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ANYKŠČIŲ TURIZMO
INFORMACIJOS CENTRAS
Muziejaus g. 1, LT-29147 Anykščiai
Tel. (+370 381) 59 177
tic@infoanyksciai.lt
www.infoanyksciai.lt

PASLAUGOS
AA Informacijos apie Anykščių krašto
turistinius išteklius teikimas
AA Ekskursijų po Anykščių kraštą
organizavimas
AA Maršrutų sudarymas
AA Gidų paslaugos
AA Prekyba suvenyrais
AA Paslaugų paketų pardavimas
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Mobilioji
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Anykščiai Info
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ANYKŠČIAI –
ŽALIOJI LIETUVOS
VIRŠŪNĖ!

Anykščiai – mažas žemės
kampelis, kur gamta ir istorija
sudėliojo viską, kuo turtinga ir
Lietuva.

anykščiai

Čia guli svarbiausias Lietuvos
akmuo, čia teka ilgiausia
lietuviška upė, čia stiebiasi
aukščiausia bažnyčia, driekiasi
vienintelis prie Baltijos Medžių
lajų takas – ir tai dar ne visos
šito krašto aukštumos.
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„Niekur nėra
taip gera ir
gražu, kaip
Anykščiuose“.
A. Vienuolis-Žukauskas

istorija

istorija

anykščiai
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1792 m. miestui suteiktas herbas.

Anykščiai – miestas šiaurės rytų Lietuvoje, Utenos apskrityje, 33 km į vakarus nuo Utenos, Anykščių kalvagūbryje
(95–112 m virš jūros lygio).
Archeologiniai radiniai rodo pirmuosius gyventojus Anykščių
apylinkėse buvus nuo 9000 m. pr. m. e. Pirmą kartą Anykščiai minimi 1440 m. (kai kuriais šaltiniais dar 1422 m.) kaip
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Anykščių dvaras – tuo metu
Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Anykščių dvarą
davė valdyti Radvilai Astikaičiui. 1442–1452 m. pastatyta pirma medinė Anykščių bažnyčia. XV a. 2-ojoje pusėje minimas
Anykščių miestelis, vėliau ir Anykščių valsčius. 1507 m. nustatytos klebono žemės ribos. 1516 m. gavo miesto teises,
Anykščių dvaras su miesteliu įkeistas Mikalojui Radvilai.
1566 m. miestelis degė, sudegė bažnyčia, kuri netrukus atstatyta. 1671 m. Anykščių bažnyčia dar kartą sudegė (atstatyta
iki 1677 m.). XVIII a. pradžioje per karą su švedais sugriautas
tiltas per Šventąją (atstatytas XVIII a. pabaigoje). 1792 m. sausio 17 d. karalius Stanislovas Augustas suteikė miesto teises
(1795 m. jos panaikintos) ir herbą. Herbe pavaizduotas savivaldos išvakarėse Anykščiuose pastatytas tiltas, papuoštas
tiltų globėjo ir sergėtojo nuo vandens nelaimių šv. Jono Nepomuko statula.

Nuo 1929 m. veikia vyno bendrovė. 1938 m. atkurtos miesto teisės. 1941 m. vokiečių sunaikinta apie 1500 gyventojų
(daugiausiai žydų). 1944 m. mieste vyko aršios kovos tarp
nacių ir sovietų. 1946 m. rugpjūčio 3 d. tapo apskrities pavaldumo miestu. 1968 m. atidaryta smėlio sodrinimo gamykla „Kvarcas“, pastatyti kultūros rūmai (architektas R.
Šileika), Ramybės gyvenamųjų namų kvartalas. 1988–1992
m. Anykščiuose veikė vaikų geležinkelis maršrutu Anykščiai-Rubikiai.
1992 m. patvirtintas naujasis Anykščių herbas. 2006 m.
Vyriausybės nutarimu prie miesto prijungta dalis aplinkinių
kaimų. Anykščiai išrinkti 2012 m. Lietuvos kultūros sostine.
Lietuvoje nėra kito tokio rajono, viliojančio gausiu lankytinų
vietų, muziejų ir gamtos paminklų pasirinkimu. Šie krašto
turtai buvo pagrindas 2007 metais suteikti miestui kurortinės teritorijos statusą.

anykščiai

XIX a. pirmojoje pusėje miesteliui sparčiai augant, čia jau
buvo mūrinė bažnyčia su varpine, dvi sinagogos. Numalšinus 1831 m. sukilimą, miestelis priklausė Rusijos imperijos valstybės iždui. 1863 m. sukilimo metu čia veikė ginklų
dirbtuvė. 1898 m. pro Anykščius nutiestas siaurukas Panevėžys-Švenčionėliai. 1902 m. pastatyta hidroelektrinė, 1909
m. senosios bažnyčios vietoje pastatyta didelė neogotikinė
bažnyčia.
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RENGINIAI

kalendorius*
SAUSIS
AA 13 d. Lietuvos Laisvės gynėjų dienai skirti
renginiai Anykščių rajone

VASARIS
AA Vasario--birželio mėn. Lietuvos jaunimo
improvizacinių renginių ciklas „Kita forma“
Kultūros centre ir skyriuose
AA 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienai
skirti renginiai Anykščių rajone
AA 24 d. poezijos nakties skaitymai „Kas šviečia
vasario nakties danguje“ Bibliotekoje
AA 25 d. 20-oji respublikinė kapelų šventė
„Gaida“ Kultūros centre

KOVAS

anykščiai
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AA Kovo–rugsėjo mėn. tarptautinis jaunimo
performansų festivalis „Pasaulis pagal mus“
Kultūros centre ir skyriuose
AA Kovo mėn. tarptautinis kamerinių ansamblių
konkursas „Muzikinė akvarelė – 2017“
Muzikos mokykloje

BALANDIS
AA Balandžio–lapkričio mėn. literatūros,
muzikos ir teatro festivalis „Rašytojų
balsai A. Vienuolio verandoje: klasika ir
modernumas“ Muziejuje
AA 24–29 d. nacionalinės Bibliotekos savaitės
renginiai Bibliotekoje

GEGUŽĖ
AA Gegužės–rugsėjo mėn. klasikinės muzikos
festivalis „Muzikos savaitgaliai Anykščiuose“
Menų centre

Rugsėjo 23 d. – Obuolinių šventė.

AA Gegužės–spalio mėn. „KINAS: matau,
girdžiu, liečiu“ (seminarai, kino peržiūros su
diskusijomis, kūrybinės stovyklos) Kultūros
centre
AA 1–7 d. dizaino savaitė Anykščių menų
inkubatoriuje-menų studijoje
AA 4–5 d. tarptautinė mokslinė-praktinė
memorialinių muziejų konferencija
„Memorialinis muziejus: kelias į knygą“
Muziejuje
AA 4–6 d. tarptautinis plaukimo sprinto
festivalis „Anykščiai – 2017” Baseine
AA 11 -14 d. tarptautinis lietuviškų mėgėjų
teatrų festivalis „ARTimi“ Kultūros centre
AA 12 d. istorinė šventė Anykščių krašto
moksleiviams Šeimyniškėlių (Vorutos)
piliakalnio papilyje
AA 13–14 d. nuotykių lenktynės „Nykštietiškas
triatlonas – 2017“ Anykščių mieste
AA 19–20 d. nacionalinė skaitymo šventė
mokiniams – konkurso laureatams
„Muziejus – lyg atversta knyga“ Muziejuje
AA Gegužės mėn. 53-ojo tarptautinio poezijos
festivalio „Poezijos pavasaris“ pristatymas
Bibliotekoje
AA Gegužės 30 d.–birželio 1d. vaikų, jaunimo
ir folkloro ansamblių vadovų etnokultūrinio
ugdymo stovykla „Pumpurėlis“ Kultūros
centre ir Niūronių k.

* Metų bėgyje renginių programa gali būti tikslinama ir papildoma
** Kiekvieno mėnesio 19 d. kultūros renginys Anykščių menų centre.

AA Birželio–rugpjūčio mėn. vasaros pasakų
festivalis rašytojos Bronės Buivydaitės
sodyboje
AA 3 d. respublikinė tradicinės kultūros ir žirgų
sporto šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ Niūronių k.,
Anykščių sen
AA 7–11 d. tarptautinė Meno terapijos ir
kūrybinių improvizacijų stovykla-festivalis
„Troškimai“ Troškūnuose
AA 13 d. tradicinės Antaninės ir nacionalinis
kuriančių Antanų sąskrydis Muziejuje.
AA 16–18 d. respublikinė jaunimo etninės
kultūros ir keistojo folkloro stovyklafestivalis „Folk-virus“ Troškūnuose
AA 23 d. tradicinė Joninių (Rasų) šventė
rašytojo Jono Biliūno sodyboje-muziejuje,
Niūronių k., Anykščių sen.

LIEPA
AA 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo) dienos renginiai Anykščių
rajone
AA 14-16 d. tarptautinis alternatyvios muzikos
festivalis „Devilstone“ Anykščių Dainuvos
slėnyje
AA 15–23 d. Ukrainos rašytojų rezidencija
Anykščiuose ir tarptautinė konferencija
„Dabartinė kūrėjo situacija literatūrinių
tradicijų fone“ Muziejuje
AA 15 d. Tautinio kostiumo metams paminėti
skirtas Lietuvos regionų folkloro kolektyvų
etnokultūrinės bendrystės sambūris „Aš
pasėjau ąžuolą“ Anykščių regioniniame
parke ir prie Puntuko akmens
AA 16 d. S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per
Atlantą skirta atminties valanda „Ir užaugo
ąžuolas“ prie Puntuko akmens
AA 21–23 d. Miesto šventės renginiai.
Tarptautinis floristinių kilimų konkursas
Anykščių mieste
AA Liepos mėn. koncertas „Pakeliui į muzikos
Parnasą“ Muzikos mokykloje

RUGPJŪTIS
AA 15 d. Žolinės šventė Arklio muziejuje,
Niūronių k.
AA 17–19 d. nacionalinis bardų festivalis

„Purpurinis vakaras“ Anykščių Dainuvos
slėnyje

RUGSĖJIS
AA 2 d. Tėvynę mylinčių žmonių sąskrydis
„Trakinių partizanai“ Trakinių k., Kurklių sen.
AA 9-11 d. kūrybinių industrijų festivalis
CERAMICS FEST LT Anykščių menų
inkubatoriuje-menų studijoje
AA 17 d. tradicinės „Vaižgantinės“ Juozo TumoVaižganto gimtinėje, Maleišių k., Svėdasų
sen.
AA 23 d. Derliaus šventė Obuolinės. Rudens
lygiadienis. Turizmo naktis Anykščiuose
AA 27 d. nominacijų „Turizmo gilės“ šventė
Menų centre

SPALIS
AA 7 d. Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų
darbuotojų mėgėjų meno šventė „Muzikos
sparnais“ Kultūros centre
AA 13–20 d. Lietuvos profesionalių teatrų
nacionalinės dramaturgijos festivalis
„Pakeleivingi – 2017“ Kultūros centre
AA Spalio mėn. tarptautinei Muzikos dienai
skirtas koncertas-maratonas „Tutti“
Muzikos mokykloje

LAPKRITIS
AA 11 d. regioninė romansų atlikėjų šventė
„Aukštaitijos žiedynai“ Kultūros centre
AA 17 d. nominacijų „Verslo žiburiai – 2017“
šventė Kultūros centre
AA Lapkričio 27–gruodžio 2 d. tarptautinis
pasakojimo festivalis SEKAS Anykščiuose

GRUODIS
AA 7-9 d. Knygos šventė „Tik širdis vis trokšta
kurti“, L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai
– 80, Antano Baranausko literatūrinės
premijos vakaras Bibliotekoje
AA 28–29 d. Europos dokumentinių filmų
festivalis E-DOX Koplyčioje-pasaulio
anykštėnų kūrybos centre
AA Gruodžio mėn. „Baltųjų švenčių“ renginių
ciklas. AKC

anykščiai

BIRŽELIS
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EKSKURSIJOS
PO ANYKŠČIŲ KRAŠTĄ
SU GIDU
Keliaukime po Anykščių kraštą kartu!
Maršrutai po Anykščių kraštą pagal
Jūsų pasirinktą maršrutą ir pomėgius!
Dėl ekskursijų kreipkitės
tel. +370 659 00319, +370 608 03166,
tic@infoanyksciai.lt
Keliaukite su Muziejaus ekskursijų
vadovu, jei norite geriau pažinti
Anykščių kraštą ir sutaupyti laiko.
Pagal keliautojų pageidavimą
ekskursijos metu aplankomi muziejai
bei kitos Anykščių krašto lankytinos
vietos: Puntuko akmuo Anykščių
šilelyje, J. Biliūno kapas Liudiškių
kalvoje.
Taip pat, galite įsigyti dviejų dienų
kultūrinės viešnagės Anykščiuose
bilietą. Su šiuo bilietu siūlome
ekskursiją su gidu devyniose Muziejaus
ekspozicijose: A. Baranausko
klėtelėje, A. Vienuolio-Žukausko,
B. Buivydaitės, J. Biliūno, L. ir S.
Didžiulių memorialiniuose muziejuose,
S. Petraškos akmens tapybos
ekspozicijoje, Šeimyniškėlių piliakalnio
istoriniame komplekse, Siauruko ir
Arklio muziejuose.
Dėl šių ekskursijų prašome tartis
iš anksto tel. +370 381 58015,
+370 613 12282 arba el. p.
info@baranauskas.lt.

LANKYTINOS
VIETOS
Ieškote istorijos?
Čia stovėjo Mindaugo pilis Voruta.
Norite gamtos?
Čia ošia miškas, kurio vardą žino
kiekvienas lietuvis.
Norite pramogų?
Čia rieda Siaurukas.

ar žinote, kad...
2016 m. sausio 18 d. Anykščių
Medžių lajų takas sulaukė
tarptautinio pripažinimo.
Jungtinių tautų Pasaulio
turizmo organizacijos 12-tą
kartą rengiamų prestižinių
turizmo inovacijų ir
meistriškumo apdovanojimų
Madride „Turizmo inovacijos
įstaigose” grupėje Medžių lajų
takui skirta pirmoji vieta.

anykščiai

Norite įspūdžių?
Sveiki atvykę į Anykščius!
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lankytinos vietos
Anykščių koplyčia - Pasaulio anykštėnų kūrybos centras
Vilniaus g. 36, Anykščiai, tel. +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 yra ne tik stilingas architektūros, bet ir literatūrinis paminklas. Uždarius kapines ir koplytėlei pradėjus nykti, ji buvo „įvilkta“ į stiklinį gaubtą ir tapo šiuolaikiškos architektūros pastatu,
kuris pritaikytas visuomenės reikmėms: čia vyksta įvairūs koncertai, susitikimai, parodos, vyksta edukaciniai užsiėmimai.
Darbo laikas: gegužė-rugsėjis: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45, VI 10:00-16:00,
spalis-balandis: I-IV 8:00-17:00, V 8:00-15:45
Medžių lajų takas
GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS) Tel. +370 684 537 36, info@anyksciuparkas.lt,
www.lajutakas.lt, http://anyksciuparkas.lt/parko-lankytojams/medziu-laju-takas
Anykščių šilelyje vinguriuojantis Medžių lajų takas – pirmasis Rytų Europoje. Takas medžių lajų
lygyje vingiuoja 300 m ir tolygiai kyla iki 21 m aukščio. Lajų take 13 stotelių, kurios skirtos
pajausti A. Baranausko apdainuoto šilelio žavesį: pamatyti, išgirsti, užuosti... Stotelės realiose
erdvėse padės patirti ir pažinti Lietuvos miškų įvairovę, sužinoti, kuo svarbūs ir įdomūs pakeliui matomi Anykščių šilelio augalai. Keturioliktoje stotelėje, pačioje apžvalgos bokšto viršūnėje
(bokšto apžvalgos aikštelės įrengta 34 m aukštyje), prieš akis atsiveria visa Šventosios vingio
panorama, virš miško iškyla aukščiausios Lietuvoje dvibokštės Šv. Mato Anykščių bažnyčios
bokštai. Medžių lajų taku rekomenduojama vaikščioti visais metų laikais ir iš aukštai stebėti
metų laikų ciklo atspindį gamtoje.
Darbo laikas: birželis–spalis: I–V ir VII 9:00–18:00, VI 9:00–19:00; lapkritis: kasdien 9:00–
17:00, gruodis–kovas: I–V 9:00–17:00, VI–VII 10:00–15:00, balandis–gegužė: kasdien 9:00–17:00.

anykščiai
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Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia
Vilniaus g. 8, Anykščiai, GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Prieš šimtmetį iškilusi architekto N. Andrejevo suprojektuota neogotikinė raudonų plytų dvibokštė bažnyčia yra aukščiausia Lietuvoje - 79 metrų aukščio bokštai remia dangų ir patys
pirmieji pasitinka atvykstančius į Anykščių miestą. Bažnyčią puošia originalūs vitražai (aut.
A. Mackėlaitė, 1971–1988 m.). Šventoriuje gausu meno paminklų: medinės Kryžiaus kelio stotys
(skulpt. R. Idzelis, 1981–1988 m. ); skulptūra „Jėzus Nazarietis“ (aut. V. Vildžiūnas, 1992 m.);
skulptūra „Šv. Šeima“ – paminklas žymiųjų anykštėnų tėvams atminti (skulpt. A. Kmieliauskas, 1986 m.); Marijos skulptūra (aut. R. Kazlauskas, 1990 m.). Vyksta kultūriniai renginiai ir
koncertai.
Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato Bažnyčios
bokšto apžvalgos aikštelė
Vilniaus g. 8, Anykščiai, tel. +370 381 51447, +370 630 08100, angelumuziejus@gmail.com,
www.amenucentras.lt, GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
Bažnyčioje, į 33 metrų aukštį veda metaliniai laipteliai, kuriuos nesunku įveikti per porą minučių. Užkopę į viršų atsidursite tiesiog po trimis bažnyčios varpais, o aplinkui atsivers nuostabi
Anykščių apylinkių panorama.
Darbo laikas: gegužė – spalis 10:00-18:00, lapkritis – balandis: I-IV 10:00-17:00,
V-VI 10:00-16:00

Anykščių menų inkubatorius
J. Biliūno g. 53, Anykščiai, tel. +370 381 20190, verslas@res.lt, www.anyksciumenai.lt,
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Anykščių menų inkubatorius – menų studija (AMI) – pirmasis Aukštaitijos regiono inkubatorius, Inkubatoriuje reziduoja 13 menininkų – grafikos dizaineriai, fotografai, natūralios kosmetikos gamintojos, amatininkai, taikomosios tekstilės dizaineriai, stiklo bei keramikos dizainerė. Inkubatoriuje galima apsilankyti rezidentų dirbtuvėse bei įsigyti jų sukurtų gaminių.
Taip pat inkubatoriaus patalpose veikia parodų erdvė, vyksta įvairūs mokymai, renginiai,
vykdomos edukacinės programos.
Burbiškio dvaras
Parko g. 1B, Burbiškis, Anykščių r., tel. +370 381 49255,
burbiskis@burbiskis.lt, www.burbiskis.lt
Burbiškio dvaras yra įsikūręs Anykščių regioniniame parke, netoli Rubikių ežero, 8 km nuo
Anykščių. Vaizdingame Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį patraukia stilingi rūmai
– XIX a. architektūros paminklas, neoklasicizmo epochos perlas, užburiantis subtilumu ir
elegancija. Pageidaujantiems nuodugniau susipažinti su dvaro istorija siūlome ekskursiją,
kurios metu galėsite išgirsti Burbiškio dvaro ir jo apylinkių istoriją, išvysti dvaro kambarius,
sales, ar tiesiog pasėdėti kurį laiką dvare veikusios pradinės mokyklos suole. Profesionalus
gidas supažindins su dvariškių gyvenimo istorijomis ir „paskalomis”, pakvies į apžvalgos
bokštą bei kitas įspūdingas dvaro erdves.

