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Grabijolų kaimas 

Kairiojo Neries kranto turizmo trasa

Grabijolų pažintinis takas

Paneriškių skardis (regykla)

Regykloje atsiveriantis

Neries slėnio vaizdas

gali varžytis ne tik su

gražiausiomis parko,

bet ir Lietuvos

panoramomis.

Gražiausias išlikęs

Elektrėnų

savivaldybės gatvinis

rėžinis kaimas. 

 Grabijolai įsikūrę į

šiaurės rytus nuo 

Keliaudami Grabijolų

pažintiniu taku,

susipažinsite su

įdomiomis Grabijolų

kaimo apylinkėmis. 

Visame 25 km ilgio

maršrute įrengtos

medinės krypties

nuorodos, tad būkite

ramūs – rasite 

Grabijolų kaimas, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.

Grabijolų kaimas, Kazokiškių sen., Elektrėnų sav.

Paneriai, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Paneriškiai, Vievio sen., Elektrėnų sav.

Jos kupinos ne tik gražių, „laukinių“

gamtovaizdžių, bet ir kadaise žmogaus rankų

sukurtų objektų, dabar jau pasiglemžtų gamtos.

teisingą kelią. Prie lankytinų objektų pamatysite

informacinius stendus. Jie bus puikūs kelionės

gidai, kuriuos perskaitę sužinosite daug naujo ir

įdomaus apie įvairiausius gamtos ir kultūros

paveldo objektus. 

www.visit-

elektrenai.lt/lankytinos-vietos

Daugiau informacijos apie

lankytinas vietas rasite: 

Kazokiškių esančiame, aukštų Neries senslėnio

kalvų papėdėje plytinčiame slėnyje. Gyvenvietė iš

visų pusių apsupta miškais, arimais, upe.

Neaprėpiami vaizdai jums užgniauš kvapą,

pamatysite  regioninio parko miškus, platų Neries

vingį, kelias salas upės vagoje.



  Pontoninė prieplauka

Ledo arena 

 Skulptūrų parkas

Elektrėnų  „Vaikų pasaulis“
Abromiškių dvaro svirnas

Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos

Kankinių Karalienės bažnyčia

Abromiškių dvaras

Lietuvos kelių muziejus

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos

Nugalėtojos bažnyčia

Pirmoji ledo arena

įkurta 1976 m. Tais

pačiais metais buvo

įkurtas žymiausias

Lietuvoje ledo ritulio

klubas „Energija“.

Čia pradėjo savo ledo ritulininko kelią daugelis

žymių sportininkų. Elektrėnų ledo arena yra

paskelbta nacionalinės svarbos objektu. Nuo 2014

m. pradėjo veikti ledo ritulio muziejus, kuriame

eksponuojama Ledo arenos statybos istorija ir

daug Elektrėnų komandų trofėjų.

„Vaikų pasaulis“ - vieta,

kurioje galima ilsėtis

gamtoje, aktyviai

pramogauti ar tiesiog

grožėtis Elektrėnų

mariomis.

Parkas pritaikytas lankymui įvairaus amžiaus

grupėms. Jame įrengti pėsčiųjų ir dviračių takai, du,

riedlenčių/paspirtukų parkai, amfiteatras, lauko

treniruoklių erdvės.

Abromiškių dvaro

svirne yra įsikūręs

Elektrėnų literatūros ir

meno muziejaus

padalinys.

Svirne nuolat vyksta renginiai, parodos, edukaciniai

užsiėmimai

Skulptūrų parkas

įkurtas 2001 m.,

tautodailininkės

Vandos Umbrasienės

iniciatyva. 

Parkas skirtas įamžinti 1962 m., Elektrėnų marių

užlietus ir išnykusiuos kaimus.

Modernios architektūros

bažnyčia, 1996 m.

iškilusi monotoniško

miesto panoramoje,

tapo Elektrėnų simboliu. 

Bažnyčios eksterjero akcentas – puslankiu išlenktas

portalas, kurį sudaro stačiakampė arka su kryžiumi ir

šeši vertikalūs kiaurapjūviai kryžiai. Didingas

portalas vaizduoja septintą krikščionybės šimtmetį

Lietuvoje.

Muziejuje sukaupta ir

saugoma kelių

dokumentacija, 

 projektai, planai,

žemėlapiai,  kelininkų

darbo instrukcijos

pirmosios knygos apie kelių tiesimą ir priežiūrą.

Muziejaus lankytojai gali pamatyti prieš šimtą ir

daugiau metų naudotus kelininkų įrankius. Taip pat

gali pamatyti senąjį technikos paveldą, kuris

įdomiausias jauniems ir vyresniems  lankytojams.

Pontoninė prieplauka -

vieta, kurioje galima

pailsėti, pasigrožėti

gamta. Prieplauka

išsiskiria savo dizainu

 ir apšvietimu.

XIX amžiuje dvaras buvo

laikomas vienu

gražiausių ir geriausiai

sutvarkytų Lietuvos

dvarų, jame  vyko

aktyvus kultūrinis gyvenimas, buvo sukaupta

vertinga biblioteka, paveikslų kolekcijos. Dabar

dvaras atgimsta naujam gyvenimui!

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.

Draugystės g. 24, Elektrėnai

Šalia draugystės g. 5, Elektrėnai

Elektrėnų paplūdimys

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

Atgimimo aikštė 3, Elektrėnai

Draugystės g. 30, Elektrėnai
Sanatorijos g. 32, Abromiškės, Elektrėnų sen. Elektrėnų sav.

Kauno g. 14, Vievis

Bažnyčios g. 22, Kazokiškės, Elektrėnų sav.

https://lt.wikipedia.org/wiki/Elektr%C4%97n%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Kankini%C5%B3_Karalien%C4%97s_ba%C5%BEny%C4%8Dia
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kazoki%C5%A1ki%C5%B3_%C5%A0v%C4%8D._Mergel%C4%97s_Marijos_Nugal%C4%97tojos_ba%C5%BEny%C4%8Dia

