
2018 m. liepa 
  

Maršrutas kelionėms automobiliu:

Po aludarių 
kraštą: Biržai

„Kalnapilis” nealkoholinis kviečia susipažinti su aludarių kraštu – 
Aukštaitija. Unikalus savo gamta ir kultūrine patirtimi, šis Lietuvos 

regionas vilioja keliautojus ir lietuviškos kulinarijos paveldo gerbėjus. 
Kad šio krašto atradimas būtų kuo lengvesnis, Lietuvon.lt paruoš keletą 

maršrutų, o jų gidais taps Mantas Katleris ir Dominykas Klajumas. 

PR ISTATO
K A R Š Č I A U S I Ą  VA S A R O S  P R O J E K TĄ

Aukstaitija

N E A L K O H O L I N I S

Aludariu krastas



Pažintį su aludariu kraštu pradėkime turizmo objektų 
pilname Biržų krašte. Čia verta važiuoti visam savaitgaliui 
- gražus ne tik Biržų miestas, bet ir gamta bei įdomybės 
aplink jį - nuo karstinių įgriūvų iki dvarų. Pirmai pažinčiai 
- 10 objektų, kurie padės atrasti Biržų kraštą. 

Taigi, NUOTYKIŲ MENIU: 

A. Karvė čia netilptų: Karvės ola 
B. Trumpas, bet smagiai vingiuotas: Barsuko olos pažintinis takas 
C. Prikeliamas iš numirusių: Mantagailiškių dvaras 
D. Išskirtinė forma su išskirtiniu vaizdu žemyn: Kirkilų apžvalgos bokštas 
E. Tikras bastionas, griautas ir atstatytas: Biržų pilis 
F. Ilgiausias Lietuvoje pėsčiųjų tiltas: Širvėnos ežero tiltas 
G. Itališkas romantizmas: Astravo dvaras 
H. Masažas pėdoms: Eko basų kojų takas 
I. Atgal į mišką: Užušilių miško pažintinis takas 
J. Ant kalniuko, beveik kaip tikra: Gedimino pilies kopija 

Planuokite: 

▪ TRUKMĖ: Startavus iš Biržų, maršrutą įveiksite per ilgesnį pusdienį. Tačiau jei vyksite iš 
tolimesnių didesnių miestų - nusimatykite visą dieną, o geriausia - savaitgalis su 
nakvyne. Biržuose tokį tikrai verta praleisti. 

▪ VAIKAI: Nuotykius mėgstantiems vaikams patiks Eko basų kojų takas, o paaugliams, 
besidomintiems istorija, turėtų būti įdomu Biržų pilyje esančiame muziejuje. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes 
regionuose ne visur galima atsiskaityti kortele. 
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A. Karvės ola 
B. Barsuko olos pažintinis takas 
C. Mantagailiškių dvaras 
D. Kirkilų apžvalgos bokštas 
E. Biržų pilis 
F. Širvėnos ežero tiltas 
G. Astravo dvaras 
H. Eko basų kojų takas 
I. Užušilių miško pažintinis takas 
J. Gedimino pilies kopija

Nuoroda į aktyvų maršrutą 
Google Maps: https://goo.gl/Cyizxn.  

A. 56.2067, 24.6944 
B. 56.2101, 24.6920 
C. 56.2148, 24.6812 
D. 56.2478, 24.6907 
E. 56.2049, 24.7537 
F. 56.2120, 24.7691 
G. 56.2194, 24.7684 
H. 56.2354, 24.7836 
I. 56.2669, 24.7537 
J. 56.1861, 24.9336

Taškų koordinatės Google Maps žemėlapyje:

Biržai

ŽEMĖLAPIS
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https://goo.gl/Cyizxn


44 km

1:05 h

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 405 km, 5:00 h 
▪ Kauniečiai: 360 km, 4:50 h 
▪ Klaipėdiečiai: 560 km, 6:35 h 
▪ Šiauliečiai: 215 km, 2;50 h 
▪ Panevėžiečiai: 145 km, 2:00 h

VAIRAS, MAISTAS ir nakvynė

Biržuose yra keli viešbučiai (dviviečiai kambariai – 
nuo €30-€40), o aplink juos pakankamas 
pasirinkimas kaimo turizmo sodybų - jas rasite 
atostogoskaime.lt ar kituose puslapiuose.