Regioninio parko lankytojų centras
J.Biliūno g. 55, Anykščiai, tel. +370 609 015 97, info@anyksciuparkas.lt,
www.anyksciuparkas.lt, GPS: 55.529391, 25.119902 (WGS)
Anykščių regioninio parko lankytojų centro ekspozicijoje susipažinsite su parko išskirtinėmis vertybėmis. Pagrindinė ekspozicijos tema - gamtos ir kultūros paveldas, atsiskleidžiantis gausiuose literatūros kūriniuose.
Ekspozicijoje gausu audiovizualinės medžiagos. Interaktyviuose žemėlapiuose ne tik tiksli
objektų padėtis, bet ir išsami informacija apie juos, nuotraukos, videosiužetai. Apie viską po
vienu stogu! Darbo laikas: gegužė-rugsėjis: I-IV 8:00-17:00, V 8:00 – 15:45, VI 10:00 – 17:00;
spalis-balandis: I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
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. Į dabartinę cerkvę,
pastatytą už valstybės iždo bei tikinčiųjų suaukotus pinigus, Anykščių krašto stačiatikiai
įžengė 1873 m.
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Okuličiūtės dvarelis
Paupio g. 10, Anykščiai, GPS: 55.526973, 25.103968 (WGS)
Anykščių centre, ant Šventosios upės kranto, XIX a. I pusėje pastatyti neoklasicistiniai rūmai
(seniausias miesto pastatas), kurių pirmąja savininke buvo dvarininkė Okuličiūtė. Dvarelyje
lankydavosi dvarininkai reformatai, vėliau čia veikė sukilėlių štabas, buvęs įrengtas slaptas
ginklų sandėlis. Šalia buvo užveistas parkas, turėjęs retų rūšių medžius ir dekoratyvinius
krūmus.
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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, pagal architekto M. Knakfuso projektą. Bažnyčia pastatyta XVIII a. pab., viduje yra malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės
Marijos – Rožinio karalienės paveikslas. Šalia bažnyčios įsikūręs tame pačiame amžiuje
statytas vienuolynas.

GAMTOS OBJEKTAI
Akmuo Puntukas
Dvaronys, Anykščių r., GPS: 55.484224, 25.059657 (WGS)
Labiausiai lankomas akmuo Lietuvoje yra Anykščių šilelio landšaftiniame draustinyje. Tai
antras pagal dydį akmuo Lietuvoje (po Barstyčių akmens). Nešė Puntuką ne tik ledynai,
nešė jį ir velnias, norėdamas sudaužyti Anykščių bažnyčią… Tačiau gaidys užgiedojo, nelabasis paleido iš savo nagų Puntuką, ir „didumo kaip gryčios“ akmuo nukrito šilelin… Taip
skaitome Antano Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“. Domina Puntukas lankytojus
ne tik kaip įspūdingas geologijos paminklas ar apipintas legendomis mitologinis akmuo.
Vokiečių okupacijos metais, 1943 m. viduvasarį, skulptorius Bronius Pundzius Puntuko
akmenyje baigė kalti Atlanto vandenyną perskridusių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno bareljefus bei jų testamento žodžius.
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Anykščių šilelis
Anykščių r., GPS 55.509188, 25.085856 (WGS)
Į A. Baranausko poemoje „Anykščių šilelis“ išgarsintą mišką užsuka beveik kiekvienas, atvykęs aplankyti Anykščių. Šilelis prasideda nuo pietinių Anykščių miesto ribų ir tęsiasi neplačia
(apie 1 km pločio) juosta abipus Šventosios beveik 9 km Kurklių miestelio link. Šilelio reljefas
labai įvairus ir sudėtingas: kalvos, raguvos, gilių griovių išraižyti pašventupių šlaitai. Tomis
griovomis Šventojon alma upeliai – Marčiupys, Piktupis, Išplėstravis, Vingerštynė, Pakalnytė,
Paramavietė, Gaugarys, Pašaltupys, Limenė, Šlavė. Giliai, vietomis net iki 25 m, Šlavė įsigraužia į gruntą tarp aukštų krantų, kur pasitaiko ir atodangų. Nėra Lietuvoje daugiau tokių
atodangų, kur viename pjūvyje atsidengtų net trijų žemės erų pėdsakai, liudijantys šarvuotųjų
žuvų, kontinentinio režimo, tropikų klimato laikus.
Kavarsko Šv. Jono krikštytojo šaltinis
Kavarskas, Anykščių r., GPS: 55.431588, 24.928653 (WGS)
Legendomis apipintas, neva stebuklingas gydomąsias galias slepiantis Šv. Jono šaltinis, tai
gaivaus tyro vandens versmė kalnelio viršuje prasigraužusi net 134 metrus nuo Šventosios
upės vagos lygio. Švenčių dienomis Šv. Jono šaltinis ir nuostabios jo prieigos tampa kavarskiečių susibūrimų vieta.
Karalienės liūnas
Pašventupys, Anykščių r., GPS: 55.491425, 25.058299 (WGS)
Netoli Ažuožerių telkšantis gėlo vandens šaltinis, vienas didžiausių Lietuvoje, nuo seno vadinamas Karalienės liūnu. Čia, pasak legendų, su obuolmušiais žirgais kinkyta karieta kadais
nugarmėjo gelmėn karalienė, čia nusiskandino nenorėjusi paklusti priešams vaidilutė….

Liūdiškių piliakalnis ir senovės gyvenvietė
Anykščių r., GPS: 55.508718, 25.133876 (WGS)
Šie objektai yra apie 800 m į pietryčius nuo J. Biliūno kapo, vadinamo „Laimės žiburiu“, šalia
Anykščių – Molėtų plento. Tyrimai rodo, kad III–V a. čia stovėjusi medinė gynybinė pilis.
„Laimės Žiburys“ - Lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno kapas
ir paminklas ant Liudiškių kalvos
Liūdiškių g. 28, Anykščiai, GPS: 55.511958, 25.122928
Ši kalva senųjų anykštėnų vadinta Anykščių „sachara“, nes buvusi plika, pustoma vėjo, be
medžių. Šį kalną dažnai lankydavęs rašytojas Antanas Žukauskas - Vienuolis, grožėdavęsis
plačiai atsiveriančiomis Anykščių apylinkėmis. Jis ir parinkęs vietą Jono Biliūno kapui.
Jonas Biliūnas gimė 1879 m. Niūronių km., netoli Anykščių, mirė 1907 m. Zakopanės miestelyje, (dab. Lenkija). 195 3m. J.Biliūno palaikai iš Zakopanės buvo perlaidoti Anykščiuose
ant šios kalvos. 1958 m. virš kapo iškilo 14 m aukščio architekto Vytauto Gabriūno paminklas Laimės žiburys, pastatytas pasgal to paties pavadinimo Jono Biliūno legendą.
Miško muziejus. Miško pažintinis takas.
Arboretumas. Skulptūrų parkas.
Troškūnėliai, Troškūnų sen., Anykščių r., tel. +370 381 56387, +370 698 09399,
troskunai@amu.lt, GPS: 55.57662, 24.872557 (WGS)
Troškūnų girininkijoje įrengtame muziejuje pamatysite miško gyvūnų, augalų ir vabalų kolekcijas. Galėsite keliauti šalia esančiu miško pažintiniu taku, pasigrožėti turtinga augmenija
bei 500 metų senumo ąžuolu. 2,5 hektaro arboretume auga 85 medžių rūšys. Prie kiekvieno
lentelė su lietuvišku bei lotynišku augalo pavadinimu. 2008 m. arboretumą papuošė skulptūrų parkas miško tema.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

Palatavio piliakalnis - Mindaugo karūnavimo vieta
Palatavio k., Anykščių r., GPS: 55.58272, 25.0128 (WGS)
Piliakalnis yra netoli kelio Anykščiai – Troškūnai. Nuo kelio link piliakalnio jus nukreips rodyklės. Palatavio piliakalnis ypatingas. Apie jį sužinota tik 1997 m. Bet rašytiniai šaltiniai jį mini
jau XIV amžiaus pabaigoje - borchwal, nomine Lettow – „piliakalnis, vardu Lettow“. Jo vardą
vokiečiai rašė taip, kaip ir Lietuvos vardą. Šalia piliakalnio teka Latavos upė.
Pažintinis maršrutas „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“.
Šimonių giria. GPS: 55.685282, 25.276379(WGS).
Pažintinis maršrutas Šimonių girioje įrengtas siekiant supažindinti Lietuvos viešuomenę
ir atvykusius svečius su svarbiu Lietuvos istorijos periodu – partizanų kova prieš Sovietų
Sąjungą (1944-1953). Keliaudami pažintiniu maršrutu lankytojai galės aplankyti buvusios
Rytų Lietuvos (Karaliaus Mindaugo) srities vadavietę vietą, apygardos vadovybė slėptuvę
(bunkerį), kitas buvusių partizanų slėptuvių vietas, taip pat kapines, kuriose palaidoti Algimanto apygardos partizanai.
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Puntuko brolis
Pašventupys, Anykščių r., GPS: 55.509391, 25.071159 (WGS)
Maždaug pusiaukelėje tarp Ažuožerių ir Anykščių, Pašventupio šile, pūpso akmuo, vadinamas Puntuko broliu. Išties tinka šis akmuo Puntukui į brolius – jeigu jį atkastum žemes,
savo dydžiu galėtų varžytis su Puntuku. Abu čia nuo ledynmečio užsilikę, abu iš Skandinavijos atkeliavę, tūkstantmečius pragyvenę…
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Pintinių sodelis
Sedeikiai, Andrioniškio sen., Anykščių r., tel. +37061600451, +37061671304,
ligita.mo@gmail.com GPS: 55.651166, 25.098342 (WGS)
20 amžiaus pradžios sodyboje aplankysite pintinių ekspoziciją, susipažinsite su 19 – 20 amžiaus namų apyvokos daiktais, tų laikų buitimi, išmoksite iš vytelių nusipinti krepšelį ar kitą
gaminį. Draustinio teritorijoje apžiūrėsite gamtos paminklus, išgirsite legendas. Jūsų laukia
pažintis su lietuviškos bitininkystės pradmenimis, žolelių rinkimo ypatybėmis. Ragausite tikrą
miško medų su žolelių arbata.
Rubikių apžvalgos bokštas
Bijeikiai, Anykščių r., GPS: 55.485534, 25.261263 (WGS)
Šalia Bijeikių piliakalnio pastatytas 15 m. bokštas su apžvalgos aikštele, nuo kurios atsiveria
nuostabi Rubikių ežero ir apylinkių panorama. Giedrą dieną tolumoje galima pamatyti Burbiškio
ir Mačionių kaimus ar Leliūnų bei Debeikių bažnyčių bokštus.
Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis
Anykščiai, GPS: 55.545141, 25.139923 (WGS)
Netoli Anykščių, prie Naujųjų Elmininkų, dunkso Šeimyniškėlių piliakalnis, jis yra tarp dviejų
gilių slėnių, kuriais kadais almėjo sraunūs Varelio ir Volupio vandenys. Šiandien tai labiausiai
ištyrinėtas piliakalnis Lietuvoje ir vienas plačiausiai tyrinėtų visame Rytų Pabaltijyje, archeologiniai radiniai liudija, jog XIII – XV a. čia stovėjo medinė pilis, kai kurie istorikai ją sieja su
vienintele istoriniuose šaltiniuose paminėta Mindaugo pilimi Voruta.
Traupio botanikos daržas
Jaunimo g. 4, Traupis, Anykščių r., GPS: 55.513303, 24.748923 (WGS)
Tai vienintelis Lietuvoje mokyklinis botanikos sodas, jis pradėtas veisti 1989 metais Traupio
mokyklos direktoriaus iniciatyva. Per 15 metų botanikos daržo plotas išsiplėtė 5 kartus. Šalia
mokyklos yra daugiamečių gėlių kolekcijos, alpinariumai, dekoratyvinis baseinas su vandens
augalais ir kt., tad dabar visa mokyklos teritorija paversta botanikos sodu. Iš viso Traupio botanikos darže auga jau daugiau kaip 5000 augalų rūšių, formų bei veislių.
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Vetygalos atodanga
Vetygala, 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
Pavariai, Anykščių r., GPS: 55.577606, 25.110361 (WGS)
Variaus atodanga – tai geologinis gamtos paminklas, menantis 400 mln. metų senumo laikus.
Pasakojama, jog kažkada šiose vietose gyvenęs kipšiukas ir įsižiūrėjęs jis laumę gražuolę, o ši
nesutikusi už jo tekėti. Tada kipšiukas ėmęs lydyti varį, tikėdamasis spindinčiu taku ją prisivilioti. Bet įsimylėjusio kipšiuko kėslus suprato Perkūnas ir labai užsirūstino, jis pasiuntė audros
debesis iš kurių lijo ištisus metus. Tad vario takeliu ėmęs tekėti upelis, kipšiukas iš apmaudo
skradžiai į žemę prasmegęs, o upelį žmonės Variumi praminę.

muziejai
Arklio muziejus
Niūronys, Anykščių r., tel. +370 623 70629, arkliomuziejus@gmail.com,
www.arkliomuziejus.lt, GPS: 55.573441, 25.086087 (WGS)
Arklio muziejuje – ne tik arklio gadynės žemės darbų ir transporto priemonės, bet ir unikalūs drožinių rinkiniai, arklio istorijos, karybos ekspozicijos. Muziejuje pristatomi amatai, čia
darbuojasi audėja, keramikė ir duonelės kepėja, kalvis, medžio drožėjas. Muziejaus teritorijoje galima pajodinėti, pasivažinėti vežimaičiu ar važiu, pasisupti sūpuoklėmis.
Darbo laikas: gegužė ir rugsėjis: I–V 8:00–17:00, VI–VII 9:00–18:00, birželis–rugpjūtis: I–V
9:00–18:00, VI–VII 10:00–19:00; spalis ir gruodis–balandis: kasdien 8:00–17:00.

Knygnešių Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
memorialinė sodyba-muziejus
Griežionėlių k., Anykščių r., tel. +370 381 43901, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt, GPS: 55.628891, 25.027681 (WGS)
Didžiulių sodyboje gyveno rašytoja, pirmosios lietuviškos kulinarijos knygos „Lietuvos
gaspadinė“ (1893 m.) autorė L. Didžiulienė-Žmona (1856–1925) ir bibliofilas Stanislovas
Didžiulis (1850–1927). Lietuviško rašto draudimo laikais sodyba buvo spaudos platinimo
centras, yra išlikusi draudžiamos spaudos slėptuvė.
Darbo laikas: III– VII 8:00-17:00
Poeto ir vyskupo Antano Baranausko klėtelė
A.Vienuolio g. 2, Anykščiai, tel. +370 381 58015, +370 381 52922, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt, GPS: 55.527093, 25.098087 (WGS)
A. Baranausko (1835-1902) klėtelė, pastatyta 1826 m., – pirmasis memorialinis muziejus
Lietuvoje. Čia 1858-1859 m. vasaromis 24-erių metų poetas A. Baranauskas parašė himną
Lietuvos praeičiai – poemą „Anykščių šilelis“. Pastogėje, iš kurios pasklido geriausiai pasaulyje žinomas lietuvių literatūros kūrinys, dabar saugomi ir eksponuojami autentiški A.
Baranausko ir jo šeimos baldai, buities daiktai, knygos.
Darbo laikas: birželis–spalis: I–V ir VII 9:00–18:00, VI 9:00–19:00; lapkritis: kasdien
9:00–17:00, gruodis–kovas: I–V 9:00–17:00, VI–VII 10:00–15:00, balandis–gegužė: kasdien
9:00–17:00.
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Angelų muziejus / Sakralinio meno centras
Vilniaus g. 11, Anykščiai, tel. +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. Kolekcijoje - tapybos ir grafikos darbai,
skulptūros iš Lietuvos ir skirtingų pasaulio šalių. Nuo atidarymo jau sukaupta įspūdinga
kolekcija, kuri palaipsniui didėja ir plečiasi.
Sakralinio meno centre nuo 2009 m. saugomas ir eksponuojamas ilgamečio Anykščių
parapijos klebono, monsinjoro Albertas Talačkos palikimas – unikali dailės kūrinių kolekcija ir gausi biblioteka. Asmeninėje monsinjoro A. Talačkos bibliotekoje – per 4 tūkst.
egzempliorių knygų, 400 rankraščių, laiškų, užrašų.
Darbo laikas: gegužė-birželis: I-VII 10:00-17:00, liepa-rugpjūtis: I-V 10:00-18:00, VI-VII
10:00-17:00, rugsėjis-lapkritis: I-V 10:00-17:00, VI-VII 10:00-16:00, gruodis-balandis: I-IV
10:00-17:00, V 10:00-16:00
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Rašytojo Jono Biliūno sodyba – muziejus
Niūronys, Anykščių r., tel. +370 381 51722, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt, GPS:55.570803, 25.093730(WGS)
Gimtoji rašytojo J. Biliūno (1879 – 1907) sodyba-muziejus yra autentiškas lyrinės lietuvių prozos pradininko kūrybos versmių liudininkas. Šioje aplinkoje norisi galvoti apie tai, kuo išskirtiniai yra rašytojo J. Biliūno kūriniai, – apie gimtųjų namų šilumą, skriaudą ir atleidimą, širdies
kietumą ir gailestį, elgesį su silpnaisiais, laimės ilgesį. Muziejuje eksponuojami Biliūnų giminės
daiktai, rašytojo knygos, nuotraukos, tautodailininkų medžio drožiniai pagal J. Biliūno apsakymus.
Darbo laikas: birželis–rugpjūtis: kasdien 10:00–18:00, gegužė, rugsėjis–spalis: kasdien 9:0017:00, lapkritis–balandis II–VI 9:00–17:00.
Rašytojo Antano Vienuolio -Žukausko memorialinis namas-muziejus
A.Vienuolio g. 2, Anykščiai, tel. +370 381 58015, +370 381 52912, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt, GPS:55.527005, 25.097754 (WGS)
Garsiausio XX a. pirmosios pusės anykštėno rašytojo A. Žukausko-Vienuolio (1882-1957) 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, sodelyje – A. Vienuolio kapas.
Darbo laikas: birželis–spalis: I–V ir VII 9:00–18:00, VI 9:00–19:00; lapkritis: kasdien 9:00–
17:00, gruodis–kovas: I–V 9:00–17:00, VI–VII 10:00–15:00, balandis–gegužė: kasdien 9:00–17:00.
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Rašytojos Bronės Buivydaitės memorialinis namas-muziejus
Vilniaus g. 21, Anykščiai, tel. +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 (1895–1984) memorialinis muziejus saugo pirmosios XX a. lietuvių lyrikės gyvenimo ir kūrybos dvasią. Sodyboje, tarp rašytojos relikvijų, jaučiamas jos kūrinių herojų laikas,
šalia namo kuriamas skulptūrų ir gėlių sodas.
Darbo laikas: gegužė–rugsėjis: kasdien 10.00–18.00, spalis–balandis: I–V 8.00–16.00.
Svėdasų krašto (J.Tumo-Vaižganto) muziejus
Kunigiškiai, Svėdasų sen., Anykščių r., tel. +370 682 33024, www.svedasai.lt,
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.
Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.

ar žinote,
kad...

