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KELIONIŲ PO LIETUVĄ MARŠRUTAS

PILIŲ KELIAS

Tai vienas lengviausių, bet kartu ir gražiausių maršrutų Lietuvoje - viename kelyje
palei Nemuną galima rasti net keletą dvarų ir pilių. Ir kiekvienas jų vertas bent
valandos ar dviejų - todėl šis maršrutas nuo Kauno iki Jurbarko puikiai tiks
vasariškam savaitgalio pasivažinėjimui.
Tiek gynybinių įtvirtinimų čia atsirado neatsitiktinai - piliakalniai, dvarai ir pilys čia
buvo statomi, kadangi Nemunas dažnai buvo riba, trukdanti efektyviai pulti
priešui, todėl visa Panemunė nusėta gynybai skirtais statiniais.
Naudokite šį maršrutą telefone arba atsispausdinkite jį - kaip patogiau, ir pirmyn
į kelionę. Turėkite asmens dokumentą - tai pasienio ruožas.
KĄ APLANKYSITE:

A.
B.
C.
D.
E.

Raudondvario dvaras
Vilkija
Seredžiaus piliakalnis
Belvederio dvaras
Veliuonos piliakalniai

F.
G.
H.
I.
J.

Veliuonos dvaras
Raudonės pilis
Panemunės pilis
Jurbarko dvaras
Jurbarko tiltas

Aktyvus maršruto žemėlapis - spauskite čia: https://bit.ly/3gjlAOr

Jurbarkas

Kaunas

PILIŲ KELIAS

90 km - tik tokio ilgio šis maršrutas, bet neapsigaukite stosite dažnai, todėl greitai šios atkarpos nepervažiuosite.

Reikės mažiausiai dienos, idealu - visas savaitgalis. Tiek laiko
planuokitės šio maršruto įveikimui.

Kelias visur labai geras - neturėsite jokių problemų.

Nakvynė pilyje? O gal kaimo turizmo sodyboje su vaizdu į
Nemuną? Nors kempingų čia ir nėra, bet rasti nakvynės vietų
įmanoma, nors ir nėra lengviausia užduotis - gali tekti
pavažiuoti ir toliau už Jurbarko.

Raudondvario dvaras ir Panemunės pilis jau siūlo galimybę
išbandyti maistą juose - pasinaudokite. Pakeliui bus ir dar
vienas kitas maitinimosi taškas.

Pasakokite vaikams apie pilis ir jų istorijas - taip sudominsite
šia kelione.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.

SAVAITGALIO MARŠRUTAS - PILIŲ KELIAS

A → Raudondvario dvaras

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.

B → Vilkija

Tai - jaukus, Vytauto Didžiojo laikus menantis kalnų miestelis Kauno rajone. 1969
m. Vilkija pripažinta vietinės reikšmės urbanistikos paminklu, kurio unikaliam
pavidalui įtakos turėjo vietovės reljefas ir Nemuno upės vanduo. Turint valandėlę,
rekomenduojama stabtelti prie aukščiausios miestelio vietos, Šv. Jurgio
bažnyčios, ir užlipti į čia pat įrengtą apžvalgos bokštą, nuo kurio atsiveria vaizdas į
Nemuno vingius..

C → Seredžiaus piliakalnis

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.

D → Belvederio dvaras

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.

E → 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.

Maršruto tęsinys kitame lape →

SAVAITGALIO MARŠRUTAS - PILIŲ KELIAS

F → Veliuonos dvaras

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.

G → Raudonės pilis

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.

H → Panemunės pilis

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.

I → Jurbarko dvaras

Ant kairiojo Mituvos kranto Jurbarko mieste įsikūręs raudonų plytų mūro tvora
apjuostas įspūdingo grožio Jurbarko dvaras ir trisdešimties hektarų parkas. Iki šių
dienų išlikusios dvi dvaro oﬁcinos, pastatytos vėlyvojo klasicizmo stiliumi,
simetriška kompozicija. Dvare yra įsikūręs Jurbarko turizmo ir verslo informacijos
centras, skulptoriaus V.Grybo memorialinis muziejus ir dailės studija, o nuo 1991
m. čia veikia ir Jurbarko krašto muziejus.

J → Jurbarko tiltas

Jurbarko tiltas – tiltas per Nemuną, jungiantis Jurbarką su pietiniame upės
krante esančiais Kiduliais, Šakių ir Jurbarko savivaldybes. Tai ilgiausias (494 m
ilgio) automobilių tiltas Lietuvoje, kurio aukštis taip pat įspūdingas ir siekia 16 m.
2018 metais rugpjūčio mėnesį tiltui buvo suteiktas Lietuvos Šimtmečio vardas.

Maršruto pabaiga! Gero kelio namo!

PABAIGAI

Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?
Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos,
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).
Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską
galima atlikti ir telefonu.

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite

www.lietuvon.lt/telia

