2

KVIEČIAME KELIAUTI
PO ANYKŠČIŲ REGIONINĮ PARKĄ!
Anykščių regioninis parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. vertingiausioms gamtos ir kultūros požiūriu Šiaurės Rytų Aukštaitijos
teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Bendras parko plotas –
15 459 ha. Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti parke išskirti
1 gamtinis rezervatas, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 4 hidrografiniai ir 1 urbanistinis draustinis.

Miškan, būdavo, eini – tai net akį veria;
Vat taip linksmina dūšią, užu širdies tveria,
Kad net, širdžiai apsalus, ne kartą dūmojai:
Ar miške aš čia stoviu, ar dangui, ar rojuj?!
Antanas Baranauskas
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IŠSKIRTINĖ ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO VERTĖ
Anykščių regioninis parkas (ARP) neįsivaizduojamas be A. Baranausko apdainuoto Anykščių šilelio, Puntuko akmens, J. Biliūno „Laimės žiburio“, Rubikių
ežero, Vorutos piliakalnio ir daugelio kitų gamtos bei kultūros vertybių. Neseniai parke lankytojus pakvietė unikalus Medžių lajų tako kompleksas.
Kraštovaizdis
Kurdama ARP kraštovaizdį gamta nepagailėjo nei spalvų, nei formų. Čia ir ledynmečio
laikais išgraužtas Šventosios upės slėnis, išvagotas senvagių ir nusagstytas termokarstinės kilmės ežerėliais. Čia išsibarstę ir eroziniai atragiai, raguvos, Kurklių erozinis cirkas.
Čia ošia ir garsusis Anykščių šilelis su Šventosios salpinėmis pievomis, tarp miškų slūgso
Būdragaidžio liūninio tipo ežerėlis. Čia tarpukalvių duburiuose tyvuliuoja išskirtinis Rubikių–Mūšėjaus ežerynas su tai šen, tai ten iškilusiomis salomis. Čia raitosi Anykštos ir
Virintos senslėniai.
Negyvoji gamta
Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje stūkso žinomiausias Lietuvoje, antras pagal
dydį riedulys Puntukas, alma didžiausias mūsų šalyje gėlo vandens šaltinis Karalienės
liūnas. Vetygalos, Variaus ir kitose atodangose slūgso klodai Anykščių kraštui būdingo
kvarcinio smėlio. Regioniniame parke raibuliuojančiame Rubikių ežere – net 16 salų įdomiais pavadinimais: Pertako, Bučinė, Varnagrotė, Česnakinė, Liepinė, Didžioji ir kt.
Gyvoji gamta
Parke prieglobstį randa daugiau nei 30 į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų. Čia
saugomos etaloninės plačialapių ir mišrių miškų bendrijos su ąžuolu, uosiu, egle, klevu,
kuriose auga retos augalų rūšys.

Saulašarė

Medžių lajų takas
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J. Biliūno kapas „Laimės žiburys“

Aukštaitiška sodyba Niūronyse

Kultūros paveldas
Iš Anykščių kilo gimtąjį kraštą savo kūryba garsinę lietuvių literatūros klasikai: A. Baranauskas, J. Biliūnas, A. Vienuolis-Žukauskas. A. Baranausko godas vis dar mena išsaugota autentiška klėtelė, kurioje ir gimė „Anykščių šilelis“, šalia – A. Vienuolio-Žukausko
namas-muziejus. Ant Liudiškių kalvos iškilęs 14 m aukščio J. Biliūno antkapinis paminklas
„Laimės žiburys“, kad jį pasiektumėte, teks įveikti 90 laiptelių. Anykščių krašte saugomos
unikalios kultūros paveldo vertybės: vienintelis Lietuvoje Arklio muziejus, daugiau nei
šimto metų sulaukęs siaurukas, lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno bareljefai, iškalti ant Puntuko, labiausiai Lietuvoje ištyrinėtas Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnis. Manoma, kad
ant jo stovėjusi Karaliaus Mindaugo pilis Voruta. Anykščių miesto centre į dangų šauna
aukščiausia Lietuvoje dvibokštė Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.
Išskirtiniai reiškiniai, gyvos tradicijos
Kasmet parke, Niūronių kaime, rengiama išskirtinė tradicinė šventė „Bėk bėk, žirgeli!“.
Jos metu galima pasigrožėti ne tik risnojančiais žirgais, bet ir dailiais jų pakinktais, važiais ir „lineikomis“, išpuoštomis namie austomis gūniomis.
Su parko gamtos ir kultūros vertybėmis kviečiame susipažinti keliaujant sausumos ir vandens maršrutais. Šiame leidinyje rasite 3 pėsčiųjų, 4 dviračių, 3 vandens ir 2 automobiliais keliauti pritaikytus maršrutus. Daugumos maršrutų pradžia – ARP lankytojų centras.
Prieš pradedant kelionę siūlome užsukti į jį. Čia ARP darbuotojai Jus supažindins su parko
lankymo taisyklėmis, padės suplanuoti kelionę ir atsakys į Jums rūpimus klausimus.
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ATSAKINGAI ELKIMĖS GAMTOJE
Motorinėmis transporto priemonėmis važinėkite tik keliais. Jas statykite šalikelėse, stovėjimo aikštelėse, ne arčiau kaip 25 m nuo vandens telkinio.
VENKITE užvažiuoti ant žolės, miško paklotės.
ŽVEJOKITE tik įsigiję žvejo mėgėjo bilietą arba leidimą žvejoti (išnuomotuose
ir privačiuose telkiniuose).
ATMINKITE. Parko vandens telkiniuose leidžiama plaukioti tik mažomis vandens
transporto priemonėmis.
Rinkdami vaistažoles palikite bent trečdalį žiedų sėkloms subrandinti. Neniokokite nevalgomų grybų ir augalų – jie yra gamtos dalis ir gyvūnų maistas.
ATMINKITE. Kas gamtoje gražu – dažnai reta. Neskinkite, nežalokite augalų;
geriau juos fotografuokite.
STOVYKLAUKITE tik stovyklavietės ženklu pažymėtose vietose. Čia leidžiama
statyti palapines, kūrenti laužus.
ATMINKITE. Ramybės laikas yra nuo 22 iki 6 val.
Kūrenkite laužus tik pažymėtose ir įrengtose vietose. Kur jų nėra, naudokite
nešiojamas kepsnines. Kurui rinkite tik sausas šakas – medžiai priklauso miškų
savininkams. Nekurkite ugnies per sausrą, esant 4–5 kategorijos miškų gaisringumui.
ATMINKITE. Pastebėjus gaisrą skambinti pagalbos tel. 112.
NETRIUKŠMAUKITE – garsi muzika, šūksniai, fejerverkų salvės, variklių ūžesys, šūviai yra neįprasti garsai gamtoje. Jie gąsdina ir baido iš gyvenamų vietų
gyvūnus.
ATMINKITE. Triukšmas ypač pavojingas perintiems paukščiams ir jauniklius vedantiems žvėrims.
Nekenkite gamtai švarindamiesi. Naudokite tik ekologiškas priemones: ūkišką
muilą, sodą, actą, druską, pelenus. Nešvarų vandenį išpilkite atokiau nuo vandens telkinių.
ATMINKITE. Daugelis sintetinių cheminių junginių nuodingi ir kaupiasi gyvuose
organizmuose.
Naudokitės kastuvėliu. Atlikdami gamtinius reikalus pasitelkite katino metodą:
iškaskite – atlikite gamtinius reikalus – užkaskite.
ATMINKITE. Bekvapis nedažytas tualetinis popierius gamtoje suyra per metus.
SUSIRINKITE IR IŠSIVEŽKITE šiukšles. Maisto atliekos, pakuotės vilioja laukinius gyvūnus ir gali tapti jų žūties priežastimi.
ATMINKITE. Deginti plastikines, spalvotas, plėvele dengtas pakuotes kenksminga: išsiskiria nuodingi cheminiai junginiai.
PRIŽIŪRĖKITE šunis. Neleiskite šunims lakstyti palaidiems. Jie gali padaryti
žalos gyvūnų būstams ir jaunikliams, kitiems lankytojams.
ATMINKITE. Poilsiavietėse privalote surinkti savo augintinių išmatas.
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Anykščių regioninio parko
lankytojų centro ekspozicija
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Anykščių regioninio parko
lankytojų centrAS
Anykščių regioninio parko lankytojų centras teikia informaciją apie regioniniame parke esančius lankomus objektus, poilsiavimo sąlygas, vykdo švietėjišką veiklą. Lankytojų centre veikia moderni ekspozicija, kurioje sužinosite apie parke saugomas
gamtos ir kultūros vertybes. Interaktyviuose regioninio parko žemėlapiuose rasite
išsamią informaciją apie parko draustinius ir rezervatą, apie lankytinus objektus, sausumos bei vandens maršrutus. Įsitaisę ant minkštų „akmenukų“ galėsite peržiūrėti
videoterminaluose esančius animacinius, dokumentinius filmus ir kitus videosiužetus
apie Anykščių kraštą. Pasiklausysite legendų, padavimų, Anykščių krašto kilmės literatūros klasikų kūrinių ištraukų. Pagrindinė ekspozicijos tema – gamtos ir kultūros
paveldas, atsiskleidžiantis gausybėje literatūros kūrinių.
Darbo laikas:
gegužės–rugsėjo mėn. I–IV 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val., VI 10:00–17:00 val.,
spalio–balandžio mėn. I–IV 8:00–17:00 val., V 8:00–15:45 val.
Koordinatės (WGS) 55.529391, 25.119902.
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M MUZIEJAI

1 A. Baranausko
ir A. Vienuolio-Žukausko
memorialinis muziejus
Užsukę į garsiausio XX a. pirmosios
pusės anykštėno rašytojo A. VienuolioŽukausko (1882–1957) memorialinį namą-muziejų susipažinsite su autentiška
rašytojo buities ir kūrybos erdve. Čia
pat sodelyje yra ir A. Vienuolio-Žukausko kapas. Muziejuje saugoma A. Baranausko (1835–1902) klėtelė, pastatyta
1826 m. Tai pirmasis memorialinis
muziejus Lietuvoje. Čia 1858–1859 m.
vasaromis poetas 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:
liepos–rugpjūčio mėn. I–VII 9:00–18:00 val.,
rugsėjo–birželio mėn. I–VII 8:00–17:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.527005, 25.097754.

