
ROMANTIŠKIAUSIOS BIRŽŲ
KRAŠTO VIETOS

 

UŽUŠILIŲ PAŽINTINIS TAKAS
Užušilių miške rasite ypatingą vietą įsimylėjėliams - „Romantikų
taką“. Čia rasite ne vien informacinius stendus apie miške
sutinkamus gyvūnus ar augmeniją, bet ir pajusite gamtos ramybę
miško apsuptyje. Poilsiavietė ir pažintinis takas įrengti Užušilių
miške, Biržų g-jos 74,75 kv., 22 skl. Pažintinio tako ilgis –  0,6
km.

Artėjant šv. Valentino dienai – meilės dienai, vis dažniau pagalvojame kaip
galėtume šią dieną paminėti. Dabar, kai gyvenimas atrodytų sustojo, siūlome

aplankyti romantiškiausias Biržų krašto vietas ir galbūt taip susikurti savo meilės
kupinas akimirkas.

Turbūt sunku nepastebėti pačiame Biržų miesto centre,
arbatinukais dekoruoto namo. Biržų arbatinėje  galima atrasti ne
vien kvapnų arbatos ar kavos pasaulį, tačiau ir pajusti senovinę
dvasią, kuria tarytum alsuoja arbatinės interjeras. Labiausiai
dėmesį patraukia įspūdinga arbatinukų kolekcija, kurioje daugiau
nei 800 eksponatų. Būtent čia, persipina daugybė praeities
istorijų, kurių ne vieną galėtų papasakoti pati arbatinės
savininkė. Viena jų – tarpukario Biržuose užgimusi meilės istorija
tarp rabino sūnaus ir lietuvės.

Nuo pat neatmenamų laikų, upių santakos, dėl savo lokacijos
įtakojo karinių gynybinių tvirtovių statybą, kitiems – dviejų
skirtingų vandens tėkmių susijungimas buvo svarbi dvasinė –
religinė vieta. Viena tokių Biržų krašte yra Nemunėlio ir Apaščios
upių santaka esanti Nemunėlio Radviliškio miestelyje, šalia sienos
su Latvijos Respublika. Čia, ant kalvos, XVII a. LDK sienas
saugojo bastioninio tipo gynybiniai įtvirtinimai, dabar tai puikus
natūralios gamtos kampelis su taku ir laipteliais žemyn link
vaizdingo upių slėnio.

Nuotraukos: Biržų tic, Biržų arbatinė, Remis art photography.

Biržų turizmo informacijos centras, www.visitbirzai.lt

BIRŽŲ ARBATINĖ

NEMUNĖLIO - APAŠČIOS SANTAKA



XVI a. pastatytos Biržų pilies rūmų sienos, saugo ypatingą
legendą, kurią išgirdus norisi tikėti meile. Sakoma, kad kuomet
Kristupas Radvila Perkūnas įsakė pastatyti pilį, pačioje statybos
darbų pabaigoje, vienas ir tas pats pietryčių pilies kampas vis
imdavo ir sugriūdavo tarsi užkerėtas. Tuomet, pagalbos buvo
kreiptasi į vieną, dar pagoniškais papročiais gyvenusį senolį. Jis
patarė, per pilnatį, sustabdyti iš bažnyčios grįžtančią jaunavedžių
porą. Šie, turi laisva valia sutikti būti užmūryti užburtame pilies
kampe. Nežinia kiek tiesos legendoje, tačiau pietrytinis pilies
kampas, tapęs meilės ir ištikimybės simboliu, taip niekada
nebesugriuvo.

Šalia Pabiržės miestelio, Likėnų kaime rasite nuostabų parką
esantį šalia Likėnų reabilitacinės ligoninės. Ypatingą jaukumą ir
ramybę čia sukuria išskirtinė parko augmenijos kolekcija bei
netoliese trykštantis „Smardonės“ šaltinis. Parke auga Vermuto
pušys, kanadinės tuopos, glaustašakės formos ąžuolai, amūriniai
kamšteniai ir daugelis kitų. Medžių ir krūmų rūšių gausa, tvarka
ir grožiu Likėnų parkas pralenkia ne vieną parką. Smardonės
versmė, kaip gydomųjų savybių turintis šaltinis, žinomas nuo pat
XVI a. Netoliese esančioje biuvetėje „Vilties angelas“, bet kuriuo
metu atvykę galėsite paragauti vietinio mineralinio vandens.

Biržų miesto širdyje esantis Širvėnos ežeras ir visai šalia Biržų
pilies vingiuojantis pėsčiųjų takas su įstabiais ežero vaizdais,
visais metų laikais žavi vietinius ir turistus. Ši vieta, traukia ne
vien gamtos mylėtojus, šeimas ar draugų kompanijas, bet ir
romantikos ieškančias poras. Takas Širvėnos ežero pakrante
prasideda Kęstučio gatvėje, šalia tilto per Agluonos upę. Einant
taku pasieksite Basanavičiaus gatvę, o tęsdami kelionę Malūno ir
Jaunimo gatvėmis – ir ilgiausią pėsčiųjų tiltą (525 m.), vedantį
Astravo link.

Biržų turizmo informacijos centras, www.visitbirzai.lt

Nuotraukos: Z. Meškauskas, L. Pačešiūnaitė, R. Drevinskas, Biržų tic.

ŠIRVĖNOS EŽERO PAKRANTĖ

BIRŽŲ PILIS

LIKĖNŲ PARKAS

SKULPTŪRA „SVAJONĖ“ IR VABALNINKO PARKAS

Skulptūra „Svajonė“, esanti centrinėje Žolinės aikštėje, tarsi
kviečia sustoti ir svajoti drauge. Beveik 4 metrų aukščio granitinė
skulptūra vaizduoja jaunuolį, grojantį kanklėmis ir kviečiantį
gėriui. Skulptūros mecenatė - J.  Černiauskaitė - Kancevičienė,
kūrinio autorius - R. Belevičius, architektas - A. Mieliauskas.
Atvykus į Vabalninką, apsilankyti derėtų ir jaukiame miestelio
parke, kuris pritaikytas tiek aktyviam, tiek ir ramiam poilsiui.