1927 m. gegužės 1 d. rašytojas Antanas ŽukauskasVienuolis įrašė pirmuosius žodžius į A. Baranausko
klėtelės-muziejaus lankytojų knygą: „Baranausko
Namelį lankiusių garbės svečių knyga. 1927.V.1.
Anykščiai“ ir pradėjo Anykščių muziejų istoriją.

ar žinote, kad...
XX amžiaus pirmojoje pusėje siaurukas buvo
pagrindinė transporto priemonė Aukštaitijoje,
gabenanti ir keleivius, ir krovinius.

Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas
J.Biliūno 97A, Anykščiai, tel. +370 381 58015, +370 610 00421, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt, GPS: 55.545179, 25.139895 (WGS)
Šeimyniškėlių piliakalnio istorinis kompleksas mena vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą. Apžvalgos bokšto ekspozicija supažindina su buvusios Šeimyniškėlių (Vorutos) pilies – vienos didžiausių medinių pilių Rytų Europoje – istorija, archeologiniais radiniais,
XIII–XIV a. kario ginkluote, pilėnų buities daiktais, pilies maketu. Papilio kiemelyje galima
šaudyti iš lanko, mėtyti akstį, išbandyti pilėnų kasdienybę: įskelti ugnį, virti arbatą ant
laužo, nuvyti virvę, tyrinėti eksperimentinėje archeologinėje perkasoje, treniruotis lauko
karybos aikštelėje, žaisti senovinius žaidimus.
Darbo laikas: gegužė–spalis: I–V 10:00–18:00, VI–VII 10:00–19:00; lapkritis–balandis: tik
iš anksto užsakomos edukacinės programos tel. 8 610 00 421.
Tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos paroda
Muziejaus g. 6a, Anykščiai, tеl. +370 381 58015, +370 381 52912, info@baranauskas.lt,
www.baranauskas.lt, GPS:55.527319, 25.097737 (WGS)
Muziejuje įrengta anykštėno tautodailininko S. Petraškos (1935–2009) akmens tapybos
ekspozicija. Unikalia, tik šiam menininkui būdinga tapybos akmens dulkėmis technika
anykštėnas įamžino gimtinės peizažus, Lietuvos valstybės simbolius. Vaizdo siužete
atgyja nepakartojamas paveikslų gimimas meistro dirbtuvėje. Ekspozicijoje galima patiems išbandyti akmens tapybos techniką.
Darbo laikas: birželis–spalis: I–V ir VII 9:00–18:00, VI 9:00–19:00; lapkritis: kasdien
9:00–17:00, gruodis–kovas: I–V 9:00–17:00, VI–VII 10:00–15:00, balandis–gegužė: kasdien
9:00–17:00.
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Siauruko muziejus
Vilties g. 2, Anykščiai, +370 381 58015, +370 612 81067, info@baranauskas.lt,
www.siaurukomuziejus.lt, GPS: 55.532739, 25.108595 (WGS)
Šimtametės Anykščių geležinkelio stoties komplekse įsikūrusiame Siauruko muziejuje
eksponuojamas „Škoda“ garvežys, drezinos, kiti siaurojo geležinkelio riedmenys, įvairios
ryšio bei signalizavimo priemones. Stotyje – laukiamoji salė, tarpukario Lietuvos stoties
viršininko kabinetas. Galima išbandyti veikiančius eksponatus – rankinę dreziną bei triratį
ant bėgių.
Darbo laikas: gegužė–rugsėjis: I–V 9:00–18:00, VI–VII 9:00–19:00; spalis: I–V 9:00–
17:00, VI–VII 9:00–19:00; lapkritis–balandis: lankytojai priimami iš anksto susitarus telefonu.
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ar žinote, kad...
Anykščiai turi 14,4 km
nenutrūkstamą
sveikatingumo trasą –
pėsčiųjų-dviračių taką
per visą Anykščių miestą,
tarp Arklio muziejaus ir
Lajų tako, kuri driekiasi
palei kairįjį Šventosios
upės krantą.
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Praleiskite Anykščiuose nors
vieną dieną su artimiausiais
žmonėmis – ir šypsena ilgam
lydės prisiminimus!
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Anykščių kartodromas
1 km kelio Nr. 120 Anykščiai–Ukmergė, A. Vienuolio g. 38, Anykščiai, tel. +370 687 81480,
tsk@motorsportas.lt, www.motorsportas.lt, GPS: 55.518811, 25.069373 (WGS)
Anykščių technikos sporto klubas „Motorsportas“ siūlo pasivažinėti vieninteliais Lietuvoje galingiausiais pramoginiais kartingais bei organizuoti firmos darbuotojams važiavimus
kartingais profesionalioje trasoje, rengti tarpusavio varžybas. Kartodrome įrengta kompiuterizuota laiko matavimo sistema, yra trasos variantai: pramoginės trasos ilgis - 850 m. ,
sportinės trasos ilgis - 1050 m. ir vaikų trasos ilgis 300 m. Taip pat kviečiame pasivažinėti
vieninteliais Lietuvoje minibagiais – bokartais. Jie yra gerokai didesni už kartingus. Tai galimybė pabėgti nuo rutinos, patirti ekstremalių įspūdžių Jums ir Jūsų draugams tiek žiemą,
tiek vasarą.
Darbo laikas: gegužė-rugsėjis 10:00-19:00, spalis-balandis 11:00-16:00. Darbo laikas gali
būti derinamas individualiai.
Anykštietiškos vandens pramogos
Nevėžos ežeras, Anykščių r., tel +37065994493, +37061552250, vandensslides@gmail.com,
www.vandensslides.lt, GPS: 55.456035, 25.190775 (WGS)
Ekstremalių pojūčių išsiilgusius išmokysime čiuožti vandens slidėmis ir vandenlente (wakeboardu), įsodinsime į vandens padangas. Norintiems kažko daugiau siūlome unikalią
pramogą skriejant parašiutu šalia aukštų medžių viršūnių ir apžvelgiant Nevėžos ežerą netradiciškai - iš paukščio skrydžio. Įmonių kolektyvams, mergvakariams/bernvakariams ir
privatiems vakarėliams siūlome ne tik vandens pramogas, bet galime suorganizuoti ir maitinimo, apgyvendinimo paslaugas. Viskas priklauso nuo Jūsų norų!
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Dainuvos nuotykių slėnis
Dainuvos slėnis, Vilniaus g. 80 B, Anykščiai, tel. +370 693 35060,
rezervacija@nuotykiuslenis.lt, info@nuotykiuslenis.lt ; www.nuotykiuslenis.lt,
GPS: 55.51408, 25.08308 (WGS)
Laipynių yra 6 skirtingo sudėtingumo trasos, kuriuos įrengtos iki 13 metrų aukščio, tad kiekvienas lankytojas galės rinktis trasas pagal savo poreikius. Laisvės ir polėkio malonumą
pajusite išbandę „Skrydį per Šventąją“ kurio bendras ilgis net virš 300 metrų! Mažiesiems
lankytojams įrengtos dvi „Mažylių trasos“, kuriose save išbandyti gali 6-11m.vaikai. taip pat,
išbandyti 9 metrų aukščio kibių sieną. Ekstremaliausiems esame įrengę „Big Swing“ sūpynes
iš 13 metrų aukščio su 2-3 metrų laisvu kritimu.
Darbo laikas: kasdien nuo 10 iki 19 val.
Išvyka siaurojo geležinkelio traukinuku
Vilties g. 2, Anykščiai, tel. +370 613 93844 ; +370 663 65377,anyksciai@siaurukas.eu ;
www.siaurukas.eu, GPS: 55.532716, 25.108468 (WGS)
Siaurukas – taip visų meiliai vadinamas Aukštaitijos siaurasis geležinkelis. Nuo gegužės iki
spalio atvykę į siauruko muziejų galėsite pavažiuoti šiuo veikiančiu technikos paveldo objektu, savaitgaliais organizuojamos kelionės į Troškūnus ir prie Rubikių ežero. Užsakomosios
kelionės grupėms, edukacinės, šventinės iškylos: Užgavėnių, skrybėlių, Joninių traukinys ir
kitos. Taip pat siaurukas kviečia keliauti su dviračiais, organizuojami žygiai po Anykščių apylinkes. Edukacinių programų metu pristatoma B. Karazijos vyndarystės istorija su Anykščių
vyno degustacijomis.
Siaurukas išvyksta: gegužės – spalio mėn., VI-VII 11:00
Bilietus rezervuojame nuo trečiadienio iki sekmadienio 9:00 – 13:00 val. ir 13:00 – 18:00 val.

Pasakojimai senoje stotelėje
XIX a. pab. – XX a. pr. statytoje Anykščių geležinkelio stoties antrame, atrestauruotame
stoties viršininko bute, lankytojų laukia edukacinė programa – pasakojimai senojoje
stotelėje apie „Šimtametį siauruką“, „Sakralinį meną siauruko pakelėje“, „Mitologinius
Anykščių akmenis“ ir kt.
Kaina – nemokamai.
Darbo laikas: kasdien gegužė-spalis 10:00-17:00, lapkritis-balandis: iš anksto susitarus.
Bendra informacija: mob. tel. +370 610 36085, www.siaurukas.eu
Rezervavimas: mob. tel. +370 613 93844, +370 663 65377

Labirintų parkas
Skapiškių kaimas, Anykščių r., 3 km nuo Anykščių miesto,
važiuojant link Puntuko akmens, tel. +370 652 19991, info@labirintu-parkas.lt ;
www.labirintu-parkas.lt, GPS: 55.480425, 25.07955 (WGS)
Labirintų parkas - vienintelis tokio tipo parkas Lietuvoje, bet turbūt ir Baltijos šalyse. Tai
puiki pramoga visoms amžių grupėms. Čia galėsite išbandyti savo laimę bei orientavimosi
įgūdžius.
Labirintų Parką sudaro keturi skirtingi labirintai: Didysis labirintas - jūsų tikslas nepasiklysti ir pereiti labirintą; apvalusis labirintas - reikia surasti labirinto centrą bei rasti išėjimą;
lenktynių labirintas - lenktyniauk su draugu - laimi greitesnis! Kukurūzų labirintas - veikia
rugpjūčio-spalio mėnesiais.
Taip pat rasite: užkandinę, apžvalgos aikštelę medyje (nemokamai), vaikų žaidimo aikštelę
(nemokamai), šaudykla (mokamas), skrydis virš labirinto (mokamas), veidrodžių karalystė
(veidrodžių labirintas + lenktų veidrodžių kambarys) (mokamas), mini golfas (mokamas),
traktoriukų vairavimo mokyklėlė (mokamas), kaskados su pripučiamomis padangomis
(mokamas), mini ekskavatorius (mokamas), vaikiška karuselė (mokamas).
Labirintų parkas dirba tiek šiltuoju tiek šaltuoju metų laiku.
„Cosmos“ Paukščių Takas
J. Biliūno g. 53, Anykščiai, tel. +37062317188; info@pauksciutakas.eu ;
http://www.pauksciutakas.eu, GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
COSMOS Paukščių takas yra veidrodžių kambarys, kuriame sukuriamas begalybės pojūtis
pasitelkiant šviesos elementus, viduje girdimi žemės elektromagnetiniai virpesiai paversti
garsu. Elementų visuma sukuria kosmoso erdvės jausmą. Atvykus į COSMOS Paukščių
Taką rekomenduojame fotografuoti nenaudojant blykstės. Šioje neįprastoje erdvėje galima
rengti įvairias fotosesijas, taip pat talpinti erdvines instaliacijas menininkams. Planuojami
erdvės atnaujinimai skirtingais metų laikais, papildant įvairiais šviesos bei erdviniais elementais, taip pat 3D hologramomis.
Seanso trukmė iki 4 min., vienu metu gali užeiti 7 asmenys.
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Jojimo klubas „Origonas“
Niūronys, Anykščiai, tel. +370 686 35255, klubas.origonas@gmail.com,
www.jodinek.lt, GPS:55.572922, 25.08782 (WGS)
Žirginio sporto klubas „Origonas“ įsikūręs pačiame Niūronių kaimelyje, šalia Arklio muziejaus, kviečia jodinėti grakščiais žirgais vaizdingomis Anykščių apylinkėmis, miško takeliais
vedančiais vaizdinga Šventosios upės pakrante.
Apsilankymas iš anksto susitarus.
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Pramogų ir sporto centras „Kalita“
Kalno g. 25, Anykščiai, tel. +370 381 78144, info@kalitoskalnas.lt, www.kalitoskalnas.lt,
GPS: 55.525853, 25.125343(WGS)
Anykščių miesto rytiniame pakraštyje, kur susikerta Šventosios ir Anykštos upės, sunku
nepastebėti aukštos kalvos – Kalitos kalno. Kadaise, pasak rašytojo Antano Vienuolio, čia
stovėjo bajorui Nykščiui priklausęs dvaras. Šiandien šis Anykščių objektas tapo ypač lankytina aktyvaus poilsio mėgėjų vieta – keliautojai neturėtų aplenkti tokio įspūdingo gamtoje
įsikūrusio pramogų parko. Visai nesvarbu, ar Aukštaitijos kraštą išsiruošėte aplankyti žiemą, ar vasarą – čia visada rasite, kaip turiningai praleisti laisvalaikį.
rogučių trasa
ROGUČIŲ TRASA – tai vienintelis toks atrakcionas Lietuvoje – viliojantis nusileisti
linksmaisiais kalneliais ir pajusti naujas bei netikėtas emocijas.
Rogutės veikia visus metus – tiek vasarą, tiek žiemą. 500 metrų ilgio trasa, kurioje
yra 5 posūkiai, tramplinas ir kilpa. Prisisekite saugos diržus ir pagaukite vėją skriedami nuo Kalitos kalno!
Kalnų slidinėjimo centras
KALNŲ SLIDINĖJIMO aistruoliai leistis nuo kalno gali keturiomis skirtingo sudėtingumo trasomis, kurių ilgis svyruoja nuo 200 iki 400 m. Aukštyn kelia 5 keltuvai, vaikai
ir pradedantieji keliami atskiru keltuvu.
Parke dirba profesionalūs instruktoriai, kurie padeda įvairaus amžiaus pradedantiesiems slidininkams, veikia slidinėjimo įrangos nuoma, lankytojų centre yra galimybė
pailsėti ir sušilti.
Žiemą ant Kalitos kalno paruošiamas SNIEGO PARKAS. Atskiras keltuvas, įvairios
figūros, grynas oras ir žmogaus galimybių ribos…
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Kalitos salto
KALITOS SALTO – tai būdas riedėti nuo kalno kitaip!
Rato formos atrakcionas Jus kūlversčiais nuridens nuo kalno žemyn – žemė – dangus – žemė… Vėjas… Saulė… Gamta… Adrenalinas ir linksmybės!
Atrakcionas skirtas ekstremalių pojūčių ir naujovių mėgėjams!

Žirgynas „Mikadoras“
Žiburio g. 18B, Keblonys, Anykščių r.,tel. +37060188438, imbrasasdonatas@gmail.com,
GPS: 55.514243, 25.159921(WGS)
Žirgynas „Mikadoras“, įsikūręs šalia Anykščių miesto, siūlo atrasti Anykščius balne! Organizuojame privačias jojimo pamokas ir išvykas žirgais gražiausiomis Anykščių miesto apylinkėmis,
lankant Laimės žiburį, Liudiškių piliakalnį ar Žažumbrio ąžuolą. Vasarą Jūsų laukia pačios smagiausios maudynės – su žirgais! Vaikai bus pakerėti mūsų ponio – Čempiono! Galime suorganizuoti gimtadienio šventę, mergvakarį, bernvakarį ar kolektyvo vakarėlį. Žirgus galime pristatyti
ir į Jūsų pageidaujamą vietą.

