Grobijolų kaimas

Grabijolų kaimas, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.

Paneriškių regykla

Paneriškiai, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Gražiausias
išlikęs
Elektrėnų
savivaldybės gatvinis
- rėžinis 25 sodybų
kaimas, kuriame išlikę

Viena ypatingiausių
Neries
regioninio
parko vietų. Nors
aukštų skardžių, nuo
kurių atsiveria

nemaža senosios medinės architektūros statinių
įdomios puošybos. Įvažiuojant į kaimą, dešinėje
matosi apaugęs pušimis smėlio kalnelis.

gražūs vaizdai, parke netrūksta, tačiau Paneriškių
regykla – išskirtinė. Atsiveriančiais Neries slėnio
vaizdas gali varžytis ne tik su gražiausiomis parko,
bet ir Lietuvos panoramomis.

Grabijolų pažintinis takas
Grabijolų kaimas, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.

„Laukinis“
pėsčiųjų
takelis,
kuriuo
iš
etnografinio gatvinio
Grabijolų kaimo galite
nueiti iki storiausio
ąžuolo visame Neries regioniniame parke – senolio
Alkų ąžuolo.

Išbandykite turizmo
programėlę audiogidą

Kairiojo Neries kranto turizmo trasa
Paneriai, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Ši trasa – tai džiugus
nuotykis
keliaujant
dviračiais, automobiliu
ar pėsčiomis. 25 km.
ilgio maršrute įrengtos
medinės krypties nuorodos, tad būkite ramūs –
rasite teisingą kelią. Prie lankytinų objektų
pamatysite informacinius stendus. Jie bus puikūs
kelionės gidai, kuriuos perskaitę sužinosite daug
naujo ir įdomaus apie šias apylinkes.

Elektrėnų turizmo informacijos centras,
@visitelektrenai
www.visit-elektrenai.lt
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Ką aplankyti
Elektrėnų
savivaldybėje

Ledo arena / Lietuvos ledo ritulio
muziejus

Draugystės g. 24, Elektrėnai

Elektrėnų ,,Vaikų pasaulis"

Abromiškių dvaro svirnas
Sanatorijos g. 32, Abromiškės, Elektrėnų sen. Elektrėnų sav.

Draugystės g. 30, Elektrėnai

Smagi vieta praleisti
laiką su draugais,
pačiuožinėti ant ledo
arba
stebėti
ledo
ritulio varžybas.

Vieta, kuri daugeliui
žinoma kaip Elektrėnų
atrakcionų
parkas,
šiuo
metu
parkas
atnaujintas,

Čia
aktyvi
vietos
gyventojų
veikla:
vedamos
paskaitos,
vyksta
sporto
treniruotės,

Muziejus įsteigtas 2014 m. lapkričio 19 d. Muziejaus
tikslas – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti,
eksponuoti bei populiarinti svarbiausius Lietuvos
ledo ritulio vertybių rinkinius, plėtoti informacinę
visuomenę.

pritaikytas įvairaus amžiaus grupėms lankytis, yra
pėsčiųjų ir dviračių takai, paspirtukų parkas.
Sutvarkytoje erdvėje galima pabūti su gamta ir
aktyviai pramogauti, bei grožėtis vaizdu į Elektrėnų
marias.

organizuojami renginiai. Vienas didžiausių renginių
– tradiciniu tapęs pėsčiųjų ir dviratininkų žygis
„Žalio Velnio takais“. Šiuo metu Abromiškių dvaro
svirne yra įsikūręs Elektrėnų savivaldybės
literatūros ir meno muziejus padalinys.

Skulptūrų parkas
Šalia draugystės g. 5, Elektrėnai

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos
Kankinių Karalienės bažnyčia

Atgimimo aikštė 3, Elektrėnai

Smagi vieta praleisti
laiką su draugais,
pačiuožinėti ant ledo
arba
stebėti
ledo
ritulio varžybas.
Muziejus įsteigtas 2014 m. lapkričio 19 d. Muziejaus
tikslas – kaupti, saugoti, restauruoti, tirti,
eksponuoti bei populiarinti svarbiausius Lietuvos
ledo ritulio vertybių rinkinius, plėtoti informacinę
visuomenę.

Pontoninė prieplauka
Elektrėnų paplūdimys

Bažnyčios eksterjero
akcentas – didingas
portalas, vaizduojantis
krikščionybės
septintąjį šimtmetį
Lietuvoje. Geriausiai matomoje bažnyčios vietoje –
skulptūra „Prisikėlęs Kristus“. Jūsų dėmesį tikrai
patrauks Kryžiaus kelias, kuris pavaizduotas tarsi
ant išvyniotos drobulės.

Abromiškių dvaras

Sanatorijos g. 33, Abromiškės, Elektrėnų sen. Elektrėnų sav.

Nauja prieplauka, kuri
išsiskiriaavo
dizainu
(tinklo gultas, suolai,
arkos) ir apšvietimo
sprendiniais. Šią vietą

XIX amžiuje dvaras
buvo laikomas vienu
gražiausių
ir
geriausiai sutvarkytų
Lietuvos dvarų, jame v

jau pamėgo miesto gyventojai, miesto svečiams
rekomenduojame
aplankyti
ir
pasigrožėti
atsiveriančiomis Elektrėnų mariomis

vyko aktyvus kultūrinis gyvenimas, buvo sukaupta
vertinga biblioteka, paveikslų kolekcijos. Dabar
dvaras atgimsta naujam gyvenimui!

Lietuvos kelių muziejus
Kauno g. 14, Vievis

Muziejuje
veikia
ekspozicija
„Mūsų
senolių darbo įrankiai
tiesiant kelius“. Ten
eksponuojami senųjų
kelininkų naudoti įrankiai tiesiant kelius.
Demonstruojami senolių kelių tiesimo plaktukai
„špicokai“, medinė tvoklė – poliams įkalti ir kt.

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos
Nugalėtojos bažnyčia

Bažnyčios g. 22, Kazokiškės, Elektrėnų sav.

Bažnyčioje
gausu
vertingų
sakralinio
meno dailės kūrinių.
Tikintieji
didžiuojasi
Švč. Mergelės Marijos
Nugalėtojos paveikslo, esančio Neapolyje, kopija,
kurią į Kazokiškes atvežė dominikonas L. Skickis.
Paveikslas apylinkėse garsėjo stebuklais: aklieji
atgaudavo regėjimą, sunkiai sergantys – sveikatą.

