo perleisti Vilniaus labdaros draugijai
ir jai priklausė iki 1940 m. 1984 m. restauruotas rūmų vakarinis paviljonas, kuriame
šiuo metu parodas rengia Lietuvos dailės
muziejus.

26 Paminklas Frankui Zappai
Kalinausko g. 1

Paminklas skirtas žymiam Amerikos kompozitoriui, gitaristui ir dainininkui Frankui
Zappai (skulpt. Konstantinas Bogdanas).
Šis savito stiliaus kūryba išsiskyręs atlikėjas
vadinamas moderniosios muzikos tėvu.
Franko Zappos muzika pasižymi psichodeliniu stiliumi ir parodijos elementais, ji
jungia roko, džiazo, avangardo ir elektroninę muziką.

27 vilniaus Gaono žydų muziejus.
Holokausto ekspozicija
Pamėnkalnio g. 12
I–IV 9.00 – 17.00, V 9.00 – 16.00,
VII 10.00 – 16.00

Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejaus
Holokausto ekspozicija reprezentuoja
Lietuvos žydų istoriją iki Antrojo pasaulio
karo, pristato religinę, kultūrinę, politinę
ir socialinę žydų veiklą. Nuotraukose, dokumentuose, skulptūrose vaizduojamas
holokausto siaubas, žydų gyvenimas getuose, taip pat atskleidžiamas dvasinis bei
ginkluotas žydų pasipriešinimas Lietuvoje.
Greta muziejaus stovi paminklas Teisuoliui, Olandijos ambasadoriui Lietuvoje
Janui Zvartendijkui, kuris 1940 m. suteikė
žydams apie 2 200 vizų į Kiurasao salą ir

taip išgelbėjo juos nuo mirties. Šalia – paminklas Teisuoliui, 1939–1940 m. Japonijos
konsului Lietuvoje Sempo Sugiharai, kuris
1940 m. išdavė žydams apie 6 000 tranzitinių vizų.

28 Genocido aukų muziejus

Aukų g. 2A
III–VI 10.00 – 18.00 VII 10.00 – 17.00
Šiame pastate įsikūrę Apygardos teismo
rūmai. Nacių laikais čia veikė gestapas,
sovietinės okupacijos metais – KGB, kur
buvo laikomi, kankinami ir žudomi kovotojai už Lietuvos valstybingumą. Šiuo metu
čia veikia Genocido aukų muziejus, pastato
fasade iškalti žuvusių rezistentų vardai,
šalia pastatytas paminklas – lauko akmenų
piramidė. Pastato pusrūsyje išlikęs vidaus
kalėjimas – tardymo izoliatorius, kuriame
nuo 1940 m. rudens iki pat 1987 m. buvo
kalinami okupacinei valdžiai besipriešinantys Lietuvos gyventojai. Lankytojai čia gali
susipažinti su įvairiomis ekspozicijomis,
kurios atspindi Lietuvos žmonių rezistencijos istoriją.

29 Panorama nuo tauro kalno

30 Šv. konstantino ir michailo
cerkvė
J. Basanavičiaus g. 27

Tai viena gražiausių cerkvių Vilniaus mieste, su gausiai išpuošta išore ir įnoringu
interjeru. Šv. Konstantino ir Michailo cerkvė pastatyta 1913 m., dar vadinama Romanovų vardu. Cerkvė pastatyta minint
300-ąsias Romanovų dinastijos metines.
Šventinimo ceremonijoje apsilankė ir Didžioji kunigaikštienė Jelizaveta Romanova, šiuo metu garbinama kaip šventoji
kankinė.

31 trijų kryžių paminklas
T. Kosciuškos g.

Manoma, kad ant Trijų kryžių kalno pagonys kadaise nukankino septynis pranciškonus: jie buvo prikalti prie kryžių ir įmesti į
upę. Dabar toje vietoje stovi architekto ir
skulptoriaus A. Vivulskio pastatytas Trijų
kryžių paminklas. 1950 m. sovietų valdžios
nugriautas paminklas buvo atstatytas Lietuvoje prasidėjus atgimimui.

V. M. Putino g.

32 Gedimino bokštas

Tauro kalno pavadinimo kilmė aiškinama
įvairiai. Anot legendos, būtent čia Lietuvos
didysis kunigaikštis Gediminas sumedžiojo
Lietuvos girių karalių taurą. Po šios medžioklės valdovas susapnavo lemtingąjį sapną ir įkūrė sostinę. Tačiau istorikai teigia,
kad šioje vietoje taurai nesiveisė ir kalno
pavadinimą kildina iš buvusio šių žemių
savininko Juozapo Bouffalo pavardės, į
lietuvių kalbą verčiamos kaip „tauras“.

