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Anykščių kraštas lankytojus džiugina savo peizažu: ežerynais, žaliomis 
kalvomis bei įspūdingiausiomis Šventosios upės atodangomis.  

Gamta čia vilioja žmones pailsėti ir atgauti sveikatą. Švarūs miškai,  
čia glūdintys vietinio mineralinio vandens klodai, bei palankus klimatas 

jau visą amžių vertinamas atvykstančių poilsiautojų.
Čia galima pakilti į aukščiausios Lietuvoje bažnyčios bokštą,

Čia stūkso akmuo, kurio vardą žino kiekvienas lietuvis,
Čia vasarodamas A.Baranauskas sukūrė odę gamtai – „Anykščių šilelį“,

Čia XIX a. nutiestais bėgiais vis dar juda traukinys  
vietinių meiliai Siauruku vadinamas,

Čia vingiuoja takas nutiestas medžių viršūnėmis.

Renginių  
kalendorius
Gegužė
1 d.– Tradicinis 56-asis bėgimas  
„Anykščiai-Puntuko akmuo-Anykščiai“
2–4 d.– tarptautinis plaukimo sprinto 
festivalis „Anykščiai-2019“  
baseine „Bangenis“
8-11 d. – tarptautinis mėgėjų teatrų festi-
valis ARTimi  Anykščių kultūros centre
6-12 d. – Dizaino savaitė Anykščiuose
17-19 – Tarptautinis šiuolaikinio šokio 
festivalis „Pėdos“ Anykščių kultūros 
centre 
17-19 d. – „Nykštietiškas triatlonas“
24-26 d. – Tarptautinis imtynių turnyras 
„Anykščiai-2019“

Birželis
1 d.– respublikinė tradicinės kultūros ir 
žirgų sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“-
Niūronių k. 
8-9 d. – Vaikų ir jaunimo literatūros festi-
valis „Nuotykiai tęsiasi“ Dainuvos slėnyje 
12-16 d.– tarptautinė edukacinė stovy-
kla-festivalis „Troškimai“ Troškūnuose 
20-23 d. – Anykščių miško festivalis 
Anykščių šilelyje

Liepa
16 d. – S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui 
per Atlantą paminėti skirtas renginys prie 
Puntuko akmens
18–21 d.– tarptautinis alternatyvios 
muzikos festivalis „Devilstone“ Dainuvos 
slėnyje 
26–28 d. – Anykščių Miesto šventė ir 
Pasaulio anykštėnų IX suvažiavimas „Čia 
žmonės kuria“. Tarptautinis floristinių 
kilimų konkursas Anykščių mieste

Rugpjūtis
15–17 d. – nacionalinis bardų festivalis 
„Purpurinis vakaras“ Dainuvos slėnyje

Rugsėjis 
9–11 d. – kūrybinių industrijų festivalis 
TEKSTILĖ Anykščių menų inkubatoriu-
je-menų studijoje 
13-14 d.– tradicinės „Vaižgantinės“. Juo-
zo Tumo-Vaižganto jubiliejiniai renginiai 
Malaišių kaime, Svėdasų sen. 
21 d.– rudens šventė Obuolinės. Turizmo 
naktisAnykščių mieste

Spalis
4-6 d.– dokumentinių filmų festivalis 
EDOX Anykščių kino namuose 
10-20 d.  Lietuvos profesionalių teatrų 
nacionalinės dramaturgijos festivalis 
„Pakeleivingi“ Anykščių kultūros centre

Gruodis
5 d. – Miesto eglės įžiebimo šventė 
7 d. – Kalėdinė mugė Anykščių menų 
inkubatoriuje-menų studijoje 
14 d. – Kalėdinė mugė Anykščių  
kultūros centre

* Metų bėgyje renginių programa  
gali būti tikslinama ir papildoma.

sveiki atvykę!
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MUZIEJAI

Keliaukime po Anykščių kraštą kartu! 
Maršrutai ir kelionių paketai po Anykščių kraštą pagal Jūsų pasirinktą maršrutą ir 
pomėgius!  Dėl ekskursijų kreipkitės +370 683 65440, +370 381 59177 
tvic@infoanyksciai.lt www.infoanyksciai.lt 
Atrask, pažink, sužinok – kelionė po Anykščių kraštą su gidu anykštėnu
Šioje ekskursijoje –  jūsų pasirinktas maršrutas po Anykščių krašto kultūros, gamtos bei 
laisvalaikio objektus. Dėl ekskursijų tartis iš anksto +370 381 58015, +370 613 12282 
info@baranauskas.lt

Dviejų dienų kultūrinė viešnagė Anykščiuose su vienu bilietu                                                  
Su šiuo bilietu siūlome ekskursiją su gidu devyniuose muziejuose: A. Baranausko 
klėtelėje, A. Vienuolio-Žukausko, B. Buivydaitės, J. Biliūno, L. ir S. Didžiulių memorialin-
iuose muziejuose, S. Petraškos akmens tapybos ekspozicijoje, Šeimyniškėlių piliakalnio 
istoriniame komplekse, Siauruko ir Arklio muziejuose, taip pat – pasivažinėjimą drezina, 
bėginiu triračiu, šaudymą iš lanko. 
Šį bilietą galite įsigyti visose A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio  
muziejaus ekspozicijose. +370 381 58015, +370 612 81067 info@baranauskas.lt 
www.baranauskas.lt

pirmą kartą paminėtas Anykščių vardas.

pastatyta pirma medinė Anykščių bažnyčia. 

gavo miesto teises.

miestui suteiktas herbas. 

pro Anykščius nutiestas siaurasis geležinkelis  Panevėžys-Švenčionėliai. 

pastatyta nauja neogotikinė bažnyčia.

įsteigta B. Karazijos vaisvynių dirbtuvėlė.

suteiktas kurortinės teritorijos statusas.

Anykščiai išrinkti Lietuvos kultūros sostine.
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ISTORIJA
Siauruko muziejus 
Vilties g. 2, Anykščiai 
+370 381 58015, +370 612 81067 
info@baranauskas.lt www.siaurukomuziejus.lt 
GPS: 55.532739, 25.108595 (WGS)
Anykščių geležinkelio stoties komplekse įsikūręs Siauruko 
muziejus. Čia galite išbandyti veikiančius eksponatus – rankinę 
dreziną bei triratį ant bėgių, pamatyti garvežį „Škoda“. 

Arklio muziejus
Niūronių k., Anykščių r. 
+370 623 70629 arkliomuziejus@gmail.com 
www.arkliomuziejus.lt 
GPS: 55.573441, 25.086087 (WGS)
Arklio muziejuje pristatomos arklio gadynės žemės darbų ir 
kaimo bei miesto transporto priemonės, arklio istorijos, karybos 
ekspozicijos. Senuosius amatus demonstruoja audėja, keramikė, 
kalvis, aukštaitiškose sodybose kepama duona.  

Rašytojo Jono Biliūno  
sodyba-muziejus
Niūronių k., Anykščių r. +370 381 51722  
info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt 
GPS:55.570803, 25.093730(WGS)
Gimtoji J. Biliūno sodyba-muziejus yra rašytojo kūrybos versmių 
liudininkė. Šioje aplinkoje norisi galvoti apie gimtųjų namų ši-
lumą, skriaudą ir atleidimą, širdies kietumą ir gailestį. Muziejuje 
eksponuojami Biliūnų giminės daiktai, knygos, nuotraukos. 

Šeimyniškėlių piliakalnio  
istorinis kompleksas
J. Biliūno g. 97A, Anykščiai 
+370 381 58015, +370 610 00421 
info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt  
GPS: 55.545179, 25.139895 (WGS)
Šeimyniškėlių piliakalnio komplekse atgyja istorija - kiemelyje 
galima šaudyti iš lanko, mėtyti akstį, išbandyti pilėnų 
kasdienybę: įskelti ugnį, virti arbatą ant laužo, nuvyti virvę, 
tyrinėti eksperimentinėje archeologinėje perkasoje, žaisti 
senovinius žaidimus.
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Poeto ir vyskupo  
Antano Baranausko klėtelė
A. Vienuolio g. 2, Anykščiai 
+370 381 58015, +370 381 52922 
info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt  
GPS: 55.527093, 25.098087 (WGS)
Pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje įkurtas 1927 metais, 
A. Baranausko tėvo 1826 m. statytoje  klėtelėje.  
Čia 1858-1859 m. vasaromis 24-erių metų poetas parašė  
himną Lietuvos gamtai – poemą „Anykščių šilelis“. 

Rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko 
memorialinis namas-muziejus
A. Vienuolio g. 2, Anykščiai 
+370 381 58015, +370 381 52912 
info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt
GPS:55.527005, 25.097754 (WGS) 
A. Žukausko-Vienuolio memorialinis namas-muziejus – buvę 
miestelio inteligentų namai, kuriuose persipynė vaistininko 
pareigos ir rašytojo pašaukimas, Anykščių istorijos šimtmečiai 
ir Kaukazo tradicijos. Čia saugoma autentiška rašytojo buities ir 
kūrybos erdvė.  

Tautodailininko Stanislovo Petraškos 
akmens tapybos ekspozicija
Muziejaus  g. 6A, Anykščiai 
+370 381 58015, +370 381 52912 
info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt
GPS:55.527319, 25.097737 (WGS)
Anykštėnas tautodailininkas S. Petraška tapė akmens paveik-
slus, jo darbuose įamžinti gimtinės peizažai, Lietuvos valstybės 
simboliai. 

