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Maršrutas kelionėms automobiliu:

Po aludarių 
kraštą: SARTAI

„Kalnapilis” kviečia į pažintį su aludariu kraštu - Aukštaitija.  
Unikalus savo gamta ir kultūrine patirtimi, šis Lietuvos regionas vilioja 

keliautojus ir lietuviško kulinarinio paveldo gerbėjus. Kad šio krašto 
atradimas būtų kuo lengvesnis, Lietuvon.lt paruošė keletą maršrutų, 

o jų gidais tapo Mantas Katleris ir Dominykas Klajumas. 

PR ISTATO
K A R Š Č I A U S I Ą  VA S A R O S  P R O J E K TĄ

Sartai

N E A L K O H O L I N I S

Aludariu krastas



Vienas gražiausių ežerų Lietuvoje (bent jau žiūrint į jį iš viršaus) - 
Sartai. Pailgas, vingiuotas, pakrantėse papuoštas miškais ir 
piliakalniais. Todėl šįkart Aukštaitijos pažinimą tęskime važiuodami 
beveik aplink visą Sartų ežerą. Čia bus vienas iš tų retų maršrutų, kur 
pakeliui nėra nė vieno dvaro (nebent pavažiuosite toliau iki Antazavės), 
bet jame gausu gamtos ir istorinių įdomybių. Ir būtina nepamiršti vieno 
aukščiausių apžvalgos bokštų Lietuvoje, kuris sukelia didžiulę baimę 
bijantiems aukščio, bet padovanoja nuostabų vaizdą iš viršaus. 

Taigi, NUOTYKIŲ MENIU: 

A. Vieniša be kaimo: Bobriškio sentikių cerkvė 
B. Drąsiuosius apdovanoja vaizdu: Sartų apžvalgos bokštas 
C. Ant mirusių kalno: Marimonto vandens malūno griuvėsiai 
D. Beveik pusiasalyje: Velikuškių II piliakalnis 
E. Miško viduryje: Pakačinės piliakalnis 
F. Lendame po žeme: Partizanų bunkeris prie Šilo mūšio vietos 
G. Per pušyną ir palei ežerą: Jaskoniškių pažintinis takas 
H. Kai aludarystė net genuose: Čižo namų alaus bravoras 
I. Interaktyviai vilioja turistus: Sartų  regioninio parko ekspozicija 
J. Saugo Sartų lenktynes: Sartų žirgynas 

Planuokite: 

▪ TRUKMĖ: Maršrutas aplink ežerą, todėl mėgaukitės gamta ir neskubėkite - paskirkite 
kelionei visą dieną. Ar ne visą savaitgalį, jeigu dar turite atvykti iš toliau. 

▪ VAIKAI: Drąsesnieji vaikai save išbandys lipdami į Sartų bokštą, istoriją mėgstantys atras 
įdomų partizanų bunkerį. Taip pat ir Sartų regionio parko direkcijos ekspozicija pritaikyta 
ūgtelėjusiems vaikams. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes 
regionuose ne visur galima atsiskaityti kortele. 
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A. Bobriškio sentikių cerkvė 
B. Sartų apžvalgos bokštas 
C. Marimonto vandens malūno griuvėsiai 
D. Velikuškių II piliakalnis 
E. Pakačinės piliakalnis 
F. Partizanų bunkeris 
G. Jaskoniškių pažintinis takas 
H. Čižo namų alaus bravoras 
I. Sartų  regioninio parko ekspozicija 
J. Sartų žirgynas

Nuoroda į aktyvų maršrutą 
Google Maps: https://goo.gl/DnL6xF

A. 55.8335, 25.8052 
B. 55.8409, 25.8385 
C. 55.8219, 25.8986 
D. 55.8264, 25.8687 
E. 55.8134, 25.8852 
F. 55.8155, 25.8943 
G. 55.7738, 25.8231 
H. 55.7580, 25.8379 
I. 55.7473, 25.8411 
J. 55.7506, 25.8244

Taškų koordinatės Google Maps žemėlapyje:

ŽEMĖLAPIS
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https://goo.gl/DnL6xF


47 km

1:10 h

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 280 km, 4:05 h 
▪ Kauniečiai: 365 km, 5:20 h 
▪ Klaipėdiečiai: 720 km, 8:30 h 
▪ Šiauliečiai: 380 km, 5:00 h 
▪ Panevėžiečiai: 230 km, 3:20 h

VAIRAS, MAISTAS ir nakvynė

Kaip ir bet kur Aukštaitijoje - problemų rasti kaimo 
turizmo sodybą aplink Sartų ežerą neturėtų būti. 
Viešbučių mėgėjai turės nakvynės ieškoti aplinkiniuose 
miestuose - Utenoje, Zarasuose, Rokiškyje.

