


Atvykę į Gegužinės mišką, 
gerėsitės vaizdinga gamta:  
medžiais, samanomis, senai- 
siais apkasais, o vasaros laiku 
džiugins sezoninės uogos. Ne- 
sistebėkite, jei vaikščiodami 
rasite ne vieną šovinio gilzę, 
mat anksčiau čia vykdavo ka- 
rinės pratybos. Šiame maršru- 
te aplankysite net šešis ežerus: 
Bedugnį, Kovinę, Varležerį, Bal- 
tą, Juodą ir Neprėkštą. Šiltuo- 
ju metų sezonu maudymuisi 
rekomenduojame rinktis Be-
dugnio ir Neprėkštos ežerus, 
nes čia yra saugūs krantai įli- 
pimui į vandenį. Prie Bedugnio 
ežero rasite sutvarkytą aikš- 
telę, kurioje galėsite įsikurti 

dienai ar nakvynei su palapine. Baigę maršrutą galite nuvažiuoti į kitą Neprėkš- 
tos ežero pusę. Ten esančioje to paties pavadinimo gyvenvietėje įrengtame  
paplūdimyje galėsite poilsiauti.

Aplink šešis ežerus 
Gegužinės miške01

54.987602, 24.471627 13 km
Sudėtingumas



Kapitoniškių 
pažintinis takas 02

54.859034, 24.214676 15 km
Sudėtingumas

Kelionė prasideda Rumšiškėse prie valčių 
nusileidimo vietos, o baigiasi Mergakalnio 
regykloje. Šis takas yra šalia Kauno marių, 
tad gamtos ir vandens tikrai netruks. Eidami 
aplankysite Kapitoniškių kyšulį, Dovainonių 
piliakalnį, Kapitoniškių-Dovainonių pilkapius 
bei aukščiausią Kauno marių atodangą –  
Mergakalnį (42 metrai), nuo kurio atsiveria 
gražus vaizdas į Paukščių salą ir Kruonio HAE.

Kapitoniškių 
kyšulys 

Dovainonių
piliakalnis

Mergakalnio
regykla

Kapitoniškių, 
Dovainonių pilkapiai



Mažųjų 
Vladikiškių 

kapinės

Strošiūnų
teriologinis 

draustinis

Sąjūdžio 
25-mečio 

parkas

Šis maršrutas – tai pasivaikš- 
čiojimas mišku, gamtos mylė-
tojams. Maršruto pradžia – 
Mažųjų Vladikiškių kapinės 
(aikštelėje patogu palikti au-
tomobilį). Kapinėse išlikęs ne 
vienas senas antkapis, skirtas 
kadaise šiuos kraštus valdžiu- 
siems Romeriams. Toliau mar- 
šrutas driekiasi miško takais ir 
takeliais, patenkama į Stro- 
šiūnų teriologinį draustinį, kur 
saugomos miegapelės, taip 
pat praeinama pro Sąjūdžio 
25-mečio parką. 

Strošiūnų šilas03
54.826102, 24.461489 7 km

Sudėtingumas



Pasivaikščiojimas 
po Kaišiadoris 04

54.855514, 24.442589 5 km
Sudėtingumas

Maršrutas prasideda nuo miesto pasi- 
sveikinimo su atvykstančiais – freskos 
„Bučinys“. Einant toliau prieisite Algirdo 
Mykolo Brazausko parką. Greta parko  
rausvų plytų pastatas - Kaišiadorių vys-
kupijos kurija. Čia pat, netoliese -  palai-
mintojo Teofiliaus Matulionio freska. 
Miesto centre – Kaišiadorių Kristaus at- 
simainymo katedra, kurioje galite ap- 
lankyti Dievo Gailestingumo ir Teofi- 
liaus Matulionio koplyčias (katedra būna 
atrakinta ne visada). J. Biliūno gatvėje, 
26 numeriu pažymėtame name rasite 
Brazauskų namus-muziejų. Prieš perli-
pant geležinkelio tiltą galite aplankyti 
tremtinių paminklą ir tada nueiti prie 
senojo vandens bokšto bei geležinkelio 
stoties, kurios statyba paskatino dabar-
tinio Kaišiadorių miesto įsikūrimą. 
Jei atvykstate traukiniu, maršrutą siū- 
lome pradėti nuo geležinkelio stoties ir 
keliauti link freskos „Bučinys“. 