Rašytojos Bronės Buivydaitės 
memorialinis namas-muziejus
Vilniaus g. 21, Anykščiai 
+370 381 58138 info@baranauskas.lt  
www.baranauskas.lt  
GPS:55.523296, 25.100756 (WGS)
Anykščių senamiestyje, šalia bažnyčios, poetės, dramaturgės, 
vaikų rašytojos B. Buivydaitės  –  Tyrų Dukters memorialinis 
muziejus saugo pirmosios XX a. lietuvių lyrikės gyvenimo ir 
kūrybos dvasią, šalia namo kuriamas skulptūrų ir gėlių sodas. 

Knygnešių Liudvikos ir  
Stanislovo Didžiulių memorialinė 
sodyba-muziejus 
Griežionėlių k., Anykščių r. 
+370 381 43901, +370 698 15 458 
info@baranauskas.lt www.baranauskas.lt 
GPS: 55.628891, 25.027681 (WGS)
Didžiulių sodyboje gyveno rašytoja, pirmosios lietuviškos kulinar-
ijos knygos autorė. Lietuviško rašto draudimo laikais, sodyboje 
buvo įrengta draudžiamos spaudos slėptuvė. 

Angelų muziejus –  
Sakralinio meno centras 
Vilniaus g. 11, Anykščiai 
+370 381 51447, +370 630 08100 
angelumuziejus@gmail.com www.amenucentras.lt
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS) 
Anykščiuose 2010 metais apsigyveno 109 angelai, kuriuos miestui 
dovanojo kultūrininkė, mecenatė Beatričė Kleizaitė - Vasaris. 
Kolekcija palaipsniui didėja ir plečiasi. Sakralinio meno centre nuo 
2009 m. saugomas ir eksponuojamas Anykščių parapijos klebono, 
monsinjoro Albertas Talačkos palikimas – unikali dailės kūrinių 
kolekcija ir gausi biblioteka. Muziejuje veikia audiogidas. 

Anykščių koplyčia –  
Pasaulio anykštėnų kūrybos centras
Vilniaus g. 36, Anykščiai 
+370 686 47096, +370 381 54432 
anyksciukoplycia@gmail.com www.amenucentras.lt
GPS: 55.521561, 25.097622 (WGS) 
Senųjų miesto kapinių koplyčia, 1858 m. pastatyta ant Burbiškio 
dvarininkų Venslovavičių kapų rūsio. Uždarius kapines, koplytėlė 
buvo ,,įvilkta“ į stiklinį gaubtą ir tapo šiuolaikiškos architektūros 
pastatu, pritaikytu visuomenės reikmėms.

Svėdasų krašto  
(J.Tumo-Vaižganto) muziejus
Kunigiškių k., Anykščių r. 
+370 682 33024 www.svedasai.lt  
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto 
GPS:55.738322, 25.405133 (WGS)
Pastatas statytas po 1863 m. sukilimo, o XX a. pabaigoje jame 
atidarytas muziejus, kuriame įrengta ir prieškario mokyklos klasė. 
Kadaise čia veikusioje mokykloje mokėsi dailininkas K. Sklėrius, 
rašytojas J. Tumas-Vaižgantas. 
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Miško muziejus.  
Miško pažintinis takas. Arboretumas. 
Skulptūrų parkas.
Troškūnėlių k., Anykščių r.
+370 381 56387, +370 698 09399  
audrius.kusta@vivmu.lt
GPS: 55.57662, 24.872557 (WGS)
Troškūnų girininkijos muziejuje pamatysite miško gyvūnų, 
augalų ir vabalų kolekcijas. Šalia yra miško pažintinis takas,  
2,5 hektaro arboretume auga 85 medžių rūšys.

Pintinių sodelis
Sedeikių k., Anykščių r. 
+370 616 00451, +370 616 71304 
ligita.mo@gmail.com
GPS: 55.651166, 25.098342 (WGS)
Pintinių muziejus, kuriame išmoksite iš vytelių nupinti krepšelį ar 
kitą gaminį. Sužinosite apie lietuviškos bitininkystės pradmenis, 
žolelių rinkimo ypatybes. 

Gyvasis muziejus 
Šeiminiškių k., Anykščių r. 
+370 687 81480 info@anukis.lt 
www.anukis.lt
GPS:55.518811, 25.069373 (WGS)
Kviečiame pasivaikščioti po ūkio teritoriją ir susipažinti su jo 
gyventojais, pamatykite triušius, avis, ožkas, karves, arklius, 
vištas, antis, žąsis, kalakutus ir kitus ūkio gyvūnus. Ūkio 
gyventojai svečius priima nuo 11 iki 16 val. 

Svėdasų biblioteka 
J. Tumo - Vaižganto g. 16, 
Svėdasų k., Anykščių r. +370 381 43200  
svedasai.avb@gmail.com, 
www.anyksciuvb.lt
GPS: 55.681378, 25.366868 (WGS) 
“Šimtmečio svėdasiškių galerija” - Svėdasų bibliotekoje nuolatos 
eksponuojami žymių 1918 - 1940 m. svėdasiškių portretų, kurie 
buvo karininkai, sklandytuvų konstruktoriai, dailininkai, rašytojai 
ir tai dar ne viskas. 

Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių 
viešoji biblioteka
Vyskupo skveras 1, Anykščiai 
+370 381 58104, anyksciuvb@gmail.com  
www.anyksciuvb.lt 
GPS: 55.525181, 25.102569 (WGS)
Biblioteka atvira miestą lankantiems turistams ir gali parodyti 
išskirtinių, Anykščius garsinančių objektų. Bibliotekoje veikia 
ilgalaikė Anykščių krašto foto metraštininko Izidoriaus Girčio 
fotografijų paroda, saugomas apie 60 000 kadrų negatyvų 
archyvas. Šalia yra kalbų alėja, čia užrašas „laba diena“ užrašytas 
prancūziškai, gruziniškai, norvegiškai, čekiškai, baltarusiškai, 
estiškai, latviškai, japoniškai ir moldovų kalba.
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GAMTA IR  
ARCHITEKTŪRA
Medžių lajų takas 
Dvaronių k. 5, Anykščių r. 
+370 684 53736 info@anyksciuparkas.lt  
www.lajutakas.lt
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS)  
Takas medžių lajų lygyje vingiuoja 300 m ir tolygiai kyla iki 21 m 
aukščio. Lajų take yra 13 stotelių, tako pabaigoje iškyla apžval-
gos bokštas, nuo jo atsiveria visa Šventosios vingio panorama. 
Čia rengiama pažintinė programa „Miškas kitaip“, joje sužinosite 
įdomių faktų apie mišką. 

Akmuo Puntukas
Dvaronių k., Anykščių r.
GPS: 55.484224, 25.059657 (WGS) 
Tai labiausiai lankomas akmuo Lietuvoje ant kurio iškalti Ste-
pono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefai bei jų testamento žodžiai.

Anykščių šilelis
Anykščių r. 
GPS 55.509188, 25.085856 (WGS) 
Anykščių pakraštyje augantismiškas išgarsintas A. Baranausko 
poemoje „Anykščių šilelis“. 

Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčia
Vilniaus g. 8, Anykščiai
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Aukščiausia Lietuvoje bažnyčia, kurios bokštai siekia 79 metrus. 
Viename jų įrengta apžvalgos aikštelė, kur miesto panorama 
atsiveria, kaip ant delno.  

APŽVALGOS AIKŠTELĖ 
+370 381 51447, +370 630 08100, 
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt
Pakilus į bažnyčios bokštą, visas miestas atsiveria,  
kaip ant delno. 
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„Laimės žiburys“
Liudiškių g. 28, Anykščiai
GPS: 55.511958, 25.122928(WGS) 
Ant šios Liudiškių kalvos palaidotas Anykščių krašto  
rašytojas Jonas Biliūnas. 

Šventosios kairiojo kranto 
sveikatingumo takas
Takas skirtas dviratininkams ir pėstiesiems keliauti nuo Niūronių 
iki Medžių lajų tako, pakeliui aplankant miestą ir jame esančius 
kultūrinius objektus.   

Puntuko brolis
Pašventupys, Anykščių r.
GPS:55.509391, 25.071159 (WGS)
Tarp Ažuožerių ir Anykščių, pūpso akmuo, vadinamas Puntuko 
broliu. Abu broliai čia nuo ledynmečio užsilikę, abu iš Skandina-
vijos atkeliavę, tūkstantmečius pragyvenę.

Kavarsko Šv. Jono krikštytojo 
šaltinis
Kavarsko k., Anykščių r.  
GPS: 55.431588, 24.928653 (WGS)
Šv. Jono šaltinis, tai gaivaus tyro vandens versmė kalnelio 
viršuje prasigraužusi net 134 metrus nuo Šventosios upės vagos 
lygio. Pasak legendų, šaltinio vandenyje slypi stebuklingos 
gydomosios galios.  

Karalienės liūnas
Pašventupio k., Anykščių r. 
GPS: 55.491425, 25.058299 (WGS)
Šis gėlo vandens šaltinis nuo seno vadinamas Karalienės liūnu. 
Čia, pasak legendų, su obuolmušiais žirgais kinkyta karieta 
kadais nugarmėjo gelmėn karalienė, čia nusiskandino nenorėjusi 
paklusti priešams vaidilutė.

Okuličiūtės dvarelis
Paupio g. 10, Anykščiai
GPS: 55.526973, 25.103968 (WGS)
Ant Šventosios upės kranto esantys neoklasicistiniai rūmai, kurių 
pirmąja savininke buvo dvarininkė Okuličiūtė. Šalia buvo užveis-
tas parkas, turėjęs retų rūšių medžius ir dekoratyvinius krūmus.