Kiek prastesis kelias vykstant link Bobriškio 
cerkvės, tačiau visur keliai pravažiuojami. Bus ir 
asfalto, ir miško keliukų, ir net seno grįsto grindinio, 
vykstant link Marimonto malūno.

Visame maršrute galimybę pavalgyti rasite tik Dusetose - 
įsidėkite maisto piknikui! Tam labai tiks vienas iš 
piliakalnių ar aikštelė prie Sartų apžvalgos bokšto.
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B
Norite pamatyti Sartų ežero vingius ir 
salas iš paukščio skrydžio? 2006 m. 
privačiomis lėšomis pastatytas Sartų 
ežero apžvalgos bokštas yra net 33 m 
aukščio ir tikrai neskirtas tiems, kas 
turi bent menkiausią aukščio baimę - 
siauri, stati ir sukti laiptai gali ne 
juokais susukti galvą. Tačiau įveikus 
visas laiptų pakopas, nuo viršutinės 
a pžv a l g o s a i kš t e lės a t s i v e r i a 
nuostabus vaizdas į Sartų ežerą ir 
apylinkes. 

Kitas nuotykis: už 7,8 km.

Drąsiuosius apdovanoja 
vaizdu: Sartų apžvalgos 
bokštas

Yra kaimų ar miestelių, kur bažnyčios 
sugriuvusios (Lietuvoje tokių žinau gal 
5-6), tačiau turime nemažai tokių 
vietovių, kur religinės šventovės 
pergyveno kaimus - pastarieji išnyko, o 
bažnyčios ar cerkvės liko. Viena iš tokių 
- medinė Bobriškio sentikių cerkvė prie 
Sartų ežero. Ši cerkvė buvo svarbi 19 a. 
visame regione, vėliau dar veikė ir per 
karą, ir per sovietų okupaciją, tačiau dėl 
sumažėjusio sentikių skaičiaus cerkvė 
1992 m. buvo uždaryta. O visai neseniai 
ir naujai sutvarkyta. 

Kitas nuotykis: už 18 km. 

AVieniša be kaimo: 
Bobriškio sentikių cerkvė
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D
Kodėl piliakalnių pavadinimus reikia 
numeruoti - nežinau, bet jei yra antrasis, 
yra ir pirmasis Velikuškių piliakalnis, 
kurį gal jums pavyks surasti. O 
Velikuškių II piliakalnis kartais dar 
pavadinimas Salos piliakalniu, kadangi 
iš trijų pusių jį supa vanduo – piliakalnis 
įsikūręs tarp Sartų ir Zalvės ežerų, prie 
pat kelio. 

Kitas nuotykis: už 2.6 km.

Beveik pusiasalyje: 
Velikuškių II piliakalnis

Kadaise čia buvo gražus vandens malūnas - 
apie jo svarbą sufleruoja ir akmenimis 
grįstas kelias, vedantis link jo. Marimontas, 
verčiant iš lotynų kalbos (Mori Mont) - 
reiškia mirusiųjų kalną. Sakoma, kad 
pavadinimas kilęs nuo gretimo didelio 
kalno, kur žiemą ne vienas kritęs ir 
neatsargiai paaukojęs gyvybę. O iš malūno, 
kuris anksč iau priklausė netol iese 
esančiams Antazavės dvarui, likę tik 
fragmentai ir tiltelis - tačiau aplinkinė 
gamta vis tiek šią vietą daro patrauklia 
aplankymui. 

Kitas nuotykis: už 3 km. 

CAnt mirusių kalno: Marimonto 
vandens malūno griuvėsiai
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E

F
Šiame miške per Antrąjį pasaulinį 
karą aktyviai veikė Zarasų ir aplinkinių 
kraštų partizanai. Svarbiausias mūšis 
su sovietų okupantais čia buvo 1944 m. 
gruodžio 26 d., dėl to ir pavadintas Šilo 
mūšiu. Visai greta mūšio vietos 
atkurtas partizanų bunkeris - į jį 
galima įlįsti ir apžiūrėti partizanų 
nakvojimo ar žiemojimo vietą. 