2 Rašytojo
Jono Biliūno
sodyba-muziejus
Prieš 50 metų įkurtas muziejus
yra autentiškas rašytojo kūrybos
versmių liudininkas. Čia pajusite XIX a. pabaigos etnografinę
dvasią. Trobos ekspozicijoje –
Biliūnų giminės daiktai, rašytojo
knygos ir nuotraukos, sodyboje
pasklidę tautodailininkų medžio
drožiniai jo kūrybos motyvais.
Darbo laikas:
gegužės–spalio mėn.
I–VII 10:00–18:00 val.,
lapkričio–balandžio mėn.
II–VI 8:00–17:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.570803,
25.093730.
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3 Rašytojos
Bronės Buivydaitės
memorialinis
namas-muziejus
Anykščių senamiestyje, šalia bažnyčios,
poetės, dramaturgės, vaikų rašytojos
B. Buivydaitės-Tyrų Dukters (1895–1984)
memorialiniame muziejuje tvyro pirmosios
XX a. lietuvių lyrikės gyvenimo ir kūrybos
dvasia. Sodyboje tarp rašytojos relikvijų
juntamas jos kūrinių herojų laikas, šalia
namo kuriamas skulptūrų ir gėlių sodas.
Darbo laikas:
gegužės–spalio mėn. II–IV 10:00–17:00 val.,
lapkričio–balandžio mėn. I–V 9:00–16:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.523296, 25100756.

4 Arklio muziejus
Vienintelis Lietuvoje Arklio muziejus 1987 m. įkurtas agronomo
prof. Petro Vasinausko (1906–1995)
iniciatyva. Muziejuje kaupiami
eksponatai, atskleidžiantys arklio
reikšmę lietuvių ūkio ir kultūros
istorijoje. Aštuoniuose muziejaus
pastatuose eksponuojami žemės
dirbimo padargai, kalvio įrankiai,
senoviniai krepšiai, „arklio gadynės“
transporto priemonės – iš visos Lietuvos surinkti vežimai: „bričkelės“,
„lineikos“, važeliai. Čia pristatomi
amatai, darbuojasi audėja, keramikė ir duonelės kepėja, kalvis,
juvelyras, medžio drožėjas. Muziejaus teritorijoje galima pajodinėti,
pasivažinėti vežimaičiu, pasisūpuoti
sūpuoklėmis.
Darbo laikas:
gegužės–rugpjūčio mėn.
I–VII 9:00–18:00 val.,
rugsėjo–balandžio mėn.
I–VII 9:00–17:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.573441,
25.086087.
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MUZIEJAI
5 Angelų muziejus
2010 m. liepos 22 d. Anykščių
sakralinio meno centre duris atvėrė pirmasis Lietuvoje Angelų
muziejus, kuriam savo sukauptą
angelų kolekciją padovanojo kultūrininkė B. Kleizaitė-Vasaris. Jos
kolekcijoje – 109 angelai: nutapyti,
mediniai, moliniai, stikliniai ir kt.
Kolekcija nuolat pildoma naujais
eksponatais.
Darbo laikas:
gegužės–birželio mėn. I–VII 10:00–17:00 val.;
liepos–rugpjūčio mėn. I–V 10:00–18:00 val.,
VI–VII 10:00–17:00 val.;
rugsėjo–spalio mėn. I–V 10:00–17:00 val.,
VI–VII 10:00–16:00 val.;
lapkričio–balandžio mėn.
I–IV 10:00–17:00 val., V 10:00–16:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.524178,
25.102075.

6 Siauruko muziejus
Šimtametės Anykščių siaurojo
geležinkelio stoties komplekse
įsikūrusiame Siauruko muziejuje – architektūros, technikos
ir krašto istorijos ekspozicija,
dvelkianti praėjusio XX a. dvasia. Garvežys „Kukuška“, kiti
siaurojo geležinkelio riedmenys,
ryšio ir signalizavimo priemonės
bei daug kitų eksponatų, saugomų šiame muziejuje, pasakoja,
kaip anuomet buvo keliaujama
traukiniais. Stotyje – laukiamojo
salė, tarpukario Lietuvos stoties
viršininko kabinetas. Galima
išbandyti veikiančius eksponatus – rankinę dreziną ir triratį
ant bėgių.
Darbo laikas (muziejaus):
gegužės–spalio mėn.
I–VII 10:00–17:00 val.,
lapkričio–balandžio mėn. –
iš anksto susitarus.
Koordinatės (WGS) 55.532739,
25.108595.
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Siauruko garvežys („Kukuška“)

REGYKLOS
7 Medžių lajų takas
Tai vienintelis takas Baltijos šalyse, kuriuo keliaudami galite pasižvalgyti nuo
medžių lajų viršūnių. Takas vingiuoja
apie 300 m ir tolygiai kyla aukštyn iki
21 m aukščio. Žingsniuojant taku jus lydės kvapą gniaužiantys vaizdai. Drąsesni
lankytojai galės lipti dar aukščiau – į
35 m aukščio bokštą, nuo kurio visu gražumu atsivers Anykščių šilelis, Šventosios upės vingiai, aplink besidriekiančios
lygumos. Šalia lajų tako yra informacinis
centras, kurio ekspozicija pasakoja, kas
auga ir gyvena Anykščių šilelyje. Norintys dar išsamiau susipažinti su Antano
Baranausko apdainuotu šileliu, jo biologine įvairove taku keliauti gali su gidu.
Medžių lajų taku rekomenduojame pasivaikščioti visais metų laikais ir iš aukštai
stebėti metų laikų ciklo atspindį gamtoje.
Bokšte įrengtas keltuvas, tad pramoga
gali naudotis ir neįgalieji.
Darbo laikas:
Kasdien 10:00–19:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.484978,
25.060241.
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REGYKLOS
8 Apžvalgos bokštas
Bijeikių kaime
Bokštas stovi ant 163 m virš jūros lygio iškilusios
kalvos, stūksančios Bijeikių kaime. Nuo 15 m
aukštyje esančios apžvalgos aikštelės atsiveria
įspūdinga Rubikių ir Dusyno ežerų panorama,
galima įžvelgti trijų bažnyčių (Debeikių, Leliūnų ir
Alantos) bokštus, Bijeikių piliakalnį, Storių kalvas.
Koordinatės
(WGS) 55.485534, 25.261263.

9 Apžvalgos aikštelė Anykščių
Šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčios bokšte
Ši bažnyčia iš kitų Lietuvos bažnyčių
išsiskiria ne tik savo aukščiu (aukščiausia Lietuvos neogotikinė dvibokštė bažnyčia – 79 m), bet ir apžvalgos aikštele,
įrengta bažnyčios bokšte, 33 m aukštyje. 186 laipteliais užkopus į bokštą
galima pasigrožėti nuostabia Anykščių
apylinkių panorama, sužinoti bažnyčios
ir matomų vietovių istoriją. Vasarą aikštelėje esančiu monokliu įdomu pasižvalgyti ir po atokesnes nuo bokšto atsiveriančias apylinkes.
Darbo laikas:
gegužės–spalio mėn.
I–VII 10:00–18:00 val.,
lapkričio–balandžio mėn.
I–IV 10:00–17:00 val.,
V–VI 10:00–16:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.524178 25.102075.
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AKMENYS
10

Puntuko akmuo

Gamtos ir kultūros vertybė –
Puntuko akmuo – stūkso Anykščių
šilelio kraštovaizdžio draustinyje. Tai antras pagal dydį akmuo
Lietuvoje. Puntuko ilgis – 6,9 m,
plotis – 6,7 m, aukštis – 5,7 m
(iš jų – 1,5 m žemėje ), svoris –
265 t. Puntuko akmuo – tai rapakivio (granito struktūrinė atmaina)
luistas, ledynų atneštas prieš
14–20 tūkst. metų iš Suomijos, per
paskutinįjį (Nemuno) ledynmetį.
Puntukas lankytojus domina ne tik
kaip įspūdingas geologijos paminklas ar legendomis apipintas mitologinis akmuo – jis tapo legendinių
lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio
Girėno įamžinimo vieta. Vokiečių
okupacijos metais, 1943 m. viduvasarį, skulptorius Bronius Pundzius Puntuko akmenyje baigė kalti
Atlanto vandenyną perskridusių
S. Dariaus ir S. Girėno bareljefus
bei jų testamento žodžius. Akmuo
priskirtas prie valstybinių geologinių gamtos paminklų 2000 m.
Koordinatės (WGS) 55.484224,
25.059657.

11 Akmuo Puntuko brolis
Tinka šis akmuo Puntukui į brolius: jeigu atkastum žemes, savo dydžiu galėtų
varžytis su Puntuku. Akmens ilgis –
6 m, plotis – 4,7 m, aukštis nuo žemės
paviršiaus – 1,7 m. Luitas plokščias,
įspūdingas. Vienas Puntuko brolio kraštas įskilęs, tad akmuo panašus į prasižiojusį, suakmenėjusį žvėrį. Puntuko
brolis dažnai lankomas, nes guli Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje.
Rašytojas A. Vienuolis pasakodavo,
kad prie Puntuko brolio buvusi senovės
lietuvių šventykla. 1964 m. šis akmuo
paskelbtas gamtos paminklu, 1985 m.
priskirtas prie respublikinės reikšmės
valstybinių geologinių gamtos paminklų.
Koordinatės (WGS) 55.509391, 25.071159.
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AKMENYS
12 Pavarių akmuo
Antžeminė riedulio dalis
apgludinta, bet nepraradusi kampuotumo. Žemės – paviršiaus – atžvilgiu ypač statūs du akmens
šonai, o viršus plokščias.
Riedulio matmenys (virš
žemės esančios dalies):
aukštis – 2 m, ilgis –
4,35 m, plotis – 3,89 m.
Didžiausia horizontali
apimtis yra 13,8 m. Riedulį sudaranti uoliena yra
juosvai rudas granitas su
biotitu, kitaip dar vadinamas rapakiviu. 1964 m.
šis akmuo buvo paskelbtas respublikinės reikšmės
geologijos paminklu.
Koordinatės (WGS) 55.565243,
25.104307.