Pilies kalnas, dabar esantis 48 m aukščio,
apsuptas upių, buvo patogi vieta tvirtovei
statyti. 11–13 a. čia stovėjo medinė pilis.
Išlikęs vakarinis bokštas vadinamas Gedimino pilimi. Pilies muziejus buvo atidarytas 1960 m. Gedimino pilies ekspozicija
supažindina su 14–17 a. pradžios Vilniaus
pilių rekonstrukciniais maketais, ginkluote,
ikonografine senojo Vilniaus medžiaga.

Arsenalo g. 5

Bokšto viršuje įrengta apžvalgos aikštelė,
nuo kurios atsiveria nuostabi Vilniaus
panorama. Gedimino bokšto apatinėje
dalyje Lietuvos Sąjūdis atminimo ženklu
(skulpt. G. Karalius) įamžino vietą, nuo kurios prasidėjo trijų broliškų tautų Gyvasis
Baltijos kelias.

33 lietuvos Didžiosios
kunigaikštystės valdovų rūmai

Katedros a. 4
II, III, V, VI 10.00–18.00 IV 10.00–20.00
VII 10.00–16.00
Valdovų rūmai buvo Lietuvos didžiųjų
kunigaikščių rezidencija, kuri perkelta iš
Vilniaus Aukštutinės pilies 15–16 a. sandūroje. 16 a. pirmoje pusėje Žygimanto
Senojo ir jo sūnaus Žygimanto Augusto
iniciatyva buvo įgyvendintos net dvi rūmų
rekonstrukcijos, po kurių Valdovų rūmai
tapo renesansiniu paminklu ir sudarė netaisyklingą keturkampį su uždaru vidiniu
kiemu. 17 a. pradžioje baroko dvasioje
rūmus rekonstravo Žygimantas Vaza. 16–17
a. viduryje rūmuose susitelkė senosios
Lietuvos politinis ir kultūrinis gyvenimas.
Čia pasirodė pirmieji Lietuvoje teatro vaidinimai ir nuskambėjo pirmoji opera.
XVII a. viduryje po karų su Maskva rūmai
buvo nuniokoti ir apleisti, o 1799–1801 m.
nugriauti. 20 a. antrojoje pusėje prasidėjo
rūmų teritorijos tyrinėjimai, o 2002 m. ir
atkūrimo darbai.

34 vilniaus arkikatedra bazilika
Katedros a. 1
I–VII 7.00–19.00

Tai svarbiausia Lietuvos bažnyčia, pa-

statyta pagoniškos Perkūno šventyklos
vietoje po Lietuvos krikšto. 18 a. pabaigoje
architektas L. Gucevičius katedrą perstatė klasicizmo stiliumi, tačiau išsaugojo
baroko šedevrą – Šv. Kazimiero koplyčią.
Čia esančiame sidabriniame sarkofage
ilsisi Lietuvos ir Lenkijos šventojo globėjo
palaikai. Arkikatedros požemiuose buvo
laidojami žymūs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmonės: didikai, vyskupai,
kunigaikščiai. Sovietmečiu uždaryta ir
koncertų bei parodų sale paversta katedra
vėl grįžo tikintiesiems tik Lietuvai atgavus
nepriklausomybę. Ant bažnyčios frontono
skulptorius S. Kuzma atkūrė ir sovietmečiu
sunaikintas Šv. Stanislovo, Šv. Elenos ir
Šv. Kazimiero statulas. 1993 m. katedroje
lankėsi popiežius Jonas Paulius II.

36 taikomosios dailės muziejus

35 lietuvos nacionalinis muziejus

Rinktinės g. 2
II–VI 10.00 – 17.00 IV 10.00 – 19.00

Arsenalo g. 1, 3
II–VII 10.00 – 18.00

Lietuvos nacionalinis muziejus – didžiausia
šalyje Lietuvos istorinio kultūros paveldo
saugykla. Tai seniausias muziejus Lietuvoje. Jo ištakos – 1855 m. įkurtas Senienų
muziejus Vilniuje. Ekspozicijoje autentiški
eksponatai pristato Lietuvos istoriją, tradicinę lietuvių kultūrą, papročius. Senajame
arsenale pristatoma Lietuvos proistorė:
nuo pirmųjų gyventojų pasirodymo dabartinėje šalies teritorijoje iki valstybės susikūrimo. Ekspozicijose – pirmųjų Lietuvos
gyventojų darbo ir buities įrankiai; baltų
kultūros formavimosi istorija. Naujasis
arsenalas, pastatytas ant 14 a. Žemutinės pilies gynybinės sienos liekanų. Šiuo
metu čia veikia istorijos ir etnografijos
ekspozicija.
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Arsenalo g. 3A
II–VI 11.00 – 18.00 VII 11.00 – 16.00

