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Esate svajoję apie ilgas aktyvias atostogas Lietuvoje su kemperiu ar automobiliu, 
bet neprisiruošėte susidaryti maršruto? Šis maršrutas siūlo 10 dienų aktyvią 
kelionę per visą Aukštaitiją - vadinasi, įveikę visą maršrutą jūs būsite pamatę 
didelę dalį įdomiausių Aukštaitijos vietų.

1000 kilometrų, daugiau nei 60 lankytinų objektų, kelios dešimtys miestų ir 
miestelių, keli regioniniai parkai, daugybė ežerų, įspūdinga architektūra ir daug 
gamtos - štai tiek jūsų laukia per šias 10 dienų.

Maršrute kiekvienai dienai atskirame lape įtraukta po 7-8 lankytinus objektus ar 
miestus - jų aprašymus bei nuotraukas rasite žemiau. Taip pat numatytos dvi 
ramesnės dienos - Aukštaitijos nacionaliniame parke ir Anykščiuose. Išnaudokite 
jas ramesniam poilsiui. 

Maršrutas puikiai tinka kelionei kemperiu arba automobilį derinant su nakvyne 
palapinėje - tačiau nakvynės būdą ir vietas kiekvienas gali prisiderinti pagal save.

O dabar - pirmyn į Aukštaitiją!

● Dubingiai
● Molėtai
● Labanoras
● Švenčionys
● Aukštaitijos nac. parkas
● Ignalina
● Visaginas
● Zarasai

KĄ APLANKYSITE?

AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

● Sartai
● Rokiškis
● Biržai
● Kupiškis
● Anykščiai
● Ukmergė
● Ir daugybę mažesnių 

miestelių bei gamtos vietų

KAIP PAŽINTI AUKŠTAITIJĄ PER 10 
DIENŲ?



PIRMOJI maršruto dalis, 1-5 dienos - spauskite čia: https://bit.ly/3w3yoOr  

ANTROJI maršruto dalis, 6-10 dienos - spauskite čia: https://bit.ly/3puOXQI 

Vilnius

Visas maršrutas padalintas į dvi dalis, po penkias dienas. Naudokitė žemiau 
pateiktomis nuorodomis - telefone su Google Maps programėle atsidarę 
maršruto žemėlapį, galėsite patogiai keliauti pagal rekomenduojamas kryptis.

Kiekvienos dienos maršruto objektai pažymėti skirtingomis spalvomis, 
rekomenduojamos nakvynės vietos - ruda spalva. 

Svarbiausia - nebijokite improvizuoti, nuklysti nuo kelio, jei tik žinote įdomių 
objektų pakeliui. Taip pat turėkite mintyje, kad prieš lankantis muziejuose ar 
kitose uždarose erdvėse reikėtų iš anksto susisiekti ir pasiteirauti jų darbo laiko.

Biržai

Ukmergė

Anykščiai

Ignalina

Švenčionys

AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

ŽEMĖLAPIS

https://bit.ly/3w3yoOr
https://bit.ly/3puOXQI


AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

1000 km - toks yra šio maršruto ilgis, jei startuosite iš 
Vilniaus ir grįšite į jį atgal. Daugoka, bet 10-iai dienų tai 
nesudėtingas ir ne per ilgas kelias.

Šis maršrutas kurtas ilgoms aktyvioms atostogoms - jums 
reikės bent savaitės, bet geriausia - 10 dienų.

Savaime suprantama, kad per tokį atstumą bus įvairiausių 
kelių, tačiau visi iki vieno jų lengvai pravažiuojami lengvuoju 
dviem ratais varomu automobiliu arba kemperiu.

Visuose miestuose pakeliui rasite vietų, kur galite 
pasimaitinti. Žinoma, kadangi maršrutas labai gamtiškas, 
pasirūpinkite ir griliumi arba produktais piknikui.

Nuteikite vaikus ilgai kelionei, bet pramogų pakeliui jie ras - 
nuo muziejų iki maudynių. Patraukliausias taškas jiems - 
neabejotinai Anykščiai, kur vaikams skirta daugybė 
pramogų.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei 
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.