13 Marčiupio akmuo
Tai rausvo, stambiagrūdžio granito, ovalios formos į viršų kiek
smailėjantis granito riedulys.
Kadangi akmuo pūpso karklyne,
šlapioje vietoje, tai, matyt, didelė
jo dalis nuskendusi dumblynėje.
Legenda pasakoja, kad būta vestuvių, o jaunikio tėvai nenorėję
marčios. Tad pro tą vietą, kur
dabar stūkso akmuo, važiuojant
jaunavedžiams, uošviai marčią
prakeikė ir ji virto akmeniu. Kita
legenda byloja, kad per Anykščių
šilelį tekančiame Marčiupio upelyje
yra akmuo, nuo kurio į vandenį
įkrito ir paskendo neturtingas
smuikininkas ir jo sužadėtinė bajoraitė. 2000 m. akmuo įrašytas
į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą
(mitologinių vietų sąrašą).
Koordinatės (WGS) 55.506303,
25.098875.
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PILIAKALNIAI
14 Šeimyniškėlių (Vorutos)
piliakalnis
Šį, vieną didžiausių ir įspūdingiausių Aukštaitijos piliakalnių supa du
gilūs slėniai, kuriais teka Vorelio
ir Volupio upeliai. Kai kurie istorikai mano, jog būtent čia stovėjusi
karaliaus Mindaugo Vorutos pilis.
Šiandien tai plačiausiai tyrinėtas
piliakalnis Lietuvoje ir vienas plačiausiai tyrinėtų visame Rytų Pabaltijyje. 1990 m. pradėti piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai. Per
11 tyrinėjimo sezonų rasta individualių metalinių, akmeninių, molinių dirbinių, keramikos šukių, apie
1 000 gyvulių kaulų, 51 stulpavietė, 3 sudegusios krosnys, medinių
tvirtinimų liekanų, žalvarinė pinta
apyrankė, arbaletinių strėlių antgalių, darbo įrankių, geležinių ir
žalvarinių svarelių, molinių puodų,
sidabrinis pakabukas – kryželis.
Koordinatės (WGS) 55.545141,
25.139923.

15 Liudiškių piliakalnis
Tyrimai rodo, kad III–V a. čia stovėjusi
medinė gynybinė pilis. Miškas išraižytas
gilių erozinių kalvų. Piliakalnis įrengtas
kalvų masyvo, sudarančio Šventosios
viršutinės terasos pakraštį, vadinamo
Aruodais, aukščiausioje vietoje, nedidelėje atskiroje kalvoje. Aikštelė ovalo
formos, plokščia. Piliakalnio šlaitai
statūs, nuo 6 m (šiaurėje) iki 17 m
(pietuose) aukščio. 1990 m. piliakalnį
tyrė Lietuvos istorijos institutas (vadovas Gintautas Zabiela). Padarius piliakalnio aikštelės rytinės dalies ir šlaito
pjūvį, rastas iki 20 cm storio kultūrinis
sluoksnis su brūkšniuotąja ir grublėtąja
keramika bei moliu drėbtos medinės
užtvaros, kurios vidinėje pusėje buvo
akmenų grindinys, liekanomis. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pirmąja puse.
Koordinatės (WGS) 55.508718, 25.133876.
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PILIAKALNIAI
16 Bijeikių piliakalnis
Piliakalnis – tai šiaurės pietų kryptimi
stūksanti pailga kalva, kurią iš vakarų ir šiaurės juosia Rubikių, iš rytų –
Dusyno ežerai. Šiaurinėje piliakalnio
pašlaitėje, rytinėje papėdėje, Dusyno
ežero vakarinėje pakrantėje buvusi
senovinė gyvenvietė. 1943 m. Burbiškio pradžios mokyklos mokytojo
A. Grigo vadovaujami vietos gyventojai šiauriniame piliakalnio šlaite
iškasė nedidelę perkasą ir rado iki
1,5 m storio kultūrinį sluoksnį. Piliakalnio žvalgomuosius archeologinius
tyrimus 1969 m. ir 1974 m. atliko
Lietuvos istorijos institutas. Pietryčių ir šiaurės vakarų papėdėje rasta
senovės gyvenvietės žymių, lipdytų
lygiu ir grublėtu paviršiumi puodų
šukių. Radinius saugo Lietuvos nacionalinis muziejus.
Koordinatės (WGS) 55.488637, 25.265419.

17 Piliakalnio
piliakalnis
Šio piliakalnio šlaitai nuolaidūs, tik nuo ežero pusės
šlaitas gana status ir yra
apie 8 m aukščio. Aikštelė neišsiskiria ir susilieja
su nuolaidžiais šlaitais, ji
ovali, pailga šiaurės vakarų ir pietryčių kryptimi.
Piliakalnis palyginti ilgai
buvo ariamas, suardytas,
pradeda užaugti. Apie
2003 m. aikštelėje pastatytas akmeninis paminklas.
1969 m. piliakalnį žvalgė
Lietuvos istorijos institutas,
1974 m. – Mokslinė metodinė taryba. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio
pradžia.
Koordinatės (WGS) 55.518251,
25.297403.

18

18 Buivydų piliakalnis
Datuojamas I tūkstantmečio viduriu–
II tūkstantmečio pradžia. Iš pietų, rytų
ir vakarų jį juosia gilus upelio slėnis,
iš šiaurės siekia dirbami laukai. Šlaitai
statūs, 13 m aukščio. Aikštelė buvo
ariama, paskui apaugo medžiais, kurie
XXI a. pradžioje buvo iškirsti. 1969 m.
Lietuvos istorijos institutas atliko Buivydų piliakalnio žvalgomuosius archeologinius tyrimus (vadovas A. Tautavičius).
Tuo metu aikštelėje buvo rasta lipdytos
brūkšniuotu paviršiumi keramikos, o
piliakalnio viduje – akmenų grindinių
liekanų. Piliakalnio teritorija papildomai
tyrinėta 1975 m. ir 1982 m., o 1999 m.
krūmais beužželiantis piliakalnis vietinių
žmonių iniciatyva buvo išvalytas.
Koordinatės (WGS) 55.461834, 25.317679.

19 Palatavio piliakalnis
Aikštelė beveik apvali, 30–33 m skersmens,
kiek iškilusiu viduriu. Aikštelės šiaurvakarinės
dalies pakraštyje, nuo piliakalniui nepanaudotos
aukštumos pusės, supiltas pusmėnulio formos
pylimas žemėjančiais kraštais. Piliakalnio šlaitai
statūs, iki 15 m aukščio. Piliakalnis atrastas
1997 m. pagal kraštotyrininko Raimundo Guobio surinktą informaciją. Archeologas Gintautas
Zabiela, tais pačiais metais žvalgydamas piliakalnį, aikštelėje vietomis aptiko pilką kultūrinį
sluoksnį su degintais akmenimis, o su metalo
detektoriumi rado 3 metalinius dirbinius. Pagal išorę ir radinius Palatavio piliakalnis datuojamas XIII–XIV a. Remiantis rašytiniais šaltiniais, jis siejamas su Mindaugo pilimi Latava, kurioje Mindaugas 1253 m. ir 1260 m. išdavė du donacinius aktus. Kadangi 1253 m. aktas išduotas karūnavimo proga, piliakalnis taip pat siejamas su Mindaugo karūnavimo vieta.
Koordinatės (WGS) 55.58272, 25.0128.

20 Rubikių piliakalnis
Šis piliakalnis stūkso Pertako (Piliakalnio)
saloje, esančioje 60 m nuo Rubikių ežero
šiaurinio kranto, pietrytinėje dalyje iškilusioje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės
rytų ir pietvakarių kryptimi, 27 × 18 m
dydžio. Šlaitai statūs, iki 7 m aukščio. Sala
apaugusi lapuočiais medžiais. Piliakalnis
datuojamas I tūkstantmečiu.
Koordinatės (WGS) 55.525094, 25.525094.
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ATODANGOS
21 Vetygalos atodanga
Atodanga dar vadinama Žėbos
kalnu, nes ji sudaro pietinę
420 m ilgio Žėbos kalno dalį. Tai
viena didžiausių ikikvarterinių
darinių atodangų Lietuvoje. Ji yra
20–30 m aukščio ir 25 m pločio.
Pasak geologų, tai unikali atodanga – tarsi atversta Anykščių
krašto gamtos istorijos knyga,
kurioje matomi ikiledyniniai, apie
400 mln. metų senumo sluoksniai, sudaryti iš šviesaus kvarco
ir žėručio smėlio. Sluoksniuose
aptinkama šarvuotų žuvų liekanų,
kurių amžius yra 300–350 mln.
metų. Šios žuvys (Asterolepis
radiata Rohon) yra menkai išsivysčiusios, be skeleto. Jos įrašytos į Lietuvos rekordų knygą
(1993 m.) kaip seniausios mūsų
šalyje rastos žuvys. Vetygalos
atodanga yra gamtos geologinis
paminklas nuo 1964 m.
Koordinatės (WGS) 55.454821,
25.001936.