Šv. Aleksandro Nevskio cerkvė
J. Biliūno g. 57, Anykščiai 
GPS: 55.529372, 25.120690 (WGS)
Pirmoji stačiatikių šventovė Anykščiuose buvo pastatyta  
XVI a. pr. Didžiosios Lietuvos kunigaikštienės, Lenkijos 
karalienės Jelenos rūpesčiu. Pasibaigus 1487 – 1494 m.  
rusų – lietuvių karui, susitaikymo tarp dviejų valstybių 
vardan, ji susituokė su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu 
Aleksandru ir tapo visų stačiatikių Lietuvoje globėja. 

Ekotakas
Dvaronių k., Anykščių r. 
GPS 55.484236, 25.073160 (WGS)
Ekotakas – tai mišku besidriekiantis keliukas, vedantis iki 
Medžių lajų tako komplekso.
 

Liudiškių piliakalnis  
ir senovės gyvenvietė
Anykščių r.  
GPS: 55.508718, 25.133876 (WGS)
Archeologinių kasinėjimų rezultatai rodo, kad III–V a. čia 
stovėjusi medinė gynybinė pilis.

Palatavio piliakalnis -  
Mindaugo karūnavimo vieta 
Palatavio k., Anykščių r.  
GPS: 55.58272, 25.0128 (WGS)
Rašytiniuose šaltiniuose šis piliakalnis paminėtas jau XIV 
amžiaus pabaigoje - borchwal, nomine Lettow – „piliakalnis, 
vardu Lettow“. 

Bijeikių apžvalgos bokštas
Bijeikių k., Anykščių r.
GPS: 55.485534, 25.261263 (WGS)
Šalia Bijeikių piliakalnio 15 metrų aukštyje esanti apžvalgos 
aikštelė puiki vieta nuostabiai Rubikių ežero panoramai 
stebėti.  
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Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis
Anykščiai 
GPS: 55.545141, 25.139923 (WGS)
Netoli Anykščių dunkso Šeimyniškėlių piliakalnis, jis yra tarp 
dviejų gilių slėnių, kuriais kadais almėjo sraunūs Varelio ir 
Volupio vandenys. Archeologiniai radiniai liudija, jog XIII – XV a. 
čia stovėjo medinė pilis, kai kurie istorikai ją sieja su vienintele 
istoriniuose šaltiniuose paminėta Mindaugo pilimi Voruta.

Burbiškio dvaras
Parko g. 1B, Burbiškio k., Anykščių r. 
+370 381 49255 burbiskis@burbiskis.lt, 
www.burbiskis.lt
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)
Vaizdingame Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį 
patraukia stilingi rūmai – XIX a. architektūros paminklas, 
užburiantis subtilumu ir elegancija.

Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia  
ir bernardinų vienuolynas
Vytauto g. 1, Troškūnai, Anykščių r. 
+370 381 56245
GPS: 55.587095, 24.871855 (WGS)
Troškūnų dvaro savininkas Vladislovas Sakalauskas 1696 m. 
į miestelį pakvietė vienuolius bernardinus bei inicijavo naujos 
bažnyčios statybą. XVIII a. pab., pagal architekto M. Knakfuso 
projektą pastatyta bažnyčia. Viduje yra malonėmis garsėjantis 
Švč. Mergelės Marijos – Rožinio karalienės paveikslas. Šalia 
bažnyčios įsikūręs vienuolynas.

Traupio botanikos sodas
Jaunimo g. 4, Traupio k., Anykščių r.
GPS: 55.513303, 24.748923 (WGS)
Tai vienintelis Lietuvoje mokyklinis botanikos sodas tapęs 
turistiniu objektu. 

Vetygalos atodanga
Vetygalos k., Anykščių r.
GPS:55.454821, 25.001936 (WGS)
90 m ilgio, apie 20 m aukščio skardis kairiajame Šventosios 
krante, kiek žemiau Virintos žiočių. Atodangoje galima pamatyti 
ikiledyninius šviesaus kvarco ir žėručio smėlio sluoksnius.

Variaus atodanga
Pavarių k., Anykščių r. 
GPS: 55.577606, 25.110361 (WGS)
Tai geologinis gamtos paminklas, menantis 400 mln. metų 
senumo laikus. Atodangos aukštis15 m.

Daumantų atodanga 
Daumantų k., Anykščių r. 
GPS: 55.445971, 24.984917 (WGS)  
Ribotas privažiavimas, gali tekti dalį kelio eiti pėsčiomis. Tai 
unikali, tris geologinius sluoksnius atverianti atodanga. Jos 
apatinėje dalyje atsidengia viršutinio Devono smiltainis ir neogeno 
periodo kvarcinio smėlio sluoksniai – svarbiausias Anykščių 
rajono gelmių turtas. 

Mikierių atodanga
GPS: 55.663917, 25.196524 (WGS) 
Įspūdingame Šventosios vingyje esanti atodanga traukia ir 
ramybės, ir romantikos ieškančius keliautojus. 

Mikierių tiltas 
GPS: 55.658772, 25.178967
Kabantis pėsčiųjų tiltas per Šventąją jungia Mikierius ir Inkūnus. 
Mikieriuose esančioje sodyboje „Šventosios upės slėnis“, patirkite 
skrydį lynu per Šventosios upę. Inkūnuose aplankykite miškuose 
pastatytą bažnyčią. 

Teresboras
GPS: 55.653455, 25.185149 (WGS)
1863 m. sukilėlių stovyklavietei atminti, miško aikštelėje prie kelių 
sankryžos, pastatytas masyvus paminklas, akmens priekinėje 
pusėje iškaltos ginklus – ištiesintą dalgį ir šakes - laikančios 
rankos bei įrašas„1863 sukilėlių stovykla“.

Lietuvos Everestas Anykščiuose 
Rukiškio k., Anykščių r.  
GPS:  55.639592, 24.733450 (WGS)
2006.11.27. Oreivis pilotas V. Samarinas bei keliautojas alpinistas, 
fotomenininkas Vl. Vitkauskas karšto oro balionu pakilo į 10064 m 
aukštį ir pasiekė absoliutų Lietuvos aukščio rekordą ir pavadino jį 
Lietuvos Everestu.   
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Arkivyskupo palaimintojo  
T. Matulionio gimtinė
Kudoriškio vs., Anykščių r. 
www.teofilius.lt 
GPS: 55.39974, 25.324586 (WGS)
Teofilijus Matulionis gimė Kudoriškyje 1873 m. Vyskupo  
T. Matulionio gimtajai sodybai paženklinti įrengta skulptūrinė 
kompozicija su kryžiumi centre. 2017 m. birželio 25 d. 
Arkivyskupas T. Matulionis paskelbtas palaimintuoju.

Regioninio parko  
lankytojų centras
J.Biliūno g. 55, Anykščiai 
+370 381 50739 info@anyksciuparkas.lt, 
www.anyksciuparkas.lt 
GPS: 55.529391, 25.119902 (WGS)
Apie viską po vienu stogu! Pagrindinė ekspozicijos tema - 
gamtos ir kultūros paveldas. 
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LAISVALAIKIS
Pramogų ir sporto centras „Kalita“
Kalno g. 25, Anykščiai 
+370 381 78144 info@kalitoskalnas.lt  
www.kalitoskalnas.lt
GPS: 55.525853, 25.125343(WGS)
ROGUČIŲ TRASA – tai linksmaisiais kalneliais nusileisti viliojantis 
atrakcionas, veikiantis ištisus metus. Prisisekite saugos diržus ir 
pagaukite vėją skriedami nuo Kalitos kalno!
KALNŲ SLIDINĖJIMAS– galimybė tobulinti slidinėjimo įgūdžius ir 
mėgautis aktyviu laisvalaikiu.
KALITOS SALTO – tai būdas riedėti nuo kalno kitaip!

Išvyka siaurojo  
geležinkelio traukinuku
Vilties g. 2, Anykščiai 
+370 663 65377 – vietų rezervavimas, 
+370 613 93844 
anyksciai@siaurukas.eu  www.siaurukas.eu 
GPS: 55.532716, 25.108468 (WGS)
Nuo gegužės iki spalio savaitgaliais organizuojamos kelionės 
Siauruku į Troškūnus ir prie Rubikių ežero. Atvykite ir galėsite 
pavažiuoti šiuo veikiančiu techninio paveldo objektu. 

Labirintų parkas
Skapiškių k., Anykščių r. 
+370 652 19991 info@labirintu-parkas.lt  
www.labirintu-parkas.lt 
GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Labirintų parkas - tai puiki vieta aktyviai praleisti laiką ir 
išbandyti savo orientavimosi įgūdžius. Jūsų laukia trys karklų 
labirintai,šaudykla, veidrodžių labirintas, šokinėjimo pagalvė, bei 
kitos pramogos.

Apverstas namas
Skapiškių k., Anykščių r. 
+370 652 19991 www.apverstasnamas.lt 
GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Aplankyk apverstą namą Anykščiuose ir išlaisvink savo 
vaizduotę, nes tik čia gali pasidaryti “crazy” nuotraukų. 
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Dainuvos nuotykių slėnis
Vilniaus g. 80 B, Anykščiai 
+370 693 35060 
rezervacija@nuotykiuslenis.lt 
info@nuotykiuslenis.lt 
www.nuotykiuslenis.lt 
GPS: 55.51408, 25.08308 (WGS)
Laipynių parke yra 6 skirtingo sudėtingumo trasos, 
tad kiekvienas lankytojas galės rinktis sau labiausiai 
tinkamas. Laisvės ir polėkio malonumą pajusite 
išbandę „Skrydį per Šventąją“, ekstremaliausiems 
siūlome „BigSwing“ sūpynes iš 13 m. aukščio. 