Galimi nakvynių kempinguose arba stovyklavietėse 
pasiūlymai žemėlapyje pažymėti ruda spalva. Jei aplink save 
nerandate tinkamo kempingo ar stovyklavietės - ieškokite 
artimiausios kaimo turizmo sodybos ir tarkitės su ja.



A → Dubingiai ir Asveja
Pirmas sustojimas - Dubingiuose, kuriuose apžiūrėkite medinį tiltą per Asveją, 
įkopkite į Dubingių piliakalnį - jame rasite pažintinį taką ir piliavietę. O pačiame 
Dubingių miestelyje aplankykite buvusioje karčemoje įsikūrusį Asvejos regioninio 
parko lankytojų centrą bei modernią bažnyčią.

1 DIENA - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Molėtai
Molėtų kraštas garsėja ežerais, bet neverta praleisti ir pačių Molėtų miestelio. 
Išskirtinis istorinis objektas pačiame miesto centre - senieji žydų prekybos 
pastatai, kurių pirmuose aukštuose 19 ir 20 a. pradžioje veikė parduotuvės.

E → Ežerų žvejybos ir medžioklės muziejai
Mindūnuose vienas greta kito veikia du muziejai: Ežerų žvejybos muziejus bei 
Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus. Čia galite susipažinti su 
senovinės žvejybos būdais arba su egzotinių medžioklių laimikiais.

G → Labanoro miestelis
Labanoro regioninio parko ir visos Labanoro girios centras. Jaukiame miestelyje 
keliautojų traukos objektų yra ne vienas, tarp kurių ir Labanoro regioninio parko 
lankytojų centras, medinė Labanoro bažnyčia bei nuo 19 a. išlikusi varpinė, kurioje 
yra įrengtas bažnyčios muziejus.

B → Jurkiškio upelio pažintinis takas
Jurkiškio upelis yra vienas įdomiausių Asvejos regioninio parko gamtos objektų, 
kuris būdamas tik 1,2 km ilgio „nukrenta“ apie 12 metrų žemyn, todėl upės vaga 

yra nusėta rieduliais. Puikus pažintinis takas leidžia tai pamatyti iš arti.

D → Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Šiame muziejuje galite pasijusti tarsi kosmose - septyniose erdvėse susipažinsite 

su skirtingomis temomis. Nuo planetų iki M. K. Čiurlionio kūrybos. Pasitikrinkite 
muziejaus darbo laiką: www.etnokosmomuziejus.lt 

F → Mindūnų apžvalgos bokštas
Mindūnų apžvalgos bokštas – antras aukščiausias apžvalgos bokštas Lietuvoje 

(36 m.). Sraigtiniais laiptais pakilus į bokšto apžvalgos aikštelę atsiveria kvapą 
gniaužiantys vaizdai į Aukštaitijos ežerus.

H → Kaltanėnų dvaro svirnas
Iš Kaltanėnų dvaro iki šių dienų išliko tik medinis svirnas, kuris pastatytas 1838 

metais. Šiemet svirnas atgimė naujai - buvo sutvarkytas ir pritaikytas lankymui.  

Pradedam kelionę! Pirmos dalies žemėlapis čia: https://bit.ly/3w3yoOr  

Nakvynė? Prie Molėtų ežerų rasite ne vieną stovyklavietę, visos sužymėtos jūsų maršrute. 
Tinkamiausios lokacijos jums - Balto ežero stovyklavietė ir kempingas Žeimenys.

http://www.etnokosmomuziejus.lt
https://bit.ly/3w3yoOr


A → Švenčionys
Švenčionių miestelyje į akis labiausiai krenta įspūdingo dydžio cerkvė. Pirmoji 
medinė cerkvė čia pastatyta 1743 m., dabartinė mūrinė pastatyta 1898 m., su 
bizantiškos architektūros elementais, perimtais iš garsiojo Stambulo Sofijos 
soboro.

2 DIENA - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Lino verdenės šaltinis
Miško slėnyje prie ežero rasite ne tik šio šaltinio baseiną, bet ir poilsiavietę. Tikima, 
kad šis šaltinis turi gydomųjų galių. Aplink - nuostabi gamta, pasigėrėkite ja.

