Magiškasis Kauno
regiono septynetas!
Kelionių akcija
7 Kauno regiono savivaldybės ir
7 rekomenduojamos aplankyti
vietos kiekvienoje iš jų.

Esate prisiekę Kauno regiono
mėgėjai?


Taigi net 49 galimybės patirti
kvapą gniaužiančius nuotykius!
Mes jau dabar jums pavydime!



Ko reikia, kad
dalyvautumėte?
Aistros pažinti naują
arba prisiminti seną!

Ko reikia, kad
laimėtumėte?
Gerai praleisto
laiko įrodymų!

Dievinate naujoves, kultūrą, istoriją,
tradicijas ir paveldą? Tuomet akcija
„Magiškasis Kauno regiono septynetas“ –
kaip tik jums!

Kaip dalyvauti?



Aplankykite jums įdomiausias Kauno
regiono savivaldybių rekomenduojamas
vietas*, rinkite su kiekviena viešnage
susijusius įrodymus ir siųskite juos mums
kaunoregionas@krda.lt arba paštu
VšĮ Kauno regiono plėtros agentūrai,
Laisvės al. 46, 44246 Kaunas.


Pagrindinis prizas –

nakvynė 2 asmenims viename iš
Kauno regiono viešbučių su vakariene ir SPA malonumais!






Akcijos trukmė –
2017 m. balandžio 2 d.–
2017 m. spalio 31 d.

* Daugiau informacijos rasite Kauno regiono plėtros
agentūros „Facebook“ paskyroje ir interneto puslapyje
www.krda.lt


Įrodymai?

Lankytojų
bilietai
– Asmenukės
Kolekcionuokite
lankytojo
– Nuotraukos
– Draugai – Šeima
bilietus arba asmenukes!
– #KAUNOREGIONAS – #BIRŠTONAS –
#JONAVA – #KAIŠIADORYS – #KAUNO
RAJONAS – #KĖDAINIAI – #PRIENAI –
#RASEINIAI – MES  KAUNO REGIONĄ
– Lankytojų bilietai – Asmenukės
– Nuotraukos – Draugai – Šeima
– #KAUNOREGIONAS – #BIRŠTONAS –
#JONAVA – #KAIŠIADORYS – #KAUNO
RAJONAS – #KĖDAINIAI – #PRIENAI –
#RASEINIAI – MES  KAUNO REGIONĄ
– Lankytojų bilietai – Asmenukės
– Nuotraukos – Draugai – Šeima
– #KAUNOREGIONAS – #BIRŠTONAS –



BIRŠTONAS

1
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BIRŠTONO PILIAKALNIS (VYTAUTO KALNAS)

Vytauto parko pietrytinė dalis, Birštonas

Tai vienas aukščiausių (šlaitų aukštis siekia iki 40 m) ir žinomiausių piliakalnių
Lietuvoje. XIV a. pabaigoje ant piliakalnio stovėjo medinė Birštono pilis.
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KURHAUZAS

B. Sruogos g. 2, Birštonas
2

Kurhaus (vok.) – poilsio namų koncertų, šokių salė su bufetu. Birštono kurhauzas
yra vienas iš nedaugelio išlikusių tokio tipo pastatų Lietuvoje, 2006 m. įrašytas į
architektūros paveldo objektų sąrašą. Čia vyksta koncertai, konferencijos, meno
parodos.
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JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS

Basanavičiaus g. 3, Jonava, tel. (8 349) 52 335, jonavosmuziejus@gmail.com,
www.jonavosmuziejus.lt. Įėjimas nemokamas
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KAUNO GATVĖ JONAVOJE

Geriausiai išlikusi senojo Jonavos miesto gatvė su žaviais žydų pirklių ir amatininkų namukais. Iki pat Antrojo pasaulinio karo Jonava buvo pirklių miestas,
kurio net 70–80 proc. gyventojų sudarė žydai.

Buvette (pranc.) – statinys ant mineralinio šaltinio, iš kurio imamas trykštantis
mineralinis vanduo. 1879 m. atrastas ir ištirtas šaltinis pavadintas „Vytauto“ vardu. 1960 m. hidrogeologai atrado mineralinio vandens šaltinį, chemine sudėtimi panašų į istorinio šaltinio skonį. Šiandien šis vanduo tiekiamas tik į Geltonąją
biuvetę Vytauto parke.