22 Variaus atodanga
Tai Variaus upelio (kuriam pavadinimas
duotas pagal vario atspalvio vandens
spalvą) paplautas beveik 15 m aukščio
skardingas dešinysis šlaitas. Atodangos
ilgis palei Variaus upelį yra apie 26 m.
Variaus atodangos kvartero storymei
būdingos ledyno sustumtos ir suraukšlėtos nuogulos. Remiantis sporų ir žiedadulkių tyrimų duomenimis, galima teigti,
kad Variaus atodangos apatinėje dalyje
slūgsantis anglingas kvarcinis smėlis susiklostė apatiniame miocene (maždaug
prieš 5 mln. metų), o virš jo esantis ir
žiedadulkių neturintis baltas kvarcinis
smėlis susisluoksniavo gerokai vėliau –
vėlyvajame pleistocene (maždaug prieš
12 tūkst. metų) ar net kvartero pradžioje (dabartiniame Žemės vystymosi
periode). Tai geologinis gamtos paveldo
objektas.
Koordinatės (WGS) 55.577606, 25.110361.
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23 Daumantų atodanga
Unikali, tris geologinius sluoksnius atverianti
atodanga. Apatinėje dalyje atsidengia viršutinio
devono smiltainis ir neogeno periodo kvarcinio
smėlio sluoksniai – svarbiausias Anykščių rajono
gelmių turtas. Nuo maždaug 300 m ilgio ir 27 m
aukščio stataus dešiniojo Šventosios upės šlaito
atsiveria įspūdingas gamtovaizdis. Čia įrengti
laiptai, takai, apžvalgos aikštelė, pastatyta prieplauka, sutvarkyti du iš žemių trykštantys šaltiniai. Upės šlaite galima apžiūrėti slūgsančius
devono, neogeno bei kvartero–prepleistoceno ir
pleistoceno uolienų sluoksnius. Informaciniame
stende pateikta išsami informacija apie juos.
Valstybės saugomu gamtos paveldo objektu
Daumantų atodanga paskelbta 2013 m.
Koordinatės (WGS) 55.445971, 24.984917.

24 Šlavės atodanga
2007 m. Šlavės atodanga saugomu valstybiniu
geologijos gamtos paveldo objektu paskelbta
siekiant išsaugoti čia atsiveriančias kvartero ir
neogeno periodų uolienas. Šlavės slėnis – tai
vienintelė vieta Lietuvoje ir Baltijos bei Skandinavijos šalyse, kur rasta seniausio tarpledynmečio, vadinamo Šlavės vardu, nuosėdų.
Atodanga yra 19 m aukščio, jos ilgis – 66 m.
Šlavės slėnio šlaituose susiformavę trijų geologinių sistemų – devono, neogeno ir kvartero – dariniai. Čia randama dar priešledyninio
kvartero nuosėdų, kai Skandinavijos kalnuose
pradėjo formuotis ledynas.
Koordinatės (WGS) 55.501244, 25.078849.

25 Vildžiūnų (Virintos)
atodanga
Valstybės saugomu geologiniu gamtos
paveldo objektu atodanga paskelbta
2007 m. Atodangos skardžio (daug
kur stataus it siena) aukštis – apie
10 m, ilgis palei upės vingį – iki 50 m.
Vildžiūnų atodangą sudaro vėlyvojo
devono Šventosios svitos dalies ir
kvartero nuosėdinės uolienos.
Koordinatės (WGS) 55.45273, 25.010763.
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SAUGOMI MEDŽIAI
26 Pavarių liepa
Ši mažalapė liepa yra rajono savivaldybės saugomas gamtos
paveldo objektas. Jos aukštis – 20 m, o kamieno apimtis –
4,70 m. Kamienas šakojasi į šešias didžiules šakas. Liepos
lajos aukštis yra 12 m, o plotis – 16 m.
Koordinatės (WGS) 55.565709, 25.106883.

27 Žažumbrio ąžuolas
Anykščiuose šis ąžuolas sulaukia didžiausio dėmesio. Ne vienam
iki Rubikių Anykščių siauruoju geležinkeliu keliaujančiam žmogui teko išlipti ir pabūti prie Žažumbrio ąžuolo, lankytis prie jo
įrengtoje poilsiavietėje. Vienkamieniam medžiui daugiau kaip
200 metų. Tai Anykščių rajono savivaldybės saugomas gamtos
paveldo objektas. Ąžuolo aukštis yra 24 m, o kamieno apimtis
1,3 m aukštyje – 5,37 m.
Koordinatės (WGS) 55.52297, 25.16887.

28 Elmės šešiakamienis ąžuolas
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 jis 30 cm aukštyje nudžiūvęs. Tai Anykščių
rajono savivaldybės saugomas gamtos paveldo objektas.
Koordinatės (WGS) 55.570194, 25.152827.

29 Šventieji ąžuolai
Kadaise šalia Puntuko akmens žaliavo Šventųjų ąžuolų giraitė.
Apie šiuos ąžuolus sukurta daugybė legendų, čia buvo kūrenami aukurai ir aukojamos aukos dievams, meldžiamasi ir kabinami kryželiai. Apie šventuosius ąžuolus rašė literatūros klasikai
A. Baranauskas ir A. Vienuolis-Žukauskas. Iki mūsų dienų išliko
du Šventieji ąžuolai, 1990 m., praūžus vėtrai, vienas ąžuolas
išlūžo. Anykščių girininkijos eigulys A. Urbšys kartu su R. Nečiūnu jį atsodino. Šventieji ąžuolai – Anykščių rajono savivaldybės
saugomas botaninis gamtos paveldo objektas.
Koordinatės (WGS) 55.48299, 25.056993.
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30 Variaus ąžuolas
Šis, Variaus botaniniame draustinyje augantis medis
yra vienas storiausių regioninio parko ąžuolų. Medžio
aukštis – 21 m, apimtis – 5,13 m. Maždaug 3 m aukštyje ąžuolo kamienas šakojasi į 2 dalis. Anykščių rajono savivaldybės saugomas gamtos paveldo objektas.
Koordinatės (WGS) 55.5609, 25.09013.

31 Buivydų uosis
Išskirtinio amžiaus ir išvaizdos uosis auga Buivydų piliakalnio teritorijoje. Anykščių rajono savivaldybės saugomo medžio aukštis – 19 m, kamieno apimtis – 3,95 m. Išskirtinumo medžiui suteikia apatinėje šlaito pusėje iš medžio šaknų
susidaręs vientisas skydas, užimantis apie 8 m² plotą.
Koordinatės (WGS) 55.462236, 25.319019.

32 Uoksinė pušis
Medis auga Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje. Pušies aukštis siekia 24 m, kamieno apimtis – 2,28 m. Medyje žioji daugiau kaip 20 drevių.
Tai Anykščių rajono savivaldybės saugomas botaninis
gamtos paveldo objektas.
Koordinatės (WGS) 55.50731, 25.07603.

33 Pušis Šventosios
pažintiniame take
Šios Anykščių rajono savivaldybės saugomos pušies
aukštis siekia 29,5 m. Pirmo
kamieno apimtis yra 3,15 m,
o antro – 2,05 m. Pastarasis
šakojasi dar į 4 dalis.
Koordinatės (WGS) 55.50038,
25.06862.
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ŠALTINIAI
34 Šaltinis Karalienės liūnas
Vienas didžiausių gėlo vandens šaltinių, pavadinimu Karalienės liūnas, Lietuvoje telkšo
stataus Šventosios dešiniojo šlaito papėdėje. Vandens perteklius iš šaltinio nuteka į
Šventosios upę mažu, į griovį panašiu upeliu. Dabar šaltinis primena ežerėlį ar kūdrą.
Karalienės liūno plotas yra apie 0,7 ha, gylis
siekia iki 3 m. Liūnas dėl savo gylio ir nuolatos į paviršių besiveržiančio vandens net šalčiausiomis dienomis neužšąla, toje vietoje,
kur trykšta vanduo, lieka akivaras. Šį šaltinį
iš visų pusių supa miškas, todėl čia visada
tylu ir ramu. Karalienės liūnas garsėja ne tik
savo dydžiu, bet ir legendomis. Pasakojama,
kad į jo gelmes nugarmėjusi karalienė kartu
su savo karieta, varoma obuolmušių žirgų.
Kita legenda byloja, kad vaidilutė kūreno
deivės Mildos aukurą ir nusiskandino, nes
nenorėjo krikštytis.
Koordinatės (WGS) 55.491425, 25.058299.

35 Kavarsko tufų
(suakmenėjusių klinčių),
arba Šv. Jono Krikštytojo,
šaltinis
Šaltinis išteka sufoziniame cirke,
kuris yra Šventosios upės slėnio
dešiniojo šlaito viršutinėje dalyje.
Šioje šaltinio įduboje ir jos pakraščiais nuolat sunkiasi kalcio druskų
prisotinti atitekantys vandenys,
susidaro sąlygos formuotis tufams,
dar vadinamiems gėlavandeniais karbonatais. Kalcio junginių prisodrintas vanduo – pagrindinis veiksnys,
lemiantis tufų susidarymą. Nuo seno
tikima suakmenėjusių klinčių šaltinio
vandens gydomąja galia, manoma,
kad jis suteikia energijos, stiprybės,
gydo žaizdas. Į šaltinį vanduo srūva
septyniais upeliais, šaltinio vandeniui
sutekėti įrengtas akmeninis šulinėlis.
Vandenį žmonės geria, juo prausiasi.
Prie šaltinio yra šv. Jonui Krikštytojui
skirtas koplytstulpis.
Koordinatės (WGS) 55.431572, 24.928836.
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ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS PAMINKLAI,
SODYBVIETĖS
36 Anykščių dvarvietė
ir senovės gyvenvietė
Pirmą kartą dvaras paminėtas XV a.
viduryje. Tuomet jis priklausė didžiajam kunigaikščiui. Nuo XV a. antrosios pusės dvaras buvo nuomojamas
Astikams, Ostrochoviciams, Hlebavičiams ir kitoms bajorų giminėms.
Ankstyviausi dvaro inventoriai datuojami 1773 m. Po 1831 m. sukilimo
dvaras pateko valstybės žinion. 1864–
1874 m. jo teritorijoje pastatyta mūrinė stačiatikių cerkvė. Dvaro pastatai
sunyko greičiausiai XIX a. pabaigoje.
Dvarvietė užima 4,72 ha teritoriją.
Koordinatės (WGS) 55.529263, 25.119472.

37 Burbiškio dvaras
Vaizdingame Anykštos upės kairiajame krante iš tolo akį
traukia stilingi rūmai – XIX a. architektūros paminklas,
neoklasicizmo epochos perlas, užburiantis subtilumu ir elegancija. Grakščiai prigludęs parkas, kuriame išlikę daugiau
kaip 30 rūšių medžių ir krūmų, įsilieja į kraštovaizdžio peizažą lyg išpuoselėta ramybės oazė. Burbiškio dvaro rūmai,
1853 m. pastatyti Lietuvos ir Lenkijos didikų Venclovavičių
giminės, tebėra vieni gražiausių Anykščių krašte. Galima
užsisakyti ekskursiją ir nuodugniau susipažinti su dvaro
istorija, išvysti dvaro kambarius, sales ar kurį laiką pasėdėti
dvare veikusios pradinės mokyklos suole. Gidas supažindins
su dvariškių gyvenimo istorijomis ir paskalomis, pakvies į
apžvalgos bokštą ir kitas įspūdingas dvaro erdves.
Darbo laikas:
III–VII 11:00–20:00 val.,
ekskursijos vyksta
III–VII 13:00 val., 15:00 val. ir 17:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.501558, 25.216622.
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ARCHITEKTŪROS IR URBANISTIKOS PAMINKLAI,
SODYBVIETĖS
38 Pavirinčių III
dvaro sodyba
Žinių apie Pavirinčių
dvarą esamą nuo XVI a.
pabaigos. Manoma, kad
XVI a. pabaigoje buvo keli
Pavirinčių dvarai. Dvaro
sodybos fragmentai įrašyti į Lietuvos Respublikos
kultūros vertybių registrą
kaip turintys architektūrinę ir kraštovaizdinę vertę.
Koordinatės (WGS) 55.437998,
25.047888.

39 P. Biržio (Pupų Dėdės) sodybvietė
ir paminklinis akmuo
P. Biržio, geriau žinomo kaip Pupų Dėdės, gimtoji sodybvietė, kur dar išlikusi viena obelis,
paženklinta paminkliniu akmeniu su memorialine lenta (1989 m.). Pupų Dėdė – estrados
artistas, humoristinių ir satyrinių kupletų atlikėjas, su armonika jis išvaikščiojo visą Lietuvą.
Nutapė daug paveikslų, įdainavo ir įgrojo 31 patefono plokštelę.
Koordinatės (WGS) 55.500648, 25.130846.

40 „Laimės žiburys“ –
lietuvių literatūros
klasiko Jono Biliūno
kapas ir paminklas
ant Liudiškių kalvos
Jonas Biliūnas mirė 1907 m. Zakopanės miestelyje, Tatrų kalnų papėdėje (dabartinė Lenkija). 1953 m.
J. Biliūno palaikai iš Zakopanės
buvo perlaidoti ant Liudiškių kalvos. 1958 m. virš kapo iškilo 14 m
aukščio architekto Vytauto Gabriūno
paminklas-monumentas iš tašytų
apylinkėse surinktų akmenų. Stebuklinėje pasakoje „Laimės žiburys“
rašytojas pasakoja apie švytintį
stebuklingą užrašą, pasirodžiusį ant
aukšto stataus kalno viršūnės: tas,
kuris užlips ant to kalno ir ranka pasieks užrašą, visus žmones padarys
laimingus, o pats pavirs akmeniu.
Koordinatės (WGS) 55.511958, 25.122928.
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41 Dainuvos nuotykių slėnis
Čia jūsų laukia lengvos ir sudėtingos lipynių
trasos nuo medžio ant medžio. Šešios skirtingo sudėtingumo trasos įrengtos iki 13 m
aukštyje, tad kiekvienas lankytojas galės
rinktis trasą pagal savo fizinį pasirengimą.
Polėkio malonumą pajusite išbandę skrydį per
Šventąją, kurio bendras ilgis – daugiau kaip
300 m. Yra įrengta ir mažylių trasa 6–11 metų
vaikams. Suteikiama profesionali alpinizmo
įranga ir kvalifikuotų instruktorių pamokos.
Darbo laikas:
gegužės–spalio mėn. I–VII 10:00–19:00 val. (lapkričio–balandžio mėn. – iš anksto susitarus).
Koordinatės (WGS) 55.51408, 25.08308.

42 Kalnų slidinėjimas
Ant Kalitos kalno žiemą įrengiamos 4 trasos,
kurių ilgis yra nuo 200 iki 400 m. Šaltuoju metų
laiku čia taip pat veikia Sniego parkas su atskiru keltuvu, kuriame savo jėgas gali išbandyti
ekstremalų poilsį mėgstantys lankytojai. Veikia
5 keltuvai (atskiru keltuvu keliami tik vaikai ir
pradedantieji). Neturintys slidinėti reikalingos
įrangos ją visada gali išsinuomoti vietoje. Sušilti prie arbatos puodelio ar atsipūsti jauku lauko
kavinėje arba patogiose šildomose patalpose
lankytojų centre.
Darbo laikas:
I–V 13:00–21:00 val., VI 10:00–21:00 val., VII 10:00–20:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.525342, 25.125668.

43 Vasaros rogučių trasa
Tai vienintelė tokio pobūdžio pramoga
mūsų šalyje. Trasą sudaro 5 posūkiai,
tramplinas ir kilpa, kuriuos įveiksite
skriedami 40 km/val. greičiu. Beveik
500 m ilgio trasa su linksmaisiais kalneliais padovanos pliūpsnį gerų emocijų ir
neišdildomų įspūdžių. Rogučių trasa veikia tiek vasarą, tiek žiemą.
Darbo laikas:
I–V 10:00–19:00 val., VI 10:00–20:00 val.,
VII 10:00–19:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.525342, 25.125668.
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44 Labirintų parkas
Tai puiki pramoga įvairaus amžiaus
lankytojams. Čia galima išbandyti savo laimę ir orientavimosi
įgūdžius. Labirintų parką sudaro
3 skirtingi karklų labirintai ir kukurūzų labirintas. Parke taip pat rasite
užkandinę, batutą, apžvalgos aikštelę medyje, vaikų žaidimo aikštelę, vandens kamuolį, šaudyklą.
Darbo laikas:
gegužės–lapkričio mėn.
I–VII 10:00–20:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.480099, 25.080558.

45 Žirginio sporto klubas „Origonas“
Klubas kviečia jodinėti grakščiais žirgais gražiomis Anykščių apylinkėmis, miško takeliais, vedančiais vaizdinga Šventosios upės pakrante.
Dėl apsilankymo reikia susitarti iš anksto:
Tel. +370 686 35 255
Koordinatės (WGS) 55.572922, 25.08782.

46 Žirginio sporto klubas „Vilartas“
Klubas siūlo jodinėti jaukiais miško takeliais, slėniais palei upę. Galimos edukacinės programos,
karietos ar rogių nuoma, fotosesijos su žirgais,
įvairios šventės.
Dėl apsilankymo reikia susitarti iš anksto:
Tel. +370 618 84 810
Koordinatės (WGS) 55.577175, 25.075694.

47 Anykščių kartodromas
Čia galima ekstremaliai praleisti laiką – pasivažinėti galingais pramoginiais kartingais.
Kartodrome įrengtos 3 trasos: pramoginė,
sportinė ir vaikų. Taip pat galima pasivažinėti vieninteliais Lietuvoje minibagiais-bokartais. Jie gerokai didesni už kartingus.
Darbo laikas:
gegužės–rugsėjo mėn. I–IV 10:00–19:00 val.,
V–VI 10:00–20:00 val., VII 10:00–19:00 val.,
spalio–balandžio mėn. I–VII 11:00–16:00 val.
Darbo laikas gali būti derinamas individualiai.
Koordinatės (WGS) 55.518735, 25.070052.
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48 Anykščių „Vyno kelias“
Seniausia rytinio Baltijos regiono
vyno gamykla „Anykščių vynas“
gamina obuolių, juodųjų serbentų,
vyšnių, aronijų vyną iš vietinių,
natūralių žaliavų. „Vyno kelias“ –
tai smagi ekskursija, kurios metu
paragausite kulinarinio paveldo
ženklą turinčio vyno „Voruta“ ir kitų
„Anykščių vyno“ produktų.
Darbo laikas:
II–VI iš anksto susitarus.
Koordinatės (WGS) 55.524422,
25.108151.

49 Anykščių plaukimo baseinas
„Bangenis“ su mini-SPA
„Bangenyje“ Jūsų laukia pirčių ir vandens pramogų
kompleksas: 25 m plaukimo baseinas, rusiška, turkiška garų, infraraudonųjų spindulių ir garinė druskų pirtys. Taip pat galima mėgautis hidromasažiniu
baseinu, sūkurine vonia ir vandens kaskadomis.
Darbo laikas: I–V 13:00–22:00 val.,
VI–VII 10:00–22:00 val.
Koordinatės (WGS) 55.522081, 25.084125.

50 Anykščių miesto kempingas
„Po žvaigždėm“
Čia galite apsigyventi su kemperiais ir
palapinėmis. Kempingas pritaikytas dviratininkams, puiki baidarių sustojimo vieta. Taip pat čia Jūsų laukia vaikų kiemelis
ir kavos namelis. Nuostabi gamtos vieta
aktyviam ir pasyviam poilsiui. Gyventojai
į kempingą priimami kiekvieną dieną.
Koordinatės (WGS) 55.518938, 25.088949.
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10 Puntuko akmuo
7 Medžių lajų takas
24 Šlavės atodanga
29 Šventieji ąžuolai
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Maršrutai po Anykščių regioninį parką

P1. Šventosios gamtinis pažintinis takas, 8 km
Žiedinis 6–7 val. maršrutas. Maršrutas driekiasi miško keliukais ir asfaltuotu keliu.
Maršrutas prasideda Vilniaus gatvės pabaigoje: koordinatės (WGS) 55.509376, 25.086436.
Keliaukite šaligatviu vakarų kryptimi palei Anykščių šilelį, kol kairėje pusėje pamatysite
medinį ženklą „Šventosios takas“. Sukite į kairę miško keliuku ir netrukus išvysite pirmąjį
tako stendą. Pažintinį taką žymi žali skrituliai ant medžių kamienų. Iš viso take įrengta
20 stendų, kuriuose supažindinama su Antano Baranausko apdainuoto Anykščių šilelio
vertybėmis, čia augančiais augalais, vykstančiais gamtos procesais ir kt. Pažintinio tako
pabaigoje stūkso Puntuko akmuo. Toliau žingsniuokite Medžių lajų tako link. Nuo jo į šiaurę
driekiasi asfaltuotas pėsčiųjų ir dviratininkų takas. Keliaukite juo visą laiką tiesiai 3 km.
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Monumentali skulptūrinė
kompozicija A. Baranauskui
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Maršrutai po Anykščių regioninį parką

P2. Rašytojų keliais, 21 km
Vienos dienos pėsčiųjų maršrutas. Didžiąją maršruto dalį sudaro šaligatviai,
medinis takas, asfaltuotas kelias.
ARP lankytojų centras–„Laimės žiburys“. Maršruto pradžia – ARP lankytojų centre.
Išėję iš centro, J. Biliūno gatvėje sukite į dešinę ir eikite tiesiai maždaug 600 m, pasiekę
sankryžą su Liudiškių gatve, sukite į kairę. Už maždaug 1,5 km prieisite aikštelę, nuo kurios nesunkiai pasieksite „Laimės žiburį“.
„Laimės žiburys“–B. Buivydaitės memorialinis namas-muziejus. Nuo „Laimės žiburio“ atgal eikite tuo pačiu keliu maždaug 1 km, kol kairėje pusėje pasieksite K. Ladigos
gatvę. Pasukite į ją ir keliaukite tiesiai iki sankryžos su Dariaus ir Girėno gatve, vėl pasukite į kairę. Pamatysite Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios bokštus – dabar
tai jūsų orientyras, keliaukite jų link. Paėję už bažnyčios dar apie 80 m kairėje pusėje
pamatysite B. Buivydaitės memorialinį muziejų.
B. Buivydaitės memorialinis namas-muziejus–A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus. Aplankę B. Buivydaitės muziejų, grįžkite iki bažnyčios.
Šalia jos – monumentali skulptūrinė kompozicija A. Baranauskui. Nuo jos keliaukite tilto
link. Prie jo – paminklas A. Vienuoliui-Žukauskui. Perėję per tiltą, eikite tiesiai, netrukus
pasieksite A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų.
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus–Niūronys. Aplankę muziejų, atgal grįžkite tiltu, perėję jį, leiskitės žemyn į Viešojo turizmo, aktyvaus
poilsio ir sveikatingumo taką, besidriekiantį palei Šventosios kairįjį krantą, ir keliaukite į
užtvankos pusę. Šiuo taku palei upę žingsniuokite maždaug 2,6 km iki pat jo pabaigos.
Pasibaigus takui, prieisite Šeimyniškėlių gatvę, joje sukite kairėn – iki Niūronių maždaug
4,5 km. Pakeliui siūlome aplankyti J. Biliūno sodybą-muziejų.
Niūronys–ARP lankytojų centras. Apsilankę Niūronyse, atgal grįžkite tuo pačiu keliu
iki Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo tako. Pasukę į jį, keliaukite maždaug
1,7 km, kol pasieksite tiltelį per Anykštos upę, šalia stovi informacinis stendas. Tilteliu
neikite, o sukite į kairėje prasidedantį keliuką, kilkite į kalną ir netrukus dešinėje išvysite
ARP lankytojų centrą – čia maršruto pabaiga.
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ARP ribos
Pėsčiųjų trasa

Maršrutai po Anykščių regioninį parką

P3. Palei siaurąjį geležinkelį, 12,5 km
Žiedinis pusdienio pėsčiųjų maršrutas. Maršrutas eina palei siaurojo geležinkelio bėgius,
asfaltuoto kelio kelkraščiu ir šaligatviais.
Siauruko stotis–„Laimės žiburys“. Maršrutas prasideda Anykščių siaurojo geležinkelio stotyje. Keliaukite į rytų pusę palei bėgius maždaug 4,3 km iki įspūdingo Žažumbrio
ąžuolo, šalia yra poilsiaviečių atsipūsti. Nuo ąžuolo toliau žingsniuokite į rytus palei bėgius maždaug 1 km iki geležinkelio sankryžos su keliuku. Laikykitės dešiniau ir netrukus
pasieksite asfaltuotą kelią. Pasukite į dešinę ir keliaukite Anykščių link maždaug 4 km.
Pasiekę T formos sankryžą ir pasukę į kairę, už 300 m prieisite aikštelę, nuo kurios nesunkiai pasieksite J. Biliūno kapą – „Laimės žiburį“. Netoliese ir Liudiškių piliakalnis.
„Laimės žiburys“–ARP lankytojų centras. Keliaukite Anykščių link maždaug 1,5 km.
T formos sankryžoje sukite į dešinę, maždaug už 600 m pasukite į kairę – čia ARP lankytojų centras, siūlome aplankyti ekspoziciją.
ARP lankytojų centras–siauruko stotis. Paėję J. Biliūno gatve šiaurės kryptimi dar
maždaug apie 100 m, pamatysite siauruko bėgius. Pasiekę bėgius, sukite į kairę ir grįžkite iki stoties.

Rankinė drezina

Poilsiavietėje šalia Žažumbrio ąžuolo
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Maršrutai po Anykščių regioninį parką

D1. Senieji parko medžiai
Pažinti Anykščių regioninio parko medžius siūlome etapais. Etapinių maršrutų pradžia ir pabaiga –
ARP lankytojų centras.
ARP
ARP
ARP
ARP

lankytojų
lankytojų
lankytojų
lankytojų

centras–Elmės ąžuolas, 14 km
centras–Anykščių šilelio saugomi medžiai, 14,4 km
centras–Pavarių liepa ir Variaus ąžuolas, 16 km
centras–Žažumbrio ąžuolas ir Buivydų uosis, 45 km

ARP lankytojų centras–Elmės ąžuolas. Maršrutas driekiasi mediniu taku, asfaltuotu keliu, žvyrkeliu, miško keliukais.
Nuo ARP lankytojų centro keliaukite link J. Biliūno gatvės ir sukite į kairę. Važiuokite
maždaug 900 m, tada sukite į kairę Niūronių link. Už maždaug 1,5 km sukite Lašinių
kaimo link ir važiuokite tiesiai apie 2,5 km. Pasiekę sankryžą (orientyras prie posūkio į
dešinę – ženklas, įspėjantis atsargiai elgtis su ugnimi miške), važiuokite į dešinę ir, laikydamiesi dešiniau, keliaukite maždaug 1,7 km miško keliu. Pasieksite miško aikštelę, nuo
čia laikykitės dešiniau ir vesdamiesi dviračius netrukus išvysite įspūdingą šešiakamienį
Elmės ąžuolą. Atgal grįžkite tuo pačiu keliu.

Elmės šešiakamienis ąžuolas

37

Maršrutai po Anykščių regioninį parką

Žažumbrio ąžuolas

Variaus upelis

38

D1. Senieji parko medžiai
ARP lankytojų centras–Anykščių šilelio saugomi medžiai.
Maršrutą sudaro medinis takas, asfaltuotas kelias, miško keliukai.
ARP lankytojų centras–Šventosios takas. Keliaukite tarp lankytojų centro ir cerkvės einančiu akmenimis grįstu keliu tiesiai, pasiekę žvyrkelį, pasukite į kairę. Kairėje kelio
pusėje stūkso dideli akmenys, keliaukite palei juos apie 100 m. Privažiuosite kelio su
akmenimis posūkį į kairę, nesukite, kelionę tęskite tiesiai – lauko keliuku. Netrukus pasieksite Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo taką. Sukite į kairę ir keliaukite taku iki jo pabaigos, maždaug 3,5 km. Užsivedę dviračius į kalną ir truputį pavažiavę
tiesiai, dešinėje dairykitės medinio ženklo „Šventosios takas“. Toliau kelionę tęskite, kaip
aprašyta maršrute P1 (29 p.). Grįžę iki Vilniaus gatvės, nusileiskite į Viešojo turizmo,
aktyvaus poilsio ir sveikatingumo taką ir juo važiuokite iki ARP lankytojų centro.
ARP lankytojų centras–Pavarių liepa ir Variaus ąžuolas.
Maršrutą sudaro medinis takas, asfaltuotas kelias, žvyrkelis, miško keliukai.
Pasiekę Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo taką (žr. ARP lankytojų centras–saugomi Anykščių šilelio medžiai), sukite į dešinę ir keliaukite taku maždaug
1,7 km iki jo pabaigos. Privažiavę Šeimyniškėlių gatvę, sukite į kairę ir minkite 3 km iki
nuorodos link Pavarių akmens, pasukite į dešinę. Kairėje keliuko pusėje Pavarių akmuo,
dešinėje, už maždaug 130 m, – Pavarių liepa. Grįžkite į pagrindinį kelią ir keliaukite
dar maždaug 500 m, pravažiavę tiltą, iš karto sukite į kairę. Važiuokite visą laiką tiesiai
miško keliuku, kol pasieksite Šventosios upę. Kadangi vasarą čia gana aukšta augalija,
iki Variaus ąžuolo siūlome vestis dviračius ir naudotis navigacijos priemonėmis. Aplankę
ąžuolą ir grįžę iki pagrindinio kelio, sukite į dešinę ir keliaukite atgal tuo pačiu keliu iki
lankytojų centro.
ARP lankytojų centras–Žažumbrio ąžuolas ir Buivydų uosis.
Maršrutą sudaro asfaltuoti keliai, žvyrkeliai, lauko keliai.
ARP lankytojų centras–Buivydų uosis. Nuo ARP lankytojų centro keliaukite link J. Biliūno
gatvės ir sukite į dešinę, už 600 m – į kairę (į Liudiškių gatvę). Šiuo keliu važiuokite maždaug 14,5 km. Pasiekę sankryžą, sukite į kairę (Utenos link) ir keliaukite apie 5,7 km,
tada vėl sukite į kairę (Mačionių link). Važiuokite tiesiai, kol pamatysite nuorodą „Buivydų piliakalnis“ (šalia piliakalnio auga Buivydų uosis). Pasukę link piliakalnio, kelionę
tęskite keliuku iki įvažiavimo į sodybą. Nuo čia siūlome vestis dviratį, laikytis kairiau ir,
naudodamiesi navigacijos priemonėmis, pasieksite tikslą.
Buivydų uosis–ARP lankytojų centras. Grįžę atgal iki pagrindinio kelio, toliau važiuokite
Mačionių link, už maždaug 3 km sukite į Burbiškio pusę. Keliaukite tiesiai apie 12 km
pakeliui aplankydami apžvalgos bokštą, Burbiškio dvarą. Pasiekę Keblonis, sukite į dešinę ir už maždaug 1,5 km dairykitės keliuko kairėje. Pasukite į jį, netrukus privažiuosite
sankryžą su siauruko bėgiais. Sukite į kairę ir šalia bėgių keliaudami maždaug 1 km
pasieksite Žažumbrio ąžuolą. Grįžę atgal iki asfaltuoto kelio, sukite į dešinę ir važiuokite
tiesiai pro Keblonis Anykščių link. Pasiekę T formos sankryžą, sukite į dešinę ir kelionę
tęskite tiesiai iki kitos T formos sankryžos, vėl sukite į dešinę ir maždaug už 600 m bus
ARP lankytojų centras.
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D2. Kelionė aplink Rubikių ežerą, 17 km
Lengvas 4–5 val. žiedinis maršrutas aplink Rubikių ežerą, prasidedantis ir pasibaigiantis
šalia siauruko stotelės Rubikiuose. Maršrutą sudaro asfaltuotas kelias, žvyrkeliai.
Stotelė–Mačionys. Nuo stotelės keliaukite į kairę. Sankryžoje sukite į dešinę ir važiuokite asfaltuotu keliu. Už maždaug 3,2 km pasieksite stovyklavietę, kur galėsite atsipūsti.
Nuo stovyklavietės važiuokite toliau maždaug 2,3 km iki Mačionių kaimo.
Mačionys–stotelė. Per Mačionių kaimą keliaukite tiesiai iki T formos sankryžos – sukite
į dešinę. Šiuo kelio ruožu važiuokite maždaug 5 km pakeliui aplankydami apžvalgos bokštą. Pasieksite „Gradiali Anykščiai“, čia sukite į dešinę ir už maždaug 2,3 km privažiuosite
sankryžą su asfaltuotu keliu. Vėl sukite į dešinę. Maršruto pabaiga – maždaug už 3 km.
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D3. Parko atodangos, 60 km
Sudėtingas vienos dienos maršrutas, prasidedantis ir pasibaigiantis ARP lankytojų
centre. Maršrutas driekiasi asfaltuotais keliais, žvyrkeliais, mediniu taku, lauko
keliukais.
ARP lankytojų centras–Variaus atodanga Maršruto pradžia – ARP lankytojų
centras. Pasiekę Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo taką (žr. D1,
ARP lankytojų centras–Anykščių šilelio saugomi medžiai, 37 p.), sukite į
dešinę ir keliaukite taku iki jo pabaigos. Privažiavę Šeimyniškėlių gatvę, sukite į
kairę ir kelionę tęskite maždaug 5 km link Niūronių.
Pravažiavę Arklio muziejų, pasieksite sankryžą, toliau keliaukite tiesiai, kol pamatysite nuorodą link Variaus atodangos.
Variaus atodanga–Vetygalos atodanga. Nuo Variaus atodangos tuo pačiu keliu
grįžkite iki Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatingumo tako. Taku važiuokite tiesiai apie 3,8 km, pasieksite pėsčiųjų tiltą per Šventosios upę (nesupainiokite
tiltų – tai ne tiltas šalia užtvankos). Persivedę dviračius per tiltą ir perėję gatvę,
užsiveskite dviračius į kalną. Pasiekę A. Vienuolio gatvę, sukite į kairę ir važiuokite
iki Zaviesiškio (maždaug 10 km). Pamatysite nuorodą „Vetygalos atodanga“.
Vetygalos atodanga–Daumantų atodanga. Aplankę Vetygalos atodangą, grįžkite į pagrindinį kelią ir toliau važiuokite maždaug 1,7 km. Tada sukite kairėn (matyti paukštyno korpusai). Keliaukite keliuku maždaug 1,6 km Šventosios upės link,
pasieksite Daumantų atodangą.
Daumantų atodanga–ARP lankytojų centras. Nuo atodangos grįžkite į pagrindinį kelią ir važiuokite Kavarsko link. Aplankę Kavarsko tufų šaltinį, grįžkite į Anykščius. Per miestą
keliaudami pagrindiniu keliu, pasieksite ARP lankyLANKYTINI OBJEKTAI
tojų centrą.
Anykščių regioninio parko
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D4. Žirgo taku, partizanų keliais, 28 km
Pusdienio žiedinis maršrutas, prasidedantis ARP lankytojų centre. Maršrutą sudaro asfaltuotas kelias, žvyrkelis, medinis takas, miško keliukai.
Maršruto pradžia – ARP lankytojų centras. Pasiekę Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio ir
sveikatingumo taką (žr. D1. Senieji parko medžiai, 37 p.), sukite į dešinę ir keliaukite
taku iki jo pabaigos. Privažiavę Šeimyniškėlių gatvę, sukite į kairę ir kelionę tęskite maždaug 5 km link Niūronių. Pravažiavę Arklio muziejų, sankryžoje sukite į kairę. Tai Žirgo
takas, keliaukite juo maždaug 4,2 km (kiekvieną kilometrą take žymi mediniai stulpeliai).
Dešinėje pamatę Anykščių regioninio parko ženklą, už jo sukite į dešinę. Pravažiavę tiltą
ir bažnyčią, sankryžoje sukite į kairę, kelionę tęskite tiesiai, netrukus pamatysite nuorodą
link partizanų žūties vietos, čia sukite į dešinę. Šiuo keliu keliaukite maždaug 4 km, tada,
pasukę kairę, galite aplankyti Palatavio piliakalnį. Pasiekę asfaltuotą kelią, sukite į kairę,
iki Anykščių – maždaug 8 km. Įvažiavę į miestą ir pasiekę T formos sankryžą, sukite kairėn. Per miestą keliaudami pagrindiniu keliu, pasieksite ARP lankytojų centrą.
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V1. Šventosios vandens turizmo trasa, 30 km
Vienos arba dviejų dienų vandens maršrutas Šventosios upe nuo Andrioniškio iki Kavarsko.
Moderni Šventosios vandens turizmo trasos infrastruktūra suteikia galimybę derinti įvairias
turizmo ir poilsio rūšis: aktyvų, pažintinį, sveikatingumo, istorinį ir kultūrinį turizmą. Trasoje įrengta 20 prieplaukų prie stovyklaviečių, lankytinų objektų, atstumai iki jų ir kryptys
nurodyti rodyklėse. Stovyklavietėse įrengtos pavėsinės, laužavietės, tualetai. Trasą įveikti
galima ir per vieną dieną, tačiau siūlome keliauti dvi dienas, nes Šventosios slėnyje labai
daug lankyti pritaikytų gamtos ir kultūros objektų.
Kelionės pradžia – Andrioniškio tiltas. Plaukdami iki Anykščių miesto (apie 10 km), grožėsitės Šventosios senvagių hidrografinio, Variaus botaninio ir Elmės kraštovaizdžio draustinių
vaizdais. Galite apsistoti stovyklavietėje ir aplankyti Niūronis, kur jūsų laukia daug gamtos
ir kultūros vertybių, pramogų.
ĮSPĖJIMAS: pasiekus Anykščių užtvanką, būtina sustoti, išlipti į krantą ir persinešti plaukimo įrangą. Plaukti per užtvanką griežtai draudžiama!
Išsilaipinę ties užtvanka, galite apžiūrėti netoliese esančias kultūros vertybes. Toliau
plaukite maždaug 3 km, kol kairėje pusėje pasieksite stovyklavietę „3 kilometras“. Čia
siūlome apsistoti nakčiai. Iki trasos pabaigos – dar apie 13,6 km. Šioje trasos dalyje jūsų
laukia ypač daug lankytinų objektų. Kelionės pabaiga – Kavarsko užtvanka.
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V2. Per 4 ežerus, 20 km
Dviejų dienų žiedinis maršrutas per 4 ežerus.
Maršruto pradžia – šiaurinėje Rubikių ežero dalyje esanti „Žuvienės pašiūrė“ (teikia maitinimo, valčių nuomos paslaugas). Plaukite į pietus, netrukus pasieksite salą, kurioje galima išsilaipinti, apžiūrėti Rubikių piliakalnį. Toliau keliaudami į pietus, praplauksite tarp
Bučinės ir Didžiosios salų. Už maždaug dar 2,5 km į pietus pasieksite Dusyno ežerėlį,
įplaukite į jį ir išsilaipinkite stovyklavietėje. Nuo čia pėstute lengvai nueisite iki apžvalgos bokšto. Toliau keliaukite išilgai Dusyno, Limino ir Mūšėjaus ežerų. Mūšėjaus ežero
pietuose – stovyklavietė, čia apsistokite nakčiai. Į pietus maždaug už 1,3 km yra Buivydų piliakalnis ir Buivydų uosis. Ryte išplaukite atgal. Pasiekę Rubikių ežerą, laikykitės
dešiniau, maždaug už 3 km – Kriokšlio stovyklavietė, čia galima išsilaipinti, atsikvėpti.
Plaukite į dešinę, maždaug už kilometro – Piliakalnio piliakalnis. Netrukus, plaukdami į
šiaurę, pasieksite maršruto pabaigą.
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V3. Virintos meandromis, 16 km
Vienos dienos maršrutas nuo Kolonijos kaimo iki Virintos žiočių.
Maršrutas prasideda nuo tilto per Virintą šalia Kolonijos kaimo (koordinatės (WGS) 55.404317,
25.105322). Trasa skrodžia Virintos kraštovaizdžio draustinį. Upės žemupio senslėnyje daug
terasų, rėvų, slenksčių, upės vaga labai vingiuota (meandrinė), todėl šis maršrutas siūlomas
ekstremalaus plaukimo mėgėjams. Maršruto pabaiga – Virintos žiotys.

