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„Lietuvos gaspadinē,
arba Pamokinimai kaip prigulincziai
suvartoti Dievo dovanas“
įdomiau aprašomos: „gal blogos akys
apžiūrėjo, o rasi kalytė per musztukę
perszoko“, „o rasi tinginė mergelė neszė
pieną neuždengus ir vėjas užpūtė, o gal
karvė priuostė milžtuvę.“ Visoms ūkinėms
bėdoms išspręsti L.Didžiulienė duoda pamokinimus, o šalia pamokinimų ir
praėjusio amžiaus patiekalų
aprašymus – zrazų, kaldūnų, putų su obuoliais, saldainių smėlinių, naminio
alaus, giros iš obuolių.
Lietuvos
gaspadinėms
skirtoje knygoje aprašyti patiekalai ilgai kurstė
anykštėnų ambicijas ir vaizduotę, kol kelios maitinimo įstaigos atkūrė prieš šimtą dvidešimt šešis
metus aprašytus L. Didžiulienės – Žmonos patiekalus. Vedami smalsumo ir noro
paragauti kulinarinio paveldo patiekalų
atvykite į svetingą Anykščių kraštą! „Miške“ ir „Nykščio namuose“ rasite „Prėskos
sriubos su baravykais“. Jei norite paragauti pagal Didžiulienės receptą paruoštų zrazų, atvykite švęsti jos gimtadienio į
Niūronis, gegužės 4 d. kavinės „Pasagėlė“
klėtyje ruošiama programa skirta šiai kulinarinės raštijos pradininkei.

1893 metais Belgijoje moterys išsikovojo balsavimo teisę, Vokietijoje Rudolfas
Dyzelis konstravo dyzelinio variklio pradžią, JAV prasidėjo didžioji ekonominė depresija, Lietuvoje vis dar tęsėsi lietuviškos
spaudos draudimo laikotarpis, o Tilžėje
išspausdinta pirmoji lietuviška
kulinarinė knyga.
Šalia garsiausio Lietuvos
akmens, aukščiausios
Lietuvos bažnyčios ir vietinio B.Karazijos vyno istorijos, Anykščiai tampa
dar vienos istorijos pradžia - Griežionėlių dvarelyje gyvenusi ir devynių vaikų
būrį auginusi Liudvika Didžiulienė
pradėjo lietuvių kalba rašomos kulinarijos istoriją. Jei norite pamatyti namus,
kuriuose gyveno lietuviškai parašytos kulinarinės knygos autorė ir šiandien galite
aplankyti Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
memorialinę sodybą-muziejų.
Skaitant Didžiulienės kulinarinių patarimų knygą galima susipažinti su XIX a.
pabaigos buitinėmis aktualijomis: „kodėl
pagedo pienas“ arba kodėl „pasidarė didžiasviestis, nėr kur jo padėti, skystas –
kaip putra“. O priežastys šių bėdų dar

KNYGNEŠIŲ LIUDVIKOS IR STANISLOVO DIDŽIULIŲ
MEMORIALINĖ SODYBA – MUZIEJUS
Griežionėlių k., Anykščių r.
+370 381 43901, +370 698 15458
info@baranauskas.lt, www.baranauskas.lt
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L.Didžiulienės receptas
Preska sriuba su baravykais

Dvideszimtį gražių džiovintų baravykų nuplovus
prikaisti, užpylus pusantro gorcziaus vandens,
pavirinus pasūdyti, pridėti pipirų angliszkujų,
lapelių, morkvų bent penkias, griežczio ir
bulvių didelių dvideszimtį. Pavirinus, lyg koliai
atliks vienas gorczius, iszgriebti baravykus,
supjaustyti smulkiai, kaip burokėlius, o sunką
(skystimą) perkoszti per sietą. Bulves ir morkvas
taipogi pervaryti per sietą ir sudėjus pjaustytus
baravykus, dar kartą užvirinti ir neszti ant stalo.