Pramoginis traukinukas
Tel. +370 381 59177 ; tic@infoanyksciai.lt; www.infoanyksciai.lt
Nauja pramoga Anykščiuose - pasivažinėjimas pramoginiu traukinuku!
Važiavimo maršrutas:
Dainuvos slėnis (Vilniaus g. 95) – Lajų takas
Lajų takas – Dainuvos slėnis (Vilniaus g. 95)
Reguliarių reisų grafikai, keičiantis metų laikams keisis. Sekite informaciją.
Sporto klubas – žirgynas „Vilartas“
Niūronys, Anykščių rajonas, tel. +370 618 84810 (žirgynas), +370 615 59120 (jojimo
treneris), info@vilartas.lt, www.vilartas.lt, GPS:55.34380, 25.04308 (WGS)
Žirgynas - sporto klubas „Vilartas“, įsikūręs vaizdingose Niūronių kaimo apylinkėse,
vienija žirginio sporto mėgėjus, jaunuosius sportininkus, profesionalus ir žmones su
negalia, kurie laiko savo žirgus, treniruojasi ar leidžia su žirgais laisvalaikį. ŽIRGYNAS TEIKIA TOKIAS PASLAUGAS, KAIP: pramoginį jodinėjimą gamtoje, individualias
jojimo pamokas ir treniruotes, žirgų nuomą fotosesijoms, karietos bei rogių nuomą
šventėms, edukacinę programą „Pažink žirgą“.

NAUJIENA
Teminiai užsiėmimai virtualioje realybėje
Anykščių menų inkubatoriuje – menų studijoje
J. Biliūno g. 53, Anykščiai, tel. +370 20190, + 370 614 48858;
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Virtualios realybės įrenginio pagalba aplankykite vietas kuriose nesate buvę, pasinerkite į nepamirštamus nuotykius, kurkite menines instaliacijas. Pažadame - virtualios
realybės užsiėmimų metu pasikrausite teigiamos energijos ir adrenalino, pamiršite
visus rūpesčius.
Sportas ir pramogos „Nykščio namuose“
Liudiškių g. 18, tel. +370 381 58520, +370 655 43379, info@nykscionamai.lt,
www.nykscionamai.lt, GPS: 55.520175, 25.115274 (WGS)
Aktyvaus poilsio mėgėjų laukia sporto salė, treniruoklių salė, lauko teniso kortai,
krepšinio aikštelė, biliardo baras su žaidimų kambariu, kuriame galima žaisti stalo
tenisą, stalo futbolą, smiginį, taip pat boulingas. Po įtemptos dienos atsipalaiduoti
padės mūsų masažuotojas ir sauna.
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TEKU TAKU TIPIS
Tako g. 2, Anykščiai, tel. +370 603 16936, tekutakutipis@gmail.com,
GPS: 55.519189, 25.088829 (WGS)
Teku Taku – tai alternatyvaus turizmo, laisvalaikio ir ekologinio mąstymo gidas
Anykščiuose. Tai vieta, suburianti žmones į ratą prie ugnies. Tokia aplinka padeda
pasijusti nekasdieniškai, prisiminti tai, kas tikra, todėl kviečiame užsukti ir praleisti
laiką kartu.
Miesto svečiams siūlome tik pas mus organizuojamus ypatingus pojūčių žygius
pėsčiomis, dviračiais su gidu aplankant legendomis apipintas Anykščių krašto vietas. Tai pat dėmesį skiriame renginių ir šeimos švenčių organizavimui, bendravimui
per kūrybines veiklas. Rengiame edukacijas vaikams ir suaugusiems: keturių stichijų pažinimo, talismanų gamybos.
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SPA Vilnius Anykščiai
Vilniaus g. 80, Anykščiai, tel. +370 381 50100; info@spavilnius.lt, www.spa-vilnius.lt,
GPS: 55.51076, 25.084826 (WGS)
SPA centre rasite mineralinio vandens baseiną, pirtis, baseiną mažiesiems SPA svečiams,
gydymo ir sveikatinimo procedūrų kompleksus, druskų kambarį, restoraną su lauko terasa,
vaikų žaidimų kambarį bei moderniai įrengtą konferencijų erdvę. SPA centre atliekamos kūno
ir veido SPA procedūros su profesionalia, kosmetika ESPA. Gydomosios, atpalaiduojančios
ir kitos malonios procedūros, masažai, masažai, kineziterapinėmis procedūros. Gydomasis
mineralinis vanduo, purvas ir pušynas – natūralūs gydymo ir sveikatingumo faktoriai. Siūlomos sveikatos gerinimo ir ramaus poilsio programos.
Šaudymo centras „Zala Arms“
Džiugai, Anykščių r., kelias Utena-Ukmergė, šalia Staskūniškio kaimo,
tel. +37069979381, +370 657 15 155, saudykla@zalaarms.lt, www.zalaarms.lt,
GPS: 55.383666, 25.048055 (WGS)
Siūlome išbandyti savo akies taiklumą ir rankos tvirtumą. Šaudymas į skriejančius taikinius
(lėkšteles), „bėgančio šerno“ rungtis, šaudymas tikrais medžiokliniais, sportiniais bei koviniais ginklais į įvairius judančius bei stacionarius taikinius. Šaudykloje ras vietą ir mažieji
šauliai, jiems įrengta atskira aikštelė, kur su instruktoriaus ar tėvelių pagalba gali išbandyti
savo jėgas, šaudydami pneumatiniais ginklais. Organizuojamos šeimos šventės, komandos
formavimo renginiai, bernvakariai ir t.t.
Apsilankymas iš anksto susitarus.
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Vandens ir mini SPA pramogos baseine „Bangenis“
Ažupiečių g. 1A tel.+370 381 59431, + 370 620 83544, info@sveikatosoaze.lt ;
www.sveikatosoaze.lt, GPS:55.52187, 25.084442 (WGS)
Anykščiai didžiuojasi turėdami renovuotą 25 m ilgio baseiną. Atsinaujinęs baseinas savo lankytojams siūlo gausybę įvairių paslaugų, kurios suskirstytos į dvi zonas: baseino zoną ir SPA
zoną. Baseino zonoje siūloma plaukioti baseine, mėgautis vandens procedūromis, atsipalaiduoti infraraudonųjų spindulių ar garinėje druskų pirtyje. SPA zonoje rasite lietuvišką pirtį, kurioje galėsite pertis vanta, turkišką bei japonišką pirtis. Baseine galime užsisakyti profesionalų
masažą, specialias mankštas ar vaikų gimtadienio šventes.
Baseino darbo laikas: rugsėjis-birželis: I-V 13:00-22:00, VI-VII 10:00-22:00
Pirčių darbo laikas: rugsėjis-birželis: I-IV 17:00-22:00, V 16:00-22:00, VI-VII 10:00-22:00”
Wake Pond (vandenlenčių sportas)
Pagojės tvenkinys, šalia 121 kelio Anykščiai - Troškūnai – Panevėžys,
tel. +37062415266, +37062286167, Traukosslenis@gmail.com, www.wakepond.lt,
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
Tai puikus sporto ir pramogos derinys. Vandenlenčių sportas apjungia snieglenčių, banglenčių ir vandens slidžių sportų elementus. Wakeboarding (wake – bangavimas, board – lenta)
– vienas aktyviausiai besivystančių vandens sportų, kurio esmė – čiuožimas (wakeboard)
vandenlente vandens paviršiumi traukiant kateriu ar lynu. Vandenlenčių pramoga nėra tiesiog
čiuožimas vandens paviršiumi, tačiau ir įvairių triukų atlikimas ant vandens paviršiaus, ore ar
tramplinų. Pasilepinkite vandenlenčių malonumais bei pamiršę savo rūpesčius pasinerkite į
įspūdingas vandens pramogas!

„Juosta“ - vieta Jūsų šventėms!
Pajuostinio g. 2B, Pajuostinio k., Anykščių r., tel. +370 620 22111,
ieva@modernigamta.lt www.modernigamta.lt GPS: 55.569613, 24.957650 (WGS)
Siūlome Jums nepriekaištingus patogumus ir moderniausias paslaugas. Nuostabią atmosferą
papildo gamtos apsuptis. Pasivaikščiojimai miške, maudynės ežere - nuramins sielą ir atgaivins kūną.

TURISTINIO INVENTORIAUS NUOMA

baidarės
AA +370 614 76 538,
Birutė Lukoševičienė
AA +370 618 08 853, Daiva Širvinskienė
AA +370 686 86312, +370 616 13872
Romas Antanaitis
AA +370 612 93029, Romas Savickas
AA www.paupiobaidares.lt
baidariu@gmail.com +370 659 92121
AA www.dvyniubaidares.lt
sarunasperevicius@gmail.com +370
620 61 306, Šarūnas Perevičius
AA www.sventupiobaidares.lt,
info@sventupiobaidares.lt
+370 610 47825, Jovita Žvirblienė
AA +370 686 59142, +370 611 43899,
Regina Gurklienė
kitos pramogos
AA Dažasvydis
www.poilsisanyksciuose.lt,
+370 652 13888
AA Pripučiamų plaustų nuoma
www.plaustai.eu, +370 659 92121
AA Mobilus kubilas +370 678 36643
AA Riedžių nuoma
kirvela.darius@gmail.com,
+37067007517
AA „Anykštietiškas kubilas“
tel. +37067514274,
mantas.bagdzevicius@gmail.com

PRIE RUBIKIŲ EŽERO:
AA Valtys, vandens dviračiai,
katamaranas, plaustas
+370 687 48 458,
Donatas Krikštaponis
AA Valtys, vandens dviračiai,
jachtos, plaustas
+370 686 29344, Rimtautas
Kukarevčius
AA Valtys, vandens dviračiai, baidarės,
žvejybos įrangos nuoma
+370 659 88 610, Vasilijus Jakovlevas
PRIE ŠVENTOSIOS UPĖS
AA Baidarės, kanojos, vandens žygiai
+370 614 84134, Inga Kilčiauskienė
AA Organizuojami žygiai plaustais,
baidarėmis, kanojomis, dažasvydžio ir
šaudymo iš lanko pramogos
+370 659 05057,
Marijus Rindzevičius
AA Baidarės, valtys, keturračiai
+370 616 30 896, Egidijus Matelis
AA Baidarės, dviračiai,
dažasavydžio įranga
+370 605 20 110, Gitana Mileikaitė
AA Baidarės
+370 614 37 157, Petras Bražiūnas
AA Žygiai plaustais
+370 613 73 630,
Ričardas Vasiliauskas
AA Baidarės, dviračiai, keturračiai,
šaudymas į taikinį, tenisas, krepšinis,
paplūdimio tinklinis
+370 698 43 708, Lina Sabaliauskienė
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DVIRAČIŲ NUOMA
AA Marius Šimėnas,
tel. +370 607 85080, dviraciai@res.lt,
www.dviraciunuoma.eu
AA Deividas Dilys, +370 693 35060
info@nuotykiuslenis.lt
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laisvalaikis
AA Baidarės				
+370 670 53465, Rita Šimkienė
AA Baidarės				
+370 616 44341, Vida Grikėnienė
AA Baidarės Kavarske
+370 659 92121, Paupio baidarės
PRIE VIRINTOS UPĖS
AA Baidarių ir stovyklavietės nuoma		
+370 676 35010, Rimas Kisielius
PRIE SUOSO EŽERO
AA Valtys, burlentės, dviračiai, kajakai,
žygiai po Šimonių girią
+370 689 88465, Rimas Zabulionis

STOVYKLAVIETĖS,
POILSIAVIETĖS IR KITI
REKREACINIAI OBJEKTAI*
Danielynas.
Mikierių girininkijoje. Danieliai, laukiniai aviniai muflonai, šakotaragiai dėmėtieji elniai.
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30

Šventosios upės kairiojo kranto
pažintinis takas
Šventosios upė tekanti per Anykščių miestą tarsi jo
siela. Palei pakrantę įrengtas pažintinis takas darniai
įsiliejo į esamą kultūrinę pažintinę infrastruktūrą, apjungdamas skirtingus kultūrinius ir turistinius objektus į vientisą maršrutą. Pakrantė pritaikyta tiek aktyviam, tiek pasyviam poilsiui. Keliaudami pažintiniu
taku lankytojai turi galimybę įvertinti kraštovaizdžio
grožį, pajausti miesto alsavimą, paiškylauti gražiai
įrengtose poilsio vietose.
Anykščių miesto kempingas
„Po žvaigždėm“
Tako g. 2, Anykščiai, tel. +370 614 33826,
pramogugrupe@gmail.com,
http://www.anyksciukempingas.com
GPS: 55.518938, 25.088949 (WGS)
Kempinge „Po žvaigždėm“ galite apsigyventi su
kemperiais ir palapinėm, pritaikytas dviratininkams,

puiki baidarių sustojimo vieta. Bazė įsikūrusi visai
šalia Šventosios upės vingio, čia pat veda pėsčiųjųdviratininkų takas, šalia laipynių parkas bei Dainuvos
slėnis. Nuostabi gamtos vieta aktyviam ir pasyviam
poilsiui. Kviečiame organizuoti įmonių vakarėlius,
įvairias šventes.

Anykščių miškų urėdijos
poilsiavietės ir stovyklavietės
www.amu.lt
Poilsiavietė „Baltupis“
Šventosios kraštovaizdžio
GPS: 55.659972, 25.200037 (WGS).
Poilsiavietė „Dagia“,
prie Šventosios netoli Kavarsko
GPS: 55.363123, 24.898578 (WGS).
Vandens turistai ją suranda nuplaukę nuo Kavarsko
užtvankos žemyn upe apie 9 km Šventosios dešiniajame krante. Vandens turistams nėra patogaus išlipimo į krantą. Sausumos keliautojai nuo kelio Kaunas
– Daugpilis miško keliukais turi nuvažiuoti apie 3 km
iki brandaus pušyno prie Šventosios.
Poilsiavietė „Medžiotojų“
Šimonių girios pakraštyje
GPS: 55.683430, 25.298441 (WGS).
5 pavėsinės. Poilsiavietė yra miške, žvyruoto kelio
dešinėje pusėje važiuojant link Mikierių nuo kelio
Kupiškis – Utena.
Poilsiavietė „Miško takas“
Troškūnų girininkijoje
GPS: 55.571408, 24.87219 (WGS).
Patogus priėjimas taku bei privažiavimas miško keliu.
Poilsiavietė „Paežerė“
GPS: 55.557141, 24.933018 (WGS).
Vietinių vadinama „Pajezercais“. Miško baldai, pavėsinė, laužavietė.
Poilsiavietė „Prie girininkijos“
Šventosios kraštovaizdžio draustinyje
GPS: 55.66091, 25.174372 (WGS)

Poilsiavietė „Prie skardžio“
Šventosios kraštovaizdžio
draustinyje
GPS: 55.662715, 25.196672 (WGS)
Poilsiavietė „Pušynėlis“
Šventosios kraštovaizdžio
draustinyje
GPS: 55.66327, 25.181045 (WGS)

Poilsiavietė „Skaistis“
GPS: 55.685012, 25.207833 (WGS).
Poilsiavietė su apžvalgos aikštele
Skaisčio ežere. Grįsti takai iki ežero
ir tualeto pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.
Stovyklavietė „Dienionių“
GPS: 55.663355, 25.261693 (WGS).
Šimonių girioje prie Dienionių ežero
esančioje stovyklavietėje įrengtos
pavėsinės su miško baldais, lieptai į
ežerą, smėlio dėžės vaikų žaidimams,
tinklinio aikštelės, laužavietės ir pan.
Stovyklavietė „Priegodo 1“
GPS: 55.682535, 25.277878 (WGS).
Šimonių girioje, prie Priegodo ežero
esančioje stovyklavietėje rasite pavėsinės su baldais ir laužavietės, valčių
prieplauką. Nuorodos miško keliukais
Stovyklavietė „Priegodo 2“
GPS: 55.67834, 25.277806 (WGS).
Šimonių girioje, vakarinėje Priegodo
ežero pakrantėje
Stovyklavietė „Tiltas“ Šventosios
kraštovaizdžio draustinyje
GPS: 55.659176, 25.179198 (WGS)
Stovyklavietė „Vaitlunkis“
Šventosios kraštovaizdžio
GPS: 55.66025, 25.193443 (WGS)

Anykščių regioninio parko teritorijoje esančios
poilsiavietės ir stovyklavietės
www.anyksciuparkas.lt
Prie Šventosios upės
AA Paandrioniškio stovyklavietė GPS: 55.594808, 25.051101 (WGS)
AA Latavos stovyklavietė GPS: 55.578703, 25.045607 (WGS)
AA Poilsiavietė „Prie Barboros“ GPS:55.575507, 25.052858 (WGS)
AA Stovyklavietė „8 kilometras“ GPS: 55.567726, 25.057254 (WGS)
AA Stovyklavietė „Prie ąžuolo“ GPS: 55.562402, 25.064672 (WGS)
AA Šeimyniškėlių poilsiavietė GPS: 55.543599, 25.124577 (WGS)
AA Dainuvos slėnis GPS: 55.514203, 25.081106 (WGS)
AA Stovyklavietė „3 km“ GPS: 55.497939, 25.067115 (WGS)
Viena didžiausių stovyklaviečių Anykščių RP, nutolusi nuo
Anykščių m. 3 km. Pasiekiama pėsčiomis, dviračių arba vandens
transportu Šventosios upe. 3 pavėsinės, WC, 3 laužavietės,
suoliukai, informaciniai stendai, vandens transporto sustojimo
vieta, maudykla.
AA Stovyklavietė „Prie Puntuko“, poilsiavietė „Prie Puntuko“
GPS: 55.483553, 25.059485 (WGS)
AA Peslių stovyklavietė GPS: 55.475698, 25.026751 (WGS)
AA Šaltinio stovyklavietė GPS: 55.466138, 25.008633 (WGS)
AA Vilkatėnų stovyklavietė GPS: 55.438091, 24.981213 (WGS)
Prie Rubikių ežero
AA Kriokšlio stovyklavietė GPS: 55.510991, 25.304083 (WGS)
AA Mačionių (I) stovyklavietė GPS: 55.491226, 25.303378 (WGS)
AA Mačionių (II) stovyklavietė GPS: 55.484922, 25.307335 (WGS)
AA Tilto stovyklavietė GPS: 55.484889, 25.288068 (WGS)
AA Dusyno stovyklavietė GPS: 55.486023, 25.26822 (WGS)
AA Klykūnų stovyklavietė GPS: 55.486325, 25.259647 (WGS)
Prie Nevėžos ežero
AA Nevėžos ežero paplūdimys:
GPS: 55.551033, 25.029719 (WGS)
kelias Anykščiai – Molėtai, pravažiavus posūkį link Katlėrių toliau
važiuojant apie 1 km link Pašilių, sukti į dešinę žvyrkeliu.
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Poilsiavietė „Sala“ Šventosios
kraštovaizdžio draustinyje
GPS: 55.642479, 25.172686 (WGS)
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apsilankykite!

