
Grižimui: galima važiuoti ir 
ramaus eismo keliu kitos 
(Antakalnio) Neries pusėje.

Žėmėlapis 1:
Katedra – 
Trinapolio 
vienuolynas

Žėmėlapis 2:
Variantai tarp Trinapolio bažnyčios ir 
Verkių dvaro

Žėmėlapis: 
Kelias aplink Balsio ežerą

Centre 
Start Katedra
pervažiuoti Mindaugo tiltą, sukti į 
dešinę
sekti dviračių tako iki Trinapolio 
vienuolyno

Už malūną sukti į kairę, sekti upėlio iki 
asfaltuoto kelio, sukti į dešinę ir pakilti iki 
Verkių dvaro. Pagrindiniu sauru ir gan 
intensyvaus mašinos eismo dvaro gatve 
nerekomenduojama važiuoti!!Ą
dešine puse: Verkių dvaras, į kairę – 
arklidės. Anapus Žaliųjų ežerų gatvės 
prasidėda dviračio takas iki Balsio 
ežero...
Alternatyva: Po vienuolyną sukti į kairę 
pakilti per Kalvariją iki Bažnyčios 
(sankryža Kalvarijų/Ateities g.). Sukti į 
dešinę į Kalvarijų gatvę, važiuoti dviračio 
taku iki Santariškių žiedo. Anapus žiedo 
važiuoti dviračio taku iki Verkių dvaro.

Šis aprašymas yra darbinis variantas 
busimai knygai “11 maršrutų dviračiais 
iš Vilniaus” bei Vilniaus miesto dviračių 
takų trasų žemelapiui (pasirodys žiema 
2008/2009 m.).
Daugiau maršrutų: 
www.bicycle.lt/lt/main/vilnius/routes
Visos teisės saugomos.
Pastabos į Frankas@bicycle.lt
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Papildomas kelias

dviračiais apvažiuoti arba pėsčiomis 
apeiti Balsio ežeras. Kelio kokybė gana 
prasta, bet gamta – miškas.

Takas iki Balsio ežero yra truputi klaidus.

N_Dviračio Takas Verkių dvaras – 
Balsio ežeras

Nusileidus gan statų kalną reikės per 
Dvarykščių kaimėlį sukti į kairė.
Prie didėlio akmens prasidėda vieno 
ežero įlanka. Jį dešinėn apvažiavę 
atvyksite prie Balsio ežero pliažo
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 Žėmėlapis: Dviračių takas Verkių 
dvaras- Balsio ežeras 

Žemelapis: alternatyvus grižimas 
Žalieji Ežerai Verkių dvaras

Šis aprašymas yra darbinis variantas busimai knygai “11 maršrutų dviračiais iš 
Vilniaus” bei Vilniaus miesto dviračių takų trasų žemelapiui (pasirodys žiema 
2008/2009 m.).
Daugiau maršrutų: www.bicycle.lt/lt/main/vilnius/routes
Visos teisės saugomos.
Pastabos į Frankas@bicycle.lt

Alternatyvūs grižimas
Grižti iki Dvarykščių kaimo, pervažiuoti tiltą per Riešės upę, sukti į kairę į 
Gulbinų gatvęGulbinų gatve važiuoti iki galo, Žaliųjų ežerų gatvęs. Sukti į dėšinę ir iškart į 
kairę į Popieraus gatvę. Jį sekti pravažiuodamas senąją Kartono fabriką ir 
sukti į dešinę
Pervažiavę Naujųjų Verkių gyvenvietę kelias pasiverčia miško keliukas ir 
nusileidžia iki Verkių gatvės. Į ją sukti kairėn bei sekti ją iki galo.
Sukdamas į kairę greitai pasimatome Verkių vandens malūną, į dėšinę 
kylasi Dvaro gatve iki Verkių dvaro
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