Freska 
„Bučinys“

Algirdo
Brazausko 

parkas

Kaišiadorių
katedra

Aikštė

Pal. T. M.
freska

KTVIC

Gel. vandens 
bokštas

Tremtinių 
paminklas

Geležinkelio 
stotis

Brazauskų šeimos 
namai-muziejus



Maršrutas prasideda šalia moderniai re-
konstruoto Kaišiadorių miesto stadiono. 
Eidami miško pakraščiu dešinėje pusėje 
pamatysite pramintą takelį, kuris nuves jus 
prie didžiausio miesto ąžuolo, kurį vietiniai 
vadina „Meilės ąžuolu“. Keliaudami miško 
taku tolyn, kiek kairiau, pasieksite Girelės 
poilsiavietę. Norint tęsti kelionę toliau reikia 
pereiti į kitą Gedimino gatvės pusę. Ten 
prieisite Girelės II tvenkinį. Šalia jo įrengtas 
paplūdimys, sporto aikštynas, vaikų žai- 
dimų aikštelė. Tvenkinį galėsite apeiti ratu. 

Kaišiadorių 
miesto gamta

54.858722, 24.436533 7 km
Sudėtingumas
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Girelės I 
tvenkinys

Girelės 
miško 
ąžuolas

Girelės 
poilsiavietė

Paplūdimys,
sporto aikštelės

Girelės II 
tvenkinys



Statkūniškių 
pasivaikščiojimo 

takas

Žaslių
istorinis 
centras

Leopoldo
Godovskio
bareljefas

Naujaežerio 
akmuo su 
ženklais

Šv. Jurgio 
bažnyčia

Žasliai – miestelis
tarp keturių ežerų 

4,5 km
Sudėtingumas

Žasliai Jus pasitiks ežerais, pasiūlys 
susipažinti su tradiciniais amatais 
ir įvairiausiomis edukacijomis. Marš- 
rutą siūloma pradėti nuo Statkū- 
niškės ežero. Miestelio centre  galė- 
site pamatyti šv. Jurgio bažnyčią 
ant piliakalnio ir pasigėrėti gamtos 
grožiu nuo šventoriaus. Pagrindinė- 
se gatvėse pamatysite išlikusios 
žydų architektūros fragmentų. Žas- 
lių aikštėje stovi paminklas „555“, 
skirtas miestelio jubiliejui paminėti. 
Kažkada čia buvo ir filmavimo aikš- 
telė – aikštėje Lietuvos kino studija 
filmavo senąjį „Tadą Blindą“.

06
54.873439, 24.586774

Statkūniškių
ežeras

Limino
ežeras



Darsūniškis – miestelis 
šalia Nemuno 

54.730349, 24.110354 5,5 km
Sudėtingumas

07

Darsūniškis - vienintelė gyven- 
vietė Lietuvoje, turinti vartus prie 
kiekvieno į ją atvedančio kelio. 

Tuo galėsite įsitikinti pasivaikščio-
jimo metu. Pažintį su Darsūniškiu 

siūlytume pradėti nuo šv. Kazimie-
ro vartų, o baigti - bendruomenės 
tvarkomoje poilsiavietėje. Maršru-

tas primena ištęstą ovalą. Pagrin- 
dinėje, Vytauto Didžiojo gatvėje, 

matysite bažnyčią, bendruomenės 
namus ir šv. Kazimiero bei šv. Agotos 
vartus. Eidami pylimu matysite bu-

vusią dvarvietę, pasigrožėsite Nemu-
no platybėmis. Norėdami aplankyti 

šv. Jurgio vartus ir paragauti Liutikos 
mineralinio šaltinio vandens, turėsite 
šiek tiek paeiti šv. Jurgio gatve. Dabar-

tiniuose Darsūno namuose yra buvu- 
sios Darsūniškio mokyklos muziejaus 

eksponatų, tad paskambinus šiais tel.  
+370 616 84425, +370 657 33732, galima 
patekti į vidų ir pasižvalgyti.