Baraniko suolelis S. Daukanto g.
GPS: 55.523993, 25.104588 (WGS)
Rudolfas Baranikas - pasaulyje pripažintas
tapytojas, literatas, publicistas, pedagogas. Jis
laikomas protesto menininku ir formalistu, tęsiančiu
abstrakčiosios tapybos tradicijas, o jo tapyba
apibūdinama kaip politinis abstrakcionizmas.
Anykščių miesto bendruomenių iniciatyva
R. Baraniko atminimui Anykščių
senamiestyje pastatytas vardinis suoliukas.
Buvusi sinagoga Sinagogos g.
GPS: 55.523900, 25.104848(WGS)
Sinagogų kompleksas Anykščiuose stovėjo
pačiame miesto centre – dabartiniame senamiestyje,
kurį sudaro vos kelios gatvelės. Sinagogos gatvė ir
veda į buvusį sinagogų kiemą, kuriame šiandien stovi
tik viena sinagoga su kepyklos kaminu.

anykščiai
32

Daumantų atodanga
Anykščių r., netoli nuo Daumantų kaimo
GPS: 55.445971, 24.984917 (WGS)
Rekomenduojama važiuoti, kai kelio danga yra sausa.
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 smėlo sluoksniai –
svarbiausias Anykščių rajono
gelmių turtas. Nuo maždaug
300 metrų ilgio ir 27 metrų
aukščio stataus dešiniojo
Šventosios upės šlaito atsiveria
įspūdingas gamtovaizdis.
Elmės šešiakamienis ąžuolas
GPS: 55.570194, 25.152827(WGS)
Rekomenduojama važiuoti, kai kelio danga
yra sausa.
Tai pats įspūdingiausias Anykščių regioninio
parko ąžuolas, turintis net 6 kamienus.
Medžio aukštis yra 30 m, o kamienų apimtis –
7,31 m. Ąžuolas turi ir septintą kamieną, tačiau

(ne)matyti 		anykščiai
jis 30 cm aukštyje nudžiūvęs. Tai rajono savivaldybės
saugomas gamtos paveldo objektas.
Kvarcinio smėlio karjeras
Anykščių apylinkėse yra geologinių turtų
- neogeno kvarcinio smėlio. Akcinei
bendrovei „Anykščių kvarcas“
priklausantis kvarcinio smėlio
karjeras Anykščių prieigose vilioja
ne vieną prašalaitį. Organizuojamos
ekskursijos – gamtos pažinimo
pamokos lankant ir kitus įspūdingus
Anykščių krašto objektus.
Tel. pasiteirauti +370 38159177
Kurklių medinė sinagoga
S. Nėries g., Kurkliai
GPS: 55.415960, 25.063916
Viena vertingesnių išlikusių
sinagogų Anykščių rajone.
Ji statyta pagal 1935 metų
statybos techniko Povilo
Jurėno projektą. Stovi prie
Dubelės upelio, suręsta iš
rąstų, sujungtų į sąsparas.
Sinagogos tūris nedidelis. Virš jos
iškilęs laiptinės bokštelis. Vidaus planinė
struktūra ir interjeras neišlikęs.
Lietuvos Everestas Anykščiuose
Rukiškio kaimas, prie kelio 121
Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys
GPS: 55.639592, 24.733450 (WGS)
2006-11-27 oreivis pilotas Vytautas Samarinas
bei keliautojas alpinistas, fotomenininkas Vladas
Vitkauskas karšto oro balionu pakilo į 10064
m aukštį ir pasiekė absoliutų Lietuvos
aukščio rekordą (buvo 7212 m).
Kadangi pagrindinis skrydžio tikslas
buvo pakilti į aukščiausio Žemės
kalno Everesto (8848 m) aukštį, savo
žymiai reikšmingesnį pasiekimą
oreiviai pavadino Lietuvos Everestu.
Rekordas užfiksuotas Anykščių

		anykščiai
rajono Troškūnų seniūnijos padangėje. Pasiekimo
projekcijos vietoje žemėje prie kelio Anykščiai –
Panevėžys (apie 2 km už Juostininkų) 2008 m. buvo
pastatytas 20 tonų granito luitas, 2013 m. jo
viršuje pritvirtintas architekto prof.
J. Anuškevičiaus sukurtas obeliskas.

savito, unikalaus miesto vaizdo, darnaus gamtinio
kraštovaizdžio ir statybinės žmonių veiklos
santykio, taip pat dėl unikalios, ilgą istorinę miesto
raidą išsaugojusios planinės struktūros, dėl
išlikusių savitų senojo miesto fragmentų, vidaus
erdvių, senųjų statinių

Mikierių atodanga
GPS: 55.664136, 25.196062 (WGS)
Tai turbūt vaizdingiausia
Šventosios upės slėnio vieta,
traukianti tiek turistus, tiek
atodangą tyrinėjančius mokslininkus.

Skulptūra Nykštys
Miesto parkas
GPS: 55.526401,
25.105234 (WGS)
Kodėl – Nykštys? „Nes
niekur nėra taip gera ir gražu,
kaip Anykščiuose“, – taip pasakytų
žymiausias praėjusio amžiaus
Anykščių įvaizdžio kūrėjas rašytojas
Antanas Žukauskas-Vienuolis. Mat
tas daugelyje kraštų atpažįstamas
rankos ženklas – aukštyn
iškeltas nykštys liudija, kad ši
vieta – tiesiog patraukli.

Pažintinis takas medžiotojams
Mikierių girininkija
GPS: 55.659794, 25.165927 (WGS)
Anykščių miškų urėdijoje įrengtas
pirmas Lietuvoje pažintinis takas,
skirtas medžiotojams ir visuomenei
supažindinti su medžioklei ir gyvūnų globai
skirtais įrenginiais.
Siauruko stotelės
Dabartinis ir vienintelis veikiantis 68,4 km
ilgio siaurojo geležinkelio ruožas PanevėžysRubikiai eina pro Panevėžį, Taruškas, Rekstino
mišką, Bajoriškius, Raguvėlę, Surdegis,
Vašuokėnus, Troškūnus, Pagojų, Anykščius,
Žažumbrį ir Bičionis. Siaurasis geležinkelis kartu
su stotimis, kelių statiniais yra vertingas istorinis ir
kultūrinis objektas. Stočių pastatų kompleksai turi
urbanistinę ir architektūrinę vertę.
S. Daukanto gatvė
GPS: 55.524403, 25.104309 (WGS)
Anykščių senamiestis dar 1972 metais buvo
įtrauktas į urbanistikos paminklų sąrašus dėl

puiki vieta
nuotraukai

Žažumbrio ąžuolas
GPS :55.52297, 25.16887(WGS)
Tai rajono savivaldybės saugomas
gamtos paveldo objektas.
Anykščiuose šis ąžuolas sulaukia
didžiausio dėmesio. Ne vienam
Anykščių siauruoju geležinkeliu iki
Rubikių keliavusiam žmogui teko
išlipti ir pabūti prie Žažumbrio ąžuolo
bei prie jo įrengtoje poilsiavietėje.
Medžiui daugiau kaip 200 metų.
Vienkamienio medžio aukštis yra 24 m, o kamieno
apimtis 1,3 metrų aukštyje – 5,37 m.
Teresboras
GPS: 55.653455,25.185149 (WGS)
1863 m. sukilėlių stovyklavietei atminti miško
aikštelėje prie kelių sankryžos pastatytas
masyvus akmeninis paminklas (1985 m.), akmens
priekinėje pusėje iškaltos ginklus – ištiesintą dalgį
ir šakes laikančios rankos ir įrašas: „1863 sukilėlių
stovykla“.
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Mikierių tiltas
GPS: 55.658772, 25.178967
(dar kitaip vad. Beždžionių tiltas) – pėsčiųjų
tiltas per Šventąją Mikieriuose, Anykščių
raj., jungiantis Mikierius ir Inkūnus.
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EDUKACINĖS
PROGRAMOS
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Kai nori suprasti praeitį,
pažinti amatus ar senuosius
kasdieninius darbus, reikia
pačiam visa tai išbandyti.
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ar žinote, kad...
Lietuvos kaime audė ne tik
moterys, bet ir vyrai – atkočiai.
Jie audė didžiąsias skaras ir
kitus storuosius audinius.

edukacinės programos
„Amatų kalnelis”
Inkūnų k., Anykščių sen., Anykščių r., tel. +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. Susikaupusius darbus degame lauko krosnyje. Apsilankymas iš
anksto susitarus.
„Anykščių vyno“ produkcijos degustacija
Dariaus ir Girėno g. 8, Anykščiai, tel. +370 381 50313, +370 615 44270,
degustacija@anvynas.lt, www.anvynas.lt, GPS: 55.524422, 25.108151 (WGS)
Seniausia Lietuvoje vyno gamykla „Anykščių vynas“ – šiandien tai moderni įmonė,
iš vietinių, natūralių žaliavų gaminanti juodųjų serbentų, vyšnių ir aronijų uogų vyną
„Voruta“. Vyno gamykloje siūloma programa „Vyno kelias“, kurią sudaro ekskursija
ir kulinarinio paveldo ženklą turinčio vyno „Voruta“ ragavimas, bei kitos produkcijos
degustacija.
Darbo laikas: iš anksto susitarus, sekmadieniais-pirmadieniais: nedirbama
Anykščių krašto vyndarystės istorija ir degustacija
+370 616 39422, gintaras.kerbedis@gmail.com
Planuodami iškylą į Anykščius, skirkite valandą ANYKŠČIŲ KRAŠTO VYNDARYSTĖS
ISTORIJAI IR VYNO DEGUSTACIJAI. Programa: Anykščių vaisvynių dirbtuvės istorijos pateikimas: asmenys, faktai, kurioziniai įvykiai, vyno apibūdinimai ir vertinimai.
Vyno, gaminamo tęsiant senąsias tradicijas, degustacija.
Trukmė 1 val. 20 min. Programos vedėjas – Gintaras Kerbedis.
Rengiama grupėms restorane – viešbutyje “Nykščio namai”, Liudiškių g. 18, Anykščiai;
paplūdimo kavinėje “Žuvienės pašiūrė”, Šiaulių g. 9, Rubikiai;
arba kitoje Jūsų pasirinktoje vietoje.
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Anykščių krašto valgiai
Niūronys, Anykščių r., tel. +370 682 13405, kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt, GPS:55.57362, 25.085448 (WGS)
Niūronių kaime (Arklio muziejaus teritorijoje) įsikūrusi kavinė „Pasagėlė“, o šalia
esančioje amatų klėtyje galite susipažinti su Anykščių krašto valgių istorija edukacinėje programoje. Rengiamos mėsiškų arba bulvinių patiekalų programos. Valgymo metu yra pasakojama apie kulinarinio paveldo patiekalus, apie maisto kultūrą.
Maistas pagamintas iš vietinių produktų laikantis senovinių tradicijų, gaminami senovinėje krosnyje. Programa taikoma grupėms nuo 20 asmenų, programos trukmė
1-1,5 val. Patiekalus užsisakykite iš anksto pagal savo pageidavimus.
Kavinės darbo laikas: I-IV ir VII 10:00-22:00, V-VI 10:00-24:00
„Arbatos kelias Anykščiuose“
Arbatinė „Arbatos magija”, Vilniaus g. 22, PC „Norfa“ II aukštas, Anykščiai,
tel. +370 659 78361, ramusvanduo@gmail.com, www.ramunovaistazoles.lt,
GPS: 55.522533, 25.098573 (WGS)
Vaistažolių guru Ramūnas rengia edukacines programas vaikams ir suaugusiems,
apie Anykščių krašte augančias vaistažoles. Organizuoja gilių kavos, tautinio pa-

1938 m.
tarptautinėje
parodoje
Paryžiuje
Anykščių vynas
„Birutė“ pelnė
pagrindinį
prizą.

veldo vaistažolių mišinių arbatų degustacijas, rengia mini seminarus apie Anykščių krašto vaistažoles ir jų poveikį organizmui, vyksta arbatos gėrimo ceremonijos
gamtoje. Degustacijos iš anksto susitarus.
„Pasagėlės“ vyno rūsys
Niūronys, Anykščių r., tel. +370 682 13405, kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt, GPS:55.57362, 25.085448 (WGS)
„Voruta“ vyno degustacija. Kviečiame sudalyvauti vyno rūsyje vykstančioje lietuviško Anykščių krašte gaminto „Voruta“ vyno degustacijose, kurių metu vaišinama čia
pat pagamintais užkandžiais ir maistu. Iš anksto suderinus galima laisvai rinktis
prie degustacijos derinamus patiekalus. Pasaulio šalių vyno degustacija. Degustacijos metu ragaujamas 5 skirtingų rūšių vynas. Kiekvienos degustacijos pradžioje
svečiai mokomi vyno degustavimo pagrindų, kiekvieną kartą ragaujant naują vyną
yra trumpai pasakojama apie šio vyno kraštą ir ypatumus, jį išskiriančius iš kito
vyno. Degustacijos metu daromos pertraukos laisvam svečių bendravimui, muzikiniams intarpams ar gastronominei programai.
Edukacinė-meninė programa „Smėlio džiazas”
Kavarsko sen., Girelės kaimas 12, Anykščių r. (Kavarske, važiuojant P. Cvirkos g.,
reikia pasukti į Tvenkinio gatvę ir pagal nuorodas važiuoti ~ 2 km)
Tel. +37061806006, info@uabkontora.lt, www.smeliodziazas.lt,
GPS: 55.4333, 24.9167
Autentiškoje, šimtametėje troboje žinoma Lietuvos smėlio menininkė Jurgita Minderytė Motiekaitė susirinkusiems svečiams parodys, kaip yra kuriami smėlio piešiniai. Kadangi piešimas smėliu turi stiprų atpalaiduojamąjį, fantaziją bei jausmus
žadinantį poveikį, sodybos lankytojai turės unikalią galimybę patys išbandyti, kas
tai yra piešimas su smėliu. Edukacinės programos užsakomos iš anksto telefonu.
Priimamos tiek vaikų, tiek ir suaugusiųjų grupės.
Edukacinė programa „Avelė“
Antežerio k., Skiemonių sen., Anykščių r., tel. +370 682 48202,
antezeris@gmail.com, www.antour.lt/laisv/eduk, GPS: 55.45192, 25.175618 (WGS)
Edukacinė programa apie tai, kaip ūkininkas savo reikmėms sudoroja avį. Svečius
pasitinkame apie 16 valandą. Šeimininkas papasakoja apie avių veisles, jų skirtumus. Svečius pakviečiame prie avies skerdienos. Nudiriama oda, parodoma, kokia
vidaus organų sandara, mėsos struktūra. Svečiai padeda išmėsinėti, atskirti mėsą
nuo kaulų ir supjaustyti gabalėliais šašlykui, kurie kepami sekančią dieną. Apsilankymas iš anksto susitarus.
Pažintinė programa „Anykščių šilelis: miškas kitaip“
Medžių lajų tako komplekse
Tel. +370 609 01597, GPS: 55.485095, 25.060364 (WGS)
Po kokiu medžiu stovint gerėja nuotaika? Koks paukštis gieda uodega? Kodėl ąžuolo gilės šarvuotos? Kaip pušis ištveria vandens stygių? Iš kokio medžio gaminami
degtukai ir kodėl? Kokia žolė gydo 99 ligas? Kodėl beveik pusmetį Puntukas buvo
paslėptas daržinėje? Kiek betono ir metalo sunaudota Lajų tako statybai?
Keliaudami Medžių lajų tako komplekso maršrutu su gidu, atrasite atsakymus ne
tik į šiuos klausimus, bet ir sužinosite įdomių faktų apie mišką, jo augmeniją bei
gyvūniją, medžių simboliką, išgirsite legendas, pažinsite Puntuką – gamtos ir kultūros paminklą, legendomis apipintą akmenį. Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir
suaugusiems. Trukmė – iki 1,5 val.,
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„Plėšikų užpuolimas“
Tel. +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”
Tel. +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.

Anykščių menų inkubatoriuje –
menų studijoje:
J. Biliūno g. 53, Anykščiai, tel. +370 20190, + 370 614 48858
GPS: 55.529037, 25.119649 (WGS)
Kvapų terapija.
Pasinėrę natūralių kvapų pasaulį susikursite jums patinkantį, išskirtinį aromatą,
kvepalus natūralių aliejų pagrindu.
Užsiėmimo trukmė 1-1:30 val.Grupės dydis ne mažiau 6 asmenų.
Lūpų balzamas.
Sutelkę dėmesį į natūralius pačios gamtos sukurtus stebuklus, tokius kaip bičių
vaškas, įvairūs aliejai bei sviesteliai, kūrybinio proceso metu iš jų pasigaminsite
lūpų balzamą.
Grupės dydis ne mažiau 6 asmenų.
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Piešimas ant šilko
Susipažinkite su šilko tapyba, pajuskite šilko lengvumą ir nepakartojamą kūrybos
žavesį. Šilko paveikslėlio – vitražo tapymas. Skarelės tapymas
Grupės dydis ne mažiau 5 asmenų.
Keramika
Puodynės istorija, masės paruošimo bei minkymo būdai, lipdymo, žiedimo ir dekoravimo technikos. Žiedimo pamokos vyksta naudojant elektrines žiedimo stakles.
Užsiėmimo trukmė 2 val. Dalyvių ne mažiau 6 asmenų.
“Stiklo alchemija. Papuošalai“
Susipažinsime su stiklo menu, aptarsime jūsų kūrybines idėjas, norus ir jų įgyvendinimą. Sukursite stiklo papuošalą, auskarus, sagą ar sagę, pakabuką ar stiklo amuletą, komponuodami spalvotus stiklus, derinsite grafinį, ornamentinį piešinį. Darbai
bus degami specialioje stiklo krosnyje.
Trukmė: 2 val. Žmonių skaičius: 10 -15 asmenų.

Vilnos vėlimas
Susipažinsite su vilnos savybėmis, vėlimo pagrindais. Savo rankomis nusivelsite
unikalų papuošalą arba šiltas, mielas šlepetes.
Papuošalo vėlimas:
Trukmė 2 val.. Dalyvių skaičius: 10- 15;
Šlepečių vėlimas:
Trukmė 5 val.; Dalyvių skaičius: 6-7;
Tapyba ant porceliano
Jaukioje, kūrybiškoje aplinkoje, išbandysite piešimą ant porceliano. Unikalus kūrinys iškeliaus kartu su jumis.
Trukmė 2 val. Dalyvių skaičius: 10- 15 asmenų.