Tai vieta, nuo kurios prasideda Jonavos istorija. Kriptoje palaidoti miesto įkūrėjai didikai Kosakovskiai: bažnyčios fundatorius J. K. Kosakovskis, Napoleono
adjutantas J. A. Kosakovskis, paskutinysis LDK didysis etmonas S. Kosakovskis.
Šv. Jokūbo bažnyčia įtraukta į Lietuvos piligriminio kelio maršrutą.
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Birštono kurorte vadovaujamasi unikalia vokiečių dvasininko Sebastiano Kneipo XIX amžiuje sukurta sveikatos filosofija, kuri remiasi 5 elementų sistema:
vandens, judėjimo, vaistažolių ir harmonijos terapija bei sveika mityba. KNEIPO
SODAS skirtas procedūroms su šaltu vandeniu organizmui grūdinti, imuninei
sistemai stiprinti.

Koordinatės 55.018548, 24.107462

Gamtiniu atžvilgiu Mažųjų Žinėnų piliakalnis – viena įspūdingiausių vietų
rajone. Upės paplautame piliakalnio šlaite atsiveria 43 m aukščio skardis su
puikiu vaizdu į Neries slėnį ir salas.
12

MINERALINIO VANDENS PAVILJONAS „BIRUTĖS VILA“

B. Sruogos g. 1 A, Birštonas. Įėjimas nemokamas.

Paviljono tikslas – pritaikyti mineralinį vandenį sveikatinimui. Viloje yra mineralinio vandens baseinas, fontanas, vandens garinimo siena, čia galima ilsėtis,
mankštintis, gurkšnoti vaistažolių arbatą. Paviljonas yra uždaras, todėl jame lankytis galima visais metų laikais.
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CENTRINIS MIESTO PARKAS

Tai 25 ha ploto miškas mieste, pritaikytas tiek aktyviam laisvalaikiui, tiek ir ramiam poilsiui. Jame įrengti sporto, skulptūrų, dviračių ir poilsio takai bei aikštelės. Šalia parko įrengta Vasaros estrada, kurioje vyksta įvairūs renginiai. Greta
auganti ilgaamžė pušis įtraukta į saugotinų gamtos paminklų sąrašą.
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MINERALINIO VANDENS GARINIMO STATINYS „DRUSKUPIS“
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KULVIEČIO OBELISKAS

Koordinatės: 55.086916, 24.157255
Iš Jonavos rajone esančių Kulvos apylinkių yra kilęs žymiausias XVI a. Lietuvos
šviesuolis, lietuviškosios raštijos ir aukštojo mokslo šalyje pradininkas Abraomas Kulvietis. Jam atminti skirtas obeliskas žymi aukščiausią rajono vietą
– 117 m virš jūros lygio iškilusio ozo viršūnę.
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MAŽŲJŲ ŽINĖNŲ PILIAKALNIS

Birutės g. 16, Birštonas (šalia Kurhauzo)
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JONAVOS ŠV. JOKŪBO BAŽNYČIA IR KOSAKOVSKIŲ KRIPTA
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Vilniaus g. 13, Jonava, tel. (8 349) 54 842, www.jokuboparapija.lt. Dėl kriptos
lankymo kreiptis į parapijos raštinę.

KNEIPO SODAS
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XIX a. pradžioje buvo nutiestas pašto kelias, sujungęs Sankt Peterburgą su
Varšuva. Visame šiame ruože kas 15–20 km išdėstytos arklių pašto stotys, kur
keliautojai galėjo pailsėti, pasikeisti žirgus. Dabar šiame istoriniame pastate
veikia Jonavos krašto muziejus ir Turizmo informacijos centras.

B. Sruogos g. 3, Birštonas

4

4

BIUVETĖ

JONAVOS RAJONAS

ŽEIMIŲ DVARAS

Draugystės g. 28, Žeimiai, Jonavos r., tel. 8 610 02 855,
zeimiudvarosodyba@zeimiudvaras.lt, www.zeimiudvaras.lt
Žeimiai – seniausia Jonavos rajone minima gyvenvietė. Žeimių dvaras glaudžiai susijęs su Baro konfederacija, kuriai atminti skirta koplytėlė puošia
pagrindinę miestelio gatvę. Nuo jos einanti alėja veda į klasicistinį Žeimių
dvarą.
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Algirdo g./Kęstučio g., Biršonas
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Tai vienintelis Lietuvoje mineralinio vandens garinimo bokštas, kur galima mėgautis „jūrinio efekto“ oru. Atvirame originalios architektūros mineralinio vandens garinimo bokšte garintuvo sienomis tekantis mineralinis vanduo, veikiamas saulės ir vėjo, savaime garuoja pačiame bokšte bei 50–80 metrų spinduliu
aplink jį.

