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Baltijos ežerų kraštas – turtingiausias ežerais Baltijos regionas, kurio teritorijoje yra daugiau nei du tūkstančiai ežerų. Ypatinga Baltijos ežerų krašto puošmena – jo kraštovaizdis, gamta, švarus oras ir puikūs žmonės. Šalia Baltijos ežerų
krašto yra šalis poetišku pavadinimu: Bella Dvina. Ši šalis yra ten, kur teka nuostabi upė Dvina-Dauguva, kuri jau nuo senų laikų žinoma kaip prekybos kelias.
Pažvelgę į žemėlapį jūs pastebėsite, kad vakarinė Dvina – tai upė, kurią „sava“ turi
teisę vadinti trijų valstybių gyventojai: Rusijos, Baltarusijos ir Latvijos. Rusijos
teritorijoje yra šios upės ištakos, vidurys priklauso Baltarusijai. Latvijoje pakeitusi pavadinimą, ši upė įteką į Baltijos jūrą.
Aktyvaus laisvalaikio praleidimo galimybės visais metų laikais, didžiuliai kultūriniai renginiai – visa tai vyksta puikių peizažų fone, ir suteikia dar didesnį pasitenkinimą. Mes siūlome Jums pažinti dalį Baltijos ežerų krašto – Latgalos regioną
Latvijoje ir Aukštaitijos regioną Lietuvoje, taip pat regioną „Bella Dvina“, kuriam
priklauso Latgala Latvijoje ir dalis Vitebsko srities Baltarusijoje.
Daugiau informacijos apie turizmo galimybes ir turistinius maršrutus Baltijos
ežerų krašte bei regione Bella Dvina galite rasti internetiniuose puslapiuose
www.visitlatgale.com ir www.belladvina.com.

LATVIJA (Latgala)
LIETUVA (Aukštaitija)

BALTARUSIJA (Vitebsko sritis)
LATVIJA (Latgala)

VANDENS ŽYGIŲ MARŠRUTAI

BELLA DVINA REGIONE IR
BALTIJOS EŽERŲ KRAŠTE
Nėra nieko maloniau, kaip palikus visus rūpesčius ir neramumus už nugaros, įsimesti į baidarę sunkią kuprinę ir atsiduoti ramiai upės tėkmei. Tokią akimirką vyksta tikri stebuklai:
keičiasi gyvenimo ritmas, ir viskas yra taip, kaip turi būti. Už
kiekvieno naujo posūkio atsiveria nepaprasti peizažai, Jūs
atsipalaidavę, bet budrūs ir pasiruošę stebėtis ir džiaugtis
paprastais stebuklais: vandens lelijų grožiu, grakščia gulbe,
visu greičiu vandeniu skuodžiančia ančių šeimynėle...
Vandens žygiai – tai tikras poilsis. Nors atsipalaiduoti per
daug nereikėtų. Kiekvienas vandens žygių entuziastas žino,
jog kelionėje visada atsiras spąstų: išvirtusių medžių, senų
tiltų liekanų ar tiesiog sekluma... Taigi – irklą į rankas, ir Jūs
viską sužinosite patys! Mūsų patarimas: ilsėdamiesi krante
neužmirškite susiorganizuoti pasivaikščiojimų apylinkėse,
nes ten dažnai slypi tikrieji lobiai!

8 VANDENS MARŠRUTŲ
APIBENDRINIMAI:
1 Nuo ežero Usomlia iki seniausio

Baltarusijos miesto – Polocko (Vitebsko sritis)
Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 70 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 dienos
2 Disnos ištakos (Vitebsko sritis)

Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 90 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 dienos
3 Upe žemyn iš Baltarusijos

į Latviją (Vitebsko sritis)
Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 103 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 dienos
4 Iš Piedrujos į Daugpilį (Latgala)

Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 116 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5 dienos
5 Kraslavos krašto ežerais ir upėmis (Latgala)

Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 30 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 dienos
6 Nuo žirgyno „Untumi“ iki Nagli,

Rėzeknės krašte (Latgala)
Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 35 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 dienos
7 Šventosios upe (Aukštaitija)

Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 230 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-12 dienų
8 Utenos rajono ežerais ir upėmis (Aukštaitija)

Maršruto ilgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 22 km
Trukmė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2 dienos
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NAUDINGA INGORMACIJA
SVARBU ŽINOTI:
Planuodami kelionę, išnagrinėkite lankomos teritorijos
taisykles ir būtinai jų laikykitės.
Aktyvaus poilsio prie vandens metu, neužmirškite rūpintis savo, bendrakeleivių ir vaikų saugumu.
Laužavietes ir stovyklavietes įsirenkite tik tam skirtose
ir pritaikytose vietose.
Šiukšles, susikaupusias Jūsų iškylavimo metu, surinkite ir
palikite tam skirtose vietose.
Saugokite aplinką ir gerbkite vietinius gyventojus.
Iš aplankytų vietų neužmirškite parsivežti nuotraukose
įamžintų įspūdžių.
Pagal žvejybos taisykles, žvejoti žuvinguose vandens telkiniuose gali fiziniai asmenys, kurie žvejybos metu su savimi
turi žvejybos leidimą, kuriame nurodytas žvejo vardas, pavardė, asmeninis žvejo numeris, taip pat turi turėti asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą. Vietose, kuriose yra
nustatyta licencijuota žvejyba, kartu su žvejybos leidimu
būtina turėti žvejybos licenciją.
Privačiame ežere, ežero savininkas turi teisę naudotis leidimu žvejybai, arba leisti juo naudotis kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, laikantis žvejybos privačiuose vandens
telkiniuose teisės aktų ir reglamentų.

DAUGIAU INFORMACIJOS:
Baltarusijoje:
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija:
www.gosinspekciya.gov.by;
Polocko turizmo informacijos centras:
+375 214 42 69 49

Latvijoje:
Valstybinė Aplinkos apsaugos inspekcija,
Daugpilio regioninis skyrius:
+371 654 23219, +371 28366886

Lietuvoje:
Aplinkos apsaugos departamentas,
Utenos regioninis skyrius:
+370 389 68782

INVENTORIAUS NUOMA IR VANDENS
ŽYGIŲ ORGANIZAVIMAS BALTARUSIJOJE:
Polocko turizmo informacijos centras
Adresas: P. Skorinos (Francyska Skaryny) pr. 8,
Polockas, +375 214 426949,
polotsk-sport@mail.ru,
12 baidarių

INVENTORIAUS NUOMA IR
VANDENS ŽYGIŲ ORGANIZAVIMAS LATVIJOJE:
LATGALOS REGIONE:
Kotedžas „Ezersetas“
Adresas: „Kapari“, Agluonos kraštas,
GPS: 56.1569437, 27.3037222,
+371 29166259, +371 29194748,
ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.lv,
14 baidarių, 18 kanojų

Bendruomenė „Аktiva atputa Latgale”
(„Aktyvus poilsis Latgaloje“)
Adresas: Indros g. 33, Kraslava,
GPS: 55.9061777, 27.1923082,
+371 26061272,
atputalatgale@inbox.lv, www.atputalatgale.com,
24 kanojos

Svečių namai „Аrkadija“
Adresas: Gandeliai, Paplavos valsčius,
GPS: 55.8710737, 27.1650405,
+371 27006998, +371 29709006,
www.visitkraslava.com,
10 kanojų

Valstiečių ūkis „Skaidas“
Adresas: Rygos g. 58, Kraslava,
GPS: 55.8932650, 27.1677123,
+371 26131147,
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com,
9 kanojos

Sodyba „Saulgoze“
Adresas: Perveliškės, Konstantinovskio valsčius,
Dagdos kraštas, GPS: 56.0203137, 27.4769161,
+371 29912646,
saulgozeg@inbox.lv, www.nomalaivu.lv,
10 kanojų

DAUGPILIO KRAŠTE:
Sporto klubas „Beibuks”
Adresas: Viliušiai, Naujenės valsčius, Daugpilio kraštas,
GPS: 55 55.602, 26 42.177,
+371 29493121,
ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv,
www.kanoelaivas.lv, www.lielaisplosts.lv,
24 kanojos