Sakralinio meno centre / angelų muziejuje:
Vilniaus g. 11, Anykščiai, tel. +370 381 51447, +370 630 08100,
angelumuziejus@gmail.com, www.amenucentras.lt,
GPS: 55.524178, 25.102075 (WGS)
„Angelų burtai“
Kas yra Angelas? Ar kiekvienas turi savo angelą sargą? Kaip angelai vaizduojami
dailėje? Visa tai sužinosite atvykę į edukacinį užsiėmimą. Rašysite laišką savo
Angelui sargui, naudodami įvairias priemones piešite, gaminsite angelų fugūrelės, atvirukus, skirtukus ir kt. Programa pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms,
būtina išankstinė registracija.

„Kalėdų prakartėlė”
Lai Kalėdų laukimas prisipildo šviesos sklindančios iš KALĖDINĖS PRAKARTĖLĖS, kurią savo rankomis sukursite mūsų muziejuje. Programa pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms, būtina išankstinė registracija.
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„Vitražas“
Vitražas – tai tarsi spalvotos šviesos muzika. Pažaiskite ir jūs spalvomis, apžiūrėkite vitražus Anykščių Šv. Mato bažnyčioje ir sukurkite savo spalvines variacijas
įvairia technika. Programa pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms, būtina išankstinė registracija.

„Mūsų šventovė“
Kilsite laipteliais į aukščiausios dvibokštės Lietuvos bažnyčios bokšte esančią
apžvalgos aikštelę, apžvelgsite Anykščių panoramą, sužinosite bažnyčios istoriją
ir iliustruosite savo albumą nuotraukomis. Programa pritaikoma įvairaus amžiaus grupėms, būtina išankstinė registracija.
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Tapyba ant vandens „EBRU“
*Anykščių koplyčioje – Pasaulio anykštėnų kūrybos centre, Vilniaus g. 36, Anykščiai,
tel. +370 686 47096, +370 381 54432, anyksciukoplycia@gmail.com,
www.amenucentras.lt
Kviečiame išbandyti piešimą ant vandens (Ebru). Tai maloniai nuteikiantis, atpalaiduojantis nuo visų įkyrių minčių, paneriantis į tikrą meditaciją užsiėmimas ir
smagiausia – tam nereikia jokių meninių sugebėjimų. Nepakartojamą piešinį galima sukurti vos per keletą minučių ir parsinešti jį namo! Laukiame visų, kurie su
draugais, kolegomis ar šeima nori malonioje aplinkoje įdomiai praleisti laiką. Būtina
išankstinė registracija.

Edukacinės programos

muziejuose www.baranauskas.lt,
www.arkliomuziejus.lt
„Svečiuose pas rašytoją“
Programos metu pristatysime esminius rašytojo Antano Vienuolio gyvenimo ir
kūrybos etapus. Apžiūrėsite memorialinius kambarius, sužinosite daiktų istorijas.
Tęsdami A. Vienuolio laikų tradiciją, prie arbatos puodelio kalbėsimės apie A. Vienuoliui artimus žmones, apie rašytojo žmogiškąsias savybes, atsiskleidusias sunkiais karo ir pokario metais, apie jo vaikų likimus, atliksite įvairias užduotis.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 52922, +370 682 12276.
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Šeimos savaitgalio popietės
„Svečiuose pas rašytoją“
Gerai žinomi rašytojo namai prisimenami iki dabar. Vakaro prieblandoje Mamutės
pyragais kvepiantys namai skambėdavo nuo dainų, globodavo visus, ištiktus nelaimės, leisdavo tikėti, kad viskas bus gerai... Popietėje artimiau susipažinsite su
rašytojo namais, išgirsite rašytojo vaikų Laimutės ir Stasiuko istorijas, prisiminsite
A. Vienuolio kūrinių veikėjus, praleisite gražią popietę prie arbatos puodelio.
Skirta šeimoms. Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 52912, +370 647 02561.
„Po klėtelės stogu“
A. Baranausko klėtelėje
Čia pasikalbėsime apie klėtelės, ypatingumą, apie daiktus ir jų istorijas. Sužinosite
apie A. Baranausko asmenybės įvairiapusiškumą, jo kaip poeto, muziko, matematiko, kalbininko, Šventojo Rašto vertėjo talentus, atliksite užduotis.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 52922, +370 682 12276.

„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 rašytojų A. Žukausko-Vienuolio ir B. Buivydaitės-Tyrų Dukters memorialinius namus-muziejus, kuriuos skiria tik Šventosios upė, lyginsime jų biografijos momentus, eisime
jų jaunystės romantikos taku... Sužinosime apie dviejų anykštėnų
rašytojų meilės prisipažinimu prasidėjusią pažintį, išaugusią į nuoširdžią laiko išbandytą bičiulystę ir kūrybinę draugystę. Ypač brangi
ši draugystė buvo pokaryje, kai ne kiekvienam galėjai atverti širdį.
Skirta suaugusiesiems ir vyresnio amžiaus mokiniams.
Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 58 138, +370 620 39 379.

„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... Laukiame Jūsų klegant sodų paukšteliams, žydint rašytojo mylimoms baltosioms lelijoms, Niūronių
pušynus apgobus rudens ramybei ar žiemos tylai.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 51722, +370 616 46225.
„Vorutos radiniai pasakoja...“
Programa supažindina su archeologija ir Šeimyniškėlių piliakalnio
radiniais: pilėnų naudotais daiktais ir kitais veiklos pėdsakais, kurie
yra svarbiausi Vorutos pilies gyvavimo liudininkai. Sužinosite apie
archeologų darbą, jo pagrindines pakopas, archeologinėje perkasoje ieškosite praeities dirbinių, mokysitės įvardinti, datuoti, „prakalbinti“ radinį. Galėsite atkurti praeities žmogaus veiklos procesus: užkurti ugnį skiltuvu ir titnagu, ant laužo virti arbatą, vyti virvę,
adyti kauline adata.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 52922, +370 610 00421.
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„Knyga žadina Tėvynę...“
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių sodyboje-muziejuje
Čia atidarysite išsaugotą XIX a. lietuviškų knygų slėptuvę, išgirsite
pasakojimą apie Stanislovą Didžiulį ir kitus Lietuvos knygnešius,
vaišinsitės pyragu, keptu pagal L. Didžiulienės-Žmonos knygos
„Lietuvos gaspadinė“ receptą, susipažinsite su nuometo rišimo
papročiu.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 2 val., tel.: +370 381 43901, +370 698 15458.
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„Ir šiandien tebežymu, kur pilies būta...“
Čia sužinosite apie senovės lietuvių papročius, gyvenseną, drabužius bei papuošalus, išbandysite pilies karybos meną.
Programos metu susipažinsite su vienos didžiausių Rytų Europoje medinių pilių
istorija, apžiūrėsite pilies maketą, archeologinių radinių pavyzdžius, viduramžių ginklus, buities daiktus, atliksite istorines užduotis.
Papilio kiemelyje treniruositės lauko karybos aikštelėje, žaisite senovinius žaidimus, virsite čiobrelių arbatą. Akies taiklumą ir rankų miklumą išmėginsite šaudydami iš lanko, mėtydami akstį.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 1,5 val., tel.: +370 381 52922, +370 610 00421.
„Netepsi – nevažiuosi“
Arklio muziejuje
Programa skirta susipažinti su tradiciniu kinkomuoju transportu. Jos metu sužinosite, kaip daromas ratas, kuo skiriasi geras ratas nuo prasto. Kalvėje pamatysite, kaip medinis ratas apkaustomas metalu, o atokiau nuo kaimo varysime
degutą, kad tekinis smagiai ant ašies suktųsi. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 2,5 val., tel. +370 682 21463.
„Aš iškirpsiu tau leliją“
Arklio muziejuje
Programos metu pristatoma savita liaudies meno šaka – karpiniai. Sužinosite, kodėl Lietuvos kaime karpiniai buvo tapę svarbiausia interjero puošmena, susipažinsite su juose dažniausiai vaizduojamais motyvais, kalendorinių švenčių ornamentika. Pasirinkę tematiką, sukursite savo karpinį. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 3 val., tel. +370 612 69545.
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„Pinkit auskit, mano rankos“
Arklio muziejuje
Programos metu sužinosite apie seniausius pasaulio audinius, pamatysite, kaip
audžiamos juostos, galėsite ir patys išausti juostelę. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 3 val., tel. +370 616 22402.
„Prakalbintas molis“
Arklio muziejuje
Programos metu pristatomas puodžiaus amatas. Išgirsite apie molio kilmę, keramikos istoriją. Kiekvienas galėsite nusilipdyti savo molinuką. Aplankysite Arklio
muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 2 val., tel. +370 687 75908.

„Duonelė kasdieninė“
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Susėdę už stalo aukštaičio troboje išgirsite apie duonos kelią nuo rugių sėjos iki
duonos riekės. Kiekvienas išsiveš namo savo suformuotą ir iškeptą duonos kepalėlį. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124.
„Bitelė ratuota“
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Sodybos šeimininkė papasakos apie bičių šeimą, bitininkystės tradicijas, bičių produktus, jų naudą ir pritaikymą senovėje bei dabartyje. Sužinosite apie vašką, žvakių
gamybos būdus. Į namus parsivešite savo paties nulietą žvakę. Aplankysite Arklio
muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124.
„Prie balto Kūčių stalo“
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Susėdę šiltoje gryčioje susipažinsite su Kūčių ir Šv. Kalėdų tradicijomis. Sužinosite
apie Kūčių vakaro papročius, tradicinio stalo ruošimą bei valgių simboliką. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124.

„Kas turi ragą, tam nereikia botago“
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Programos metu 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 „piemenų balius“ – pečiuje kepta „pautienė“. Aplankysite Arklio
muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams.
Trukmė – 3 val., tel.: +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. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta vyresnio amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 2,5 val., tel. +370 687 12 058.
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„Velykinių margučių raštai“
Arklio muziejaus etnografinėse sodybose
Programos metu išgirsite apie Gavėnią, gamtos atbudimą, apie verbas, Verbų sekmadienį ir Didžiąją savaitę. Sužinosite apie margučių spalvas, ornamentų simboliką, kodėl reikia dovanoti ir mušinėti margučius. Kiekvienas galėsite išmarginti po
margutį. Aplankysite Arklio muziejų.
Skirta įvairaus amžiaus mokiniams ir suaugusiems.
Trukmė – 3 val., tel.: +370 612 69545, +370 616 25124.
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ar žinote, kad...
Didžiulių sodyboje
branginamas ir Liudvikos
Didžiulienės kulinarinis
paveldas. Pirmąją lietuvišką
kulinarijos knygą „Lietuvos
gaspadinė“ 1893 m. išleidusi
moteris, aštuonių vaikų
motina, užfiksavo ir taip
išsaugojo būdingą to laiko
Aukštaitijos virtuvės patiekalų
skonį. Dabar Didžiulių
sodyboje populiariausias
pagal jos receptą kepamas
leguminas – saldus virtų
bulvių pyragas, kurio receptus
šeimininkės per šimtmetį kitur
jau pamiršo.
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Mūsų kulinarinis paveldas –
tai dar viena priežastis
atvykti į Anykščius!
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kulinarinis 		
Anykščių krašto kulinarinis paveldas Europos kulinarinio paveldo tinklo narys.
Kavinėje „Pasagėlė“ patiekalai gaminami iš
vietinių ūkininkų užaugintų produktų, čia galite
pasivaišinti bulviniais rageliais, namine duona, gira,
„Laimos“ pyragu. Šalia esančioje klėtyje rengiamos
edukacinės programos apie Anykščių krašto
valgius, patiekalų istoriją.
Niūronys, Anykščių r., tel. +370 682 13405,
+370 677 60060 kavinepasagele@gmail.com,
www.laimospasagele.lt
GPS: 55.573654, 25.085442 (WGS).
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Anykščių krašto žolelių mišiniai, gilių kava –
Lietuvos tautinio paveldo produktas.
Anykščių krašto vaistažolės turi gerą vardą
įvairiuose Lietuvos miestuose, parduodamos
mugėse, vaistinėse ir ekoparduotuvėse. Ramūno
Daugelavičiaus renkamos vaistažolės, gaminami
mišiniai, gilių ir kiaulpienių šaknų kava 2010
metais sertifikuoti kaip Tautinio paveldo produktai.
O štai 2014 metais gavome kokybės ženklą saugomos teritorijos - Anykščių regioninio parko
produkto ženklą. Šis ženklas reiškia, kad ženklo
turėtojas veiklą vykdo saugomoje teritorijoje ir
savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi
etnografiniam regionui būdingus produktus.
Arbatinė „Arbatos magija“, Vilniaus g. 22,
Anykščiai, PC Norfa II aukšte, tel. +370 659 78361,
ramusvanduo@gmail.com,
www.ramunovaistazoles.lt,
GPS:55.522681, 25.098406 (WGS).
Juodųjų serbentų natūralus vynas
„Voruta“ – tai Lietuvos tautinio paveldo ir
Europos kulinarinio paveldo tinklo sertifikuotas
produktas.
Firminė „Anykščių vyno“ parduotuvė
Dariaus ir Girėno g. 8,
GPS: 55.524421, 25.107869 (WGS).
www.anvynas.lt

paveldas
Kavarsko koldūnai - Europos kulinarinio
paveldo tinklo narys.
Populiariuosius koldūniukus galite ragauti kasdien
kavinėje „Šaltinis“ nuo 10:00 iki 18:00 val.
Šaltinio g. 1, Kavarskas, Anykščių r.,
tel. +370 381 55147, +370 651 27083,
info@kavarsko-koldunai.lt;
www.kavarsko-koldunai.lt,
GPS:55.432889, 24.926870 (WGS)
Kaimo turizmo sodyba „Barono vila“ Europos kulinarinio paveldo tinklo narys.
Čia galėsite paragauti tradicinių aukštaitiškų
patiekalų: barščių su baravykais, koldūnų su
aviena, kopūstienės, kiaulienos suktinukų su
grybų padažu, apkeptų su lupena bulvių, blynelių
su įvairiausiais įdarais, virtinukų su bulvėmis,
giros. Sodyboje gaminamas ypatingo skonio
ukrainietiškas plovas.
Butėnų k., Anykščių r., tel. +370 698 85233 ruta@
baronovila.lt, www.baronovila.lt,
GPS: 55.648154, 25.383583 (WGS).
Apsilankymą derinti iš anksto.
„Nykščio namai“ –
Europos kulinarinio paveldo tinklo narys.
Keliautojai gurmanai tikrai susigundys keptomis
bulvytėmis su rūkyta šonine, šalavijais ir kmynais,
kvietinių miltų paliepsniais su lydytu sviestu ir
šviežiomis žolelėmis ar šaltanosiais su uogomis.
„Nykščio namai“, Liudiškių g. 18, tel. +370 381
58520, +370 655 43379 www.nykscionamai.lt,
GPS: 55.51995, 25.115011 (WGS).
Naminė duona, skruzdėlynas – Lietuvos
tautinio paveldo produktas.
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, tel. +370 612 96063,
www.marijosduona.lt,
GPS: 55.512332, 25.090598 (WGS).
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Restoranai
Restoranas „Nykščio namai“
Liudiškių g. 18, tel. +370 381 58520
GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)
„SPA Vilnius Anykščiai“
Vilniaus g. 80, tel. +370 313 53811
GPS: 55.510875, 25.084517 (WGS)
Burbiškio dvaras
Parko g. 1B, Burbiškis, Anykščių r.
tel. +37067369836. GPS: 55.521026, 25.115046 (WGS)
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Gamtos ir poilsio parkas
Gradiali Anykščiai
Klykūnai, Anykščių r., tel. +370 614 00090
GPS: 55.493315, 25.243458 (WGS)
„Žaliasis parkas / Romuvos slėnis“,
Žalioji 9, Svedasų sen.,
Anykščių r., tel.+37068677858.
GPS: 55.625647, 25.419609 (WGS)

Kavinės
„Coffee hill“ A. Baranausko a. 2, tel. +370 621 62556 , GPS: 55.526122, 25.104271
„Čiobreliai“ Storių g. 1, tel. +370 622 14542 GPS: 55.515718, 25.110237
„Erdvė“ A. Baranausko a. 9, tel. +370 381 54300 GPS: 55.524812, 25.104750
Euro Pub „Seklyčia“ J. Biliūno g. 4, tel. +370 609 10103 GPS: 55.525413, 25.106303
Etnobaras Paupio g. 1 tel. +37061272588 GPS: 55.526814, 25.103148
Perino Restoranėlis Dariaus ir Girėno g. 8, tel. +370 655 11624 GPS: 55.524574, 25.108180
„Kacės virtuvėlė“ Girelės k. 12., Kavarskas. tel. +370 618 06006 GPS: 55.43388, 24.880833
„Kadagynė“ Šaltupio g. 25, tel. +370 613 08126 GPS: 55.522329, 25.105768
„Laumės vingis“ Mindaugo g. 2, tel. +370 381 52752 GPS: 55.512475, 25.096057
„Nykščio namai“ Liudiškių g. 18, tel. +370 381 58520, +370 655 43379 GPS: 55.520331, 25.115296
„Puntukas“ A.Baranausko a. 15, tel. +370 381 51345, +370 610 00620 GPS: 55.525148, 25.103179
„Pasagėlė“ Niūronys, tel. +370 682 13405, +370 677 60060 GPS: 55.573463, 25.085869
„Paukštukas Pūga“ Šokoladas, kava Daukanto g. 3A, tel. +370 381 51142 GPS: 55.523915, 25.104438
„Pas Gedą“ J. Tumo – Vaižganto g. 103, Svėdasai, tel. +370 611 31351 GPS: 55.685868, 25.375913
„Šaltinis“ (Kavarsko koldūnai) Šaltinio g. 1, Kavarskas, tel. +370 381 55147 GPS: 55.432969, 24.926616
„Vijola“ J.Biliūno g. 61, tel. +370 683 95118 GPS: 55.529861, 25.121363
„Žuvienės pašiūrė“ Rubikiai, tel. +370 659 88610 GPS: 55.527699, 25.282108

„Jara Jums“ K. Ladigos g. 13, tel. +370 381 59191 GPS: 55.525464, 25.110243
„Uno pica“ Vilniaus g. 53, tel. +370 635 11155 , GPS: 55.520778, 25.097060

Greitas maistas
Kebabinė-picerija Statybininkų g. 8 – 1, tel. +370 624 95141 GPS: 55.522805, 25.118219
Greito maisto užkandinė Statybininkų g. 11, tel. +370 676 85961 GPS: 55.523169, 25.118144

Valgykla
Dariaus ir Girėno g. 8, tel. +370 381 50204, +370 615 10938 GPS: 55.524574, 25.108180

Kepyklėlės
„Skoneta“ A. Baranausko a. 12, tel. +370 604 02044 GPS: 55.524555, 25.103885
Kepyklėlė-kavinukė Vilniaus g. 22, Anykščiai, PC Norfa , tel.+37061048685 GPS: 55.522589, 25.099285
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kur
apsistoti?
Anykščiuose vienos dienos
visada mažai...