Skarulių g. 45, Jonava

SKARULIŲ BAŽNYČIA

XVII a. pradžioje statyta Skarulių bažnyčia pasižymi unikalia gotikos ir renesanso stilistikos darna. Bažnyčios interjerą puošia autentiškos XVII a. medinės
skulptūros ir seniausias Lietuvoje didysis altorius. Bažnyčioje vyksta įspūdingi
šv. Onos atlaidai, Pažaislio muzikos festivalio renginiai.
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KAIŠIADORIŲ RAJONAS
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LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS

Didžiausias Lietuvoje, Baltijos šalyse ir vienas didžiausių muziejų po atviru dangumi Europoje (195 ha ploto, daugiau nei 90 000 eksponatų). Muziejus atspindi XVIII a. pab.–XX
a. pirmos pusės visų Lietuvos regionų valstiečių ir miestelėnų buitį. Vyksta edukacijos,
renginiai, susiję su papročiais ir kalendorinėmis šventėmis.

Vos 9 km nuo Kauno nutolęs, aukštutinėje Nevėžio terasoje įsikūręs Raudondvario
dvaro architektūrinis ansamblis – rūmai ir kiti gyvenamieji bei ūkiniai pastatai, parkas. Kiekvieno lankytojo akį patrauks šalia rūmų pastatytos dvaro oficinos, oranžerija,
arklidės, ledainė.
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VINCENTO SLADKEVIČIAUS TĖVIŠKĖ

PADALIŲ KELTAS (Padalių–Čiobiškio keltas)

Tel. 8 610 42 112, ciobiskiokeltas@gmail.com, www.ciobiskiokeltas.lt.
Gegužės–lapkričio mėn. veikiantis keltas atšventė 80 metų jubiliejų. Kitą krantą keltas
pasiekia dėl tekančios upės srovės. Tai vienintelis lyninis keltas, išlikęs Lietuvoje, kuris
reguliariai kelia keleivius ir transporto priemones tarp Padalių (Kaišiadorių r.) ir Čiobiškio (Širvintų r.).
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RAUDONDVARIO DVARO ANSAMBLIS

Pilies takas 1, Raudondvaris, Kauno r.
Tel. 8 656 50 755, raudondvariodvaras@gmail.com, www.raudondvariodvaras.lt

Lietuva per visą istoriją turėjo tik tris kardinolus lietuvius – vienas iš jų gimė Žaslių
parapijoje, Guronių kaime. Šalia dviejų legendomis apipintų kalvų stovėjo būsimo kardinolo namai. Sodyba, deja, neišliko – jos vietoje pastatytos 5 koplytėlės, Švč. Mergelės
Marijos statula, koplyčia.
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L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškių mstl., Kaišiadorių r.
Tel. (8 346) 47 392, info@llbm.lt, www.llbm.lt.

Guronių k., Kaišiadorių r., tel. 8 600 56 206, rekolekcijos@sje.lt, www.sje.lt
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KAUNO RAJONAS

KAIŠIADORIŲ KRISTAUS ATSIMAINYMO KATEDRA
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ANTANO IR JONO JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

Kauno mažoji g. 2, Vilkija, Kauno r.
Tel. (8 37) 55 64 00, www.krmuziejus.lt/a-ir-j-jusku-etnines-kulturos-muziejus/
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TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS-MUZIEJUS

Raguvos g. 6, Biliūnų k., Raudondvario sen., Kauno r.
Tel. 8 656 13 675, www.krmuziejus.lt/tradiciniu-amatu-centras/
XIX–XX a. technikos paveldo ir etninės kultūros ekspozicija įkurta po atviru dangumi.
Eksponuojami surinkti Lietuvoje ir užsienyje pagaminti varikliai, žemės ūkio technika,
automobiliai, motociklai, brikos. Taip pat galima susipažinti su krašto etniniu paveldu.
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1913 m. pradėtus statybos darbus nutraukė Pirmasis pasaulinis karas. Statybos baigtos
tik 1932 m. 2015 m. atidaryta Dievo gailestingumo koplyčia, kur saugomos Šv. Jono
Pauliaus II ir Šv. Faustynos relikvijos. Kriptoje palaidoti arkivyskupas Teofilius Matulionis ir vyskupas Juozapas Kukta.