Anykštietiškos vandens 
pramogos
Nevėžos ežeras, Anykščių r. 
+370 659 94493, +370 615 52250 
vandensslides@gmail.com 
www.vandensslides.lt
GPS: 55.456035, 25.190775 (WGS)
Vandens sportas, pramogos ir laivo nuoma. 
Norintiems kažko daugiau, siūlome unikalią 
pramogą, skriejant parašiutu, tempiamu katerio, 
apžvelgti Nevėžos ežerą iš paukščio skrydžio! 

Basų kojų ekotakas
Puntuko k., Anykščių r. 
+370 639 22255 
anyksciutakas@gmail.com 
GPS: 55.475616, 25.052708 (WGS)
Basomis vaikščiodami šiuo taku mėgausitės miško 
ramybe ir tuo pačiu stiprinsite savo sveikatą, pėdomis 
jausdami skirtingus paviršius. 

Anykščių kartodromas
A. Vienuolio g. 38, Anykščiai 
+370 687 81480 
servisas@motorsportas.lt  
www.motorsportas.lt 
GPS: 55.518811, 25.069373 (WGS)
Čia vasarą ir žiemą galite pasivažinėti pramoginiais 
kartingais, rengti tarpusavio varžybas. Atvykę klientai 
aprūpinami šalmais ir kombinezonais.

Pramoginis traukinukas
+370 381 59177 
tvic@infoanyksciai.lt  
www.infoanyksciai.lt
Pramoga Anykščiuose - pasivažinėjimas pramoginiu 
traukinuku! Važiavimo maršrutas:  
Dainuvos slėnis (Vilniaus g. 95) –  Lajų takas,   
Lajų takas – Dainuvos slėnis 

WakePond  
(vandenlenčių sportas)
Pagojės tvenkinys +370 624 15266,  
+370 622 86167 traukosslenis@gmail.
com www.wakepond.lt
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Tai puikus sporto ir pramogos derinys apjungiantis 
snieglenčių, banglenčių ir vandens slidžių sporto 
elementus. Wakeboardingo esmė – traukiant lynu ar 
kateriu, čiuožti vandenlente vandens paviršiumi. 

Žirgynas „Vilartas“
Niūronių k., Anykščių r. +370 618 84810 
info@vilartas.lt  www.vilartas.lt
GPS:55.34380, 25.04308 (WGS)
Pabūkite gamtoje jodinėdami žirgais. Čia siūlomos 
individualios jojimo pamokos, žirgų nuoma 
fotosesijoms, karietos bei rogių nuoma, edukacinė 
programa „Pažink žirgą“.

 
Žirgynas „Origonas“
Niūronių k., Anykščių r. 
+370 686 35255  
klubas.origonas@gmail.com  
www.jodinek.lt
GPS:55.572922, 25.08782 (WGS)
Pamatykite vaizdingas Anykščių apylinkes, 
jodinėdami žirgais, miško takeliais vedančiais 
Šventosios upės pakrante.

Žirgynas „Mikadoras“
Žiburio g. 18, Keblonių k., Anykščių r. 
+370 601 88438 
imbrasasdonatas@gmail.com 
GPS: 55.514243, 25.159921(WGS)
Pažinkite Anykščius balne! Jodami ant žirgo 
aplankysite „Laimės žiburį“, Liudiškių piliakalnį ar 
Žažumbrio ąžuolą. Vasarą Jūsų laukia maudynės su 
žirgais. Apsilankymas iš anksto susitarus.

Pramogos su žirgais
Šeiminiškių k., Anykščių r. 
+370 687 81480 info@anukis.lt   
www.anukis.lt
GPS: 55.518811, 25.069373(WGS) 
Čia galite ramiai ir aktyviai pajodinėti su žirgais, 
pašokinėti per kliūtis, jei trūksta įgūdžių ar jaučiatės 
nedrąsiai, jus ant žirgo pavedžios aptvare. 

Diskgolfo parkas  
sodyboje „Šaltiniai“
Šaltinių k. 2A, Anykščių r.
+370 614 69001, info@sodybasaltiniai.lt   
www.sodybasaltiniai.lt 
GPS: 55.630434, 25.415219(WGS)  
Diskgolfas žaidžiamas su skirtingų spalvų ir svorių 
diskais, kuriuos reikia įmesti į krepšius. Diskgolfą 
gali žaisti visi ir bet kokiu oru. 

„Escape room“ Anykščiai
J.Biliūno g.17, Anykščiai 
+370 656 35055
Pabėgimo kambarys - šaltas,tamsus ir apleistas 
jau 32 metus saugo savo kraupią istoriją. Ar spėsi 
pabėgti laiku? 

Sportas ir pramogos  
„Nykščio namuose“
Liudiškių g. 18, Anykščiai 
+370 381 58520, +370 655 43379  
info@nykscionamai.lt  
www.nykscionamai.lt
GPS: 55.520175, 25.115274 (WGS)
Aktyvaus poilsio mėgėjų laukia sporto salė, lauko 
teniso kortai, krepšinio aikštelė, boulingas ir biliardo 
baras su žaidimų kambariu, kuriame galima žaisti 
stalo futbolą, stalo tenisą, smiginį. 

Pabėgimo kambarys  
„Spalvų įkaitas“ 
A. Baranausko a.1, Anykščiai 
+370 624 27061 
kalinkaitrta@gmail.com
GPS: 55.525507, 25.103391 (WGS)
„Spalvų įkaitas“ – tai nuotaikingas, komandinis, 
protinis žaidimas.Patekus į pinkles reikia rasti 
užuominas, išspręsti galvosūkius ir pasitelkus 
sumanumą pasprukti iš užrakinto kambario  
per 60 minučių. 
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„Cosmos” Paukščių Takas
J. Biliūno g. 53, Anykščiai, 
+370 623 17188, info@pauksciutakas.eu  
www.pauksciutakas.eu
GPS:55.529037, 25.119649 (WGS)
„Cosmos“ Paukščių takas yra veidrodžių kambarys, 
kuriame sukuriamas begalybės pojūtis pasitelkiant 
šviesas, viduje girdimi žemės elektromagnetiniai 
virpesiai paversti garsu. Garsų ir vaizdų visuma 
sukuria begalinį kosmoso erdvės įspūdį. 

Virtuali realybė
J. Biliūno g. 53, Anykščiai 
+370 381 20190, + 370 614 48858
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Virtualios realybės pagalba aplankykite vietas 
kuriose nesate buvę. Sugrįžę iš kitokio pasaulio 
būsite pailsėję ir atsipalaidavę. 

Šaudymo centras „Zala Arms“
Džiugų k., Anykščių r. 
+370 699 79381, +370 657 15155 
saudykla@zalaarms.lt,  www.zalaarms.lt 
GPS: 55.383666, 25.048055 (WGS)
Tai puiki vieta šeimai, draugų būriui ar kolektyvui 
aktyviai praleisti laisvalaikį. Siūlome šaudymą 
į skriejančius taikinius ir stacionarius taikinius, 
„bėgančio šerno“ rungtį , šaudymą medžiokliniais, 
sportiniais bei koviniais ginklais. 

Anykščių teniso kortai
J. Biliūno g. 81, Anykščiai  
+370  381 58629 info@akksc.lt   
www.akksc.lt 
GPS: 55.533257, 25.123475 (WGS)
Išbandykite renovuotusAnykščių teniso kortus ir 
aktyviai praleiskite laisvalaikį. 

Vandens ir mini SPA pramogos  
baseine „Bangenis“
Ažupiečių g. 1A, Anykščiai  
+370 381 59431, + 370 620 83544  
info@sveikatosoaze.lt   
www.sveikatosoaze.lt 
GPS:55.52187, 25.084442 (WGS)
Anykščių baseinas „Bangenis“ su mini SPA 
lankytojams siūlo patirti skirtingus pojūčius 15-oje 
erdvių – pirtyse, sūkurinėse voniose, sportiniame 
baseine. Laisvalaikį leiskime kartu!

SPA Vilnius Anykščiai
Vilniaus g. 80, Anykščiai 
+370 381 50100, info@spavilnius.lt  
www.spa-vilnius.lt
GPS: 55.51076, 25.084826 (WGS)
SPA centre siūlomos sveikatos gerinimo ir ramaus 
poilsio programos. Čia galite apsilankyti mineralinio 
vandens baseine, pirtyje, druskų kambaryje, 
restorane. Pasilepinti maloniomis procedūromis.  

Kino namai
A. Baranausko a.2, Anykščiai  
+370 623 03442, labas@kinonamai.lt 
www.kinonamai.lt
Anykščių kultūros centro patalpose įrengta nauja kino 
salė, kurioje rodomi naujausi kino filmai, rengiami 
tarptautiniai kino festivaliai. 
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MARŠRUTAI
Pažintinis maršrutas  
„Algimanto apygardos  
partizanų kovų takais“
Šimonių giria.  
GPS: 55.685282, 25.276379(WGS) 
Pokario Lietuvos partizanų bastionas - Šimonių giria. Čia lemtingų 1949 m. rudenį, 
lapkričio 1-2 dienomis buvo sunaikintas partizanų kovinio junginio branduolys - 
žuvo legendinis apygardos vadas Antanas Starkus - Montė, štabo viršininkas Albi-
nas Pajarskas - Bebas ir jų bendražygiai. Keliai takeliai žygeivius nuves į požeminių 
slėptuvių, didžių mūšių vietas, laisvės karių panteonu vadinamas Sliepšiškio kaimo 
kapines ir kitas šlovingą istoriją menančias vietas. 
Maršrutas sukurtas bendradarbiaujant Anykščių krašto miškininkams, savivaldybei 
bei  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui.  
Maršruto kelyje įrengti 4 informaciniai stendai, pastatytos rodyklės nurodančios 
maršruto kryptį. Surengti žygi pagelbės ar partizanų takais praves Raimondas 
Guobis +370 698 00534.

