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Maršrutas kelionėms automobiliu:

Po aludarių kraštą:  
APLINK PANEVĖŽĮ

„Kalnapilis” kviečia į pažintį su aludarių 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. 

PRISTATO
KARŠČ IAUSIĄ  VASAROS PROJEK TĄ

Aplink Panevezi

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

Aludariu krastas



Panevėžys - Aukštaitijos sostinė, todėl sudarinėjant aludarių krašto 
maršrutus, šio miesto aplenkti nevalia. Pasivažinėkime aplink jį - 
čia rasite daug skirtingų objektų, kuriuos verta aplankyti. Nuo 
dvarų iki malūnų, nuo floros iki faunos, nuo miltų iki linų. Ir dar 
reikia nepamiršti, kad šio projekto partnerio - “Kalnapilio” 
nealkoholinio alaus - darykla įsikūrusi būtent Panevėžyje. 

Taigi, NUOTYKIŲ MENIU: 

A. Prikeltas ir puošnus: Bistrampolio dvaras 
B. Autentiškas šimtametis: Ramygalos malūnas 
C. Didesnių Europoje nerasite: Pašilių stumbrynas 
D. Bunkerių sistema: “Rupūžėno” partizanų žieminės 
E. Iš aukšto nužiūrinėjantis Nevėžį: Krekenavos apžvalgos bokštas 
F. Ypatinga klėtis: Vaižganto ir knygnešių muziejus 
G. Vienas iš penkių brolių: Ūdrų dvaras 
H. Išbandykite patys: Linų muziejus 
I. Su kostiumu iš raktų: Panevėžio uosis 
J. Aviacijos fanams: Lėktuvų muziejus 

Planuokite: 

▪ TRUKMĖ: Šis maršutas - nesudėtinga pusdienio kelionė, tačiau pridėkite nuvykimą 
iki Panevėžio ir atgal - prireiks dar kelių valandų. 

▪ VAIKAI: Ramygalos malūne su vaikais galima išsikepti blynų, o Pašilių stumbryne 
jiems turėtų patikti stambiausi Europos gyvūnai. Dar sudomins Linų ir Lėktuvų 
muziejai. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes 
regionuose ne visur galima atsiskaityti kortele. 
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Nuoroda į aktyvų maršrutą 
Google Maps: https://goo.gl/iDE9v6

Taškų koordinatės Google Maps žemėlapyje:

ŽEMĖLAPIS

APLINK PANEVĖŽĮ

PANEVĖŽYS

A. Bistrampolio dvaras 
B. Ramygalos malūnas 
C. Pašilių stumbrynas 
D. Partizanų žieminės 
E. Krekenavos apžvalgos bokštas 
F. Vaižganto ir knygnešių muziejus 
G. Ūdrų dvaras 
H. Linų muziejus 
I. Panevėžio uosis 
J. Lėktuvų muziejus

A. 55.5969, 24.3563 
B. 55.5039, 24.3026 
C. 55.5577, 24.2177 
D. 55.5478, 24.2122 
E. 55.5518, 24.1056 
F. 55.6153, 24.1021 
G. 55.6240, 24.1135 
H. 55.6294, 24.2321 
I. 55.7292, 24.3581 
J. 55.8284, 24.3599

https://goo.gl/iDE9v6


 91 km

1:46 h

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 270 km, 2:55 h 
▪ Kauniečiai: 210 km, 2:45 h 
▪ Klaipėdiečiai: 490 km, 5:25 h 
▪ Panevėžiečiai: 28 km, 0:34 h

VAIRAS, MAISTAS ir nakvynė

Kaip ir su maistu, nakvynei vietą lengvai rasite 
Panevėžio viešbučiuose, Bistrampolio dvare arba 
Panevėžio regione įsikūrusiose kaimo turizmo 
sodybose. Norite arčiau gamtos - išbandykite nakvynę 
Krekenavos regioniniame parke.

Visame maršrute - keli neasfaltuoti žvyrkeliai arba 
miško keliukai, bet absoliučiai didžioji dalis - geras 
asfaltas.

Panevėžyje yra bent keletas dėmesio vertų restoranų, 
bet jei norite išbandyti prabangesnę vietą - 
užsisakykite pietus ar vakarienę Bistrampolio dvare.
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Prieš pradedant naršymą Panevėžio 
regione, siūlau susipažinti su šio 
projekto partnerio - “Kalnapilio” -
sąsajomis su Panevėžiu ir jo istorija. 
“Kalnapilis” nuo Panevėžio 
neatsiejamas jau daugiau nei šimtmetį. 
Patyręs vokiečių aludaris Albertas 
Foightas, prie Nevėžio iškilusioje 
“Bergschlosschen” alaus darykloje 
1902-ųjų sausio 1 dieną išvirė pirmą 
partiją alaus, ir taip davė pradžią šiai 
alaus daryklai.