Prof. Tado Ivanausko dėka Obelynėje sukaupta viena turtingiausių šalies dendrologinių kolekcijų, kurioje 250 rūšių ir formų lapuočių. 1958 m. šis parkas paskelbtas
gamtos paminklu. 1986 m. parkui suteiktas respublikinės reikšmės gamtos paminklo
statusas.
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ŽEMAITKIEMIO DVARAS

Vytauto g. 38, Žaslių mstl., Kaišiadorių r., tel.: (8 346) 20 274, 8 640 35 788,
zasliukc@kaisiadorys.lt, www.zasliukc.lt

Žemaitkiemio k., Babtų sen. Kauno r., www.senasdvaras.lt.
Dėl lankymo susitarti tel. 8 687 18 414

2016 m. duris atvėręs centras teikia edukacines programas – tai žaslietiško kugelio kepimas, šakočio ir duonos kepimas, šiaudinių sodų, lėlių gamyba, senasis karpymas. Senovėje Žasliai garsėjo amatais ir įvairiais verslais. Amatų centre susipažinsite su buvusia
miestelio kasdienybe.

XVI amžiuje dvarą įkūrė Šiukštos. Nepriklausomos Lietuvos laikais dvarą nupirko generolas Vladas Nagevičius. Verslininkas Mindaugas Šventoraitis 1999 m. įsigijo dvarą
ir ėmėsi atgaivinti šį turtingą meno ir kultūros centrą. Vyksta elitinio meno renginiai
– Pažaislio muzikos festivalio koncertai, plenerai. Dvaras garsėja senosios transporto
technikos kolekcijomis.
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BRAZAUSKŲ NAMAI-MUZIEJUS

J. Biliūno g. 26, Kaišiadorys, tel. (8 346) 51 747, info@kaisiadoriumuziejus.lt,
www.kaisiadoriumuziejus.lt.
Tai pirmasis buvusio Lietuvos prezidento Algirdo Brazausko projektuotas ir statytas namas. Prezidentas kartu su broliu Gerardu čia augo, mokėsi, padėjo savo tėvams Sofijai
Peresilevičiūtei-Brazauskienei ir Kazimierui Brazauskui, čia gyvenusiais iki pat mirties.
Išlikę baldai, nuotraukos, rankraščiai. Vyksta įvairūs renginiai, vedamos ekskursijos.

KAIŠIADORIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
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Gedimino g. 48, Kaišiadorys, tel.: (8 346) 60 466,8 672 48 327,
turizmas@kaisiadorys.lt, http://turizmas.kaisiadorys.lt.

Čia gausite informaciją apie Kaišiadorių lankytinas vietas, nakvynę, maitinimą. Centro
darbuotojai padės suorganizuoti kelionę ir sudarys maršrutus. Galėsite po rajono lankytinas vietas keliauti individualiai arba kartu su centro gidu.
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TADO IVANAUSKO SODYBA OBELYNĖS PARKE

Obelynės g. 8, Ringaudų sen., Kauno r., www.krmuziejus.lt/obelynes-sodyba/
Dėl lankymo susitarti tel.: (8 37) 44 960, 8 606 82 788

ŽASLIŲ TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS

23

Muziejus įrengtas 300 metų atšventusiame Vilkijos pastate – seniausioje klebonijoje
Europoje, kurioje ir gyveno XIX a. kunigas, tautosakos rinkėjas Antanas Juška, surinkęs
ir užrašęs apie 7 000 dainų bei daugiau kaip 30 000 žodžių lietuvių–lenkų žodynui.