Latavos pakrančių  
stogastulpių kelias
Latavos upės slėnyje ąžuoliniais 
stogastulpiais įamžintos senosios 
kaimų kapinaitės ir istoriškai 
svarbios vietos. Surengti žygį 
pagelbės Raimondas Guobis  
+370 698 00534.
 

Sliepšiškis

Dauneikiai

Galvydžiai
Pauriškiai

Rudakasiai

Šilagaliai

Visėtiškės

Zoviškiai

Druskiai

Gaidžiai

Bajorai

Ertėjai

Kušliai

Čiukai

Legai

120

1216

Kupiškis —
 Utena

ež. Priegodas

Skaisčio
pelkė

Skvarbinio
pelkė

Ertėjų pelkė

Jara

J a
ra

Jara

Jara

Jara

Jara

Šventoji

Šventoji

Šventoji

Sliepšiškis

Dauneikiai

Galvydžiai
Pauriškiai

Rudakasiai

Šilagaliai

Vis tišk s

Zoviškiai

Druskiai

Gaidžiai

Bajorai

Ert jai

Kušliai

iukai

Legai

120

1216

Kupiškis —
 Utena

ež. Priegodas

Skais io
pelk

Skvarbinio
pelk

Ert j  pelk

Jara

Ja
ra

Jara

Jara

Jara

Jara

Šventoji

Šventoji

Šventoji

SUTARTINIAI ŽENKLAI 
Trasa automobiliams

Trasa pėstiesiems / dviratininkams

Sliepsiškio partizanų kapinės

1

2 3

5

6

4

Troškūnai

Andrioniškis

Paandrioniškis

Griežionėlės

Krepšiagalys

Padvarninkai

Beržoniškis

Kiaušagalys

Mediniškiai

Migdoliškis

Pajuostinys

Pirmaliūnis

Šienraistis

Gerkiškiai

Kalnuočiai

Krivinskai

Motiejūnai

Pagriežiai

Pavarės II

Pienagalys

Ramaškonys

Sabaliūnai

Bareišiai

Butkiškis

Dubriškis

Latavėnai

Mendrupys

Peniankai

Rudžionys

Svileliai
Vaidlonys

Žiedoniai

Dubiškės

Gudeliai

Maželiai

Mažionys

Niūronys

Pasmodai

Stukonys

Vertimai

Zabelynė

Gurskai

Karčiai

Lydžiai

Smėlynė

Latava

Stakės
Troškūnai

LG

Vašuokėnai

121

121

121
175

175

175
1202

1203

1203

1209

1215

1226

1227

1209

1212

1212

1227

Dariaus ir Girėno g.

Vilniaus g .

An
yk

šč
ių

 g
.

Vytauto g.

K. Trajeckio g.

Padvarninkų g.

K.
 In
čiū

ro
s g

.

Grybų g.

K. Trajeckio g.
Dvaro g.

Karčekų
miškas

Dubriškio
miškas

Dubriškio
miškas

ež. Juostinas

Biebės
plk.

Šv
en

toji

Šv
en

toji

Šventoji

Šventoji

Anykščių regionin is parkas

Trošk nai

Andrioniškis

Paandrioniškis

Griežion l s

Krepšiagalys

Padvarninkai

Beržoniškis

Kiaušagalys

Mediniškiai

Migdoliškis

Pajuostinys

Pirmali nis

Šienraistis

Gerkiškiai

Kalnuo iai

Krivinskai

Motiej nai

Pagriežiai

Pavar s II

Pienagalys

Ramaškonys

Sabali nai

Bareišiai

Butkiškis

Dubriškis

Latav nai

Mendrupys

Peniankai

Rudžionys

Svileliai
Vaidlonys

Žiedoniai

Dubišk s

Gudeliai

Maželiai

Mažionys

Ni ronys

Pasmodai

Stukonys

Vertimai

Zabelyn

Gurskai

Kar iai

Lydžiai

Sm lyn

Latava

Stak s
Trošk nai

LG

Vašuok nai

121

121

121
175

175

175
1202

1203

1203

1209

1215

1226

1227

1209

1212

1212

1227

Dariaus ir Gir no g.

Vilniaus g .

An
yk

š
i

 g
.

Vytauto g.

K. Trajeckio g.

Padvarnink
 g.

K.
 In

i
ro

s g
.

Gryb  g.

K. Trajeckio g.
Dvaro g.

Kar ek
miškas

Dubriškio
miškas

Dubriškio
miškas

ež. Juostinas

Bieb s
plk.

Šv
en

toji

Šv
en

toji

Šventoji

Šventoji

Anykš
i

 regionin is parkas

SUTARTINIAI ŽENKLAI 
Trasa automobiliams

Trasa pėstiesiems / dviratininkams

Sliepsiškio partizanų kapinės

1

2

3

5

4

Sliepšiškis

Dauneikiai

Galvydžiai
Pauriškiai

Rudakasiai

Šilagaliai

Vis tišk s

Zoviškiai

Druskiai

Gaidžiai

Bajorai

Ert jai

Kušliai

iukai

Legai

120

1216

Kupiškis —
 Utena

ež. Priegodas

Skais io
pelk

Skvarbinio
pelk

Ert j  pelk

Jara

Ja
ra

Jara

Jara

Jara

Jara

Šventoji

Šventoji

Šventoji

SUTARTINIAI ŽENKLAI 
Trasa automobiliams

Trasa pėstiesiems / dviratininkams

Sliepsiškio partizanų kapinės

1

2 3

5

6

4

MARŠRUTO PUNKTAI:
1. Algimanto apygardos Šarūno 

rinktinės Plechavičiaus kuopos 
Margio būrio Žaibo skyriaus 
slėptuvė

2. Rytų Lietuvos (Karaliaus 
Mindaugo) srities vadavietė

3. Algimanto apygardos Šarūno 
rinktinės Plechavičiaus kuopos 
Žalgirio būrio slėptuvė

4. Algimanto apygardos Šarūno 
rinktinės Plechavičiaus kuopos 
Žalgirio būrio Ryto skyriaus 
slėptuvė

5. Algimanto apygardos  
partizanų vadavietė

6. Algimanto apygardos Šarūno 
rinktinės Plechavičiaus kuopos 
Žalgirio būrio slėptuvė

MARŠRUTO PUNKTAI:
1. Pienagalio kaimo kapinėse 

Liūdinti motina
2. Kiaušagalio kaime  

Amžinybės vartai bei  
sopulingoji Dievo Motina

3. Karčių kaime  
Jėzus Nazarietis

4. Bareišių kaime – 
 Šv. Jonas Nepomukas

5. Latavėnų kaime,  
šalia Palatavio  
piliakalnio – kryžius.
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Žydų istorijos  
ženklai
Istoriniai šaltiniai liudija, jog 
žydai Anykščių krašte gyveno 
nuo XVI a. Jų gyvenimo 
čia pėdsakus pamatysite 
keliaudami parengtu maršrutu.  
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MARŠRUTO PUNKTAI:
1. Kurklių sinagoga. S. Nėries g. 4A, Kurklių k., 

Anykščių r. Šiai sinagogai suteiktas regioninis 
reikšmingumo lygmuo. Tai viena originaliausių 
medinių sinagogų Lietuvoje, suręsta iš 
sujungtų į sąsparas rąstų 1936 m. 

2. Senosios žydų kapinės. Kęstučio g., Anykščiai. 
Čia išlikę apie 200 senųjų antkapinių paminklų 
su įrašais jidiš kalba. Atskirų kapinių 
Anykščiuose buvimas leidžia manyti, jog XVI a. 
pab. jau egzistavo žydų bendruomenė.

3. Buvusios sinagogos. Sinagogos g., Anykščiai. 
Sinagogų kompleksas Anykščiuose stovėjo 
pačiame miesto centre – dabartiniame 
senamiestyje. Šioje gatvėje iki 1941 m. gyveno 
vien tik žydų bendruomenės nariai – kaip 
ir gretimoje Palestinos gatvėje, kuri dabar 
vadinama Simono Daukanto vardu.

4. Žydų liaudies bankas. Vilniaus g. 5, Anykščiai. 
Po pirmojo pasaulinio karo, į Anykščius 
pradėjo grįžti žydai, namams greičiau atstatyti 
reikėjo finansinės paramos, kurią teikė 
giminaičiai Afrikoje ar Amerikoje bei naujai 
įsteigtas bankas. 

5. Brolių Rapoportų krautuvė. A. Baranausko 
a. 6, Anykščiai. Anykščių žydai daugiausia 
vertėsi smulkiąja prekyba, turėjo daugybę 
mažų parduotuvių. Broliai Mejeras ir Šepšelis 
Rapoportai turėjo medienos verslą, išlikusiame 
name buvo parduotuvė. 

