DEVYNIŲ KALVŲ dviračių
maršrutas
Vietovė
Sudėtingumas
Kelio danga
Atstumas
Trukmė
Sezoniškumas

Maršruto aprašymas

Nakvynės pasiūlymas

Pramogos

Kulinarinio paveldo ir regiono
folkloro pristatymas

Informacija ir ekskursija po
Užutrakio dvaro sodybą ir parką

Informacija ir Ekskursijos

Ekskursija po Angelų kalvą

Žirginis sportas

Sveikos pirties pristatymas

2 d. Maršrutas (35 km.):
Trakų a/s- Trakų TIC – Bernardinų kalva – Dūdkalnis – Trakų pusiasalio pilis – Aukų kalnas – Karaimų
karališkieji laukai – Rėkalnis – Bernelio kalnas – Wellness & relax park Slėnis – Užutrakio parkas – Angelų
kalva – Trakų a/s
Trakų apylinkės
Vidutinis
Asfaltas, žvyrkelis, lauko ir miško keliukai
35 km
2 dienos
Pavasaris - vasara - ruduo
Važiuojant šiuo maršrutu viena po kitos lyg banguodamos pradeda kilti nuostabios kalvos. Kiekviena iš jų turi
savo žavesį, savo paslaptį, savo istoriją. Devynios kalvos, devynios mįslės, devyni kilometrai nuotykių ir
fantastiškų reginių.
Maršrutas prasideda nuo Trakų autobusų stoties. Čia jūs galite išsinuomoti dviratį. Nepamirškite užsukti į
Trakų turizmo informacijos centrą (Vytauto g. 69), kur gausite išsamią informaciją apie maršrutą ir paslaugas,
o taip pat maršruto žemėlapį.
Šio maršruto metu jūs aplankysite Bernardinų, Dūdakalnio ir Birutės kalvas, užsuksite į Karaimų laukų
apžvalgos kalvą, pravažiuosite mitologinę vietą Arakalnį, užkopsite ant Kęstučio kalno, aplankysite šių laikų
šventvietę - Angelų kalvą, pravažiuosite Bernelio kalną, Užutrakio dvaro sodyboje užkopsite ant Giliuoju
vadinamo kalno.
Grįžtant užsukite į Wellness & relax parką Slėnis, čia susipažinsite su regiono kulinariniu paveldu ir folkloru,
dalyvausite sveikos pirties pažinimo programoje, paragausite įvairių žolelių arbatų.
Wellness & relax park Slėnis
Slėnio g. 1, LT-21102, Trakai
Tel. +370 528 53880
El.p. slenyje@gmail.com
www.camptrakai.lt
Kas teikia paslaugas
Wellness & relax park Slėnis
Slėnio g. 1, LT-21102, Trakai
Tel. +370 528 53880
El.p. slenyje@gmail.com
www.camptrakai.lt
Trakų kultūros rūmai
Vytauto g. 69, LT-21110 Trakai
Tel. +370 528 55299
El.p. rumai@trakai.info,
http://kulturosrumai.trakai.info
Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė
Tiltų k., Rūdiškių sen., Trakų r.
Tel.: +370 604 10800, +370 612 20874, +370 656 35016
El.p. bendruomene@tiltai.lt
www.tiltai.lt
Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija
Karaimų g. 5, LT-21104 Trakai
Tel. +370 528 55 776
El.p. tinp@seniejitrakai.lt
www.seniejitrakai.lt
Trakų turizmo informacijos centras
Vytauto g. 69, LT-21110 Trakai
Tel. +370 528 51934
El.p. trakaitic@is.lt
www.trakai-visit.lt
Jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“,
Būdos k., LT-21102, Trakų sen. Trakų r.
Tel. +370 698 27197
El.p. uzugiriai@yahoo.com
www.uzugiriai.lt
Žirgininkystės klubas „Perkūno žirgai”
Būdos k., LT-21102, Trakų sen., Trakų r.
Tel. +37067939395
El.p. trakai.perkunozirgai@gmail.com
www.perkunozirgai.lt
Matiškės sodyba (Edmundas Makaravičius, pirtininkas)
Balčio g. 42, Matiškės, LT -25100 Lentvario sen., Trakų raj.
Tel. +370 600 39734; +370 600 397 36
El.p. jurgita.makaraviciene@gmail.com
http://stovyklosmatiskeje.blogspot.com/