Brazio g. 6, Kaišiadorys, tel.: (8 346) 52 404, 8 655 25 502,
kaisiadoriup@gmail.com, www.kaisiadoriuparapija.lt

19

22

25

26

KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS

Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., Kauno r., tel. (8 37) 38 30 71,
www.kaunomarios.lt

Susipažinsite su Kauno marių atsiradimo istorija, sužinosite iš marių dugno iškeltų
kaimų ir žmonių likimus, apžiūrėsite gamtinę ir etnografinę ekspozicijas. Sužinosite,
ką slepia žalios marių akys, kodėl fortai alsuoja gyvybe, kas yra „dugniečiai“, ką kepurėmis supylė milžinai, kokios yra marių spalvos ir balsai.
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VIKTORO RĖKLAIČIO VILA KAČERGINĖJE

Janonio g. 46, Kačerginė, Kauno r., www.kacergines.lt
Kačerginės kurorto direktorius, inžinierius V. Rėklaitis medinę vilą pastatė 1934 m.
Sovietmečiu joje veikė ambulatorija. 2016 m. vila restauruota, joje įsikūrė Kačerginės
seniūnijos administracija, veikia miestelio muziejus, Turizmo informacijos centro filialas.
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KĖDAINIŲ RAJONAS

29

29

Bažnyčią fundavo kunigaikščiai Radvilos, ji baigta statyti XVII a. viduryje. Renesanso stiliaus
bažnyčia išliko beveik nepakitusi. Tai viena seniausių ir didžiausių protestantiškų bažnyčių buvusios Abiejų Tautų Respublikos teritorijoje. Itin įspūdinga Nyderlandų manierizmo
stiliaus ąžuolinė sakykla ir ąžuolo paneliai. Kunigaikščių Radvilų mauzoliejuje saugomi 6
sarkofagai – XVII a. nacionalinės reikšmės dailės ir istorijos paminklai.

Muziejus įkurtas pedagogo, visuomenės veikėjo, pirmojo Prienų elektros tinklų
bendrovės direktoriaus Cezaro Pšemeneckio namuose. Čia susipažinsite su Prienų krašto istorija, tautodaile, buitimi, sužinosite apie žymiausius Prienų krašto
žmones. Vyksta įvairios edukacijos.

MINARETAS

Minaretas pagal savo paskirtį – kviesti maldai – niekuomet nebuvo naudojamas. Aivaną,
mečetę ir minaretą apie 1880 m. pastatė valdų savininkas vokiečių kilmės rusų armijos
generolas grafas Eduardas Totlebenas. Minaretas rekonstruotas, prie jo galite patekti per
senąjį peizažinį XIX a. parką nutiestais takais arba per geležinkelio pervažą.

Šioje vietoje XIX a. pab.–XX a. pradžioje gyveno pamaldžios moterys (davatkėlės), kurios slapta, nepaklusdamos buvusiai politinei santvarkai, ruošė aplinkinių kaimų vaikus Pirmajai Šv. Komunijai, taip ugdydamos pilietiškumą ir meilę
savo tautai bei kraštui.

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ BAŽNYČIA

Trakų g. 9, Stakliškių k., Prienų r., tel.: (8 319) 61 307, 8 698 52 907,
info@midus.lt; www.midus.lt

Vietos gyventojai liuteronų bažnyčią kartais vadina vokiečių bažnyčia. Baigta statyti 1679
m. Bažnyčia vertinga santūriomis renesansinėmis formomis – šio stiliaus paminklų išliko
nedaug. Interjere – unikalios XVII a. freskos. Tai vienintelis atvejis Lietuvoje, kad liuteronų
bažnyčia būtų taip išpuošta sienine tapyba.

Organizuojamos ekskursijos ir degustacijos. Svečiai išgirs senojo gėrimo istoriją,
pamatys įmonės rūsius ir susipažins su gamybos technologijomis. Neseniai restauruotame XIX a. salyklo džiovyklos bokšte įkurtas Midaus muziejus.

MIKALOJAUS DAUKŠOS ĄŽUOLAS

Tai seniausias Kėdainių miesto ąžuolas (skersmuo – 1,70 m, apimtis – 5,4 m, aukštis – 23
m). Pasakojama, kad jį pasodino Kėdainiuose apie 1527 m. (?) gimęs Mikalojus Daukša,
lietuvių raštijos pradininkas. Nuo 1999 m. ąžuolas – valstybės saugomas gamtos paveldo
objektas.

LIETUVOS GEOGRAFINIS VIDURYS

Ruoščių k., Kėdainių r.