paragaukite šio patiekalo:
„NYKŠČIO NAMAI“
Liudiškių g. 18, Anykščiai
SPA VILNIUS ANYKŠČIAI
RESTORANAS „MIŠKE“
Vilniaus g. 80, Anykščiai

Zrazai
Gegužės 4 d. 14 val. Kavinės
„Pasagėlė“ klėtyje švęsime
Liudvikos Didžiulienės – Žmonos
gimtadienį. Vaišėms bus paruošti
zrazai iš jos pirmosios receptų knygos.
Svečių sąrašas kviestinis,
prašom registruotis.
Klerkamiesčio g. 6,
Niūronių k., Anykščių r.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt
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Obuoliais
kvepiantys
Anykščiai

Obuoliais kvepiančios Anykščių istorijos galite visada
pasiimti į namus – vietinių obuolių sūris ir obuolių vynas
yra puikus rinkinys bet kurioje pasaulio vietoje
padėsiantis atkurti čia patirtas emocijas.
ANYKŠTĖNIŠKI OBUOLIŲ SŪRIAI
+370 687 87826
marijostrobele@gmail.com
marijostrobele
sūrių įsigyti galite Anykščių TVIC

Važiuojant į Anykščius pro Kavarską miestas Jus pasitiks obuolių sodais.
Anykščiams obuolys yra ypatingas vaisius. Aukštaitijos kraštų kalvelės
ir tarp jų plytinčios lygumos nuo seno čia apsodintos obelimis, obuoliais
turtingas kraštas paviliojo ir diplomuotą agronomą B. Karaziją įkurti čia
pirmąją vaisvynių dirbtuvėlę. Nuo 1926 metų Anykščiuose gaminamas
vaisių ir uogų vynas, kurio skonis įvertintas net Bekingemo rūmuose.
Pagarba obuoliui ir jo sukurtai istorinei krašto gerovei čia išreiškiama
kiekvieną rudenį – čia švenčiamos Obuolinės. Turbūt tai vienintelė šventė
Lietuvoje, kai pagrindinis šventės akcentas yra obuolys. Kiekvienais metasi
sukuriamas obuolio pašlovinimo programa: verdama tona obuolienės,
iš obuolių pyragų dėliojama mozaika, pinama įvairiausių raštų juosta iš
obuolių arba obuoliais užrašomas mieto vardas.
Obuolių patiekalai taip pat puikuojasi ant vietinių maisto maitinimo įstaigų
stalo. Jeigu manote, kad iš obuolių kepami tik pyragai, pats laikas aplankyti
obuolių maršruto vietas ir padovanoti sau ramaus poilsio valandėlę
ragaujant naminius obuolių ledus (SPA Vilnius Anykščiai) ar
bajoro Nykščio gaspadinės įdarytus obuolius
(Nykščio namai).
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PASAGĖLĖS KLĖTIES
KRAUTUVĖLĖJE
Klerkamiesčio g. 7, Niūronys
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt

AB „ANYKŠČIŲ VYNAS“
Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai
+370 618 90484

Bajoro Nykščio gaspadinės įdaryti obuoliai

Ką galima pasakyti apie keptus Anykščių obuolius? Tai puikiausias ir
sveikiausias desertas ir net svečiui kokiam garbingui negėda duoti…
Obuoliams reikia išskobti vidurius, obuolio šerdyje padaryti skylę, kad
tilptų beveik pora pirštų. Išrakinėti obuolio vidurį ne taip, kad kiaurai,
bet taip, kad pasiliktų plonas dugnas, kad sulaikytų visas gėrybes, kurių
pridėsim į obuolio vidurį vietoj graužtuko…
Reikia porą šaukštų medaus, varškės, šaukštas manų kruopų, geras
šaukštas smulkintų riešutų (geriausi su kavamale beveik iki miltų juos
sumalti), geras šaukštas džiovintų smulkintų vaisių, maždaug pusės
citrinos žievelės tarkių ir cinamono mažas šaukštelis, viską sumaišyti ir
sukimšti į obuolius. Obuolių šonus truputį subadyti šakute,
kad nesprogtų baisingai (bet vistiek susprogsta) ir kepti karštoje
orkaitėje, kol iškeps… ir visas mokslas…