Taikomosios dailės muziejus įkurtas 1987
m., atstatytame Vilniaus Žemutinės pilies
Senajame arsenale. Jis pastatytas ant 12–14
a. medinių pastatų, grindinių ir Žemutinės
pilies gynybinių sienų liekanų. Arsenalo
rūsyje įrengtoje ekspozicijoje galima pamatyti išlikusių ankstyvųjų Vilniaus miesto
kultūrinių sluoksnių fragmentų. Šiuo metu
muziejuje eksponuojami lietuvių liaudies
sakralinio meno dirbiniai, sakralinės dailės
kūriniai, sentikių, stačiatikių ir unitų ikonos
bei metalo dirbiniai.

37 Energetikos ir technikos
muziejus

Šiame technikos paveldo objekte, pirmojoje Vilniaus elektrinėje, sukurta energetikos
ekspozicija leidžia lankytojams susipažinti
su autentiška elektrinės įranga, o pasivaikščiojimas tarp garo katilų, generatorių
ir sudėtingų vamzdynų – pajusti industrinių objektų dvasią. Muziejuje paklaidžiosite elektrinės labirintais, susipažinsite su
Vilniaus transporto, pramonės bei plėtros
istorija ir ateitimi, pasilinksminsite technikos ir mokslo ekspozicijose, skirtose
vaikams iki 99 metų.

38 Pinigų muziejus

Totorių g. 2 / 8
Balandžio 1– spalio 31
II–V 10.00–19.00 VI 11.00–18.00

Lapkričio 1–Kovo 31
II–V 9.00–18.00 VI 10.00–17.00
Muziejus 2010 m. pabaigoje atvėrė duris
Gedimino prospekto ir Totorių gatvės sankirtoje. Čia, per du aukštus išsidėsčiusiose
penkiose salėse, lankytojai gali susipažinti
su pasaulio pinigų ir bankininkystės istorija, Lietuvos pinigais, bankininkystės raida
mūsų šalyje nuo pirmųjų kredito įstaigų
atsiradimo iki šių dienų. Ekspozicijose
gausu interaktyvių mokomųjų priemonių,
teminių filmų, žaidimų.

39 vytauto kasiulio dailės
muziejus
A. Goštauto g. 1
II – VI 11:00-18:00

VII 12:00-17:00

Vytauto Kasiulio dailės muziejus – tai naujas Lietuvos dailės muziejaus padalinys,
įsikūręs istorinėje Vilniaus mokslo bičiulių
draugijos (1907–1939) buveinėje, 20 a.
pradžios neoklasicistinio stiliaus rūmuose
(projekto autoriai inž. Henrikas Wojnickis
ir Janas Trojanas). Šiandien pastate veikia nuolatinė dailininko Vytauto Kasiulio
kūrybos ekspozicija. Vytautas Kasiulis
(1918–1995) meno kritikų pelnytai buvo
laikomas vienu įdomiausių 20 a. antrosios
pusės Paryžiaus mokyklos tapytojų.

40 Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus
bažnyčia
Antakalnio g. 1
I–VII 6.00 – 18.30

Tai garsiausia Vilniaus baroko bažnyčia,
garsėjanti ypatingu interjeru: joje galima
pamatyti apie du tūkstančius stiuko statu-

lėlių. Legenda pasakoja, kad šioje vietoje
būta pagonių deivės Mildos šventyklos.
Kažkada čia stovėjo medinė bažnyčia, kuri
buvo sunaikinta karų su Maskva metu.
Dabartinė bažnyčia pastatyta etmono Mykolo Kazimiero Paco, kuris norėjo įamžinti
Vilniaus išvadavimą iš rusų. Savo dabartinę
išvaizdą bažnyčia įgijo 1676 m., vėliau buvo
puošiama stiuko lipdiniais, freskomis. 19
a. pradžioje buvo pagaminta rokokinė
jos sakykla.

