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1. Biržų pilis.  2020 m.  minėjome 400-ąsias kunigaikščio Boguslavo 
Radvilos gimimo metines (žiūrėti pirmos dienos 1 objektas).
2. Širvėnos ežeras. Seniausias tvenkinys Lietuvoje. Ežeras suformuotas 
1575 m. užtvenkus Apaščios ir Agluonos upes jų santakoje. Ežeras buvo 
kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno statomos Biržų gynybinės tvirtovės 
dalis. XX a. nutiestas Širvėnos ežero tiltas pėstiesiems, jungiantis Astravo 
dvarą ir Biržų miestą. Tilto ilgis – 525 m. Giliausia ežero vieta siekia 3,5 m. 
Iš 16 salų didžiausia – Meilės sala (2,22 ha). 
3. Astravo dvaras. 1862 m. Astrave grafai Tiškevičiai pastatė dviaukščius 
rūmus su belvederiniu bokštu. Itališkų vilų stiliaus rūmai yra viena 
gražiausių romantizmo laikotarpio dvarų rezidencijų Lietuvoje. Be rūmų, 
dvaro kompleksą sudarė arklidės, šunininko namelis, malūnas, ūkiniai 
pastatai, užtvanka-tiltas. Rūmus supo jaukus parkas su tvenkiniais. Prie 
įėjimo stovėjo du iš Sankt Peterburgo atvežti iš metalo lieti liūtai, 1938 m.  
kaip dovana atsidūrę Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. 
Astravo rūmus dabar puošia cementinės liūtų kopijos. Astravo dvare 1924 
m. buvo įkurta pieninė, vėliau pakulinių maišų, špagato fabrikas, o 1930 m. 
lininių audinių fabrikas “Siūlas”, kuris veikia ir dabar. 
4. Drąseikiai – Biržų kunigaikštystės kaimas Apaščios ir Rovėjos upių 
santakoje. Minimas jau 1638 m. inventoriuje. 
5. Eko Basų Kojų Parkas. Basų kojų tako ilgis - 1300 metrų. Eidami taku 
galite pajusti, kuo skiriasi pėdos prisilietimas prie skirtingų, akmenų, 
smėlio, pjuvenų, lentų, nendrių, vytelių, konkorėžių ar papraščiausio 
juodžemio paviršių.
6. Medeikiai – Biržų kunigaikštystės, Biržų valdos Parovėjos palivarko 
kaimas. 1611 m. turėjo 24 valakus, buvo karčema.  1863 gegužės 07 d.  
prie Medeikių įvyko pirmasis 1863 m. „Biržų kautynių“ mūšis.
7. 1863 m. sukilimo Gudiškio mūšio vieta.
1863 gegužės 07-09 d.  Biržų girios pakraštyje prie Medeikių, Gudiškio, 
Šniurkiškių įvyko didžiausi 1863 m. sukilimo Biržų mūšiai. Zigmanto 
Sierakausko rinktinės (apie 2500 sukilėlių) dvi kolonos, vad. Z. Sierakausko 
ir Boleslovo Koliškos, susikovė su Rusijos imperijos kariuomenės mjr. 
Merlino daliniu ir pagrindinėmis gen. I. Ganeckio pajėgomis (apie 3000 
kareivių). Prie Gudiškio kaimo įvyko lemiamos kautynės, kurias sukilėliai 
pralaimėjo, rusai taip pat turėjo didelių nuostolių. B. Koliška pateko 
nelaisvėn, Z. Sierakauskas buvo sužeistas, vėliau suimtas Skėbiškio dvare.  
Pavėluotai atvykę Antano Mackevičiaus daliniai išgelbėjo apie 400 sukilėlių, 
surinko išsiblaškiusius vyrus. 
8. 1863 m. sukilimo Gudiškio mūšio sukilėlių kapas.
Palaidoti 1863 m. Antano Mackevičiaus (1828-1863), Boleslovo Koliškos 
(1837-1863) ir Zigmanto Sierakausko (1826-1863) būrių sukilėliai, žuvę 
1863 gegužės 07-09 mūšiuose su Rusijos imperijos kariuomenės daliniais. 
9. Vinkšninai.  Parovėjos palivarko kaimas. 1611 m. turėjo 30 valakų (630 
ha). Kaime veikė karčema.
10. Vinkšninių kapinynas, vad. Milžinkapiais, Švedkapiais.
Griautiniai žmonių kapai su įkapėmis ar be jų, dalis mirusiųjų laidota 
pilkapiuose apjuostuose akmenų vainikais. Kapai apardyti įvairių žemės 
judinimo darbų metu. 2015 m. archeologinių tyrimų metu aptikti 7 
griautiniai kapai, iš kurių vienas su V-VI a. įkapėmis aptiktas pilkapyje.

11. Pamūriškis. Gydytojo traumatologo  Olgerto Kvedaravičiaus gimtoji sodyba-muziejus. 
Sodyboje gydytojas kaupia ir eksponuoja Biržų krašto istorijos ir etnografijos artefaktus. 
Šioje sodyboje,  XX a. 5-6 deš. vasaros metu melstis rinkosi evangelinio tikėjimo krikščionių arba 
sekmininkų bendruomenė, viena iš 10-ies Biržų krašte veikusių religinių bendruomenių.
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