6. R. Baraniko suolelis. S. Daukanto g., 
Anykščiai. Rudolfas Baranikas (1920-1998)  –  
Anykščiuose užaugęs ir JAV gyvenęs pasaulyje 
pripažintas tapytojas, literatas, publicistas, 
pedagogas. Jis laikomas protesto menininku, 
jo tapyba apibūdinama kaip politinis 
abstrakcionizmas. 

7. Žydų žudynių ir palaidojimo vieta. Liudiškių 
g., Anykščiai. 1941 metais, miestą užėmus 
vokiečių kariuomenei, pradėtas žydų 
persekiojimas. Žydai buvo suvaryti į sinagogas, 
o iš ten varomi į „darbo stovyklas“. 1941 
metais liepos 28 dieną daug žydų vyrų nuvaryti 
į kalvas prie Skiemonių kelio, vadinamųjų 
Zuikių kalnų, ir ten sušaudyti. Po mėnesio 
ten pat buvo sušaudytos ir moterys su 
vaikais. Masinių žudynių ir palaidojimo vieta 
paženklinta paminklu.

8. „Popo Šilelis“. J. Biliūno g., Anykščiai. Tai 
vieta, kuri 1941 m. liepos 8 d. buvo paversta 
į getą. Jame buvo laikomi nelaisvėje šimtai 
Anykščių žydų. 
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GRAFIKOS MENAS
Kviečiame į kūrybines grafikos dirbtuves 
išbandyti giliaspaudės grafikos technikas. 
Specialiais rėžtukais kursime lino 
raižinius, savo antspaudus, simbolius, 
ženklus. O pasigamintais antspaudais 
marginsite atvirutes, paveikslus ar 
tekstilės gaminius. Susitinkam grafikos 
dirbtuvėse! Edukaciją veda: Justina 
Kamarauskaitė. 
Trukmė: 1 val. 30 min. Grupės dalyvių 
skaičius 10 asmenų. 
 
TAPYBA ANT ŠILKO  
Pajuskite šilko lengvumą ir nepakar-
tojamą kūrybos žavesį pasinerdami į 
tapymą ant šilko. Edukacijas veda Lina 
Vaišnytė. 
Trukmė: 1 val. 30 min. Grupės dalyvių 
skaičius ne mažiau 5 asmenų. 

KERAMIKA. ŽIEDIMAS RATELIU. 
Papuolę pas tikrą keramiką sužinos-
itepuodynės istoriją,  molio masės 
paruošimo bei minkymo būdais, išban-
dysite lipdymo, žiedimo ir dekoravimo 
technikas. Žiedimo pamokos vyksta 
naudojant elektrines žiedimo stakles. 
Edukaciją veda Vidas Ražanskas. 
Trukmė: 1 val. 30 min. Grupės dalyvių 
skaičius ne mažiau 6 asmenų. 

STIKLO ALCHEMIJA. PAPUOŠALAI. 
Kad pasigamintumėte stiklinę segę, pak-
abuką ar auskarus, pirmiausia reikia su-
sipažinti sustiklo meno technologijomis. 
Aptarę jūsų kūrybines idėjas, kruopščiai 
kursime stiklo papuošalą.  Edukaciją 
veda Justina Kamarauskaitė.  

Trukmė: 1 val. 30 min. Grupės dalyvių 
skaičius10-15 asmenų.  
Kūrinių atsiėmimas: dviejų savaičių 
bėgyje Anykščių menų inkubatoriuje. 
Siuntimas į kitus miestus už papildomą 
mokestį.

POPIERIAUS DIRBTUVĖS –  
SKREBAVIMAS 
Kūrybinėse dirbtuvėse savo rankomis 
gaminsite savo atviruką ar knygelę, 
išbandysite pagrindinius skrebinimo 
įrankius ir priemones. Edukaciją veda 
Rasa Strumilienė 
Trukmė: 1 val. Grupės dalyvių skaičius ne 
mažiau 6 asmenų.

NATŪRALIŲ KVEPALŲ KŪRYBA 
+370 615 98769 www.odorata.lt
Išdrįskite skirti sau šiek tiek laiko, 
pasinerkite į kvapų pasaulį ir susikurkite 
savo aromatą.  
Trukmė: 1 val. 30 min. Grupė:  10 ir dau-
giau asmenų. Kūrybines dirbtuves galime 
organizuoti ir pas Jus.

Kvapų terapija – tai menas,  
kuriame susijungia intuicija,  
kūrybiškumas ir grožio suvokimas.

EDUKACINĖS PROGRAMOS

ANYKŠČIŲ MENŲ INKUBATORIUJE –  
MENŲ STUDIJOJE
J. Biliūno g. 53, Anykščiai 
+370 381 20190, +370 652 44555  
verslas@res.lt  www.anyksciumenai.lt 
Būtina išankstinė registracija.

SAKRALINIO MENO CENTRE – ANGELŲ MUZIEJUJE
Vilniaus g. 11, Anykščiai  
+370 630 08100, +370 381 51447 
angelumuziejus@gmail.com www.amenucentras.lt  
Būtina išankstinė registracija.  
 

„ANGELŲ BURTAI“ 
Kas yra Angelas? Kaip angelai vaizduo-
jami dailėje? Atvykę pas mus, gaminsite 
angelų figūrėles, atvirukus ir kt. 

„VITRAŽAS“ 
Vitražas – tai tarsi spalvotos šviesos 
muzika. Ir jūs pažaiskite spalvomis, 
sukurkite savo vitražą įvairia technika.  

„KALĖDŲ PRAKARTĖLĖ“ 
Lai Kalėdų laukimas prisipildo šviesos 
sklindančios iš kalėdinės prakartėlės, 
kurią savo rankomis sukursite mūsų 
muziejuje. Programa pritaikoma įvairaus 
amžiaus grupėms.  

„MŪSŲ ŠVENTOVĖ“ 
Kilsite laipteliais į aukščiausios Lietuvos 
bažnyčios bokšto apžvalgos aikštelę, 
apžvelgsite miestą, sužinosite bažnyčios 
istoriją ir iliustruosite savo albumą 
nuotraukomis. Programa pritaikoma 
įvairaus amžiaus grupėms.  

„AŠ ILIUSTRATORIUS“  
Kviečiame sukurti iliustracijas vaikų 
pasakoms apie Anykščius ir angelus ir 
namo parsivežti savo iliustruotą knygą. 

„SAPNŲ ANGELAS“ 
Ar kas nors naktimis saugo tavo sapnus? 
O norėtum?.. Išsivežk namo savo sapnų 
sergėtoją sukurtą iš virvelių ir karoliukų. 

TAPYBA ANT VANDENS „EBRU“ 
Anykščių koplyčioje –  
Pasaulio anykštėnų kūrybos centre, 
Vilniaus g. 36, Anykščiai 
+370 686 47096, +370 381 54432 
anyksciukoplycia@gmail.com  
www.amenucentras.lt 
Išbandykite piešimą ant vandens – Ebru. 
Tam nereikia jokių meninių įgūdžių, 
nepakartojamą piešinį sukursite vos per 
keletą minučių. Laukiame visų, kurie nori 
įdomiai praleisti laiką. 

 

NATŪRALAUS LŪPŲ  
BALZAMO GAMYBA 
+370 615 98769 www.odorata.lt
Kūrybinių dirbtuvių metu atskleisime 
Jums natūralios rankų darbo kosmetikos 
gamybos paslaptis.Sutelkę dėmesį į 
pačios gamtos sukurtus stebuklus – bičių 
vašką, įvairius aliejus bei sviestelius –
pasigaminsite lūpų balzamą. 
Trukmė: 1 val. 30 min. Grupė: nuo 10 iki 
20 asmenų. Kūrybines dirbtuves galime 
organizuoti ir pas Jus.
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EDUKACINĖS PROGRAMOS  
KITUOSE ANYKŠČIŲ MUZIEJUOSE
www.baranauskas.lt,  
www.arkliomuziejus.lt  
Būtina išankstinė registracija.

„SVEČIUOSE PAS RAŠYTOJĄ“  
A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame 
name-muziejuje pristatysime esminius 
rašytojo Antano Vienuolio gyvenimo ir kū-
rybos etapus. Apžiūrėsite memorialinius 
kambarius, sužinosite daiktų istorijas ir 
prie arbatos puodelio kalbėsimės apie  
A. Vienuoliui artimus žmones.  
Trukmė – 1,5 val. 
+370 381 52922, +370 682 12276 

ŠEIMOS SAVAITGALIO POPIETĖS 
„SVEČIUOSE PAS RAŠYTOJĄ“
Artimiau susipažinsite su A. Vienuo-
lio-Žukausko namais, išgirsite rašytojo 
vaikų Laimutės ir Stasiuko istorijas, prisi-
minsite A. Vienuolio kūrinių veikėjus.  
Trukmė – 1,5 val. +370 381 52912, 
+370 647 02561

„RAŠYTOJO KAMBARYS“
Vaikai ir rašytojai turi daug ką bendro 
– jie nori kurti ir turėti tam palankią 
aplinką. Programa skirta vaikų ir jaunimo 
kūrybiškumui skatinti, tyrinėjant rašytojo 
A. Vienuolio – Žukausko kambarius ir 
lyginant juos su savais taip suvokiant, 
kokios sąlygos padeda kurti. 
Trukmė – 1 val. 30 min. +370 686 47099 