41 tuskulėnų rimties parko
memorialinis kompleksas
Žirmūnų g. 1F

Tuskulėnų rimties parko memorialinis
kompleksas, įkurtas 2002 m. Tuskulėnų
dvaro teritorijoje, mena tragiškus 20 a.
Lietuvos istorijos įvykius. Dvaro teritorija
nuo 16 a. buvo žinoma kaip karališkojo
dvaro žemė, o iki šių dienų išlikę dvaro
rūmai pastatyti apie 1825 m. Puošnus
klasicizmo stiliaus architektūros ansamblis Neries pakrantėje iki 19 a. vidurio
klestėjo kaip vienas iš Vilniaus kultūros
židinių, o sovietinės okupacijos metais
nacionalizuoto dvaro teritorija tapo vieta,
kurioje buvo slepiami represinių struktūrų
nusikaltimai. 1944–1947 m. čia buvo slapta
užkasti NKGB–MGB vidaus kalėjime ir Vilniaus apylinkėse nužudyti antisovietinio
ginkluotojo pasipriešinimo kovotojai ir jų
vadai, dvasininkai, 1941 m. Birželio sukilimo
dalyviai, Armijos Krajovos (Lenkija) kovotojai ir kiti asmenys, neįtikę sovietiniam
totalitariniam režimui.

42 Baltasis dvarelis

Žirmūnų g. 1N
III–VI 10.00 – 18.00 VII 10.00 – 17.00
Buvusio Baltojo dvarelio rūsyje įrengta
ekspozicija „Tuskulėnų dvaro paslaptys“.
Joje atskleidžiamas sovietinio totalitarinio
režimo sukurtas mirties nuosprendžių
priėmimo ir vykdymo procesas. Pristatoma Tuskulėnų dvaro istorija nuo 16 a. iki
21 a. bei archeologų rasta 17 a. keramikos
degimo krosnis.

43 Šv. arkangelo Rapolo bažnyčia

Birželis–rugsėjis: I-V 6.30 – 9.00; 17.00 –
20.00, VII 6.30 – 14.30; 17.00 – 20.00
Rugsėjis–balandis: I-V 6.30 – 13.00; 15.00 –
18.30, VII 6.30 – 14.30; 16.00 – 19.30
Tai stilingas vėlyvojo baroko paminklas,
pastatytas 18 a. pirmoje pusėje. Bažnyčios
bokštai statyti 18 a. viduryje, juos vainikuoja rokokiniai šalmai ir žibintai. Bažnyčia ir
šalia esantis vienuolynas priklausė jėzuitams. Panaikinus jėzuitų ordiną, 1773 m.
bažnyčia perduota pijorams, vėliau čia
įrengtos kareivinės, kariuomenės sandėlis. 1860 m. bažnyčia grąžinta katalikams.
Jos didįjį altorių puošia paveikslas „Šv.
Arkangelas Rapolas“. Joje taip pat yra 18 a.
pirmos pusės klauptai (vidurinėje navoje),
perkelti iš Bernardinų bažnyčios.

44 Swedbank terasa
Konstitucijos pr 20a

Dešiniajame Neries krante susiformavo
naujasis miesto centras – čia iškilo verslo
kvartalas su dangoraižiais. 2009 m. Swedbank, statydamas savo būstinę, miestui
padovanojo viešąją erdvę – atvirą terasą,

nuo kurios matosi Vilniaus panorama.
Netoliese yra miestiečių mėgiama aktyvaus poilsio zona su krepšinio ir tinklinio
aikštelėmis. Šalia meno mylėtojų laukia
Nacionalinė dailės galerija.

45 nacionalinė dailės galerija

Konstitucijos pr. 22
II, III, V, VI 11.00 – 19.00, IV 12.00 – 20.00
VII 11.00 – 17.00
Nacionalinė dailės galerija – moderniausias muziejus Baltijos šalyse, pradėjęs veikti 1993 m. Galerija įsikūrusi garsiame Lietuvos modernistinės architektūros statinyje,
pastatytame 1980 m. Po rekonstrukcijos
atsinaujinusioje galerijoje galima išvysti
unikalią 20 a. Lietuvos dailės ekspoziciją.
Vienuolikoje galerijos salių eksponuojama
daug žymiausių Lietuvos dailininkų darbų:
tapybos, skulptūros, grafikos, fotografijos, šiuolaikinio meno kūrinių – nuo 20 a.
pradžios iki šių dienų. Vyksta tarptautinės
parodos, rengiami edukaciniai užsiėmimai
vaikams ir jaunimui.

46 laisvės kelias
Konstitucijos pr.