E → Jurgeliškių sentikių cerkvė
Vieniša kaimelio pakraštyje stovinti medinė cerkvė užburia ramybe - geriausias 
laikas čia užsukti yra saulei leidžiantis. Pati cerkvė pastatyta 1935 m., prieš keletą 
metų ji buvo restauruota.

G → Ceikinių bažnyčia
2016 m. visiškai sudegus senajai Ceikinių bažnyčiai, už žmonių aukas buvo 
pastayta nauja - nors kitokia, bet įdomi ir spalvinga bažnyčia.

B → Cirkliškio dvaras
Šis klasicizmo kūrinys pastatytas 19 a. pradžioje, jame veikia mokykla. Aplink 
dvarą įkurtas gražus parkas, visai netoliese paėjus pėstute rasite ir Cirkliškio 

piliakalnį.

D → Regykla prie Staškinės ežero
Labai puikioje vietoje stovinti regykla verta sustojimo dėl nuo jos atsiveriančio 

vaizdo į Staškinės ežerą.

F → Paliesiaus dvaras
Pirmieji šio klasicistinio stiliaus dvaro savininkai buvo grafai Tyzenhauzai. 

Šiandieną Paliesiaus dvaras pasižymi unikalumu - puoselėja kultūrinį, socialinį 
bei aplinkos tvarumą, kartu dvaro teritorijoje kuria sveikatingumo erdvę, 

pritaikytą poilsiui ir fizinei veiklai. Netikėta kultūros oazė Lietuvos pakraštyje.

H → Palūšė
Palūšė - mažą kurortą primenantis miestelis, kuriame galima pasimėgauti ežero 

pramogomis, taip pat apžiūrėti seniausią Lietuvoje medinę bažnyčią (kuri 
anksčiau buvo pavaizduota ant vieno lito banknoto).

Nakvynė? Palūšėje net dvi stovyklavietės - išbandykite jas.



A → Gaveikėnų vandens malūnas
Vietinių legendomis apipintas buvo pastatytas dar 19 amžiuje. Šiuo metu jis 
pritaikytas dvasininkų poilsiui - tačiau apžiūrėti galima.

3-4 DIENOS - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Ladakalnis
Lankytojų viena mėgstamiausių Aukštaitijos nacionalinio parko vietų - 176 m 
aukščio Ladakalnis, nuo kurio galite išvysti net 6 ežerus. 

E → Rojus
Išskirtinį pavadinimą turinčiame kaimelyje (čia yra vos keli namai) gyveno 
sodininkas Adomas Hrebnickis, kuris sukūrė daugybę lietuviškų obelų veislių. Jo 
name veikia Hrebnickiui skirtas memorialinis muziejus, aplink - sodai ir 
tvenkiniai.

G → Salako bažnyčia
Mažas ir jaukus Salako miestelis stebina savo bažnyčios dydžiu - iš tašytų 
akmenų bažnyčia pastatyta 1911 metais. Per karą ji buvo apgriauta, vėliau vėl 
atstatytas jos bokštas.

B → Ignalina
Ignalina - gamtos apsuptyje įsikūręs tvarkingas miestelis. Jei norite aplinkines 

teritorijas apžvelgti iš aukščiau - nuvykite prie Vilkakalnio apžvalgos bokšto, 
įlipkite į jį - iš 25 m aukščio atsiveria nuostabūs panoraminiai vaizdai.

D → Ginučių vandens malūnas
Čia susikerta Aukštaitijos nacionalinio parko vandens ir automobilių keliautojų 

keliai. Gražiai sutvarkytame malūne veikia ekspozicija, greta jo galite ir atsipūsti.

F → Visaginas
Jauniausias Lietuvos miestas garsėja ne tik dėl netoliese įkurtos atominės 

elektrinės. Senamiesčio čia nerasite, tačiau Visaginą verta aplankyti dėl miesto ir 
gamtos draugystės - miestas tarsi įsiliejo į aplinką. Jei susitarsite iš anksto - galite 

patekti ir į nebeveikiančią Ignalinos atominę elektrinę.