–5–

Tautinio paveldo kelias ir kiti
gardūs kulinariniai pasiūlymai
Duonelė kasdieninė

Kiekvieną tarsi namiškį pasitiks ir už stalo
aukštaitiškoje troboje pasodins gaspadinė, papasakos
apie duonos kelią nuo rugių sėjos iki duonos
riekės. Sužinosite apie šeimos tradicijas, ritualus,
kasdieninius darbus. Kiekvienas išsiveš namo
gardžiai kvepiantį savo duonos kepalėlį.
Trukmė 3 val.
Muziejaus g. 11, 13, Niūronys, Anykščių r.
+370 612 69545, +370 616 25124

Prie balto kūčių stalo

Žvarbų gruodį prieš atvykstant svečiams visuomet
sušildoma gryčia. Sėdėdami prie stalo sužinosite
apie Šv. Kalėdų tradicijas, apie Advento laikotarpio ir
Kūčių vakaro papročius, tradicinio stalo paruošimą
bei valgių simboliką. Po simbolinės Kūčių vakarienės
išgirsite apie senolių ateities spėjimus, patys galėsite
lieti vašką ar išbandyti kitus burtus.
Trukmė 3 val.
Muziejaus g. 11, 13, Niūronys, Anykščių r.
+370 612 69545, +370 616 25124

Arbatos kelias Anykščiuose

Vaistažolių guru Ramūnas rengia pažintines
programas vaikams ir suaugusiems apie augalus,
sveikatą ir Anykščiuose augančių vaistažolių
skonius. Jo surinktose žolelėse atsiskleidžia visa
gamtos ir saulės sukaupta galia ir šio krašto istorija.
Degustacijos vyksta iš anksto susitarus.
Arbatinė „Arbatos magija“
Vilniaus g. 22, PC „Norfa“, Anykščiai
+370 659 78361, ramusvanduo@gmail.com
www.ramunovaistažoles.lt
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Šiuolaikinio gyvenimo
tradicinė duona

Susėdę prie karščiu alsuojančios duonkepės
krosnies, pasidalinsime šimtmečiais išsaugotu
duonos receptu. Sužinosite apie senolių duonos
kepimo papročius ir pagerbimo ritualus.
Trukmė 1 val. 30 min.
Pajuostinio g. 2B, Pajuostinio k., Anykščių r.,
+370 620 22111
ieva@modernigamta.lt
www.modernigamta.lt

„Saulės blynas“

Atvykę pasigardžiuoti aukštaitiškais blynais,
pateksite į jaukų kampelį apsodintą gėlynais ir
vaistažolėmis, čia būsite pavaišinti žolelių arbata,
Saulės blynais su įvairiais dažiniais.
Taip valgė mūsų krašto senoliai:
sočiai, skaniai ir... su pirštukais.
Slėnio g. 9, Burbiškio k., Anykščių r.
+370 611 62354
adomoniene.irena@gmail.com
www.infoanyksciai.lt/pramogos-ka-veikti/
sodyba-saules-blynas/

Anykščių krašto valgiai

Senovinėje klėtyje rengiamos tradicinių lietuviškų
valgių degustacijos, kartu pasakojamos istorijos
apie jų atsiradimą, tradicijas. Čia kiekvienas gali
pats išbandyti sviestamušėje sumušti sviestą,
padaryti kaimiškas dešras arba suspausti sūrį.
Manote tai paprasta?.. Atvykit, sužinosite.
Klerkamiesčio g. 6, Niūronių k., Anykščių r.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt
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Tautinio paveldo programa