Kitas nuotykis: už 8 km. 

Lendame po žeme: 
Partizanų bunkeris prie 
Šilo mūšio vietos

Antazavės šilo viduryje stūksantis 
Pakačinės piliakalnis apgyvendintas buvo 
prieš gerus 3000 metų, o jį tyrinėjant rasta 
įvairių akmens amžiaus daiktų. Gražus, 
bet ne daug pasakojantis apie save - toks 
yra Pakačinės piliakalnis. 

Dėmesio dėl kito objekto: Google Maps 
rodo aplinkinį maršrutą (grįžtant iki 
Marimonto malūno) - to nedarykite, 
ieškokite keliuko per mišką link partizanų 
bunkerio. Iki jo - vos keli šimtai metrų. 
Ieškokite medinio ženklo Šilo mūšiui - 
bunkeris yra beveik iškart už jo. 

Kitas nuotykis: visai greta, galima net 
pėsč i omis arba vos pavaž iuo t i su 
automobiliu. 

Miško viduryje: 
Pakačinės piliakalnis
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H
Kaipgi aludarių kraštas be aludarių - 
pakeliui galima sustoti vienoje naminėje 
alaus darykloje, Čižo bravore. Kūrybingai 
išmarginęs savo sodybą, vienas vietinis - 
Ramūnas Čižas - ketvirtas aludaris savo 
giminėje, kurios alaus virimo šaknys 
siekia 1863 metus. Geriausia vizitą šioje 
kulinarinio paveldo vietoje susiderinti iš 
anksto: 8 686 48890. 

Kitas nuotykis: už 1,5 km. 

Kai aludarystė net 
genuose: Čižo namų alaus 
bravoras

1,6 km ilgio Jaskoniškių pažintinis takas, 
sukdamas ratą, sujungia 14 pažintinių 
stotelių, kurios padės sužinoti įvairių 
įdomių dalykų apie mišką, augmeniją ir 
jo gyvūnus ar net iš kur atsiranda 
šaltinis. Dalis tako vingiuos palei Sartų 
ežerą - čia galima paieškoti ir vietelės 
atsivėsinimui ežero vandenyje. 

Kitas nuotykis: už 2 km. 

GPer pušyną ir palei 
ežerą: Jaskoniškių 
pažintinis takas
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J
Jei dar liko jėgų - paskutinis objektas bus 
skirtas akims arba sportui. Sartai yra 
neatsiejami nuo žirgų lenktynių, Sartų 
lenktynės turi senas tradicijas, manoma, 
kad prasidėjo dar 19 amžiuje, o nuo 1905 
m. rengiamos kasmet. Tiesa, dėl oro sąlygų 
pastaraisiais metais Sartų lenktynės nuo 
ežero ledo iškeltos į Dusetų hipodromą. O 
buvusio dvaro teritorijoje prie ežero 
įsikūrusiame žirgyne auginami dviejų 
veislių žirgai - žemaitukai ir sunkieji. Jei 
norite išbandyti jodinėjimą, derinkite iš 
anksto telefonu 8 686 48890. 

Maršruto pabaiga - gero kelio namo! 

Saugo Sartų lenktynes: 
Sartų žirgynas

Nors regioninių parkų lankytojų centrai 
yra visuomet geras būdas pradėti 
kelionę, šįkart čia ją beveik užbaigsime. 
Sartų parko centras pateikia gausybę 
informacijos apie parką, ir tai daro 
įdomią, interaktyvia forma. O jei 
pavargote - galite išbandyti “supimąsi” 
parko pastate stovinčioje valtyje. 

Žinoma, prieš lankantis, internete 
įsitikinkite, ar lankytojų centras dirba. 

Kitas nuotykis: už 2,9 km. 

I Interaktyviai vilioja 
turistus: Sartų regioninio 
parko ekspozicijos 
centras
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Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: 
nuotykiai@lietuvon.lt  

Kopijuoti, platinti, viešinti internete šiuos maršrutus 
be autoriaus raštiško sutikimo – draudžiama. 

Maršrutams panaudotos asmeninės nuotraukos. 

www.lietuvon.lt 

AČIŪ
Geros kelionės 

po aludarių kraštą!

mailto:nuotykiai@lietuvon.lt
http://www.lietuvon.lt/