H → Zarasai
Zarasai ne veltui pavadinami Lietuvos Šveicarija - miestas įsikūręs tarp kalvų, 

ežerų ir miškų. Miesto vizitine kortele tapo Zaraso ežero apžvalgos ratas. O 
centrinė miesto aikštė - pasagos formas, aplink ją rasite daug įdomios 

architektūros statinių.

Nakvynė? Pirmą naktį praleiskite kur nors prie ežero vienoje iš stovyklaviečių Aukštaitijos nac. 
parke, antroji naktis - Zarasų kempinge. Viskas sužymėta žemėlapyje.

Aukštaitijos nacionaliniame parke praleiskite dvi dienas, o kur stoti nakvynei - pasirinkite patys.



A → Stelmužės ąžuolas
Tai seniausias (ąžuolui apie 1500 metų) ir storiausias (ąžuolo skersmuo 3,5 m.) 
paprastasis ąžuolas, augantis Lietuvoje, taip pat vienas seniausių ąžuolų 
Europoje. Greta jo - labai sena Stelmužės bažnyčia, graži viduje. Joje galima 
patekti ir į bažnyčios požemius.

5 DIENA - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Kvintiškių koplyčia ir Marijos apsireiškimo vieta
Šioje vietoje gamta susipina su religija - 1967 m. du jaunuoliai šioje vietoje regėjo 
Marijos apsireiškimą, todėl ilgainiui tai tapo religiniu traukos tašku. Prieš keletą 
metų čia pastatyta Kvintiškių koplyčia, o prie ežero galima rasti savotišką kryžių 
erdvę.

E → Velikuškių II piliakalnis
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.

G → Bobriškio sentikių cerkvė
Ši maža, graži ir vieniša cerkvė buvo svarbi 19 a. visame regione, veikė ir 
sovietmečiu, tačiau dėl sumažėjusio sentikių skaičiaus cerkvė 1992 m. buvo 
uždaryta. O visai neseniai ir naujai sutvarkyta.

B → Vergų bokštas
Šis keistas storų sienų statinys kadaise tarnavo kaip baudžiauninkų bausmės 

vykdymo vieta - žiaurumu garsėję dvarininkai Valujevai čia nakčiai uždarydavo 
prasikaltusius valstiečius.

D → Marimonto vandens malūno griuvėsiai
Kadaise čia buvo gražus vandens malūnas - apie jo svarbą sufleruoja ir 

akmenimis grįstas kelias, vedantis link jo. Tačiau iš malūno, kuris anksčiau 
priklausė netoliese esančiams Antazavės dvarui, likę tik fragmentai ir tiltelis - bet 

aplinkinė gamta vis tiek šią vietą daro patrauklia aplankymui.

F → Sartų ežero apžvalgos bokštas
Sartų regioninio parko teritorijoje esantis Sartų ežero apžvalgos bokštas yra 

vienas aukščiausių Lietuvoje - net 36 metrų. Viršuje esanti apžvalgos aikštelė 
atveria vaizdingas Aukštaitijos apylinkes su nuostabia Sartų ežero panorama.

H → Rokiškio dvaras
Rokiškio dvaro architektūroje galima matyti liaudies statybos tradicijos, 

klasicizmo, ankstyvosios neogotikos, moderno stiliaus elementų. Dvaras išgarsėjo 
dar 18 a., jo savininku tapus didikų šeimos atstovui Ignotui Tyzenhauzui, o 

šiandien čia įsikūręs Rokiškio krašto muziejus. Rokiškį verta patyrinėti ir daugiau - 
bažnyčia, centrinė aikštė, spalvotos langinės miėste.

Nakvynė? Prie Rokiškio stovyklaviečių pasirinkimas skurdokas - teks grįžti iki Bradesių 
stovyklavietės arba ieškoti kaimo turizmo sodybos.



A → Panemunio Komarų dvaras
Šis dvaras kadaise buvo labai gražus, tai galima matyti ir iki šiol. Tačiau jau kurį 
laiką jis apleistas, dar ir nusiaubtas gaisro, tai kasmet jo lieka vis mažiau - tik 
atskiros sienos. Nepaisant to, kol dvaras visai nesunyko, verta užsukti jo apžiūrėti.

