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Visi epizodai ir maršrutai
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Gendalfas lankosi Papilėje

Darthas Vaderis atostogauja Labanore

Video: https://goo.gl/XRmhb1  
Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy1 

Video: https://goo.gl/V3gG6W  
Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy2 

Lara Croft paieškos Ukmergės rajone

Video: https://goo.gl/6DjDCA  
Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy3  
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Matricos kovos aplink Kauną

V for Vilnius

Video: https://goo.gl/UZWmxP  
Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy4 

Video: https://goo.gl/WZEG2w  

Drakula Panemunės pilyse

Video: https://goo.gl/vH4VnL  
Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy6  
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A. Raudondvario dvaras 
B. Seredžiaus piliakalnis 
C. Belvederio dvaras 
D. Veliuonos piliakalniai 
E. Veliuonos dvaras 
F. Raudonės pilis 
G. Panemunės pilis 

Istorijos aplink Kauną

 Apie maršrutą

▪ TRUKMĖ: Maršrutas lengvas ir itin patogus startuojant iš Kauno - visus objektus galima 
aplankyti per ilgesnį pusdienį, su grįžimu - beveik pilnos dienos kelionė. 

▪ VAIKAI: Jei vaikams patinka knygos apie pilis - šitoje kelionėje galite palavinti jų vaizduotę. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes ne visur galima 
atsiskaityti kortele. 

▪ KAIP NAUDOTIS? Maršrutu patogiausiai naudotis telefone - išsisiųskite šį PDF’ą el. paštu, 
atsidarykite per Google Maps programėlę nuorodą į maršruto žemėlapį (kitame lape), o jei 
nepavyksta - kiekvieno taško koordinates į programėlę galite suvesti ranka. Tikslios 
koordinatės nurodytos prie objektų aprašymų, kurie parengti lakoniški, tinkantys paskaitymui 
lankantis vienoje ar kitoje vietoje. Norint išsamesnės informacijos visada lengva ją rasti 
internete - turizmo informacijos centrų puslapiuose arba Wikipedijoje. 

 Ką aplankysime

 Planuokite

“Krazy Lithuania” šeštasis epizodas keliaus per tikriausiai patį paprasčiausią, bet vieną 
įdomiausių ir populiariausių maršrutų Lietuvoje - per Panemunės pilis ir piliakalnius. Jei kas dar 
neatradote malonumo tyrinėti Lietuvą automobiliu, šis maršrutas startui tinka labiausiai - 
neilgoje atkarpoje susikaupę tiek įdomių objektų - net 5 pilys ar dvarai, keletas piliakalnių, o 
atidžiau panaršę rasite ir daugiau visko. Geros kelionės!
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Nuoroda į aktyvų maršrutą Google Maps: https://goo.gl/gpXyih.   

(kaip atsidaryti maršrutą Google Maps programėlėje - aprašyta šio dokumento pabaigoje).

 Žemėlapis

Vairas, maistas ir nakvynė:

Maršruto ilgis: 66 km 
Vairuoti: 01:00 h 

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 280 km, 3:20 h 
▪ Kauniečiai: 80 km, 1:20 h 
▪ Klaipėdiečiai: 360 km, 3:40 h

Išbandykite Panemunės pilies 
restoraną, arba restoranus Kaune.

Maršruto pradžioje ir pabaigoje 
nakvynę rasite be problemų - 
Kaune arba Panemunės pilyje.

Istorijos aplink Kauną

Kaunas

Jurbarkas

https://goo.gl/gpXyih
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Koordinatės: 54.9432, 23.7842. Iki kito objekto: 33 km.

Koordinatės: 55.0801, 23.4064. Iki kito objekto: 2 km.

Koordinatės: 55.0797, 23.3908. Iki kito objekto: 7,8 km.

B. Seredžiaus piliakalnis

Pirma dalis

Raudondvario dvaras - 17 a. renesanso kūrinys. Dvaro ansamblį 
sudaro rūmai, dvi oficinos, oranžerija, arklidės ir ledainė. Rūmus 
valdė tokie žinomi didikai kaip Radvilos, Zabielos, Tiškevičiai ir kt. 

Dauguma buvusių medinių dvaro pastatų po 1831 m. gaisro 
atstatyti mūriniais. Tarpukariu čia veikė vaikų globos namai, 

sovietmečiu - žemės ūkio institutas.  

Labai gražus, tačiau labiausiai apleistas šio maršruto objektas. 
Belvederio rūmus 1830 m. čia pastatė Kleopas Burba, juos 

projektavo prancūzas architektas. Už dalyvavimą 1863 m. sukilime 
K. Burba buvo sušaudytas, vėliau jį valdė jo palikuonė. Tarpukariu 

dvaras išparduotas, taip ir neatsigavo. Dabar jis privatus, tačiau 
netvarkomas. 