1995 m. oficialiai nustatytas ir dideliu laukų akmeniu pažymėtas Lietuvos geografinis vidurys (55°19’ š. pl. ir 23°54’ r. ilg.). 2009 m. čia įrengta granito lentelė su iškaltomis šalies
geografinio vidurio koordinatėmis.
34

ČESLOVO MILOŠO TĖVIŠKĖ ŠETENIUOSE

Šeteniai, Kėdainių r., www.milosz.lt. Dėl lankymo tartis tel. 8 688 25 375.
Šeteniai – poeto, rašytojo, vertėjo, publicisto, Nobelio premijos laureato Česlovo Milošo
gimtinė. Buvusiame svirne įkurtas rašytojo vardo kultūros centras. Vyksta literatūros vakarai, susitikimai, konferencijos, veikia rašytojui skirta ekspozicija. Centrą supa gražus parkas.
35 1863 METŲ SUKILIMO MUZIEJUS IR PABERŽĖS SAKRALINIO PAVELDO KOMP
LEKSAS

Paberžės k., Kėdainių r., tel. (8 645) 12 407,
muziejus1863@gmail.com, www.kedainiumuziejus.lt.
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Įkurtas XVIII a. vokiečių kilmės barono Stanislovo Šilingo dvare, kur kunigas Antanas
Mackevičius suformavo sukilėlių būrį ir stojo į atvirą kovą prieš carizmą. Šalia – Paberžės
bažnyčia. Bažnyčioje, senojoje klebonijoje ir svirne eksponuojama unikali Tėvo Stanislovo
bažnytinio meno, skulptūros, tapybos kolekcija.
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UAB „LIETUVIŠKAS MIDUS“

Vokiečių g. 7, Kėdainiai, tel. (8 347) 53 219, arvymal@gmail.com,
www.liuteronai.lt/Parapijos/Kedainiu-parapija. Atidaryta tik pamaldų metu.
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ŠILAVOTO DAVATKYNO MUZIEJUS

S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kėdainiai. Miesto parke, priešais geležinkelio stotį

Babėnai, M. Daukšos gatvė (nuo Ąžuolų skg. kita gatvelė)

33

37

Naujasodžio k., Šilavoto sen., Prienų r.
Lankomas iš anksto susitarus tel. 8 687 24 394.

32

32

PRIENŲ KRAŠTO MUZIEJUS

F. Martišiaus g. 13, Prienai, tel.: (8 319) 60 379, 8 652 99 077,
info@prienumuziejus.lt, www.prienumuziejus.lt. Lankomas iš anksto susitarus.
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31

36

Senoji g. 1, Kėdainiai, tel. (8 347) 53 685,
kedainiumuziejus@gmail.com, www.kedainiumuziejus.lt

30
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EVANGELIKŲ REFORMATŲ BAŽNYČIA IR KUNIGAIKŠČIŲ RADVILŲ MAUZOLIEJUS

PRIENŲ RAJONAS

38

JIEZNO ŠV. ARKANGELO MYKOLO IR JONO KRIKŠTYTOJO BAŽNYČIA

Vilniaus g. 2, Jieznas, Prienų r., http://jieznoparapija.lt

1655 m. Kristupo Paco pradėta ir 1670 m. užbaigta statyti baroko stiliaus bažnyčia, konsekruota šv. Arkangelo Mykolo vardu.
40 VEIVERIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS PARTIZANO JUOZO LUKŠOSDAUMANTO EKSPOZICIJA

Kauno g. 54, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r.
Tel. 8 644 61 951, veiveriumuziejus@prienumuziejus.lt

39

Legendiniam Lietuvos partizanui Juozui Lukšai-Daumantui skirtoje ekspozicijoje
– dokumentai, nuotraukos, knygos, asmeniniai daiktai, liudijantys jo didvyrišką
auką Lietuvos vardan.
41

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO BAŽNYČIA

40

Kęstučio g. 7, Prienai
Tel. (8 319) 52 190, www.prienuparapija.lt

Pirmoji medinė 1609 m. pastatyta Prienų bažnyčia sudegė 1655 m. 1674 m. pastatyta antroji bažnyčia, o 1750 m. iš pušies rąstų suręsta dabartinė trečioji. Tai
vienas seniausių ir gražiausių sakralinių pastatų Vilkaviškio vyskupijoje ir viena
seniausių medinių bažnyčių visoje Lietuvoje.
42

POCIŪNŲ AERODROMAS

Sklandytojų g. 7, Pociūnų k., Prienų r., www.pociunai.lt
Skraidymo centras įkurtas Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje. Tai didžiausias sklandymo klubas Baltijos šalyse, turintis gilias sklandymo tradicijas,
užauginęs ne vieną žymų sklandytoją. Vykdomi komerciniai šuoliai parašiutu,
apžvalginiai skrydžiai lėktuvu.