Tautinio paveldo programa

„ŽUVIENĖS PAŠIŪRĖS“
VERANDOJE
Erdvioje ir jaukioje verandoje su
vaizdu į ežero platybes, rengiamos
pažintinės programos vyndarystės
temomis: „Balio Karazijos
vyndarystės istorija“, „Nacionalinės
vyndarystės pristatymas“ –
kalbame apie Anykščių vaisvynių
dirbtuvės įkūrimą, reikšmingus
ir kuriozinius nutikimus, apie
vyno gamybai naudojamas
vaisius ir uogas, technologijas ir
sertifikavimą tautiniu paveldu.
Šiaulių g. 9, Rubikių k., Anykščių r.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
www.zuvienespasiure.lt

„ANYKŠČIŲ VYNE“
Turtinga Anykščių krašto
vyndarystės istorija, siekianti net
1926 metus, pristatoma „Anykščių
vyno“ programoje. Čia gaminamas
vynas pasižymi natūralumu ir
gamybos tradicijomis. Ekskursijos
metu pamatysite skirtingus
gamyklos cechus, kur spaudžiamos
uogų ir vaisių sultys, išgirsite
pasakojimą apie Balio Karazijos
gyvenimo ir jo verslo sėkmės
istoriją.
AB „Anykščių vynas“,
Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai
+370 615 44270
degustacija@mvgoup.eu
www.anvynas.lt

„VYNO EŽERE“
Keliaudami plaustu per Rubikių
ežerą, mėgaujamės gardžiais
užkandžiais, grožimės išskirtiniu
kraštovaizdžiu, sužinome ežero
legendas ir istorijas apie Anykščių
krašto tautinį paveldą.
Iškylos rengiamos nuo gegužės
iki rugsėjo. Plauste 24 vietos.
Priimami užsakymai organizuotoms
grupėms, suderinus laiką ir
programos struktūrą.
Trukmė 1,5 val.
Šiaulių g. 9, Rubikių k., Anykščių r.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
www.zuvienespasiure.lt
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„PASAGĖLĖS“ RŪSYJE
Prašmatniai įrengtame rūsyje
lankytojams pasakojama apie
Balio Karazijos sukurtą vyno
istoriją Anykščiuose.
Programa rengiama
nuo 20 iki 40 asmenų.
Trukmė 1,5 val. – 2 val.
Klerkamiesčio g. 6,
Niūronių k., Anykščių r.
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
www.laimospasagele.lt
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Elnienos patiekalų
degustacija

Elniena – pati švariausia ir sveikiausia
mėsa, sodyboje „Barono vila“ galite
užsisakyti gurmanišką elnienos patiekalų
degustaciją. Programa rengiama tik
sodybos svečiams.
Elnio g. 12,
Butėnų k., Anykščių r.
+370 698 40202, +370 698 85233
ruta@baronovila.lt
www.baronovila.lt

Naminė duona ir skruzdėlynas
pagal močiutę Agotą

Šeimininkė malkinėje krosnyje kepa
natūralaus raugo naminę duoną bei
duoną su įvairiais vaisiais ir riešutais.
Gamina ypatingą Pasvalio krašto meduolį,
netradicinį skruzdėlyną.
Slėnio g. 18, Anykščiai
+370 612 96063
marijabuc@gmail.com
www.marijosduona.lt

Naminė duona
Svajonių dvare

Iškūrentoje malkinėje krosnyje kepama
trijų rūšių duona pagardinta linų
sėmenimis, avižiniais dribsniais, kviečių
grūdais, sezamo, saulėgrąžų sėklomis.
Su meile pagaminta duona –
sodrus, tikras, gyvas skonis.
Pakeršiai 4, Kurklių sen., Anykščių r.
+370 600 06255, +370 699 88544
info@kaimiskaduona.lt
www.kaimiškaduona.lt
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Verdame žuvienę

Prie ežero ant laužo drauge su žveju,
verdame žuvienę. Sužinome iš ko ir
kaip ji šiame krašte gaminama.
Ar tikrai į puodą reikia dėti nuodėgulį?
O gal tai dar viena žvejo pramanyta istorija?
Šiaulių g. 9, Rubikių k., Anykščių r.
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
www.zuvienespasiure.lt