Ir, kas įdomiausia, 
“Bergschlosschen” arba “Kalnapilis” 
yra kone vienintelė alaus darykla 
Lietuvoje, kuri per daugiau nei šimtą 
metų nebuvo nutraukusi gamybos. 

A. Foightas į “Bergschloesschen” iš 
Vokietijos atsigabeno ne tik mašinas, 
bet ir visą daryklos administraciją, 
aludarius ir darbininkus, bet taip pat 
aludžių vedėjus ir patarnautojus. 
Darykla galėjo išvirti gerokai 
daugiau alaus nei pajėgė išgerti 
Panevėžio, tuomet dar gana 
nedidelio miesto, gyventojai, tad 
alaus perteklius buvo išvežiojamas 
po atokesnes apylinkes. Vokiečių 
aludaris į kokybę žiūrėjo be 
kompromisų. Pavyzdžiui, miežius 
salyklui pirkdavo užsienyje, nes 
lietuviški buvo per prasti. 

Prieš pradedant kelionę - 
vienas iš Panevėžio simbolių
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Seniau alus bręsdavo ledainėje, tam į 
alaus daryklą žiemą buvo vežami 
supjaustyti ledo luitai. Jie vasarą 
atlikdavo savotišką šaldytuvo vaidmenį. 

1929 m. per metus pagamindavo apie 
300 tūkst. kibirų alaus, kuris būdavo 
vežamas arkliais kinkytu vežimu ir 
pasiekdavo net 40 alinių ir krautuvių 
Panevėžio bei Ukmergės apskrityse. 

“Pilaitė ant kalvos” buvo pervadinta 
“Kalnapilio” vardu ir akcine bendrove 
tapo 1935 m. Taip į lietuvių kalbą buvo 
išverstas istorinis pavadinimas - 
“Bergschlosschen”. 

Šiandien moderni “Kalnapilio” alaus 
darykla nebekūrenama žibalu ir 
darbuotojams nebereikia per dieną 
rankomis užkimšti po 5000 butelių. 
Alus šiandien verdamas šiuolaikiškai, 
o “Kalnapilio” vardas tapo 
neatsiejamas nuo Aukštaitijos 
sostinės. Čia ant daryklos sienos 
galėsite apžiūrėti unikalų 27 metrų 

aukščio piešinį – pirmą tokio dydžio 
ir pobūdžio gatvės meno projektą, 
įgyvendintą Panevėžyje.  250 kv. 
metrų plotą užimantis piešinys 
pasižymi ne tik savo dydžiu, bet ir 
išskirtiniu detalumu. 



B
Jei ieškote senos autentikos - ją rasite 
Ramygaloje, šimtmetį veikiančiame 
malūne. Ramygalos malūnas 
pastatytas 1929 m., iki šiol veikia su 
originaliais mechanizmais – grūdus 
čia vis dar veža iš skirtingų Lietuvos 
kampų. Malūne galima apžiūrėti visus 
jo įrenginius ar net išsikepti blynų iš čia 
pat sumaltų miltų. O apie malūną 
papasakos entuziastingas 
malūnininkas, kuris pavedžioja po 
skirtingus malūno aukštus ir parodo 
įvairiausius jo užkampius. 

Kitas nuotykis: už 10,4 km.

Autentiškas šimtametis: 
Ramygalos malūnas

Taip sutvarkytų dvarų Lietuvoje nėra 
daug. Bistrampolio dvaras minimas 
nuo 15 a. pabaigos. Nuo 17 a. 
pabaigos iki 1940 m. jis priklausė 
Bistramų giminei. Mūriniai ir iki šių 
dienų išlikę dvaro rūmai statyti 1850 
m. Aplink dvarą išliko dar 10 pastatų 
bei 19 a. parkas. Ilgą laiką dvaras 
buvo apleistas, tačiau šio amžiaus 
pradžioje jis prikeltas - atstatyti arba 
atnaujinti dauguma dvaro pastatų. 
Šiuo metu rūmuose veikia viešbutis 
ir restoranas. 

Kitas nuotykis: už 12,3 km.

APrikeltas ir puošnus: 
Bistrampolio dvaras
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D
Visai netoli stumbryno miškuose 
išlikusi įdomi partizanų bunkerių 
sistema. Policijos kapitono Stasio 
Eitminavičiaus - Rupūžėno partizanų 
būrys čia įsikūrė 1944 m. Čia viename 
rate buvo įrengtos penkios partizanų 
žieminės su stebėjimo bokšteliais, čia 
galėjo tilpti kelios dešimtys partizanų. 
Po metų, sužinoję apie galimą NKVD 
puolimą, partizanai paliko šias 
žiemines. Atkurtos jos buvo tik 2004 
m. - ne visos, bet bendrą įspūdį apie 
sudėtingą statinį po žeme galima 
susidaryti. 
Kitas nuotykis: už 10,6 km.

Bunkerių sistema: 
“Rupūžėno” partizanų 
žieminės

Stambiausi gyvūnai Europoje - stumbrai - 
Lietuvoje išnyko dar iki 19 a. vidurio, tačiau 
po šimtmečio pradėti auginti Pašilių 
stumbryne. Pradžioje nuo dviejų, vėliau 
stumbrų skaičius Pašilių stumbryne išaugo 
iki kelių dešimčių. Šiuo metu čia yra apie 
dvi dešimtis stumbrų, o dar kelios 
dešimtys paleistos į laisvę ir ganosi 
keliasdešimties kilometrų spinduliu aplink 
stumbryną. Geriausia čia apsilankyti tuo 
metu, kada stumbrai šeriami - stebėkite 
tai iš apžvalgos aikštelės. 

Kitas nuotykis: už 1,2 km. 

CDidesnių Europoje nerasite: 
Pašilių stumbrynas
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E

F
O čia tikras senovinis namelis, kurį 
verta lankyti net ir po darbo valandų - 
verta apžiūrėti kad ir iš išorės, jei 
nepateksite į muziejų. Vienintelis 
Lietuvoje knygnešių muziejus įkurtas 
Ustronės vienkiemio klėtyje. Būtent 
šioje vietoje 19 a. būrėsi knygnešiai, 
buvo slepiama draudžiama spauda. 
Muziejuje taip pat įamžintas rašytojo ir 
švietėjo J. Tumo-Vaižganto atminimas 
– įkurta ekspozicija apie jį. Gražus 
parkas aplink sodybą - puiki vieta 
praleisti laiką gamtoje. 

Kitas nuotykis: už 3,1 km. 

Ypatinga klėtis: 
Vaižganto ir knygnešių 
muziejus

Šalia Krekenavos regioninio parko 
Lankytojų centro pastatytas apžvalgos 
bokštas, kurio aukštis 30 metrų, tačiau 
lankytojai gali užlipti į 25 m aukštyje 
esančią aikštelę. Nuo čia atsiveria 
Krekenavos regioninio parko panorama 
ir pats Krekenavos miestelis, Apačioje 
puikiai matosi vingiuojantis Nevėžis. 
Verta užsukti ir į įdomiai įrengtą parko 
lankytojų centrą 

Kitas nuotykis: už 7,5 km.

Iš aukšto nužiūrinėjantis 
Nevėžį: Krekenavos 
apžvalgos bokštas
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H
Šis keturių aukštų vėjo malūnas 
pastatytas 1880 m. Dabar malūne įsikūręs 
Linų muziejus, kuriame galima 
susipažinti su viskuo, kas susiję su linais 
- jų apdirbimu, audimo staklėmis, taip iš 
linų nuaustomis drobėmis. Dalį linų 
apdirbimo darbų galima išbandyti ir 
patiems lankytojams. 

Kitas nuotykis: už 15,3 km. 

Išbandykite patys: Linų 
muziejus - malūnas

GVienas iš penkių brolių: Ūdrų 
dvaras

APLINK PANEVĖŽĮ

Kompaktiškas, gražus ir bundantis 
dvaras - savininkai po truputį tvarko Ūdrų 
dvarą, todėl be jų sutikimo dvarą galima 
apžiūrėti tik iš išorės. Dvaras statytas 19 
a. pabaigoje - 20 a. pradžioje. Greta iš viso 
stovėjo penki dvarai, visi vadinti bendru 
Vadaktų vardu. Iš šių penkių dvarų, 
geriausiai išsilaikė būtent Ūdrų dvaras, 
kai kurie kiti išnyko apskritai. Paskutiniai 
dvaro savininkai iki nacionalizacijos 1940 
metais - dvarininkai Zavišos, kuriems 
priklausė daugiau dvarų Panevėžio 
regione.  

Kitas nuotykis: už 18 km. 



J
Jei kada svajojote tapti pilotu, domitės 
kariniais žaisliukais danguje - ši vieta 
šiauriau Panevėžio kaip tik jums. 
Lėktuvų muziejuje Įstros aerodrome 
eksponuojami kariniai naikintuvai, 
mokomieji naikintuvai bei 
sraigtasparniai, naudoti apie 1980 
metus. Taip pat galima apžiūrėti MIG 
straigtasparnį ir išbandyti jo pilotų 
kabiną. 

Maršruto pabaiga - gero kelio namo! 

Aviacijos fanams: Lėktuvų 
muziejus

Paprastas uosis Panevėžio centre tapo 
miesto įžymybe, kai jį nuo kirtimo 
išgelbėjo vienas gyventojas, ir ant uosio 
pradėti kabinti raktai. Dabar jo 
kamienas nusėtas šimtais raktų, 
kuriuos dabar dažniausiai užkabina 
jaunavedžiai. O viskas prasidėjo nuo to, 
kad greta uosio esančiame grindyje 
buvo rasta 70 senų raktų, kuriuos 
vietinis panevėžietis sukabino ant uosio. 
Nuo tada raktų ant uosio kamieno tik 
daugėja. 

Kitas nuotykis: už 12,8 km. 

I Su kostiumu iš raktų: 
Panevėžio uosis
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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/