Anykščiuose yra mineralinio
vandens gręžinys. Šilelio
vandenvietėje mineralinis
vanduo išgaunamas iš
Piarnu-apatinio devono
vandeningųjų sluoksnių
sistemos, slūgsančios 269 m
gylyje. Vanduo yra gamtiškai
švarus, jo kokybė gera ir pagal
ištirtuosius rodiklius atitinka
reikalavimus natūraliam
mineraliniam vandeniui.
Dabar šis mineralinis
vanduo naudojamas SPA
Vilnius Anykščiai gydymo
procedūroms, ten kiekvienas
atvykęs gali pasinaudoti SPA
centre esančia biuvete.
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ar žinote, kad...
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apgyvendinimas

viešbučiai
SPA Vilnius Anykščiai
GPS: 55.510580, 25.084857 (WGS)
Vilniaus g. 80, info@spa-vilnius.lt,
www.spa-vilnius.lt, tel. +370 381 50100.
Pirmas šiuolaikinis sveikatingumo ir gydomasi SPA
centras Anykščiuose, atitinkantis tarptautinius SPA
standartus. Svečiams siūloma: mineralinio vandens
baseinas, teikiamos gydymo ir sveikatingumo procedūros, naudojant vietinius gamtos išteklius. Moderniai įrengti 47 kambariai, kuriuose vienu metu gali
gyventi 110 svečių. Daugelis viešbučio kambarių skirti šeimoms su vaikais.
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Nykščio namai
GPS: 55.520096, 25.114641 (WGS)
Liudiškių g. 18, info@nykscionamai.lt,
www.nykscionamai.lt,
tel. +370 381 58520, +370 655 43379.
„Nykščio namai“ – atsinaujinęs viešbutis, įsikūręs
„Laimės žiburio“ kalno papėdėje. Pasivadinęs garbingu
istorinės asmenybės vardu, viešbutis kviečia ir siūlo
jaukumą, šilumą, svetingumą, kaip ir dera bajoriškiems
namams. Ramų miegą garantuojame šiltomis spalvomis dekoruotuose klasikinio interjero kambariuose.
Viešbutyje yra 27 kambariai (vienviečiai, dviviečiai, liuksai, apartamentai), kuriuose telpa iki 60 svečių. Daugiaviečiuose sportinio stiliaus kambariuose galime priimti
dar 60 svečių. Kol būsite pas mus, pasistengsime, kad
„Nykščio namai” taptų Jūsų namais…
Puntukas
GPS: 55.524953, 25.103296 (WGS)
A. Baranausko a. 15, tel. +370 610 00620,
+370 381 51345, kulrima@gmail.com.
Tai viešbutis miesto centre. Teikiamos paslaugos: kavinė – baras, kirpėjas, kosmetologas, masažistas. Viešbutyje yra 40 vietų. 60 vietų pobūvių salė.

Nakvynė mieste

Nakvynės vietos

Anykščių apartamentai

Liudiškių g. 31B,
Anykščiai

+370 626 75788
s.bikaite@gmail.com

5

„Angelo sapnas“

Vairuotojų g. 5,
Anykščiai

+370 605 20110
sodybageras@gmail.com

4

Apartamentai
„Biliūno 8“

Jono Biliūno g. 8,
Anykščiai

+370 613 80028
info@nakvyneanyksciuose.lt
www.nakvyneanyksciuose.lt

4

Apartamentai
„Biliūno 10“

J. Biliūno g. 10,
Anykščiai

+370 613 80028
info@nakvyneanyksciuose.lt
www.nakvyneanyksciuose.lt

6

Butas miesto centre
(apartamentai)

J. Biliūno g. 6,
Anykščiai

+37062617154
anyksciainakvyne@gmail.com
www.anyksciainakvyne.lt

6

Buto nuoma

Statybininkų g. 13,
Anykščiai

+370 611 39096
laimis510@gmail.com

4

Jaukus ir stilingas butas
Anykščių centre

J. Biliūno g. 33,
Anykščiai

+370 614 45170
baikstyte2003@hotmail.com

5

Kambario nuoma
miesto centre

Biliūno g. 8,
Anykščiai

+370 620 81692
laimute.vinikaite@gmail.com

2

„Močiutės butas“

Liudiškių g.

+370 605 20110
sodybageras@gmail.com

6

Anykščių technologijos
mokyklos bendrabutis

Ažupiečių g. 2,
Anykščiai

+370 381 59404
sekretore@anyksciutm.lt
www.anyksciutm.lt

40

Anykščių Jono Biliūno
gimnazijos bendrabutis

Liudiškių g. 53,
Anykščiai

+370 615 30751
regdru@gmail.com

25

„Helsinkis“ ir „Venecija“

Aušros a. 19,
Anykščiai.

+370 686 37399
daiind@yahoo.com

Kempingas
„Po žvaigždėm“

Tako g. 2,
Anykščiai

+370 614 33826
pramogugrupe@gmail.com

4+4
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Nakvynė mieste

B&B

Burbiškio dvaras
GPS: 55.502334, 25.216462 (WGS)
Parko g. 1B, Burbiškis, Anykščių r.,
tel. +370 670 13198, burbiskis@burbiskis.lt
Burbiškio dvaro ansamblis restauruotas pagal
1853 m. projektą. Atkurti autentiški lubų ir sienų
tapybos darbai, originalios rudojo uosio durys, išlikę vertingi dekoruoti priesieniniai židiniai. Dvaro
svečiai gali būti apgyvendinti septyniolikoje kambarių. Pagrindiniame pastate yra įrengta trylika
skirtingo stiliaus ir dydžio kambarių, o šalia dvaro
esančioje oficinoje – dar keturi kambariai. Kiekvienas kambarys pasižymi savo unikalumu ir išskirtine atmosfera.
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Sodybos pavadinimas
Adresas, telefonas, el.paštas, tinklapis, koordinatės

Nakvynės
vietų skaičius

Pokylių salės
vietų skaičius

Barono vila

60

60

56

60

70

70

31

27

6

30

65

100

80

100

30

20

GPS 55.648129, 25.383475 (WGS) Elnio g. 12, Butėnų k., Svėdasų sen.,
tel. +370 698 85233 ruta@baronovila.lt, www.baronovila.lt
Tai moderni apgyvendinimo, poilsio ir maitinimo paslaugų oazė, šalia miško
ir didelio privataus tvenkinio.

Gamtos ir poilsio parkas Gradiali Anykščiai
GPS 55.493147, 25.243458 (WGS) Klykūnų k. 1, tel. +370 614 00090
anyksciai@gradiali.com, http://anyksciai.gradiali.com
Rubikių ežero pakrantėje įsikūręs gamtos ir poilsio parkas “Gradiali
Anykščiai” – tai Jūsų šeimos atostogų vieta! Kokybiškam Jūsų poilsiui
siūlome: patogią nakvynę, gamtos artumą, ramybę, pramogų įvairovę ir
skanų bei kokybišką maistą.

Bitės vila
GPS 55.453233, 25.1658 (WGS) Antežerio k., Skiemonių sen.,
tel. +370 698 07945, bitesvila@gmail.com, www.bitesvila.lt
Poilsiui ir šventėms skirta sodyba prie Nevėžos ežero.

Tarp liepų
GPS 55.642353, 25.266130 (WGS) Ragaišių k., Debeikių sen.,
tel. +370 682 38142 sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt
Kaimo turizmo sodyba „Tarp liepų“ yra tarp Starkonių ir Medinos miškų,
prie ilgiausios Lietuvos upės Šventosios, į kurią sodybos teritorijoje įteka
Jaros upė.

4 Lazy Deers

anykščiai
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GPS 55.5529117, 25.0615362 (WGS) Ažupiečių k., Anykščių sen.,
tel. +370 615 33586 hello@4lazy.eu, www.4lazy.eu
Ši sodyba - mažas pasaulėlis su savo saule, vėju, savo vandeniu ir šiluma,
namelių langai atspindi dangų, o baseino/pasaulio krašte pasieksi mišką.

Pušų takas
GPS 55.595813, 25.050627 (WGS) Paandrioniškio k., Andrioniškio sen.,
tel. +370 670 53465 info@pusutakas.lt, www.pusutakas.lt
Poilsiui ir šventėms skirta sodyba prie Šventosios upės,
Provanso stiliaus interjeras.

Karališkis
GPS 55.320419, 25.085045 (WGS) Antaplaštakio k., Kurklių sen.,
tel. +370 687 91582 balziene@yahoo.com, info@karaliskis.lt,
www.karaliskis.lt
Ant Karališkio ežero kranto, jaunų pušų prieglobstyje įsikūrusi sodyba- vila
“Karališkis”. Tai puiki vieta švęsti vestuves, jubiliejus, įmonių šventes, rengti
seminarus ir gerai praleisti laiką su šeima bei draugais.

Radvilių sodyba
GPS 55.44659, 25.194464(WGS) Paežerių 1km., Skiemonių sen.,
tel. +370 61497683, +370 61214744 info@radviliu-sodyba.lt
www.radviliu-sodyba.lt
Aktyvus laisvalaikis, ramus poilsis ir vandens pramogos jūsų laukia
Radvilių sodyboje, prie Nevėžos ežero.

kaimo turizmo Sodybos
Ar teikiamas
maitinimas

WiFi

Priima
svečius

Papildomos paslaugos

12 mėn.

žvejyba, valtis, vandens dviračiai,
edukacinės programos - duonos
kepimas, elnių, danielių, Gotlando
avių ūkis, „Barono plovas“; meno
terapija

12 mėn.

pirtys, sporto aikštelė, žaidimų
aikštelės, lauko ir vandens
batutai, vaikščiojimas su Nordic
walking lazdomis, privatus
paplūdimys, paplūdimio gultai,
vandens dviračiai, valtys

Balandis Spalis

valtys, žvejyba, futbolo vartai

12 mėn.

didžioji ir mobili (mažoji) pirtys,
kubilas, baidarės, dviračiai,
šaudymas arbaletu, sporto
aikštelės, stovyklavietė prie
upių santakos, elektrifikuotos
pavėsinės su stacionariu griliumi,
krosnimi

12 mėn.

pirtis, sauna, baseinas, baidarės,
teniso kortai, tikros itališkos picos
gamybos pamokos

12 mėn.

baidares, pirtis, kubilas, dviračiai,
priimami nameliai ant ratų, galima
nakvynė palapinėse

12 mėn.

pirtis, kubilas, valtys, vandens
dviračiai, krepšinio ir paplūdimio
aikštelės

12 mėn.

valtys, vandens dviratis, baidarė,
teniso kortai, krepšinio aikštelė,
tinklinio aikštelė

grupėms, iš
anksto susitarus

anykščiai

grupėms, iš
anksto susitarus
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Sodybos pavadinimas
Adresas, telefonas, el.paštas, tinklapis, koordinatės

Nakvynės
vietų skaičius

Pokylių salės
vietų skaičius

Geras

27

25

8

8

40

50

60

60

39

50

10

13

17

20

13

13

GPS 55.641655, 25.273955 (WGS) Pūstinkos k., Debeikių sen.,
tel. +370 605 20110 sodybageras@gmail.com, www.sodybageras.lt
Nuostabus Šventosios upės smėlio dugnas ir gaivinantis vanduo padės
Jums atsigaivinti po kelionės ar darbų.

Lašinių sodyba
GPS 55.646776, 25.144491 (WGS) Lašinių k., Anykščių sen.,
tel. +370 612 61297, +370 698 87025 tomaspuodziunas@gmail.com,
www.lasiniusodyba.lt
Sodybą – vienkiemį, esančią prie Šventosios upės, supa Šimonių giria, pro
sodybą prateka upelis Taurožė.

Svajonių dvaras
GPS 55.353165, 25.07874 (WGS) Pakeršės k., Kurklių sen.,
tel. +370 699 88544 info@svajoniudvaras.lt, www.svajoniudvaras.lt
Apsupta miškų, šalia paslaptingo Keršio ežero, Pakeršės kaime, įsikūrusi
kaimo turizmo sodyba “Svajonių Dvaras”. Tai vieta, kur pavargęs kūnas
pailsi, nerami siela randa ramybę, o įtemptas protas – atokvėpį.

Ajerinė
GPS 55.487389, 25.306996 (WGS) Mačionių k., Skiemonių sen.,
tel. +370 687 48458, +370 381 47910 ajerine@atostogoskaime.lt,
www.atostogoskaime.lt/krikstaponio-sodyba
Sodyba-vienkiemis Anykščių regioniniame parke, ant Rubikių ežero kranto.
Puikus poilsis žvejams ir ramybės mėgėjams.

Esina
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GPS 55.524267, 25.293905 (WGS) Aniūnų k., Skiemonių sen.,
tel. +370 686 29344 info@esina.lt, www.esina.lt
Kaimo turizmo sodyba „Esina“ – skirta poilsiaujantiems žmonėms, kurie
nori pailsėti, atsipalaiduoti, papramogauti ir gerai praleisti laiką gamtoje!

Pagirės sodyba
GPS 55.425987, 25.0151 (WGS) Pagirės vs., Kurklių sen.,
tel. +370620 61700 pagire@atostogskaime.lt,
www.atostogoskaime.lt/sodyba-pagires
Miško pakraštyje esanti etnografinė sodyba, įsikūrusi netoli nedidelio,
bet gilaus Gudelių ežero. Tai atoki vieta, todėl čia leisti laiką gali šeimos ir
kompanijos, ieškančios tiek ramybės, tiek pramogų.

Šventosios upės slėnis
GPS 55.660209, 25.16781 (WGS) Mikierių k., Andrioniškio sen.,
tel. +370 659 05057 sodyba@slenis.com, www.slenis.com
Kompleksinė kaimo turizmo paslauga prie Šventosios upės, pritaikyta
aktyvaus poilsio mėgėjams, organizuojami plaukimai baidarėmis
neįgaliesims.

Antežeris
GPS 55.451534, 25.174607 (WGS) Antežerio k., Skiemonių sen.,
tel. +370 682 48202 antezeris@gmail.com, www.antour.lt/kaim
Prie Nevėžos ežero. Sodyboje laisvi ganosi gyvuliai ir paukščiai. Galima kūrenti
laužus, žvejoti, irstytis valtimis, maudytis, iš rankos pašerti arkliuką....

Ar teikiamas
maitinimas

WiFi

Priima
svečius

Papildomos paslaugos

12 mėn.

dviračiai, keturračiai, baidarės,
pirtis, organizuojamas dažasvydis

12 mėn.

rąstinė pirtis, rąstinis baseinas,
lauko pavėsinė su židiniu, vaikų
žaidimo aikštelė, dviračiai,
turistinės pripučiamos valtys

12 mėn.

garinė pirtis, biliardinė, krepšinio,
tinklinio, teniso ir vaikų žaidimų
aikštelės, šaudymas iš lanko,
žvejyba, duonos kepimas, vyno
degustacija

12 mėn.

pirtys, valtys, vandens dviračiai,
katamaranas, plaustas, krepšinio,
tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės,
biliardas, teniso stalas, žvejyba

Balandis –
Spalis

pirtis, krepšinio, tinklinio
aikštelės, valtys, jachtos, vandens
dviračiai, vaikų žaidimo aikštelės

Gegužė Gruodis

pirtis, lauko žaidimų aikštelė,
pavėsinė, daržas

grupėms, iš
anksto susitarus

grupėms, iš
anksto susitarus

anykščiai
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12 mėn.

nakvynė sodyboje, pirtis, baidarės,
plaustai, kanojos, dažasvydis,
šaudymas iš lanko, pneumatinio
šautuvo, tiras vaikams, „zipline“,
žygiai pėsčiomis, dviračiai bei
kitos nestandartinės ir aktyvios
pramogos gamtoje

Gegužė –
Rugsėjis

žvejyba, valtis, laužai edukacinė
programa „Avelė“

grupėms, iš
anksto susitarus

apgyvendinimas

Sodybos pavadinimas
Adresas, telefonas, el.paštas, tinklapis, koordinatės

Nakvynės
vietų skaičius

Pokylių salės
vietų skaičius

Gojus

30

50

16

60

48

50

-

70

30

30

20

20

20

30

14

30

GPS 55.556568, 25.144849 (WGS) Gojaus k., Anykščių sen.,
tel. +370 614 92723 info@gojauskaimas.lt, www.gojauskaimas.lt
Netoli Šeimyniškėlių piliakalnio esanti sodyba Gojus – poilsiui skirta vieta,
kur kaitinantis saunoje, pro langą galima gėrėtis supančia gamta.

Janinos klėtis
GPS 55.527743, 25.293625 (WGS) Aniūnų k., Skiemonių sen.,
tel. +370 672 01556, +370 381 77280 rita_gaveniene@yahoo.com
Prie Rubikių ežero, šalia žuvingo tvenkinio esanti sodyba.

Kankorėžis
GPS 55.474626, 25.016777 (WGS) Abromiškio k., tel. +370 656 20104,
sodybakankorezis@gmail.com, www.sodybakankorezis.lt
Kaimo turizmo sodyba “Kankorėžis”. Abromiškio kaime, ant Šventosios
upės kranto, tarp grakščių pušų, glaudžiasi pati nuostabiausia vieta gražiai
Jūsų šventei ar ramiam poilsiui

Sodyba Kluonas
GPS 55.459167, 25.174813 (WGS) Nevėžos g. 5., Nagurkiškių k.,
Skiemonių sen., +370 621 24108, info@kluonas.lt, www.kluonas.lt
Sodybą supa dideli ir ilgaamžiai medžiai, išlikęs senas obelų sodas,
teritorijoje ganosi avys, o nuo kalniuko matosi Nevėžos ežeras. Puiki vieta
kaimo vakaruškoms.