Edukacinė programa
„Avelė“

Ant ežero kranto įsitaisiusiems svečiams
šeimininkas papasakoja apie avių
veisles, jų skirtumus. Vėliau parodoma
avies skerdiena, vidaus organų sandara.
Sekančią dieną kepame šašlykus.
Apsilankymas iš anksto susitarus.
Antežerio k., Anykščių r.
+370 682 48202
antezeris@gmail.com
www.infoanyksciai.lt/
pramogos-ka-veikti/minejimai-1/

Barono plovas

Sodyboje „Barono vila“ svečiams
gaminamas tikras uzbekiškas plovas – ant
atviros ugnies špižiniame puode. Plovo
gaminimas trunka dvi valandas, tačiau
laikas nieko nereiškia, kai jums pažadėtas
nepamirštamas skonis. Programa
rengiama tik sodybos svečiams.
Elnio g. 12, Butėnų k., Anykščių r.
+370 698 40202, +370 698 85233
ruta@baronovila.lt
www.baronovila.lt
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RESTORANAI
Nykščio namai

Liudiškių g. 18
+370 381 58520
restoranas@nykscionamai.lt
GPS: 55.521026, 25.115046

SPA Vilnius Anykščiai
restoranas „Miške“
Vilniaus g. 80
+370 381 50100
info@spa-vilnius.lt
GPS: 55.510875,25.084517

MIŠKE: šeimoms ir istorijoms. MIŠKE pilna
paslapčių: čia buriasi šeimos ir draugai, čia gimsta
istorijos. Mūsų moto: maistu gera dalintis.
Šviežios daržovės ir vaisiai ant restorano stalo
atkeliauja iš nuosavo sodo ir daržo, Anykščių krašto
ūkininkų. Aukščiausios klasės virtuvę papildo už
kainos ir kokybės santykį apdovanota vyno korta.
MIŠKE – o kokia bus Tavo istorija?..

NAMŲ RESTORANAI
5 taškai

S.Daukanto g. 5
+370 657 53513
penkitaskai@gmail.com
GPS: 55.523877, 25.104577

Kacės virtuvėlė

Girelės k. 12
+370 618 06006
jurgitaminderyte@yahoo.com
GPS: 55.43388, 24.880833

KAVINĖS
įkaitinto akmens.
Įvairios mėsos kepsniai ant
pasirinktas
Jūsų
oga.
pram
ir
tas
Tai mais
įkaitinto iki
kepsnys dedamas ant krosnyje
Su šiuo karštu
3000C temperatūros akmens.
ant Jūsų stalo ir Jūs
akmeniu kepsnys atkeliaus
mėsa dar turi kepti.
patys nuspręsite, kiek ilgai
adinė
Skanaus linki Nykščio gasp

„Perino“ gastrobaras
Dariaus ir Girėno g. 8
+370 655 11624
perino.anyksciai@gmail.com
GPS: 55.524574, 25.108180

Erdvė
Burbiškio dvaras

Parko g. 1B, Burbiškis
+370 673 69836
burbiskis@burbiskis.lt
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)

Gamtos ir poilsio parkas
„Gradiali Anykščiai“
Klykūnų k. 1
+370 614 00090
anyksciai@gradiali.com
GPS: 55.493147, 25.243458

Highland Park

Žaliosios kaimas 9
+370 629 05519
highlandparklietuva@gmail.com
GPS: 55.625647, 25.419609
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A. Baranausko a. 9
+370 381 54300
erdve@eiga.lt
GPS: 55.524812, 25.104750

Euro Pub „Seklyčia“

J. Biliūno g. 4
+370 609 10103
seklycia.anyksciai@gmail.com
GPS: 55.525413, 25.106303

Juna

J. Biliūno g. 7
+370 678 77722
info@kavinejuna.lt
GPS: 55.525651, 25.107063

ti išskirtinėmis
Mes pasiruošę Jus nustebin
pagal unikalią
picomis, kurių tešlą maišome
!
omis
rank
e
kam
išsu
ir
ą
ptūr
rece
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Šaltinis „Kavarsko koldūnai“