RAŠYTOJAS CENZŪROS GNIAUŽTUOSE: 
A. VIENUOLIO „PUODŽIŪNKIEMIO“ IR 
„IŠDUKTERĖS“ RAŠYMO ISTORIJA
Programoje atskleidžiama dramatiška 
šių A. Vienuolio kūrinių istorija ir daugelio 
to meto kūrėjų situaciją – rašyti ne taip, 
kaip nori ir ką nori, bet ko nori partija 
ir ko reikalauja „socialistinio realizmo“ 
nuostatai. Analizuojami „Puodžiūnkiemio“ 
ir „Išdukterės“ įvairių redakcijų variantai 
ir jų parašymo aplinkybės.  
Trukmė – 1 val. 30 min. +370 612 81067

„PO KLĖTELĖS STOGU“ 
A. Baranausko klėtelėje pasikalbėsi-
me apie jos ypatingumą, sužinosite 
apie A. Baranausko asmenybę, jo kaip 
poeto, muziko, matematiko, kalbininko, 
talentus.  
Trukmė – 1,5 val. 
+370 381 52922, +370 682 12276

„AKMENS TAPYBA“
Anykštėnas tautodailininkas Stanislovas 
Petraška padovanojo pasauliui unikalų 
tapybos akmens milteliais būdą. Paban-
dykite šitaip tapyti ir parsivežkite savos 
kūrybos suvenyrą iš Anykščių. 
Trukmė – 1 val. 30 min.+370 686 47099

„ŽMONĖS IR KŪRĖJAI –  
RAŠYTOJŲ ANTANO VIENUOLIO  
IR BRONĖS BUIVYDAITĖS  
DRAUGYSTĖ“
B. Buivydaitės ir A. Vienuolio  
memorialiniuose namuose-muziejuose
„Aš jus myliu“,  – A.Vienuolis. „Aš jus 
gerbiu“, – Tyrų Duktė. Programos metu 
lankysime šių rašytojų namus, kuriuos 
skiria tik Šventosios upė, lyginsime jų 
biografijos momentus, eisime jų jaunys-
tės romantikos takais... 
Trukmė – 1,5 val. 
+370 381 58138, +370 620 39379

„SIAURUKO NUTIKIMAI“
Kodėl traukiniai važinėja skirtingo pločio 
bėgiais? Kur dingsta vanduo, kurio atsargų 
vis pritrūksta garvežiui? Kam garvežio ma-
šinistas į kelionę pasiimdavo kibirą smėlio? 
Į šiuos klausimus bus ieškoma atsakymų 
Siauruko muziejaus ekspozicijoje.  
Trukmė – 1 val. +370 612 81067

„KNYGA ŽADINA TĖVYNĘ...“  
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių  
sodyboje-muziejuje 
Čia atidarysite XIX a. lietuviškų knygų 
slėptuvę, išgirsite pasakojimą apie Sta-
nislovą Didžiulį ir kitus Lietuvos knygne-
šius, vaišinsitės pyragu, keptu pagal L. 
Didžiulienės-Žmonos receptą, pamatysite 
nuometo rišimą.  
Trukmė – 2 val. 
+370 381 43901, +370 698 15458

„GERUMO PAMOKOS  
JONO BILIŪNO TĖVIŠKĖJE“ 
Jono Biliūno name-muziejuje
Gerumo pamokos –  tai pokalbiai apie 
skriaudą ir atleidimą, širdies kietumą ir 
gailestį, elgesį su silpnaisiais, laimę, meilę, 
tėvynės laisvės siekį, pinigų prasmę.  
Trukmė – 1,5 val. 
+370 381 51722, +370 616 46225
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„VORUTOS RADINIAI PASAKOJA...“
Programa supažindina su archeologija ir 
Šeimyniškėlių piliakalnio radiniais, kurie 
yra svarbiausi Vorutos pilies gyvavimo 
liudininkai. Sužinosite apie archeologų 
darbą, mokysitės datuoti radinius. 
Bandysime užkurti ugnį skiltuvu ir titnagu, 
ant laužo virti arbatą, adyti kauline adata.  
Trukmė – 1,5 val. 
+370 381 52922, +370 610 00421

„IR ŠIANDIEN TEBEŽYMU,  
KUR PILIES BŪTA...“
Sužinosite apie senovės lietuvių papročius, 
gyvenseną, drabužius bei papuošalus, 
išbandysite pilies karybos meną. Papilio 
kiemelyje treniruositės lauko karybos 
aikštelėje, žaisite senovinius žaidimus ir 
virsite čiobrelių arbatą.  
Trukmė – 1,5 val. 
+370 381 52922, +370 610 00421

„NETEPSI – NEVAŽIUOSI“ 
Arklio muziejuje 
Nepraleiskite progos susipažinti su 
tradiciniu kinkomuoju transportu, 
sužinokite, kaip daromas ratas, 
kuo skiriasi geras ratas nuo prasto. 
Kalvėje pamatysite, kaip medinis ratas 
apkaustomas metalu. Dar varysite degutą, 
kad tekinis smagiai ant ašies suktųsi.  
Trukmė – 2,5 val. +370 682 21463

„AŠ IŠKIRPSIU TAU LELIJĄ“ 
Arklio muziejuje
Prisilieskite prie liaudies meno – karpinių. 
Lietuvos kaime karpiniai buvo tapę 
svarbiausia interjero puošmena, sužinokite 
dažniausiai juose vaizduojamus motyvus, 
kalendorinių švenčių ornamentiką. 
Trukmė – 3 val. +370 612 69545

„PINKIT AUSKIT, MANO RANKOS“
Arklio muziejuje
Sužinosite apie seniausius pasaulio 
audinius, pamatysite, kaip audžiamos 
juostos, patys taip pat išausite juostelę. 
Aplankysite Arklio muziejų.
Trukmė – 3 val. +370 616 22402

„PRAKALBINTAS MOLIS“
Arklio muziejuje
Programos metu pristatomas puodžiaus 
amatas. Išgirsite apie molio kilmę, 
keramikos istoriją. Kiekvienas galėsite 
nusilipdyti savo molinuką.  
Trukmė – 2 val. +370 687 75908

„PINTINIŲ SODELIS“  
Arklio muziejuje arba  
kitoje Jums patogioje vietoje. 
Susipažinsite su pynimo amatu, kartu 
aptarsime vytelių paruošimą ir pintinių 
panaudojimo buityje galimybes. Pinsime 
gėlytes ir apipinsime padėklus. 
Trukmė – 1 val. 30 min. +370 616 00451

„STEBUKLINGA KELIONĖ  
Į SENOLIŲ VAIKYSTĖS KAIMĄ“ 
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose 
Pažintis su kaimo sodyba, žemės ūkio 
darbais, įvairiais tradiciniais amatais.  
Programos dalyviai kepa duoną, susi-
pažįsta su pagrindiniu kaimo žmogaus 
pagalbininku arkliu.  
Trukmė –3 val.+370 623 70629

„KAS TURI RAGĄ,  
TAM NEREIKIA BOTAGO“ 
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Susipažinsite su ganymo tradicijomis, 
piemenėlių darbais, Jurginių ir Sekminių 
papročiais. Ganydami gyvulėlius 
piemenukai drožė dūdeles, lipdė 
molinukus, dainavo, o jūs mokysitės 
skudučiuoti, pūsti ragus, lumzdelius. 
Programą vainikuos „piemenėlių balius“ – 
pečiuje kepta „pautienė“. 
Trukmė – 3 val. 
+370 612 69545, +370 616 25124

„IR TADA BUVO ŽALGIRIS...“ 
Arklio muziejuje
Programos metu išgirsite pasakojimus 
apie partizaninį karą, pasiklausysite 
patriotinių dainų, aplankysite Niūronių 
miške esantį bunkerį bei partizanų  
kapus kaimo kapinaitėse. 
Trukmė –  2,5 val. 
+370 687 12058

„BITELĖ RATUOTA“  
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose 
Sodybos šeimininkė papasakos apie bičių 
šeimą, bitininkystės tradicijas, bičių pro-
duktus, jų naudą ir pritaikymą senovėje  
bei dabartyje. Į namus parsivešite savo 
paties nulietą žvakę. 
Trukmė – 3 val. 
+370 612 69545, +370 616 25124

„VELYKINIŲ MARGUČIŲ RAŠTAI“  
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Kas yra Gavėnia, kaip atbunda gamta, 
kodėl rišamos verbos, kas svarbu Verbų 
sekmadienį ir Didžiąją savaitę. Sužinosite 
margučių spalvų reikšmę, ornamentų 
simboliką. Kiekvienam reikės išmarginti 
margutį.  
Trukmė – 3 val. 
+370 612 69545, +370 616 25124 
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ANYKŠČIŲ MIESTE  
IR RAJONE VYKSTANČIOS EDUKACINĖS PROGRAMOS
Būtina išankstinė registracija.

Jūsų lauks 24 vietų laivas, o dangaus gidas 
Algimantas pakvies visus leistis į paslapčių 
kupiną kelionę po ežerą, dangų, žvaigž-
dynus ir kitus pasaulius. Kelionės vyksta 
nustatytomis dienomis bei valandomis nuo 
kavinės „Žuvienės pašiūrė“. 

„AMATŲ KALNELIS“ 
Inkūnų k., Anykščių r. 
+370 698 71234 
motiejukas@motiejukas.com  
www.motiejukas.com   
GPS: 55.653626, 25.180723 (WGS) 
Kviečiame į Šimonių girios viduryje 
stovinčią trobelę susipažinti su seniausiu 
pasaulio amatu – keramika. Visus norinčius 
pamokysime pasigaminti dubenėlį, 
švilpuką, ąsotį ar puodynę. 