6 DIENA - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Barsuko olos pažintinis takas
700 m ilgio pažintinis takas vingiuoja per karstines įgriuvas – prasideda ties 
Geologo duobe, tęsiasi greta Lapės olos ir nuveda į Barsuko olą, kuri susidarė 
susijungus dviems smegduobėms. Eidami taku iš viso galite pamatyti 13 
smegduobių.

E → Kirkilų ežerėliai ir apžvalgos bokštas
Biržų regioninio parko teritorijoje nuo 2015 m. pastatytas išskirtinės architektūros 
statinys - Kirkilų apžvalgos bokštas. Nuo 30 metrų aukštyje esančios apžvalgos 
aikštelės atsiveria įspūdingas vaizdas į Kirkilų karstinius ežerėlius, kurių pakrantės 
linijos labai gražiai vingiuoja visoje teritorijoje.

G → Širvėnos ežero tiltas
Medinis tiltas, jungiantis Biržų centrą su kitoje Širvėnos ežero pusėje esančiu 
Astravo dvaru – ilgiausias pėsčiųjų tiltas Lietuvoje. 525 m ilgio tiltas atstatytas 
1987 m. Po tiltu – seniausias Lietuvoje dirbtinis tvenkinys, Širvėnos ežeras, kuris, 
dėl pilies gynybos užtvenkus dvi upes, buvo sukurtas dar 1575 m.

B → Karvės ola
Biržų regioniniame parke stūkso žymiausia ir didžiausia karstinė smegduobė 

Lietuvoje - „Karvės ola“. Šio geologinio gamtos paminklo gylis - 12,6 m., jo dugne 
yra net 5 atšakos, o vienoje iš jų - 1,5 m gylio požeminis mini ežeriukas. Verta 

paminėti, kad „Karvės ola“ vis dar aktyviai vystosi.

D → Mantagailiškio dvaras
Dabar rūmų likę tik atskiri fragmentai, tačiau iš jų galima susidaryti įspūdį, kaip 

rūmai atrodė 19 amžiuje. Rūmų teritorija gražiai prižiūrima, jie priklauso 
privačiam savinininkui, kuris sukūrė ir užpatentavo žaidimą “Monteball”.

F → Biržų pilis
Kristupo Radvilos pastatytą Biržų pilį drąsiai galima vadinti bastionine Lietuvos 
tvirtove. Dar 20  a. iš griuvėsių atstatytoje pilyje veikia muziejus, o pilies teritorija 

garsėja gynybiniais pylimais.

H → Astravo dvaras
Nusipirkę Biržų žemes iš Radvilų, Tiškevičiai 19 amžiuje neatstatinėjo sugriautos 
Biržų pilies, vietoje to kitoje ežero pusėje 1862 m. pasistatė vasaros rezidenciją – 

Astravo dvarą. Šie rūmai yra vieni gražiausių romantizmo dvarų Lietuvoje. 

Pereiname į antrą kelionės dalį - pakeiskite žemėlapį į šį: https://bit.ly/3puOXQI 
  

Nakvynė? Pačiuose Biržuose yra Biržų kempingas, bandykite jį. Jei netiktų - rinkitės kaimo turizmo 
sodybas.

https://bit.ly/3puOXQI


A → Gulbinėnų dvaras
Didžiulis nuo 18 a. čia įsikūręs dvaras išsiskiria puošniais rūmais ir parku. Dvaro 
rūmus pastatė bajorai Karpiai, vėliau tarpukariu dvare įsikūrė garsus Lietuvos 
generolas Kazimieras Ladyga su šeima. Jeigu kas dvarą sutvarkys - jis atrodys 
nuostabiai.

7 DIENA - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Kupiškis
Kupiškis – puikus pavyzdys, kaip vieno menininko rankos gali pakeisti miestelio 
veidą. Čia gyvenęs skulptorius Henrikas Orakauskas per 18 kūrybos metų paliko 
daug skulptūrų visame miestelyje – nuo “gyvų” skelbimo lentų iki Baltų gyvybės 
medžio, kuris aplaisto greta stovinčius. 

E → Palėvenės dominikonų vienuolynas
Greta Palėvenės bažnyčios iki pat 1863 m. sukilimo veikė dominikonų 
vienuolynas. Įdomu tai, kad vienuolyno gyvenamojo namo statyba, su 
pertraukomis, truko beveik šimtmetį, iki 1775 m. Sovietmečiu kolūkio sandėliais 
paversti vienuolyno pastatai buvo nuniokoti, dabar jis atgyja bendruomenei.

G → Raguvėlės dvaras
Net 19 pastatų išsaugojęs dvaro ansamblis, į kurį įeina ne tik klasicistiniai dvaro 
rūmai, tačiau ir du apvalūs mūriniai svirnai, spirito varyklos pastatai, daržinė, 
kluonas ir kt. Puikus visas dvaro kompleksas - tarkitės su savininkais, kad leistų 
apžiūrėti.

B → Adomo Petrausko muziejus - klėtis
Išskirtinumo šiam muziejui labai daug priduoda namelis ant vištos kojos - vienas 

iš muziejaus pastatų. O jų čia bent keli - muziejus veikia jau beveik 50 metų, čia 
surinkti keli tūkstančiai eksponatų, pasakojančių ir apie muziejaus įkūrėją, ir apie 

senąją lietuvių buitį.

D → Noriūnų dvaras
Noriūnų dvaras minimas nuo 16 amžiaus, jis keliavo per garsių Lietuvos 

dvarininkų giminių rankas – Tiškevičių, Tyzenhauzų, Oginskių, Komarų. Dvaro 
architektūra išskirtinė pirmiausiai savo forma – Lietuvoje neįprasti T raidės 

formos dvarai.

F → Palėvenės dvaras
Ilgą laiką šis dvaras buvo pagrindinė dvarininkų Komarų rezidencijos vieta. Dvaro 

rūmai turėjo net 26 įvairias skirtingas patalpas, deja, šiuo metu iš senųjų dvaro 
rūmų likę dviejų bokštų griuvėsiai. Greta stovi naujesnis dvaro pastatas.

Nakvynė? Nakvynei pasiekite Anykščius - ten praleisite dvi dienas, todėl galite įsikurti Anykščių 
miesto kempinge.



A → Arklio muziejus
Vienintelis ir unikalus Arklio muziejus Lietuvoje, įkurtas 1978 m. Muziejuje 
eksponuojami žemės ūkio įrankiai, transporto priemonės, unikalūs filatelijos, 
karo ir medžio drožinių eksponatai, pristatomi įvairūs amatai, lankytojams 
suteikiama galimybė pajodinėti arkliais muziejaus teritorijoje.

8-9 DIENOS - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → “Kalitos” kalnas
Vasaros ir žiemos pramogų vieta Anykščiuose. Vasaros metu čia galima smagiai 
važinėti žemyn rogutėmis ant bėgelio, žiemą - slidinėti nuo kalno.

E → Puntuko brolis
Prie Šventosios upės riogsantis Puntuko brolis – mažesnis už Puntuko akmenį: 6 
m ilgio ir 4 m pločio. Dėmesio jis taip pat gauna gerokai mažiau už savo didesnįjį 
brolį, tačiau be reikalo – Puntuko brolis guli labai gražioje aplinkoje, gražiame 
miške.

G → Medžių lajų takas ir Puntuko akmuo
Vienas greta kito įsikūrę du traukos objektai nuolat apgulti lankytojų. Medžių lajų 
takas išjudino turizmą Anykščiuose ir suteikia unikalią galimybę pasivaikščioti 
beveik medžių viršūnių aukštyje. O antro pagal dydį Lietuvoje Puntuko akmens 
atskirai pristatyti nebereikia - jį žino kiekvienas lietuvis.

B → Šeimyniškėlių pilis
Norite senovinių pramogų? Čia puiki vieta tam. Ant Šeimyniškėlių piliakalnio 13 

amžiuje  stovėjo medinė pilis, saugojusi šiaurinį Lietuvos valstybės pasienį. 
Spėliojama, kad tai - galbūt Mindaugo Vorutos pilies vieta. Nuo 2000 metų 

vienas po kito kyla pilies komplekso statiniai, skirti edukacinei veiklai.

D → Laimės žiburys
Būtent šią vietą, kadaise vadinta Smėliakalniu, kaip Jono Biliūno kapą, parinko 

čia mėgęs lankytis rašytojas Antanas Žukauskas. 1907 m. Lenkijoje miręs J. 
Biliūnas 1953 metais buvo perlaidotas kalvoje prie Anykščių, kur jo pasakos 

motyvais buvo pastatytas Laimės žiburys.

F → Labirintų parkas
Labirintų parkas išaugo ir čia jau galite rasti ne tik labirintus, bet ir visą nedidelį 

pramogų miestelį. Neabejotinai patiks vaikams, kurie čia gali praleisti net ir 
pusdienį, tačiau kai kurios pramogos sudomins ir suaugusius.

Nakvynė? Vienai iš dviejų arba abiem naktim rinkitės Anykščių kempingą. Arba galite pavažiuoti 
link Ukmergės ir rinktis vieną iš stovyklaviečių ten.

Anykščiuose atsipūskite - čia ir jų apylinkėse praleiskite dvi dienas.



A → Ukmergės piliakalnis
Ukmergėje pasivaikščiokite miesto centre, apžiūrėkite senamiestį. Netoliese 
esantis skrybėlės formos Ukmergės piliakalnis yra įsikūręs slėnio pakraštyje, tad 
nuo jo atsiveria puikus Ukmergės miesto panoramos vaizdas į visas puses.

10 DIENA - AUKŠTAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Siesikų pilis
Siesikų ežero krante 16 a. pradžioje pastatytas pilis iki šiol išlieka vienu iš 
ankstyviausių renesansinių statinių Lietuvoje. Pirmasis pilies aukštas yra 
restauruotas, o antrajame atliekami tyrimai ir restauravimo darbai, tačiau 
lankytojai įleidžiami į abu aukštus.

E → Vaitkuškio dvaras
 Dvaras pradėtas kurti dar 16 amžiuje, vėliau keliskart keitė savininkus, kol 1764 m. 
atiteko garsiajai grafų Kosakovskių giminei. Šiuo metu Lenkijoje gyvenantys 
dvaro savininkai po truputį bando tvarkyti dvaro teritoriją, aptvėrė ją, todėl dvarą 
galima pamatyti tik iš už tvoros.

G → Maišiagalos dvaras
Klasicistinį dvarą prieš 200 metų pastatė Onuprijus Houvaltas. Dvaras neseniai 
buvo naujai restauruotas. Šiuo metu čia įsikūręs Vilniaus krašto etnografijos 
muziejaus.

B → Antano Smetonos dvaras
60-ojo gimtadienio proga 1934 m. prezidentas Antanas Smetona gavo dovaną - 

jo gimtosiose vietose jam pradėtas statyti dvaras. Jį užbaigus, Smetona čia 
praleido tik kelias vasaras iki karo pradžios. Pagrindiniuose dvaro rūmuose veikia 

Ukmergės kraštotyros muziejus.

D → Deltuvos bažnyčios griuvėsiai
Deltuvos evangelikų reformatų bažnyčia sugriauta 1946 m. Tiksli bažnyčios 

pastatymo data nežinoma, tačiau manoma, kad ji stovėjo dar prieš 1570 m. 19 
amžiuje bažnyčia buvo paversta sandėliu. Šiuo metu stovi išlikusios tik bažnyčios 

sienos.

F → Kopūstėlių raketinė bazė
Sovietiniais metais čia veikė didžiulė raketinė bazė - nuo 1958 m. komplekse po 

žeme buvo saugomos 8 raketos. Paskutinės raketos iš čia išvežtos 1988 m. Dabar 
tai, kas liko komplekse, prižiūri ir jame įvairiausius su partizanais ir karu susijusius 

dalykus rengia partizanų klubas “Miško broliai”.

Maršruto pabaiga! Sveikiname - įveikėte visą Aukštaitiją! Gero kelio namo!



Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?

Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos, 
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės 
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).

Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską 
galima atlikti ir telefonu.

PABAIGAI

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite 
www.lietuvon.lt/telia 

http://www.lietuvon.lt/telia