Šv. Agotos
vartai

Švč. Mergelės 
Marijos ėmimo
į dangų bažnyčia

Šv. Jurgio
vartai

Mineralinis 
šaltinis

„Liutika“

Piliavietė

Šv. Kazimiero
vartai

Nemunas

Darsūniškio 
parkas ir 
poilsiavietė

Darsūno namai,
muziejukas



Gastilonių 
pažintinis takas 

3 km
Sudėtingumas

Šis gamtinis takas prasideda nuo 
storiausios Lietuvoje pušies, kuriai  
yra apie 400 metų. Nuo pušies 
eisite link Kauno marių, prieisite 
apleistą stovyklą, o vėliau kilsite 
link Gastilonių atodangos. Teks 
įveikti ne vieną pakilimą, bet užli-
pus ant atodangos – vaizdas viską 
atpirks. Vaikštant šiuo taku rasite 
ne vieną mįslę – tuo pasivaikščio-
jimas taps įdomesnis.

08
54.873416, 24.148069 

Rumšiškių 
miško pušis

Apleista 
 stovyklavietė

Kauno
marios

Gastilonių
atodanga

Gastilonių
ąžuolas

Žaibo
 trenktos 

pušys

Gastilonių
gūbrys



Žiežmarių
istorinis 
centras

Sinagoga

Žiežmarių
poilsiavietė

Buvęs 
magazinas

Šv. 
apaštalo
Jokūbo 

bažnyčia

Buvęs 
aludininko 

namas

Strėva

Buvęs kino 
teatras 
„Aušra“

Istorinis maršrutas, kuris supažindins Jus 
su svarbiais Žiežmarių miesto pastatais. 
Vaikščiodami aplankysite Žiežmarių si- 
nagogą, dvarą, buvusį magaziną, kino 
teatrą „Aušra“, aludininko namą – visi 
šie pastatai galėtų daug papasakoti 
apie miesto istoriją (pastatai privatūs, 
pasižvalgoma tik iš išorės). Pasivaikščio-
kite seniausiomis, dar nuo XVII amžiaus 
pradžios susiformavusiomis, Trumpąja ir 
Gėlių gatvėmis. Restauruota Žiežmarių 
sinagoga naujai atvėrė duris 2021 m., joje 
vyksta parodos, koncertai, kiti renginiai. 
Dėl apsilankymo sinagogoje skambinti 
tel. +370 637 36384.

Pasivaikščiojimas 
Žiežmarių mieste 

54.804228, 24.442918 3 km
Sudėtingumas

09

Žiežmarių 
dvaras



Juozapo 
maršrutas 

12 km
Sudėtingumas

Tai piligriminis teminis maršrutas, 
siejamas su šv. Juozapu. Keliau-
jant galima apmąstyti šv. Juozapo 
gyvenimą ir atrasti tai, ką norėtu-
mėte panaudoti savo gyvenime, 
tėvystėje, tarpusavio santykiuose, 
darbe. Maršrutą pradėti galima nuo 
Guronių kaime esančios kardinolo 
V. Sladkevičiaus tėviškės – Rožinio 
slėpinių parko. Čia, aikštelėje, galima 
palikti automobilį ir keliauti miško, 
kaimo keliais iki Kaišiadorių kate-
dros. Pakeliui pamatysite koplyčią 

10
54.840685, 24.566155 

partizanų atminimui, senąjį geležin-
kelio viaduką. Netoliese bus Gudie- 
nos poilsiavietė, kurioje galima at-
sikvėpti. Iš Kaišiadorių į Guronis grįžti 
atgal galima traukiniu (išlipti Žaslių 
geležinkelio stotyje).

Rožinio 
slėpinių 
parkas

Kaišiadorių
Kristaus 
Atsimainymo
katedra

Gudienos 
poilsiavietė

Kaišiadorių 
viadukas

Partizanų
koplyčia



ATMINTUKAS ŽYGEIVIAMS

Nepalikime šiukšlių – tai ką atsinešame – išsineškime. 

Keliausime miškais, saugomomis teritorijomis – tausokime gamtą: nelaužykime 
medžių, neardykime miško paklotės – tai gamtos namai, elkimės kaip kultūringi 
svečiai.

Suoleliai, šiukšliadėžės, stendai skirti visiems -  nelaužykime ir negadinkime.

Parengė Viktorija Kanapinskaitė.

Nuotraukos: 
Giedrės Streikauskaitės, Andrejaus Tomenko, 
Sauliaus Jankausko ir Viktorijos Kanapinskaitės.

Išleido Kaišiadorių turizmo ir verslo 
informacijos centras, 
Gedimino g. 55, Kaišiadorys.

2023 m.

PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO KELIAI

Kitus maršrutus rasite čia:
www.kaisiadorysinfo.lt

KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS


