
Anykščiai – 
kur kelią angelai  
parodo...                                                             

Angelų muziejus – 
sakralinio meno centras
Sėkmingai įveikę visą Angelų kelio maršrutą atvykote į 
Angelų muziejų! Čia Jus pasitinka gausybė profesionalių 

menininkų ir liaudies meistrų sukurtų an
gelų: linksmų, susimąsčiusių, saugan

čių. Tik čia rasite paslaptingą Angelų 
pašto dėžutę. Juk angelai išpildo 
visus norus…
Turiningą viešnagę Anykščių 
krašte užbaigsite apžiūrėdami 
unikalią monsinjoro Alberto 
Talačkos dailės kūrinių kolekciją.

ADRESAS: Vilniaus g. 11, Anykščiai, 
tel. +370 381 51447, +370 630 08100, an

gelumuziejus@gmail.com, 
www.amenucentras.lt, 

GPS 55.524178, 25.102075 (WGS)

Apžvalgos aikštelė Anykščių 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios bokšte
Iš kurios pusės beatvyktumėte į Anykščius, Jus pasitiks 
miesto puošmena – neogotikinė Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčia. Užkopę 33 metrus į aukščiausios Lietuvos 
bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelę pamatysite nuostabią 
Anykščių apylinkių panoramą ir rasite Angelą, saugantį baž
nyčios papėdėje įsikūrusio miesto gyventojų namus. Kūrinio 

autorė – stiklo dailininkė Justė Kamarauskaitė.
ADRESAS: Vilniaus g. 8, Anykščiai, 

tel. +370 381 51447, +370 630 08100, an
gelumuziejus@gmail.com, 

www.amenucentras.lt, 
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)

Rašytojo Jono Biliūno 
sodyba-muziejus

Arklio muziejus

Kas gi tas Jonas Biliūnas, palikęs vos 
28erių metų pėdsaką Lietuvos is
torijoje, bet tapęs viena iš ryškiau
sių Anykščių krašto asmenybių? 
Apsilankę muziejuje geriau pa
žinsite žmogų, kurio dėka dažnas 

iš mūsų net ir po šimto metų nuo 
jo gyvento laiko daromės jautresni, 

geresni, atsakingesni... Trobos stancijoje 
išvysite Biliūnų giminės išsaugotą, šiluma 

spinduliuojantį šventą paveikslą, kuriame vaizduojami  ke
turi angelai prie Kristaus.                  

ADRESAS: Niūronys, Anykščių r., tel. +370 381 51722, 
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt, 
GPS: 55.570803, 25.093730 (WGS)

Kai būdami Niūronyse pajusite kepa
mos duonos kvapą, užsukite į Arklio 
muziejaus etnografi nes aukštaičių 
sodybas. XIX amžių menančios gry
čių sienos alsuoja ramybe, kviečia 

atsisėsti, pamiršti mums įprastas 
technologijas, bėgantį laiką. Čia lai

kas sustoja. Čia virš stalo kabančiam sode 
supasi gerosios namų dvasios, ramina iš senų 

paveikslų žvelgiančios šventųjų akys... Angelai sargai šypsosi 
iš paveikslėlių nuo sienų, skleidžia sparnus virš langų priseg
tose karpyto popieriaus užuolaidėlėse.  Karpinių autorė Rita 
MatiukaitėVasiliauskienė

ADRESAS: Niūronys, Anykščių r., tel. +370 612 69545, 
arkliomuziejus@gmail.com, www.arkliomuziejus.lt, 
GPS: 55.573441, 25.086087 (WGS)

Spaudas: 
ANGELŲ KELIAS

Nepamirškite atsiimti 
DOVANOS!

 Iki kitų susitikimų !

Anykščiai – 
kur kelią angelai  
parodo...    

Kviečiame aplankyti Angelų muziejų ir  
dar ne mažiau kaip penkias kitas šiame 

lankstinuke pažymėtas Anykščių 
krašto vietas. Visur paprašykite 

apsilankymą patvirtinti spaudu 
ir Angelų muziejuje atsiimkite 
išskirtinę dovaną!

Angelų muziejus – 
Sakralinio meno centras
Sėkmingai įveikę visą Angelų kelio maršrutą atvykote į 
Angelų muziejų! Čia Jus pasitinka gausybė profesionalių 
menininkų ir liaudies meistrų sukurtų angelų: linksmų, susi

mąsčiusių, saugančių. Tik čia rasite paslaptingą 
Angelų pašto dėžutę. Juk angelai išpildo 

visus norus…
Turiningą viešnagę Anykščių krašte 
užbaigsite apžiūrėdami unikalią 
monsinjoro Alberto Talačkos dai
lės kūrinių kolekciją.

ADRESAS: Vilniaus g. 11, Anykščiai
tel. +370 381 51447, +370 630 08100 

angelumuziejus@gmail.com 
www.amenucentras.lt 

GPS 55.524178, 25.102075 (WGS)

Apžvalgos aikštelė Anykščių 
Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios bokšte
Iš kurios pusės beatvyktumėte į Anykščius, Jus pasitiks 
miesto puošmena – neogotikinė Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčia. Užkopę 33 metrus į aukščiausios Lietuvos 
bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelę pamatysite nuosta
bią Anykščių apylinkių panoramą ir rasite Angelą, saugantį 
bažnyčios papėdėje įsikūrusio miesto gyventojų namus. 
Kūrinio autorė – stiklo dailininkė Justė Kamarauskaitė.

ADRESAS: Vilniaus g. 8, Anykščiai
tel. +370 381 51447, +370 630 08100

angelumuziejus@gmail.com
www.amenucentras.lt
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)

Rašytojo Jono Biliūno 
sodyba-muziejus

Arklio muziejus

Kas gi tas Jonas Biliūnas, palikęs vos 
28erių metų pėdsaką Lietuvos is
torijoje, bet tapęs viena iš ryškiau
sių Anykščių krašto asmenybių? 
Apsilankę muziejuje geriau pažin
site žmogų, kurio dėka dažnas iš 

mūsų net ir po šimto metų nuo jo 
gyvento laiko daromės jautresni, ge

resni, atsakingesni... Trobos stancijoje 
išvysite Biliūnų giminės išsaugotą, šiluma 

spinduliuojantį paveikslą, kuriame vaizduojami  keturi an
gelai prie Kristaus.                  

ADRESAS: Niūronys, Anykščių r. 
tel. +370 381 51722 
info@baranauskas.lt 
www.baranauskas.lt 
GPS: 55.570803 
25.093730 (WGS)

Kai būdami Niūronyse pajusite ke
pamos duonos kvapą, užsukite į 
Arklio muziejaus etnografi nes 
aukštaičių sodybas. XIX amžių 
menančios gryčių sienos alsuoja 

ramybe, kviečia atsisėsti, pamiršti 
mums įprastas technologijas, bėgantį 

laiką. Čia laikas sustoja. Čia virš stalo ka
bančiam sode supasi gerosios namų dva

sios, ramina iš senų paveikslų žvelgiančios šventųjų akys... 
Angelai sargai šypsosi iš paveikslėlių nuo sienų, skleidžia 
sparnus virš langų prisegtose karpyto popieriaus užuolai
dėlėse.  Karpinių autorė Rita Matiukaitė-Vasiliauskienė.

ADRESAS: Niūronys, Anykščių r. 
tel. +370 612 69545 
arkliomuziejus@gmail.com 
www.arkliomuziejus.lt 
GPS: 55.573441 
25.086087 (WGS)

Nepamirškite atsiimti 
DOVANOS!

 Iki kitų susitikimų!

An
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krašto vietas. Visur paprašykite 
apsilankymą patvirtinti spaudu 
ir Angelų muziejuje atsiimkite 
išskirtinę dovaną!

ANGELŲ KELIAS 



Rašytojos Bronės Buivydaitės  
memorialinis namas-muziejus

Coffee hill

Dainuvos nuotykių slėnis

Labirintų parkas

Viešbutis-restoranas 
 „Nykščio namai“

Ar pastebėjote priešais bažnyčią, tarp senų obelų, balto
mis langinėmis šviečiantį žalią namą? Čia savo šeimos ir 

XX a. pradžios Anykščių gyvenimo isto
rijas talentingai papasakojo rašytoja 

Bronė Buivydaitė – Tyrų Duktė 
(1895–1984) beletrizuotų prisi
minimų knygose „Pro vaikystės 
langą“ ir „Vargai vartus kilnoja“. 
Aplankykite istoriniuose na
muose veikiantį B.  Buivydaitės 

muziejų, suraskite  skulptūrų ir 
senųjų lietuviškų gėlių sode skulp

toriaus Osvaldo Neniškio kūrinį 
„Angelų vartai“.  