Seredžiaus piliakalnis dar vadinamas Palemono kalnu - legenda 
sako, kad čia palaidotas legendinis Lietuvos įkūrėjas, Romos 
kunigaikštis Palemonas. 13-15 a. čia stovėjo Pieštvės pilis. 
Palemono kalnas buvo laikomas šventa senovinių apeigų vieta. O 
dabar nuo jo atsiveria puikus vaizdas į Nemuną.

Koordinatės: 55.0778, 23.2782. Iki kito objekto: 0,7 km.

D.   Veliuonos piliakalniai

Dar du piliakalniai Nemuno pakrantėje, nuo kurių atsiveria 
puikus vaizdas. Vienas iš dviejų piliakalnių vadinamas Gedimino 
kapu - laikoma, kad čia mūšio metu žuvo kunigaikštis. Greta jo 
stovi Pilies kalnas - manoma, kad  15 a. čia galėjo stovėti mūrinė 
pilis.

C.   Belvederio dvaras

A. Raudondvario dvaras
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E.   Veliuonos dvaras

Koordinatės: 55.0804, 23.2786. Iki kito objekto: 11,4 km.

Koordinatės: 55.0968, 23.1304. Iki kito objekto: 10 km.

Koordinatės: 55.0991, 22.9866. Gero kelio namo!

F.  Raudonės pilis

G.   Panemunės pilis

Antra dalis

Vienintelis medinukas šiame maršrute - autentiški 19 a. Zalieskų 
rūmai. Ilgą laiką čia veikė kraštotyros muziejus, bet dėl prastos 

dvaro būklės dabar jis iškeltas. Beje, su dvaru siejasi žymios 
istorinės asmenybės: Veliuonos miestelį 16 a. Žygimantas 

Augustas užrašė Barborai Radvilaitei, vėliau dvarą valdė karalienė 
Bona Sforca. 

Šią tikrą pilį (ji tikrai verta vadintis ne dvaru, o pilimi) 1610 m. 
pastatė vengrų kilmės dvarininkas Eperješas, tačiau vėliau pilis 

ne kartą buvo pertvarkyta. 18 a. pabaigoje pilis atiteko LDK 
vėliavninkui Antanui Gelgaudai, kuris buvo vyriausiuoju 1831 m. 

sukilimo vadu Lietuvoje. Po sukilimo, žuvus Gelgaudai, pilis 
apleista. Dabar čia veikia restoranas ir viešbutis.

16 a. pilis su tikru bokštu, į kurį dar ir galima įsilipti. Po Žalgirio 
mūšio dalis palei Nemuną įsikūrusių pilių sunyko, tačiau apie 16 
a. jos vėl atsikūrė, labiau kaip reprezentacinės dėl prekybos, 
vykusios Nemunu. Viena tokių būtent ir yra Raudonės pilis. Pilį 
pastatė prūsas Kiršenšteinas. Pilis turėjo ir antą, didesnį bokštą, 
bet per karą jį susprogdino vokiečiai.

Jeigu patiko šis maršrutas ir jo formatas, išbandykite “Nuotykiai su Lietuvon.lt” 
maršrutų prenumeratą - kas mėnesį vos už €3 gausite po 2 keliauti paruoštus 

maršrutus. Prenumeruoti galite čia: www.patreon.com/lietuvon.   

http://www.patreon.com/lietuvon
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Maršrutą sudarė: atradimų žemėlapis Lietuvon.lt. 

Visus “Laisvės TV” projekto “Krazy Lithuania” maršrutus ateityje rasite adresu  
www.lietuvon.lt/krazy.  

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

Maršrutams panaudotos asmeninio archyvo bei turizmo informacijos centrų 
nuotraukos. 

Nei sudarant maršrutą, nei filmuojant “Krazy Lithuania” treilerius, nė vienas 
Holivudo personažas nenukentėjo. 

Gero kelio!

KAIP NAUDOTIS MARŠRUTO ŽEMĖLAPIU TELEFONE KELIAUJANT: 

Jūsų tikslas: atsidaryti maršrutą su Google Maps programėle telefone: 
 1 Atsidarykite šiame dokumente nurodytą maršruto nuorodą savo telefone. 
 2 Atsidarius Google Maps naršyklėje, spauskite ant savo vardo ikonos viršutiniame dešiniajame 

kampe arba ant “Sign in” / “Prisijungti”. 
 3 Prisijunkite prie savo Google paskyros ir maršrutų žemėlapis automatiškai turėtų būti atidarytas 

Google Maps programėle telefonu. 

Alternatyva jei nepavyktų: Kompiuteriu prisijungę prie savo Google paskyros, atidarykite maršrutų 
žemėlapio nuorodą. Ten viršutiniame kairiajame kampe raskite žvaigždutę - ją paspaudę, išsaugosite 
maršrutą prie savo žemėlapių. Tuomet atsidarykite Google Maps programėlę telefone, eikite į Meniu —
> Jūsų vietos —> Žemėlapiai —> Maršrutas nr. X. Taip visda galite įjungti arba išjungti norimą 
maršruto sluoksnį ant Google Maps programėlės.

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