Pavariai
GPS 55.587956, 25.121323 (WGS) Pavarių 2 k., Anykščių sen.,
tel. +370 680 28484 info@pavariai.lt, www.pavariai.lt
Sodyba prie Variaus upelio, čia rengiamos vaikų ir jaunimo stovyklos,
klasikinės gitaros vakarai, teikiamas maitinimas.
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Pas Augį
GPS 55.456849, 25.877734 (WGS) Piktagalio k., Kavarsko sen.,
tel. +370 686 54702, eugenijusma@inbox
Sodyba įsikūrusi ant Pienionių ežero kranto, šalia stūkso Marijampolio ir
Šovenų piliakalniai.

Puntuko vila
GPS 55.480930, 25.059401 (WGS) Skaptiškių k., Anykščių sen.,
tel. +370 606 50087 info@puntukovila.lt, www.puntukovila.lt
Kaimo turizmo sodyboje „Puntuko vila“ jūsų laukia niekieno netrikdoma
ramybė, nuostabi aplinka, bei pramogos pirtyse, o jei pasiilgsite
civilizacijos, Anykščių miestą dviračių taku pasieksite tik per 20 minučių.

Pas Drambliuką
GPS 55.67833, 25.37417 (WGS) Miliūniškio k.3, Svėdasų sen.,
tel +370 687 57137, +370 687 57147 ingakiliene@yahoo.com,
www.pasdrambliuka.lt
Jaukus svečių namas nakvynei 12 asmenų ir atskiras namelis dviem su
pirtele ant Alaušo ežero kranto. Aktyvaus poilsio mėgėjams organizuojame
baidarių žygius Šventosios, Jaros ir Vyžuonos upėmis.

Ar teikiamas
maitinimas

WiFi

Priima
svečius

Papildomos paslaugos

12 mėn.

suomiška ir turkiška pirtys,
masažinis baseinas, skrydžiai oro
balionu, išvykos džipais, kariškais
visureigiais, pasivažinėjimas su
lenktyniniu ralio automobiliu,
keturračiais, jodinėjimas

Gegužė Rugsėjis

pirtis, sportinių žaidimų aikštelė,
valtys, maudyklos

12 mėn.

pirtis ir baseinas, tinklinio
aikštelė, krepšinio aikštelė, valtis,
lauko pavėsinės, laužavietė,
šašlykinės

Gegužė
-Rugsėjis

valtis, žvejyba, namelis medyje,
poilsiavimas iškylavimas,
organizuojamas aktyvus poilsis
gamtoje

12 mėn.

žygiai palei Variaus upelį,
partizanų istorija bunkeryje,
uogavimas, vaistažolių rinkimas,
žvejybos museline mokymai,
dviračiai, pirtis

12 mėn.

pirtis, kubilas, žvejyba

12 mėn.

dviračiai, tinklinio futbolo,
krepšinio aikštelė, stalo tenisas,
stalo futbolas, stalo ledo ritulys,
smiginis, trys pirtys (sauna,
infraraudonųjų, kubilas),
burbulinis baseinėlis, didelis
baseinas

12 mėn.

pirtis, baidarių nuoma, valtys,
žvejyba, maudynės ežere,
krepšinio ir tinklinio aikštelės,
mini SPA.

grupėms, iš
anksto susitarus

grupėms, iš
anksto susitarus

grupėms, iš
anksto susitarus

grupėms, iš
anksto susitarus
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apgyvendinimas

Sodybos pavadinimas
Adresas, telefonas, el.paštas, tinklapis, koordinatės

Nakvynės
vietų skaičius

Pokylių salės
vietų skaičius

Prie Siauruko

8

8

8

12

25

50

30

30

50

60

12

12

Sodyba Šaltiniai

14

30

Šapokų sodyba

24

30

GPS 55.531886, 25.280906 (WGS) L.Biriuko g. 8, Rubikių k.,
Anykščių sen., tel. +370 687 50080, info@agrobona.lt
Sodyba netoli Siauruko stotelės ir gražaus Rubikių ežero. Visa sodyba tik
Jums ir Jūsų šeimai ar draugams.

Rimo Zabulionio turistinė stovykla
GPS 55.726525, 25.006371 (WGS) Varneliškio vs., Viešintų sen.,
tel. +370 689 88465 varneliskiopastas@gmail.com,
www.blogas.lt/varneliškis
Sodyba prie Jurgiškio (Suosos) ežero.

Senasis ąžuolas
GPS 55.59025, 25.052127 (WGS) Paandrioniškio k., Andrioniškio sen.,
tel. +370 613 73630, ricardasvv@gmail.com
Prie miško įsikūrusi erdvi sodyba, netoliese teka upė Šventoji.

Senoji sodyba
GPS 55.634222, 25.283318 (WGS) Mickūnų k. 14, Debeikių sen.,
tel. +370 614 37157, +370 615 74844, senojisodyba@gmail.com,
www.senojisodyba.lt
Tai pušynų ir šimtamečių medžių apsuptas istorinis vienkiemis, čia rasite
ramybę, komfortą ir privatumą.

Sraigės sodyba
GPS 55.509531, 25.189566 (WGS) Mieliaušiškio k., Anykščių sen.,
tel. +370 699 07830, +370 699 08529 sraiges.sodyba@gmail.com,
www.facebook.com/Sraiges.Sodyba

anykščiai

Storių sodyba
GPS 55.480015, 25.133205 (WGS) Užugojų g. 2, Storių k., Anykščių sen.,
tel. +370 624 82815 l.pruseviciute@gmail.com
Vienkiemis ir senas sodas tarp Storių kalvų.
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GPS 55.631171, 25.414646 (WGS) Šaltinių k. 2a, Svėdasų sen.,
tel. +370 614 69001 info@sodybasaltiniai.lt, www.sodybasaltiniai.lt
Šventosios upės slėnyje tvyranti ramybė užlies norinčius pailsėti, o didžiulė
pieva virs tuo, kuo tik leis Jūsų fantazija.

GPS 55.498331, 25.248125 (WGS) Rubikių k., Anykščių sen.,
tel. +370 611 53795 s.beata@erdves.lt,
http://sodyboskaime.lt/sodyba/romo-ir-beatos-sapoku-sodyba
Sodyba išsiskiria, ypatingai gražiu vaizdu į Rubikių ežerą. Priimame svečius
ramiam poilsiui arba nedideliems pobūviams.

Ar teikiamas
maitinimas

WiFi

Priima
svečius

Papildomos paslaugos

Gegužė
-Rugsėjis

dviračiai, valtys

Gegužė Rugsėjis

pirtis, valtys, burlentės, dviračiai,
kojokai, organizuojami žygiai po
Šimonių girią, šeimininkas moko
būriuoti

12 mėn.

pripučiami plaustai, vaikų žaidimų
aikštelė, grybavimas

12 mėn.

pirtis, baidarės, dviračiai, vaizdogarso aparatūra

12 mėn.

pirtis, žvejyba,
danielių stebėjimas

Gegužė Rugsėjis

žvejyba, valtis

Rekomenduojame kelis
virėjus, kurie paruoš
puikų maistą
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12 mėn.

baidariės, vaikų žaidimų aikštelė,
futbolo, tinklinio aikštelė, pirtis,
kubilas

12 mėn.

supynės, valtys, lauko žaidimų
aikštelė

apgyvendinimas

Sodybos pavadinimas
Adresas, telefonas, el.paštas, tinklapis, koordinatės

Nakvynės
vietų skaičius

Pokylių salės
vietų skaičius

Šidlauskų šeimos sodyba

30

50

36

60

6

-

34

25

4

25

50

20 ir 45

20

30

GPS 55.562402, 25.182089 (WGS) Bikūnų k., Anykščių sen.
tel. +370 640 31979, ltskirmantas@yahoo.com
Etnografinė Šidlauskų šeimos sodyba šalia žuvingų tvenkinių.

Untupiai
GPS 55.62781, 25.308701 (WGS) Kuprių k., Debeikių sen.,
tel. +370 659 05300 info@untupiai.lt, www.untupiai.lt
Prie Šventosios upės esanti sodyba, jaukiam poilsiui gamtos apsuptyje.

Vandos Žukaitės sodyba
GPS 55.55693, 25.37549 (WGS) Aušros k., Debeikių sen.,
tel. +370 686 97015 lina.satp@gmail.com
Sodyba poilsiui prie Lipšio ežero, šalia namo auga ekologinis sodas.

Žalioji stotelė
GPS 55.622834, 25.42412 (WGS) Šventupio k., Debeikių sen.
+370 614 84134 kilciausk@gmail.com, www.upesubaidare.lt,
www.zaliojistotele.lt
Poilsis sodyboje su pirtimi ant Šventosios upės kranto.

Žuvienės pašiūrė
GPS 55.527957, 25.282025 (WGS) Rubikių k., Anykščių sen.,
tel. +370 659 88610 zuvienespasiure@gmail.com, www.zuvienespasiure.lt
Vieta - romantiškam poilsiui ant paties Rubikių ežero kranto, čia pristatoma
Balio Karazijos vyndarystės istorija, verdama žuvienė.

anykščiai
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Žvejo sapnas
GPS 55.487705, 25.266012 (WGS) Bijeikių k., Skiemonių sen.,
tel. +370 698 74916 www.zvejosapnas.lt
Sodyba ant Rubikių ežero kranto, 200 m iki apžvalgos bokšto, 14 km
asfaltuoto kelio iki Anykščių. Graži gamta, įspūdingas pusiasalis, kuriame
galima nakvoti palapinėse

„16 salų“
GPS 55.490140, 25.254259 (WGS) Klykūnų k., Anykščių sen.,
tel. +370 699 25596 astagrn@gmail.com , www.16salu.lt
Tai vieta, ieškantiems tiek ramaus ir komfortiško poilsio, tiek aktyvaus
ir azartiško laisvalaikio. Jauki, paprasta ir natūrali aplinka sukuria puikią
nuotaiką poilsiui, atostogoms ar gražiai šventei ant Rubikių ežero kranto.

kaimo turizmo Sodybos
Ar teikiamas
maitinimas

WiFi

Priima
svečius

Papildomos paslaugos

12 mėn.

žvejyba, valtis, lauko žaidimų
aikštelė, stalo žaidimai

12 mėn.

pirtis, baidarių, keturračių,
dviračių nuoma, žvejyba, dūminės
pirties edukacinė programa.

Gegužė Rugsėjis

žvejyba, grybavimas, uogavimas,
vaistažolių rinkimas

12 mėn.

rusiška pirtis, kubilas, baidarės,
tinklinio, krepšinio, futbolo
aikštelė, vaikų žaidimo aikštelė,
žvejyba

12 mėn.

gardūs patiekalai, valtys, vandens
dviračiai, žvejyba, žuvies rūkymas,
pramoginis – apžvalginis laivas,
Balio Karazijos vyndarystės
istorijos pristatymas,
edukacinė žuvienės virimo
programa, kalvio amato
parodymas ir maistas

12 mėn.

pirtis, žvejyba

grupėms, iš
anksto susitarus

anykščiai

grupėms, iš
anksto susitarus
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12 mėn.

teniso kortas, karšta lietuviška
pirtis, garinė pirtis, karšto
vandens kubilas, baidarės, saulės
gultai

konferencinis turizmas

anykščiai
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Kontaktai

Vietų skaičius

Anykščių menų
inkubatorius

J. Biliūno g. 53, Anykščiai,
tel. +37038120190, verslas@res.lt,
www.anyksciumenai.lt.

Didžioji salė – 300
Mažoji salė - 60

Barono vila

Butėnų k., Svėdasų sen.,
tel. +370 698 85233 ruta@baronovila.lt,
www.baronovila.lt.

Svirno banketų ir
konferencijų salė – 80
Mažoji svečių salė - 20

Burbiškio dvaras

Parko g. 1B, Burbiškio kaimas, Anykščių r.,
tel. +37067369836, +37069931597,
burbiskis@burbiskis.lt, www.burbiskis.lt

Didžioji pobūvių salė - 100
El Dorado salė - 40
Chinoiserie salė - 12

Gradiali Anykščiai

Klykūnų km., Anykščių raj.
Tel. +370 614 00090,
anyksciai@gradiali.com, www.gradiali.com

Dvi salės – 60 ir 30 vietų

Karališkis

Antaplaštakio k., Kurklių sen.,
tel. +370 687 91582, info@karaliskis.lt,
www.karaliskis.lt

80

nykščio namai

Liudiškių g. 18, tel. +370 65543379,
info@nykscionamai.lt
GPS: 55.520096, 25. 114641

Didžioji salė – 100
Mažoji salė – 25

Pušų takas

Paandrioniškio k., Andrioniškio sen.,
tel. +370 670 53465, info@pusutakas.lt,
www.pusutakas.lt

100

Sodyba „Tarp liepų“

Ragaišių k., Debeikių sen.,
tel. +370 682 38142, +370 686 89040
sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt

30

Romuvos slėnis

Žaliosios kaimas 9, Svedasų sen., Anykščių r.,
info@romuvosparkas.lt, www.romuvosparkas.
lt tel. +37068677858, +37061251800.

30

Įranga

Maitinimas

•
•
•
•
•
•

Tik kava ir užkandžiai

Projektorius
Ekranas
Apšvietimo įranga įgarsinimo įranga
Mikrofonai
Audio grotuvai
Nešiojamas kompiuteris

Visa būtina garso ir vaizdo įranga,
greitaeigis šviesolaidinis interneto ryšys
Visa reikalinga garso ir vaizdo įranga
Interaktyvi lenta
Visa būtina garso ir vaizdo įranga

Dalinė įranga:
Ekranas, internetas
Visa būtina garso ir vaizdo įranga.
Galimas sinchroninis vertimas.

Visa būtina garso ir vaizdo įranga

Visa būtina garso ir vaizdo įranga
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prekės / paslaugos
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Bankai

Dovanos ir suvenyrai

SEB bankomatai:
• J. Biliūno g. 4, (visą parą);
• Žiburio g. 12, (PC „Norfa“ darbo laiku).
„Swedbank“
J.Biliūno g.11.
Atidaryta I-IV 9.00-17.30 V 9.00-16.00
Bankomatai:
• J. Biliūno g. 11, (visą parą);
• A. Baranausko a. 4, (PC „Maxima“ darbo laiku);
• Vilniaus g. 22, (PC „Norfa“ visą parą).
Šiaulių bankas
J. Biliūno g. 7, tel. +370 381 59004.
Atidaryta: darbo dienomis 7:30 – 16:30.
Bankomatas: Dariaus ir Girėno g. 1, (PC „Senukai“
visą parą).
Medicinos bankas
Vilniaus g. 22, tel. +370 381 50757.
Atidaryta: darbo dienomis 9:00 – 18:00.
DNB banko bankomatas:
A. Baranausko a. ½, (visą parą).
Danske banko, Nordea banko, Ūkio banko,
Citadelės banko bankomatai:
• A. Baranausko a. 4, (PC „Maxima“ darbo laiku),
• Dariaus ir Girėno g. 1, (PC „Senukai“ visą parą).
Anykščių kredito unija
Dariaus ir Girėno g. 5-51,
tel. +370 381 59290, +370 616 42354.
Atidaryta: pirmadienį – ketvirtadienį 8:00-17:00,
penktadienį 8:00-16:45, šeštadienį 9:00-14:00.

Domino J. Bilūno g. 1 tel. +370 684 65 329
Dovana J. Biliūno 4, tel. +370 381 53486
Dovanų namai J. Biliūno g. 7, tel. +370 670 38668

Knygynai
„Pegasas“ Vilniaus g. 22, Anykščiai, PC Norfa.
Tel. +370 381 50 722. Atidaryta: pirmadienį – penktadienį 9.00 – 18.00, šeštadienį 9.00 – 15.00.

Gėlės ir augalai
Gėlių lanka A. Baranausko a. 15,
tel. +370 381 53052, www.geliulanka.lt
Mamutas A. Baranausko a. 13, tel. +370 381 54301
Orchidėja
Dariaus ir Girėno g. 22, tel. +370 612 07619
Jolės gėlių krautuvėlė
Šaltupio g. 6, +370 610 02353
Lugnė A. Baranausko a. 13, tel. +370 381 54301

Ligoninės ir poliklinikos
Anykščių r. savivaldybės ligoninė
Ramybės g. 15, tel. +370 381 59435
Anykščių pirminis sveikatos priežiūros centras
V. Kudirkos g. 1, tel. +370 381 58388

Vaistinės
I. Judickienės vaistinė
• Dariaus ir Girėno g. 3-2, tel. +370 381 59292
• Ramybės g. 15, tel. +370 698 30851
Camelia
• Taikos g. 27, tel. +370 381 54538
• A. Baranausko a. 4A-44/ Dariaus ir Girėno g 1-44,
tel. +370 381 54563
• J. Biliūno g. 13, tel. +370 381 51531
• V. Kudirkos g. 1
Eurovaistinė
A. Baranausko a. 12, tel. +370 800 50005
Norfos vaistinė
• Žiburio g. 12, tel. +370 615 85099
• Vilniaus g. 22, tel. +370 686 06291
Ramunėlės vaistinė
Vilniaus g. 25, tel. +370 381 77399

Paštas
J. Biliūno g. 5, tel. +370 381 42321.
Atidaryta: darbo dienomis 8.00 – 17.00,
šeštadienį 8.00 – 13.00.

Taksi
A. Baltrimo įmonė
+370 699 33000
A. Pavilionio įmonė „Užupietis“
+370686 84136
IĮ „Anykščių taksi“
+370 61154417

anykščiai

užrašams
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#infoanyksciai
#turizmasanyksciuose
#keliamnykscius

ANYKŠČIŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Muziejaus g. 1, LT-29147 Anykščiai
Tel. (+370 381) 59 177
tic@infoanyksciai.lt
www.infoanyksciai.lt

PASLAUGOS
A Informacijos apie Anykščių krašto turistinius išteklius teikimas
A Ekskursijų po Anykščių kraštą organizavimas
A Maršrutų sudarymas
A Gidų paslaugos
A Prekyba suvenyrais
A Paslaugų paketų pardavimas

turizmasanyksciuose

anyksciaitour

Anyksciu turizmo
informacijos centras