ADRESAS: Vilniaus g. 21, Anykščiai  
tel. +370 381 58138  
info@baranauskas.lt  
www.baranauskas.lt  
GPS: 55.523296  
25.100756 (WGS)

Pasidairius po vaizdingas Anykščių apy 
linkes, smagu pasivaikščioti po miestą, 

malonioje aplinkoje išgerti puodelį 
kavos. 

Coffee Hill‘ as – tai vieta, kur 
galima susitikti su draugais ir 
pasimėgauti tik  Anykščiuose ruo
šiama angeliško skonio kava!

ADRESAS: A. Baranausko a. 2 
(Anykščių kultūros centre)  

info@kavosaromatas.lt  
www.facebook.com/CoffeeHillAnyksciai/  

                            GPS: 55.526146, 25.104281 (WGS)  

Mėgstate aktyvias pramogas? Tiesiog nenustygstate vietoje? 
Jūsų laukia Dainuvos nuotykių slėnis: 6 skirtingo sudėtin
gumo trasos (13 m. aukščio), skrydis per Šventąją (300 m), 
Big Swing sūpynės, dvi trasos vaikams (iki 140 cm ūgio) ir 
paslaptingas nuotykių angelas! Kūrinio autorė jaunoji teks

tilininkė Indrė Milašiūtė.

ADRESAS: Dainuvos slėnis  
Vilniaus g. 80B, Anykščiai  

tel. +370 693 35060
rezervacija@nuotykiuslenis.lt 
info@nuotykiuslenis.lt  
www.nuotykiuslenis.lt 
GPS: 55.51408,  25.08308 (WGS)

Labirintų parkas patiks ir mažam ir dideliam! Čia galėsi te 
išbandyti savo laimę bei orientavimosi įgūdžius. Jūsų lau

kia keturi skirtingi labirintai, vaikų žai
dimo aikštelė, mini golfas bei kitos 

pramogos.
Ypatinga šio sezono naujiena – 
Apverstas namas! Ar tiki magija, 
esi pasiruošęs išbandymams, 
nori pajusti naujų potyrių, ga
lėtum vaikščioti ant lubų? O 

skristi šalia labirintų Angelo? Kūri
nio autorius skulptorius Marijus 

Pet rauskas.

ADRESAS: Skapiškių kaimas, Anykščių r.  
3 km nuo Anykščių miesto  
važiuojant Puntuko link  
tel. +370 652 19991  
info@labirintuparkas.lt  
www.labirintuparkas.lt  
GPS: 55.480425  
25.07955 (WGS)

Pramogaudami tikriausiai išalkote? 
Ne bėda – užsukite į restoraną 

„Nykščio namai”, kuris įsikūręs 
šalia „Laimės žiburio“. Senoviniais 
lietuviškais patiekalais garsėjan
tis restoranas maloniai kviečia 
Jus papietauti ar praleisti vakarą 

jaukioje aplinkoje, įvertinti tikrą 
bajorišką virtuvę. 

Skaniai ir sočiai pavalgę būtinai pasi
mėgaukite išskirtinio skonio desertu, 

kuriuo mielai pasilepintų net angelai!

ADRESAS: Liudiškių g. 18, Anykščiai  
tel. +370 655 43379  
info@nykscionamai.lt  
www.nykscionamai.lt

„Cosmos“  
paukščių takas
Veidrodžių kambarys nukels Jus 

į beribį kosmosą! Patirkite be
galybės pojūtį, susipažinkite su 
žvaigždėmis iš arti.
Suraskite NASA nuotrauką, ku
rioje užfiksuotas neįprastai  švy

tintis ūkas „Sniego angelas“. 
Įspū dingasis ūkas švyti beveik už 

2 tūkst. šviesmečių nuo Žemės, o jo 
skersmuo – keletas šviesmečių. 

ADRESAS: J. Biliūno g. 53, Anykščiai  
tel. +370623 17188  
info@pauksciutakas.eu  
www.pauksciutakas.eu  
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)