Beveik visur kelyje - asfaltas, neskaitant kelių 
nedidelių žvyrkelio atkarpų. Maršrutas lengvai 
įveikiamas bet kokiu automobiliu.

Biržuose veikia keli restoranai – nebus problema 
rasti maitinimo vietų. Top 3 pagal Tripadvisor: 
“Alaus kelias”, “Pilies skliautai”, “Biržė”.
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B
700 m ilgio takas vingiuoja per 
karstines įgriuvas – prasideda ties 
Geologo duobe, tęsiasi greta Lapės 
olos ir nuveda į Barsuko olą, kuri 
susidarė susijungus dviems 
smegduobėms. Eidami taku iš viso 
galite pamatyti 13 smegduobių – gal 
dėl to jis atrodo vienas smagiausių 
pažintinių takų Lietuvoje. 

Kitas nuotykis: už 1,1 km. 

Trumpas, bet smagiai 
vingiuotas: Barsuko olos 
pažintinis takas

Biržų regionas garsėja dviem dalykais - 
smegduobėmis ir alaus gaminimo 
kultūra. Smegduobių čia daug. vienas 
giliausių urvų Lietuvoje – smegduobės 
dėka atsiradusi Karvės ola. Jos gylis – 
12,6 m. Dugne yra 5 atšakos, bet jei 
nesate speleologas, kažin ar kils noras 
jas tikrinti. Vienoje iš jų yra ir 1,5 m 
gylio mini ežeriukas. Pasivaikščioję 
aplink galite rasti dar keletą mažesnių 
smegduobių. 

Kitas nuotykis: už 0,4 km. 

AKarvė čia netilptų: 
Karvės ola
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D
Kai susijungia daug karstinių įgriuvų, kas 
gaunasi? Kirkilų ežerėliai – vingiuotais 
krantais ir lyg kulkų suvarpytas darinys. 
Nenuostabu, kad prie jo išdygo neįprastos 
mėnulio formos apžvalgos bokštas – iš 30 m 
aukščio pasimato visas Kirkilų ežerėlių 
grožis. Bokšto architektūra turbūt viena 
gražiausių Lietuvoje ir tobulai tinkanti šiai 
vietai. Nepatingėkite ne tik įkopti į apžvalgos 
bokšto viršūnę, bet ir pasivaikščioti palei 
vingiuotus Kirkilų ežerėlių krantus. 

Kitas nuotykis: už 8,2 km. 

Išskirtinė forma su 
išskirtiniu vaizdu žemyn: 
Kirkilų apžvalgos bokštas

Kadaise šiame dvare stovėjo net 12 pastatų, 
dabar visi jie apgriuvę. Išlikę dvaro rūmų 
fragmentai, kuriuos kruopščiai atkūrinėja 
dabartinis dvaro savininkas. Gražiai 
tvarkomoje aplinkinėje teritorijoje galima 
azartiškai praleisti laiką - dvaro šeimininkai 
sugalvojo ir turistams siūlo išbandyti “futbolo 
golfą” - žaidimą Monteball. 

Kitas nuotykis: už 6,2 km. 

CPrikeliamas iš numirusių: 
Mantagailiškių dvaras
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E

F
Medinis tiltas, jungiantis Biržų centrą su 
kitoje Širvėnos ežero pusėje esančiu 
Astravo dvaru – ilgiausias pėsčiųjų tiltas 
Lietuvoje. 525 m ilgio tiltas atstatytas 
1987 m. Po tiltu – seniausias Lietuvoje 
dirbtinis tvenkinys, Širvėnos ežeras, 
kuris, dėl pilies gynybos užtvenkus dvi 
upes, buvo sukurtas dar 1575 m. 
Nenustebkite ant tilto sutikę dviejų 
porūšių žinduolių, kurių čia gausu – 
žvejų ir jaunavedžių. 

Kitas nuotykis: už 3,4 km (Astravo dvarą 
galima pasiekti ir pėsčiomis - tiesiai per tiltą 
iki jo yra apie 0,8 km). 