„Laisvės kelias“ – tai skulptūra, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dvidešimtmečiui
ir kviečianti visus šalies gyventojus bei
Lietuvos patriotus tęsti laisvės ir vienybės
kelią. Skulptūra simbolizuoja gyvą žmonių
grandinę, daugiau kaip prieš 20 metų sujungusią tris nepriklausomybės siekusias
Baltijos valstybes, nusidriekusią 600 kilometrų ir tapusią analogų pasaulyje neturinčia vienybės išraiška. Kiekvienas galėjo
paremti projektą ir turėti specialią plytą,
iš kurių sumūryta skulptūra. Kiekvienoje
plytoje, kurios yra trijų Lietuvos vėliavos
spalvų, įspaustas ją parėmusio žmogaus
vardas ir pavardė. Projekto idėjos autorius
– skulptorius Tadas Gutauskas, sukūręs
ne vieną žinomą monumentą, jam talkino
architektas Saulius Pamerneckis.

47 Švč. mergelės marijos
nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia
Sėlių g. 17
I–V 10.00 – 20.00, VI 9.00 – 20.00,
VII 8.00–18.00.

1907 m. Vilniaus miestas padovanojo sklypą bažnyčios statybai. 1911 m. prasidėjo
statybos pagal V. Michnevičiaus projektą.
Dėl Pirmojo pasaulinio karo darbai buvo
nutraukti ir tik 1922 m. neoromaninė bažnyčia buvo baigta. Tačiau projekte numatyti aukšti bokštai taip ir nebuvo pastatyti.

48 Žvėryno medinė architektūra
Vytauto g.
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Nuo 16 iki 19 a. vidurio dabartinio Žvėryno teritorija priklausė Radviloms. Tai
buvo miškas su speciai laikomais žvėrimis
medžioklei (iš čia ir kilo vietovės pavadinimas). 19 a. teritorija suskirstyta sklypais,
kuriuose miestiečiai statėsi medines vilas
poilsiui, dalis jų išliko iki šių dienų. 1901 m.
Žvėrynas prijungtas prie Vilniaus miesto.
1907 m. pastatytas naujas tiltas.

uždaryta ir beveik 40 metų joje glaudėsi
trestas, geodezijos tarnybos archyvas, gyveno žmonės. Tik 1989 m. šventykla buvo
gražinta tikintiesiems. Kenesa pastatyta
maurišku stiliumi, viduje padalinta į tris
dalis: pagrindinę maldų salę vyrams, galeriją moterims ir vidurį. Prie rytų sienos
yra echalas.

49 Dievo motinos ženklo iš Dangaus
cerkvė

M. K. Čiurlionio g. 100

Vytauto g. 21

Cerkvė pastatyta 1903 m. Tai nuostabių
bizantiškų kupolų šventovė, tarsi simboline
kultūrine – istorine vija susieta su kitame
Gedimino prospekto gale esančia Katedra.

50 Seimo rūmai
Gedimino pr. 53

Seimo rūmai – Lietuvių tautos pasipriešinimo sovietinei okupacijai simbolis. 1990 m.
kovo 11 d. rūmuose buvo paskelbtas aktas
„Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės
atstatymo“. 1991 m. sausio 13 d. Sovietų
kariuomenės siekį užimti rūmus apgynė
dešimtys tūkstančių žmonių. Šį įvykį primena barikadų liekanos ir paminkliniai
ženklai.

51 kenesa

Liubarto g. 6
Kenesa – karaimų maldos namai. Vilniaus
kenesa suprojektuota architekto M. Prozorovo 1911 m., tačiau dėl karo statybos
baigtos tik 1923 m. Po 1949 Kenesa buvo

52 vingio parkas

Neries upės vingyje 160 hektarų plote
įsikūręs Vingio parkas. 15–16 a. jis priklausė Radviloms, vėliau – vyskupui Ignui
Masalskiui, dar vėliau – Vilniaus generalgubernatoriui Leontijui Beningsenui, kuris
pasistatė pušyne puošnius vasaros rūmus.
1919 m. atgimus Vilniaus universitetui,
buvusio dvaro rūmuose Vingio parke buvo
įkurtas Botanikos sodas. 20 a. viduryje
sodą nuniokojo potvynis ir karas. Didžioji
atkuriamo sodo dalis buvo perkelta į kitą
vietą. Netoli nuo įėjimo į Vingio parką iš M.
K. Čiurlionio gatvės pusės stovi klasicistinė koplyčia, o šalia jos yra vokiečių karių
kapai. Parko centre esančioje estradoje
vyksta įvairūs koncertai, renginiai, šventės.
1988 m. stadione prie estrados vyko Sąjūdžio mitingai, o 1993 m. popiežius Jonas
Paulius II laikė mišias.
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