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Lietuvos pilys ir dvarai. Maršrutas 
Pakruojo dvaras 

Raudondvario pilis 

Panemunės pilis 

Kauno pilis 

Užutrakio dvaras 

Trakų pilis 



Lietuvos pilys ir dvarai. Kodėl šia objektai? 

Pakruojo dvaras 

Raudondvario pilis 

Panemunės pilis 

Kauno pilis 
Užutrakio dvaras 

• Dvaras yra atviras lankytojams 

• Yra apgyvendinimo paslaugos 

• Savaitgaliais vyksta įvairios atrakcijos 

• Rekomenduojamas tarp vietinių 

tinlaraštininkų, kaip itin įdomus 

objektas 

• Pilis yra atvira lankytojams 

• Tripadvisor yra gerai įvertinta ir gausiai 

lankoma  

• Pilis yra atvira lankytojams 

• Pilyje vyksta įvairūs užsiemimai 

• Tripadvisor yra gerai įvertinta, 

tačiau dar nėra gausiai lankoma 

 

• Pilis yra atvira lankytojams 

• Tripadvisor yra gerai įvertinta ir gausiai 

lankoma 

 

• Rekomenduojamas tarp vietinių 

tinlaraštininkų, kaip itin įdomus objektas 

• Tripadvisor yra gerai įvertintas 

• Yra puikus parkas su vaizdu į Trakų pilį 

 

• Pilis yra atvira lankytojams 

• Tripadvisor yra gerai įvertinta, 

tačiau dar nėra gausiai 

lankoma 

 



Kokias privilegijas galėtų teikti Turisto kortelė/pasas? 

Pakruojo dvaras 

Raudondvario pilis 

Panemunės pilis 

Kauno pilis 
Užutrakio dvaras 

• Nuolaida nakvynei 

• Nuolaida gidui 

• Nuolaida  

• Nemokamas arbatos/kavos puodelis 

pakeliui į Pakruojo dvarą esančiame 

restorane/kavinėje 

• Nemokamas arbatos/kavos netoliese 

esančioje kavinėje 

• Nuolaidos Kaune esantiems restoranams 

• Nuolaida edukacinėms programoms 

• Nuolaida netoli dvaro esantiems 

užsiėmimams (pvz., bičių vaško 

žvakių gamyba Radundvaryje) 

 

 

 

• Nuolaida vandens dviračių nuomai 

Trakuose 

• Nuolaida dviračiams Trakuose 

 

• Nuolaida vandens dviračių nuomai 

Trakuose 

• Nuolaida dviračiams Trakuose 

 

• Nuolaida gido paslaugoms 

• Nemokamas įėjimas 

 



Lietuvos pilys ir dvarai. Maršrutas iš Vilniaus. 
Viso kelio: 506km, 6h 37min 

Rekomenduojama skirti: 2 dienas, apsistojant Pakruojo dvare arba aplinkui 



Lietuvos pilys ir dvarai. Maršrutas iš Kauno. 
Viso kelio: 486km, 6h 19min 

Rekomenduojama skirti: 2 dienas, apsistojant Pakruojo dvare arba aplinkui 



Kaip turėtų atrodyti turisto 

kortelė/pasas? 

Hello, Mr Smith! 

Your route 

Dates 

Your discounts 

Your benefits Information 

More to see in Lithuania 

Your objects 