Ilgiausias Lietuvoje 
pėsčiųjų tiltas: Širvėnos 
ežero tiltas

Biržų pilis Kristupo Radvilos pastatyta dar 
1589 m. – tuo metu tai buvo didžiausia ir 
moderniausia itališko tipo bastioninė tvirtovė 
Lietuvoje. Karuose su švedais apgriauta, ji 
buvo perstatyta, vėl švedų užimta ir lietuvių 
susigrąžinta. Paskutinis švedų užėmimas ir 
pasitraukimas 1704 m. baigėsi tvirtovės 
išsprogdinimu. Taip ir riogsojo pilies 
griuvėsiai iki 20 a. antros pusės, kada pilis 
buvo atstatyta. Pilyje šiuo metu veikia įdomus 
muziejus (kai kurie eksponatai patiks ir 
vaikams), be to, įdomi visa teritorija – išlikę 
gynybiniai pylimai. 

Kitas nuotykis: už 1,8 km. 

Tikras bastionas, griautas 
ir atstatytas: Biržų pilis
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H
Norite išbandyti savo kojų pėdų 
jautrumą ir atsparumą įvairiems 
paviršiams? Pakankinkite jas Eko basų 
pėdų kojų take – nuo smėlio, grunto iki 
nendrių ir kankorėžių. Takas, žinoma, 
veikia tik šiltuoju sezonu. 

Kitas nuotykis: už 4,8 km. 

Masažas pėdoms: 
Eko basų kojų takas

Nusipirkę Biržų žemes iš Radvilų, 
Tiškevičiai 19 amžiuje nenorėjo atstatyti 
sugriautos Biržų pilies, vietoje to kitoje 
ežero pusėje 1862 m. pasistatė vasaros 
rezidenciją – Astravo dvarą. Matyt, buvo 
itališkų vilų gerbėjai – šie rūmai yra vienas 
gražiausių romantizmo dvarų Lietuvoje. 
Vėliau dvaras kuo tik nebuvo – ir pienine, ir 
virvių fabriku, kol 1930 m. tapo audinių 
fabriko nuosavybe, ja liko iki šiol. Todėl 
patekti į dvaro vidų negalima, tačiau 
leidžiama apžiūrėti teritoriją, kurioje yra 
arklidės, malūnas, ūkiniai pastatai. Beje, 
prie rūmų stovėję metaliniai Sankt 
Peterburge lieti liūtai 1938 m. kaip dovana 
atiteko Karo muziejui Kaune, kur jie iki šiol 
ir stovi. O prie Astravo dvaro pastatytos 
betoninės jų kopijos. 

Kitas nuotykis: už 2,2 km.

GItališkas romantizmas: 
Astravo dvaras

Po aludarių kraštą: Biržai



J
Jei dar nežinojote - Lietuvoje yra dvi 
Gedimino pilys. Pirmoji ir tikroji - Vilniaus 
centre, antra - sumažinta jos kopija stovi 
Būginių kaime netoli Biržų. Ant nedidelio 
žmonių supilto kalniuko 3 m aukščio 
savotišką Gedimino pilies kopiją prieš 13 
metų pastatė čia gyvenęs Jonas Laumė. 
Kalneliui panaudojo iš tvenkinio iškastas 
žemes, piliai - 3000 naudotų plytų, ir po 
kelių mėnesių darbo su kaimynais ir 
draugais sukūrė šį objektą. Šiuo metu jis 
niekaip nepažymėtas, o patekti į jį galima 
palikus automobilį prie pagrindinio kelio - 
ieškokite metalinės tvoros pabaigos. 

Maršruto pabaiga - gero kelio namo! 

Ant kalniuko, beveik kaip 
tikra: Gedimino pilies kopija

Neilgas - tik 600 m ilgio Užušilių miško 
pažintinis takas prasideda poilsiavietėje, 
todėl ši vieta puikiai tiks ir kelionės 
piknikui. Pats takas vingiuoja mišku, 
supažindina keliautojus su miško 
augalais ir kartu įtraukia juos į savotišką 
klausimų-atsakymų žaidimą (sekite 
metalines lenteles su pateikiama 
informacija). 

Kitas nuotykis: už 16,5 km. 

I Atgal į mišką: Užušilių 
miško pažintinis takas

Po aludarių kraštą: Biržai



Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: 
nuotykiai@lietuvon.lt  

Kopijuoti, platinti, viešinti internete šiuos maršrutus 
be autoriaus raštiško sutikimo – draudžiama. 

Maršrutams panaudotos asmeninės nuotraukos. 

www.lietuvon.lt 

AČIŪ
Geros kelionės 

po aludarių kraštą!

mailto:nuotykiai@lietuvon.lt
http://www.lietuvon.lt/