41
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RASEINIŲ RAJONAS

43

43

ŠILUVOS MIESTELIS

Jono Pauliaus II namai, M. Jurgaičio a. 5, Šiluva, 60433 Raseinių r.
Tel.: (8 428) 79 200, 8 687 87 124, jono.pauliaus.namai@kn.lcn.lt, www.siluva.lt
Šiluva pasaulyje garsi Mergelės Marijos apsireiškimu 1608 m. Tai trečias pagal
senumą apsireiškimas pasaulyje, kurį pripažįsta Bažnyčia. Šiluva traukia turistus
ir piligrimus rugsėjį vykstančiais Šilinių atlaidais, barokine bazilika, Apsireiškimo
koplyčia, Jono Pauliaus II skulptūra.
44
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BETYGALOS MIESTELIS

Kaimų bendruomenė „Betygala“, Dubysos g. 8, Betygala, Raseinių r.
Tel.: 8 615 26 162, 8 616 50 251, bendruomenebetygala@gmail.com
Vienas seniausių Lietuvos miestelių įsikūręs prie Maironio apdainuotos Dubysos.
Miestelis garsėja Vytauto Didžiojo paminklu, Tautos kryžiumi, „baltąja gulbe“
vadinama Šv. Mykolo bažnyčia. Betygalos muziejuje sužinosite krašto istoriją, o
bendruomenės namuose Jūsų laukia šiltas priėmimas.
45

RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS

Muziejaus g. 3, Raseiniai, tel./faks. (8 428) 51 191, tel. 8 663 51 100,
www.raseiniumuziejus.lt
45

Raseinių krašto istorijos muziejus įkurtas buvusiuose Arešto namuose (1930–
1952 m.) – sovietiniame kalėjime. Dalis ekspozicijų pasakoja apie Lietuvoje vykdytas sovietines represijas, o kitos ekspozicijos skirtos Raseinių krašto istorijai,
etnokultūrai ir menui.
46

RASEINIŲ HIPODROMAS

Paraseinio g. 16, Dumšiškių k., Raseinių r., tel. 8 674 96 385,
info@raseiniuhipodromas.lt, http://raseiniuhipodromas.lt/
46

Raseinių hipodromas – vienintelis Baltijos šalyse, tinkantis organizuoti lygiąsias
žirgų lenktynes. Hipodrome yra 2 bėgimo takai (žolės ir smėlio), įstiklinta tribūna, įrengta per 1 500 sėdimų vietų žiūrovams, starto mašina.
47

AŠTUONRAČIO MUZIEJUKAS

Vyšnių g. 22, Nemakščiai, Raseinių r., tel. 8 687 49 215, www.astuonratis.lt
Nemakščių bajoras Pšemislovas Neveravičius, savamokslis konstruktorius, XX a.
pradžioje pirmasis pasaulyje sukūrė savaeigį vežimą. Muziejuje išvysite atkurtą
aštuonratį vežimą ir daug kitų transporto priemonių. Taip pat susipažinsite su
Nemakščių miestelio, Žemaičių plento istorija.
47

48 DAUGĖLIŠKIŲ PAŽINTINIS TAKAS PARTIZANINIO KARO ISTORIJAI
ATMINTI

Daugėliškių miškas, Ariogalos sen., Raseinių r., tel. 8 618 34 611

Netoli Ariogalos, Daugėliškių miške, atidarytas pažintinis takas partizaninio karo
kovoms pokario Lietuvoje pažymėti. Pagrindinis pažintinio tako akcentas – „Prisikėlimo“ apygardos Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkeris, tapęs penkių
kovotojų žūties vieta.
48
49

49

MOLAVĖNŲ PILIAKALNIŲ KOMPLEKSAS

Molavėnų k., Nemakščių sen., Raseinių r., tel. 8 618 34 611
Pašešuvio kraštovaizdžio draustinyje greta vienas kito stūkso legendomis apipinti Molavėnų-Graužų piliakalniai. Piliakalnių kompleksas sutvarkytas ir pritaikytas turizmui, vyksta Valstybės dienos renginiai.