Pirmas daigas

Vijola

Mandri puodai

Pas Gedą

Žuvienės pašiūrė

Kalno g. 6
+370 611 82866
mandripuodai@gmail.com
GPS: 55.526386, 25.119726

J. Tumo – Vaižganto g. 103, Svėdasai
+370 611 31351
gediminaskutka@gmail.com
GPS: 55.685868, 25.375913

Šiaulių g. 9, Rubikiai
+370 659 88610
zuvienespasiure@gmail.com
GPS: 55.527699, 25.282108

Pasagėlė

Laumės vingis

CoffEe hill

Klerkamiesčio g. 7, Niūronys
+370 682 13405
kavinepasagele@gmail.com
GPS: 55.573463, 25.085869

Mindaugo g. 2
+370 381 52752
laumesvingis@gmail.com
GPS: 55.512475, 25.096057

A. Baranausko a. 2
+370 692 31259
info@kavosaromatas.lt
GPS: 55.525804, 25.104443

Mėsainių lizdas

Kadagynė

Basi Basi

Šaltinio g. 1, Kavarskas
+370 381 55147
info@kavarsko-koldunai.lt
GPS: 55.432969, 24.926616

patiekalų?
Norite paragauti lietuviškų
ir pavalgysite,
Atvykite į kavinę „Pasagėlė“
kaip pas mamą.

Medžių lajų takas
+370 601 14734
mesainiulizdas@gmail.com
GPS: 55.485095, 25.060364

Ažupiečių g. 1A
pirmas.daigas@gmail.com
+370 676 60812
GPS: 55.52187, 25.084442

Šaltupio g. 25
+370 613 08126
kadagynejonas@gmail.com
GPS: 55.522329, 25.105768

J.Biliūno g. 61
+370 683 95118
kvioleta1@gmail.com
GPS: 55.529861, 25.121363

Paupio g. 1
+370 656 69187
GPS: 55.526814, 25.103148

Nykščio namai

Liudiškių g. 18
+370 381 58520
restoranas@nykscionamai.lt
GPS:55.521026, 25.115046

Puntukas

Koks kvapas Jums siejasi su jaukumu? Cinamono? Obuolių pyrago? O gal... karšto šokola
do ir kavos? “Paukštukas Pūga” nedidelė
jauki
kavinukė įsikūrusi Anykščių senamiestyje
. Čia
susidraugauja puikūs desertai ir išskirtiniai
kavos aromatai. Užsukite pasimėgauti kava,
arbata bei paragauti rankų darbo saldainių,
tortų ir kvapnaus, tiršto karšto šokolado.
Devyni iš dešimties žmonių mėgsta šokola
dą.
Dešimtas žmogus visada meluoja.
( John Q. Tullius)

A.Baranausko a. 15
+370 381 51345
kulrima@gmail.com
GPS: 55.525148, 25.103179

„Paukštukas Pūga“

Daukanto g. 3A
+370 381 51142
cinamonorukas@gmail.com
GPS: 55.523915, 25.104438
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greitas maistas

KEPYKLĖLĖS

Labirintų parko greito
maisto kavinė

Skoneta

Skapiškiai
+370 652 19991
info@labirintu-parkas.lt
GPS: 55.480425, 25.07955

Uno pica

Vilniaus g. 53
+370 635 11155
info@unopica.lt
GPS: 55.520778, 25.097060

Kebabinė-picerija

Statybininkų g. 8 – 1
+370 624 95141
giedjora@gmail.com
GPS: 55.522805, 25.118219

A.Baranausko a. 12
+370 604 02044
skoneta@gmail.com
GPS: 55.524555, 25.103885

Kepyklėlė – kavinukė
Vilniaus g. 22 Norfa
+370 610 48685
Gitasim76@gmail.com
GPS: 55.522589, 25.099285

Anykščių dvaras

Šaltupio g. 26
+370 689 83638
aurelijad@mail.com
GPS: 55.521524, 25.105366

Greito maisto užkandinė
Statybininkų g. 11
+370 676 85961
ernezita@gmail.com
GPS: 55.523169, 25.118144