„SMĖLIO DŽIAZAS“
Girelės k. 12, Anykščių r. 
+370 618 06006 
www.smeliodziazas.lt  
GPS: 55.4333, 24.9167 (WGS) 
Autentiškoje, šimtametėje troboje žinoma 
Lietuvos smėlio menininkė Jurgita 
Minderytė-Motiekaitė demonstruoja, kaip 
yra kuriami smėlio piešiniai. Piešimas 
smėliu turi atpalaiduojamąjį, fantaziją 
bei jausmus žadinantį poveikį, sodybos 
lankytojai turės galimybę patys išbandyti, 
kas tai yra piešimas su smėliu.

 „PLĖŠIKŲ UŽPUOLIMAS“
+370 682 48202 
anmenas10@gmail.com
www.ama.lt
Teatralizuota muzikinė programa. Plėšikai 
pasirodo netikėtai, atlieka teatrinę 
programos dalį. Muzikinėje programos 
dalyje grojame gyvai, pravedame šokius, 
žaidimus. Atvyksta į jūsų nurodytą vietą, 
tai gali būti ir traukinys, ir sodyba.

„POEZIJOS VAKARAS“
+370 682 48202 
anmenas10@gmail.com  
www.ama.lt
Romantiškas vakaras su poezija ir gyva 
muzika. Vakaro metu skambės bardų 
dainos, poeziją skaitys autorius. 
Atvyksta į jūsų nurodytą vietą.

PLAUSTU PER RUBIKIŲ EŽERĄ 
Šiaulių g. 9, Rubikių k., Anykščių r. 
+370 659 88610  
zuvienespasiure@gmail.com, 
www.zuvienespasiure.lt 
GPS: 55.527951, 25.282152 (WGS) 
Plaukiame plaustu per gražuolį Rubikių 
ežerą, sužinome jo atsiradimo istoriją, 
legendas, gamtines ypatybes, gėrimės 
nepakartojamu kraštovaizdžiu. 
2019 m. ši iškyla rengiama 
organizuotoms grupėms iki 24 asmenų. 
Plaukti kviečiame nuo gegužės   
iki spalio.

KALĖDŲ BELAUKIANT
Šeiminiškių k., Anykščių r. 
+370 687 81480 
info@anukis.lt, www.anukis.lt
GPS: 55.518811, 25.069373(WGS)
Apsilankę ūkyje sužinosite apie Kūčių ir 
Kalėdų papročius, gaminsite žaisliuką 
savo eglei papuošti, pamatysite gyvą 
Kalėdų prakartėlę, paragausite sodybos 
šeimininkės keptų skanumynų su arbata.

ŽVAIGŽDYNAI VIRŠ EŽERO
Šiaulių g. 9, Rubikių k., Anykščių r. 
+370 682 31839 
GPS: 55.527951, 25.282152 (WGS) 
Mėgaukimės nakties dangaus grožiu! 
Nuo pavasario iki rudens, 90 minučių 
po saulėlydžio Rubikių ežero pakrantėje 
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Anykščių menų inkubatoriaus didžioji konferencijų salė

Anykščių menų inkubatoriaus mažoji konferencijų salė

Viešbučio „Nykščio namai“ didžioji salė

Viešbučio „Nykščio namai“ mažoji salė

Multimedijos įranga, garso sistema, 
mikrofonai, audio grotuvai, nešiojamas 
kompiuteris, WiFi, interneto prieiga, 
spausdinimo ir kopijavimo paslaugos.

Multimedija, mikrofonai, rašymo lenta, WiFi, 
interneto prieiga, spausdinimo ir kopijavimo 
paslaugos, sinchroninio vertimo kabina, 
nešiojamas kompiuteris.

Multimedijos įranga, garso sistema, 
mikrofonai, audio grotuvai, nešiojamas 
kompiuteris, WiFi, interneto prieiga, 
spausdinimo ir kopijavimo paslaugos. 

Multimedijos įranga, garso sistema, 
mikrofonai, rašymo lenta, WiFi, interneto 
prieiga, spausdinimo ir kopijavimo 
paslaugos, nešiojamas kompiuteris.

Nuomos kaina 23,17 € / val.

2 – 3 € asm.

nuo 5 € asm.

Nuomos kaina 24 € / val.

1,2 – 3 € asm.

nuo 6 € asm.

Nuomos kaina 11,58 € / val.

2 – 3 € asm.

nuo 5 € asm.

Nuomos kaina 12 € / val.

1,2 – 3 € asm.

nuo 6 € asm.

Gamtos ir poilsio parko „Gradiali“ salė

Multimedijos įranga, garso sistema, 
mikrofonai, audio grotuvas, WiFi, 
interneto prieiga, spausdinimo ir 
kopijavimo paslaugos. 

Nuomos kaina 37,5 € / val.

3 – 5 € asm.

10 € asm.

Gamtos ir poilsio parko „Juosta“ salė

Multimedijos įranga, ekranas ant sienos, 
garso sistema, mikrofonai, audio 
grotuvai, interneto prieiga, kopijavimo ir 
spausdinimo paslaugos, rašymo lenta. 

Nuomos kaina 250 € / d.

nuo 4 € asm.

nuo 17 € asm.

konferencinis turizmas
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Burbiškio dvaro didžioji salė

Burbiškio dvaro salė „El Dorado“

Multimedijos įranga, rašymo lenta,  
WiFi, interneto prieiga. 
Viso dvaro nuoma I-V 2500 € dienai, 
VI-VII 3000 € dienai.

Multimedijos įranga, rašymo lenta, 
WiFi, interneto prieiga. 
Viso dvaro nuoma I-V 2500 € dienai, 
VI-VII 3000 € dienai.

Nuomos kaina 120 € / val.

3,5 – 5 € asm.

12 – 17 € asm.

Nuomos kaina 120 € / val.

3,5 – 5 € asm.

12 – 17 € asm.

SPA Vilnius Anykščiai salė

Multimedijos įranga, ekranas, rašymo 
lenta, nešiojamas kompiuteris, 
WiFi, interneto prieiga, kopijavimo ir 
spausdinimo paslaugos. 

Nuomos kaina 137 € / 8 val.

3 € asm.

nuo 10 € asm.

Anykščių kultūros centro konferencijų salė

WiFi, kopijavimo paslaugos, rašymo 
lenta, projektorius, mikrofonai,  
garso ir apšvietimo sistema.

Nuomos kaina 40 € / val.

3 – 5 € asm.

–

Anykščių kultūros centro pagrindinė salė

WiFi, kopijavimo paslaugos, rašymo 
lenta, projektorius, mikrofonai, garso ir 
apšvietimo sistema.

Nuomos kaina 86 € / val.

3,5 – 5 € asm.

–

SUVENYRAI
Anykščių menų  
inkubatoriaus Krautuvėlė
J.Biliūnog. 53 
+370 381 20190 

Knygynas „Pegasas“
Vilniaus g. 22, PC Norfa 
+370 657 76612 

„Sveikuoliška krautuvėlė“ 
Vilniaus st. 22, PC Norfa
+370 670 76472 

„Dovana“ 
J. Biliūno g., 4 
+370 381 53486 

Pasagėlės klėties  
krautuvėlė 
Klerkamiesčio g. 7, Niūronių k., 
+370 682 13405
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TURISTINIO INVENTORIAUS NUOMA
Dviračių nuoma +370 607 85080 www.dviraciunuoma.eu

Dviračių nuoma +370 693 35060 www.nuotykiuslenis.lt

Baidarių nuoma +370 614 76 538

Baidarių nuoma +370 618 08 853 

Baidarių nuoma +370 686 86312

Baidarių nuoma +370 612 93029 

Baidarių nuoma +370 659 92121 www.paupiobaidares.lt

Baidarių nuoma +370 620 61306 www.dvyniubaidares.lt

Baidarių nuoma +370 610 47825 www.sventupiobaidares.lt

Baidarių nuoma +370 624 68074 www.baidaresanyksciuose.lt

Pripučiami plaustai +370 659 92121 www.plaustai.eu

Mobilus kubilas +370 678 36643

Mobilus kubilas +370 648 38674

Mobilus kubilas +370 677 59679 www.anykstietiskaskubilas.lt

Mobili pirtis +370 648 38674

Dažasvydis +370 652 13888 www.poilsisanyksciuose.lt 

Dažasvydis +370 674 22272 www.kovoslabirintai.lt

Riedžių nuoma +370 670 07517 kirvela.darius@gmail.com

Riedžių nuoma +370 647 11366

PRIE RUBIKIŲ EŽERO
Valtys, vandens dviračiai, katamaranas, plaustas +370 687 48458

Valtys, vandens dviračiai, jachtos, plaustas +370 686 29344

Valtys, vandens dviračiai, baidarės  žvejybos įrangos nuoma +370 659 88610

PRIE ŠVENTOSIOS UPĖS
Baidarės, kanojos, vandens žygiai +370 614 84134

Baidarės, plaustai, kanojos, dažasvydis, šaudymas iš lanko, 
orientavimosi varžybos, skrydis lynu per Šventąją

+370 659 05057

Baidarės, valtys, keturračiai +370 616 30896

Baidarės, dviračiai, dažasavydis +370 605 20110

Baidarės +370 614 37157

Baidarės, dviračiai, keturračiai +370 698 43708

Baidarės +370 670 53465

Baidarės +370 616 44341

Baidarės +370 659 92121

PRIE VIRINTOS UPĖS
Baidarių ir stovyklavietės nuoma +370 676 35010

Baidarių nuoma +370 648 38674