Virintos upė

Vildžiūnų (Virintos) atodanga

51

14
6

1
49

47

36
5 48
9 3

43 42

50
40
41

11

13

32
33

24

34
7
10
29

21
Daumantai

25

Konstantinuvka

23
38
35

1 km
52

44

39

15

Maršrutai po Anykščių regioninį parką

A1. ARP lankytojų centras–Kavarskas, 53 km
Žiedinis pusdienio automobilių maršrutas. Maršrutą sudaro asfaltuotas kelias, žvyrkeliai.
Nuo ARP lankytojų centro važiuokite link J. Biliūno gatvės, sukite į kairę. Keliaukite tiesiai,
pervažiavę tiltą per Šventąją, laikykitės kairiau. Maždaug už 2,2 km pamatysite nuorodą
link akmens Puntuko brolis. Pasukę į kairę,
kelionę tęskite žvyrkeliu apie 700 m, tada vėl
sukite kairėn. Už maždaug 500 m aikštelėje
palikite automobilį ir keliaukite iki Puntuko
brolio. Iš aikštelės važiuokite atgal, T formos sankryžoje pasukite į kairę. Už maždaug
1,4 km vėl sukite į kairę. Dar maždaug už
700 m pasukite vėl kairėn ir keliuku važiuokite apie 500 m. Prie informacinio stendo palikę automobilį, leiskitės žemyn iki Karalienės
liūno. Atgal grįžę apie 500 m, pasukite į kairę ir keliaukite tiesiai. Pravažiavę Ažuožerius,
sukite į kairę. Už maždaug 5 km pamatysite
nuorodą į Vetygalos atodangą.
Vetygalos atodanga–Daumantų atodanga. Žr. D3. Parko atodangos, 41 p.
Aplankę Daumantų atodangą, grįžkite į pagrindinį kelią ir važiuokite link Kavarsko. Per
Kavarską keliaukite tiesiai. Pravažiavę bažnyčią, pamatysite nuorodą link šaltinio. Aplankę
šaltinį, keliaukite atgal, iki dešinėje pusėje pamatysite nuorodą į Kurklius. Sukite į dešinę ir
važiuokite tiltu per upę. Už maždaug 4,5 km,
pravažiavę autobusų stotelę, sukite į kairę.
Šiuo keliu važiuokite maždaug 3,3 km. Pasiekę asfaltuotą kelią, vėl sukite į kairę. Maždaug
už 3,3 km vėl pamatysite nuorodą į Puntuko
akmenį. Aplankę jį, Šventuosius ąžuolus ir
Medžių lajų taką, grįžkite į pagrindinį kelią ir
keliaukite iki Anykščių. Žiedinėje sankryžoje
išsukite pirmame išsukime ir važiuokite tiesiai. Už 1,3 km T formos sankryžoje sukite į
kairę, kitame posūkyje – į dešinę. Važiuokite
tiesiai – už maždaug 1 km maršruto pabaiga – ARP lankytojų centras.
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A2. ARP lankytojų centras–Rubikiai, 45 km
Dienos maršrutas, kurį sudaro asfaltuotas kelias, žvyrkeliai.
Maršruto pradžia – ARP lankytojų centras. Važiuokite link J. Biliūno gatvės ir sukite į dešinę. Maždaug už 600 m pasukite į kairę (į Liudiškių gatvę). Keliaukite tiesiai iki nuorodos
link Burbiškio dvaro. Sukite į kairę ir važiuokite link Rubikių pakeliui aplankydami Žažumbrio ąžuolą. Pasiekę Rubikius privažiuosite siauruko stotelę.
Stotelė–Mačionys. Žr. D2. Kelionė aplink Rubikių ežerą, 39 p.
Pravažiavę Mačionis ir pasiekę T formos sankryžą, sukite į kairę, tada pirmoje sankryžoje – į dešinę. Keliaukite tiesiai maždaug 3,7 km (šiame kelyje galite užsukti apžiūrėti Buivydų piliakalnio ir uosio). Pasiekę T formos sankryžą, sukite į dešinę. Už maždaug 2,5 km
sukite Juškonių link. Prie Juškonių kaimo ženklo važiuokite į dešinę. Keliaukite Keblonių
link. Pakeliui siūlome aplankyti Burbiškio dvarą. Pasiekę Keblonis, pasukite į kairę. Nuvažiavę apie 2,5 km ir pasukę į kairę, galite užkopti į „Laimės žiburį“ (J. Biliūno kapas) ir į
netoliese stūksantį Liudiškių piliakalnį.
„Laimės žiburys“–ARP lankytojų centras.
LANKYTINI OBJEKTAI
Žr. P3. Palei siaurąjį geležinkelį, 33 p.
Anykščių regioninio parko
lankytojų centras

36 Anykščių dvarvietė
ir senovės gyvenvietė
27 Žažumbrio ąžuolas
20 Rubikių piliakalnis
17 Piliakalnio piliakalnis
18 Buivydų piliakalnis

31 Buivydų uosis

8 Apžvalgos bokštas Bijeikių kaime
16 Bijeikių piliakalnis
37 Burbiškio dvaras
40 J. Biliūno kapas – „Laimės žiburys“

15 Liudiškių piliakalnis
43 Vasaros rogučių trasa
42 Kalnų slidinėjimas
Stovyklavietė
Paplūdimys
Maitinimo paslaugos
Nakvynės paslaugos
Parduotuvė
Autobusų stotis
Rubikių siaurojo geležinkelio stotis
Maitinimo paslaugos
Valčių nuoma
Stovyklavietė
Poilsiavietė
Kaimo turizmo sodyba
Kavinė
ARP ribos
Automobilių trasa
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KVIEČIAME ĮSIGYTI ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO LANKYTOJO BILIETĄ!
Ekologiškai mąstantys žmonės, kuriems rūpi gamta, kraštovaizdžio
vertybės, gali prisidėti prie Anykščių regioninio parko puoselėjimo!
Nuo 2015 m. gegužės 15 d. 4 nacionaliniuose ir 28 regioniniuose
parkuose įvedamas valstybinių parkų Lankytojo bilietas.

KAINA
• Vienkartinis lankytojo bilietas (5 dienoms) lankytis Anykščių regioniniame parke
kainuoja 1 eurą.
• Vieno mėnesio lankytojo bilietas lankytis Anykščių regioniniame parke
kainuoja 5 eurus.
• Visų (4 nacionalinių ir 28 regioninių) valstybinių parkų vieno mėnesio lankytojo bilietas
kainuoja 10 eurų.
• Metinis visų valstybinių parkų lankytojo bilietas kainuoja 20 eurų.
• Vienerių metų visų valstybinių parkų šeimos lankytojo bilietas kainuoja 25 eurus.

KUR ĮSIGYTI?
• Anykščių regioninio parko lankytojų centre;
• Medžių lajų tako informacijos centre;
• Internetu bilietų platinimo sistemoje „Tiketa“ (taikomas papildomas 0,20 euro
aptarnavimo mokestis);
• „Perlo“ terminaluose (taikomas papildomas 0,25 euro aptarnavimo mokestis);
• Lankytojų bilietai platinami aplinkosauginių, švietėjiškų renginių vietose.

LĖŠŲ UŽ BILIETUS PANAUDOJIMAS
Gautos lėšos už lankytojų bilietus bus skirtos:
• gamtos objektams ir rekreacinėms teritorijoms prižiūrėti, tvarkyti;
• informaciniams stendams atnaujinti;
• šiukšlėms išvežti;
• švietėjiškai gamtosauginei veiklai vykdyti – lankstinukams, gamtos maršrutų
• aprašymams, gamtos pamokoms.
Prisidėk prie Anykščių regioninio parko puoselėjimo ir tapk parko bičiuliu!
PIRKTI LANKYTOJO BILIETĄ
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Nijolė Kačkuvienė
Tradicinių verslų produktai
Muziejaus g. 7, Niūronių k., Anykščių r.
Tel. +370 616 25 124
El. p. nilojekackuviene@gmail.com
VšĮ „Gamtos pilnatvė“
Tradicinių verslų produktai
J. Biliūno g. 53, Anykščiai
Tel. +370 615 98 769
El. p. info@gamtospilnatve.lt
www.gamtospilnatvė.lt
IĮ „Laimos pasagėlė“
Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, prekyba
Klerkamiesčio g. 7, Niūronių k., Anykščių r.
Tel. +370 682 13 405
El. p. kavinepasagele@gmail.com
Laima Vasiliauskienė
Žemės ūkio produktai, miško, pievų, pelkių, gėlųjų vandenų gėrybių
(kurios nėra specialiai auginamos) produktai, tradicinių verslų
produktai, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, prekyba
Klerkamiesčio g. 4, Niūronių k., Anykščių r.
Tel. +370 682 13 405
El. p. kavinepasagele@gmail.com
Ramūnas Daugelavičius
Miško, pievų, pelkių, gėlųjų vandenų gėrybių (kurios nėra specialiai
auginamos) produktai, edukaciniai renginiai
Bokšto g. 14, Anykščiai
Tel. +370 659 78 361
El. p. ramusvanduo@gmail.com
Rita Vasiliauskienė
Tradicinių verslų produktai, edukaciniai renginiai
Ramybės g. 14-29, Anykščiai
Tel. +370 612 69 545
El. p. vasirita@gmail.com
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Viešojo turizmo, aktyvaus poilsio
ir sveikatingumo take

Šventosios upė

ANYKŠČIŲ REGIONINIO PARKO DIREKCIJA
J. Biliūno g. 55
LT-29110 Anykščiai
Faks. (8 381) 50 739
Tel.: (8 381) 51 243, (8 381) 51 227
www.anyksciuparkas.lt

Tapkime draugais
„Facebooke“!
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