Anykščių centro
„Go kebabai“

A. Baranausko a.15
+370 630 44777
GPS: 55.524978, 25.103169

VALGYKLA
Valgykla

Dariaus ir Girėno g. 8
+370 381 50204
+370 615 10938
elvyra.karveliene@gmail.com
GPS: 55.524574, 25.108180
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VIEŠINTOS
Antalina

Šv. arkangelo
Mykolo bažnyčia

„Pas Gedą“

Rakutėnai

Ja

SVĖDASAI

ra

Papilių
piliakalnis

Surdegis
175
Švč. Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų bažnyčia

Katinų viensėdžio
mitolog. akmuo

Šven

Mikierių
atodanga

toji

Jara

Šventoji
Švč. Aušros vartų
Dievo motinos bažnyčia

Magylų
mitolog. akmuo

Mičionių akmuo
„Velnio piesta“
„Highland Park“

120

175

H

Šve

nto

ji

Mendrupio
mitolog. akmuo

Leliūnai

Juostininkai
121

Griež

Andrioniškis

a

Švč. Trejybės bažnyčia
ir bernardinų vienuolynas

Vaidlonys

TROŠKŪNAI

s

u
Vari

„Pasagėlė“

Šv. Petro ir
Povilo bažnyčia

Palatavio
piliakalnis

Variaus
atodanga

121

Stakės

Smėlynė
121

175

Latava

120

DEBEIKIAI

Čekonys

Elmės
šešiakamienis
ąžuolas

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Niūronys
Pavarių liepa

120
Gyliai
Naujieji
Elmininkai

žis

Kuniškiai

i
toj
en

Šv

Nevė
Barboros
akmuo

121

„Žuvienės pašiūrė“

Vikonys
Rubikiai

Žažumbrio
ąžuolas

ANYKŠČIAI
Šv. Onos bažnyčia
Kristaus Žengimo
į dangų bažnyčia

Žažumbris

ji
Švento
Dvaronys

toji

Šven

Parduotuvė

P

Stovėjimo aikštelė

WC

Tualetas

Marijampolio
piliakalnis

Šventieji
ąžuolai

„Gradiali Anykščiai“

Burbiškio
miškas
Mozūriškių
mitolog. akmuo

Savitarnos
kavinė

Kavoliškis

Pienionys

Vitkuškis

Vetygalos
atodanga

Piliakalnis

Janušava

Šovenių
piliakalnis

Atodanga
Akmuo

120

Daumantų
atodanga

„Šaltinis“

Gamtos paminklas
Malūnas

KAVARSKAS
Šv. Jono
Krikštytojo bažnyčia

„Kacės virtuvėlė“

Vildžiūnų
(Virintos)
atodanga

Buivydų
piliakalnis

Bliuvonys
Jonydžių
piliakalnis

Virin
ta
Užunvėžiai

Vilkatėnai
Vilkatėnų
miškas

Klevėnų
(Žiogų) akmuo

Antakalniai
Švč. Mergelės
Marijos bažnyčia

Kurkliai II

KURKLIAI
120

Juškonys

119

Šv. Jurgio
bažnyčia

Kabošiai

Mačionys

Klykūnai

Storiai

Šlavėnai

„Mėsainių
lizdas“

Viešbutis

Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčia

Burbiškis

Storių kalvos

Šlavė

120

Maitinimo įstaiga

„Saulės blynas“

šta

Šlavės
atodanga

Naujokai

Bažnyčia

Anykščių
regioninis
parkas

119

Ažuožeriai

SUTARTINIAI ŽENKLAI

Anyk

Dabužiai

TRAUPIS

Liudiškių
piliakalnis

Marčiupių
akmuo

Buteikių
piliakalnis

SKIEMONYS

A6

Šeriai

Svirnai II
Trakinių
piliakalnis

Staškūniškis

119

Šv. Mergelės Marijos bažnyčia

A6

Jašiškių
piliakalnis