Valčių nuoma „Mučas”
Adresas: Isos g. 1, Daugpilis,
GPS: 55 51.468, 26 32.609,
+371 28344394,
mucas@inbox.lv, www.laivunoma.com,
12 baidarių (užsakius iš anksto – 30)

INVENTORIAUS NUOMA IR
VANDENS ŽYGIŲ ORGANIZAVIMAS LIETUVOJE:

Gražinos ir Gintaro Krugiškių
kaimo turizmo sodyba
Adresas: Antakalnio k., Saldutiškio seniūnija,
+370 680 84199, +370 616 29853,
30 baidarių, 1 valtis

Aiseto baidarės
Adresas: Antakalnio k., Saldutiškio seniūnija ,
+370 611 00992,
nuoma@aisetobaidares.lt, www.aisetobaidares.lt,
10 baidarių

Kaimo turizmo sodyba „Širvynė”
Adresas: Šeimyniškių k., Užpalių seniūnija,
+370 698 25387, +370 615 24841,
info@sirvyne.lt, www.sirvyne.lt,
10 baidarių

ANYKŠČIŲ RAJONE:
Birutė Lukoševičienė,

ZARASŲ RAJONE:
UAB „Degesa”
Adresas: Bikėnų k., Salako seniūnija,
+370 685 44450,
info@degesa.lt, www.degesa.lt,
25 valtys, 31 baidarė, 24 – dviviečiai kajakai,
21 – trivietis kajakas, 4 – keturviečiai kajakai

Kaimo turizmo sodyba „Pasartėlė”
Adresas: Hipodromo g. 4,
Didžiadvaris, Dusetų seniūnija,
+370 652 33232,
pasartele@gmail.com, www.pasartele.com,
4 valtys, 30 baidarių, 4 kajakai

UAB „Aukštaitijos baidarių centras”

+370 614 76538

Daiva Širvinskienė,
Egidijus Matelis,

+370 618 08853
+370 616 30896

Gitana Mileikaitė,

+370 605 20110

Marijus Rindzevičius,
Inga Kilčiauskienė,

+370 659 05057
+370 614 84134

Petras Bražiūnas,

+370 614 37157

Ričardas Vasiliauskas,
Rimas Kisielius,

+370 613 73630

+370 676 35010

Rimas Zabulionis,

+370 689 88465

Rimtautas Kukarevičius,

+370 686 29344

Adresas: Salakas, Salako seniūnija,
+370 685 55844,
www.abaidares.lt,
50 dviviečių baidarių, 10 vienviečių baidarių

Rita Šimkienė,

UTENOS RAJONE:

Šarūnas Perevičius,

+370 620 61306

Vasilijus Jakovlevas,

+370 659 88610

Stovyklavietė „Žygeivių slėnis“
Adresas: Degėsių k., Užpalių seniūnija,
+370 652 82255, +370 686 95376
gindrasius@yahoo.com, www.zygeiviuslenis.lt,
10 baidarių

+370 670 53465

Romas Antanaitis,
Romas Savickas,

Vida Grikėnienė,

+370 686 86312
+370 612 93029

+370 616 44341

Kaimo turizmo sodyba „Peizažas”
Adresas: Kirdeikių k., Saldutiškio seniūnija,
+370 699 40376,
kaimoturizmas1@gmail.com, www.sodybapeizazas.lt,
8 baidarės, 1 valtis
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SUTARTINIAI ŽENKLAI: LATVIJA IR LIETUVA
MARŠRUTŲ FRAGMENTAI
Miestas
"ENJOJTUSBDJOJPWJFOFUPDFOUSBT

KITI OBJEKTAI

SUTARTINIAI ŽENKLAI: BALTARUSIJA
MARŠRUTŲ FRAGMENTAI

.JÚLBTt1FMLŏ

GYVENVIETĖS PAGAL
GYVENTOJŲ SKAIČIŲ

7JFÚCVUJT NPUFMJTt,FNQJOHBT
,JUBOBLWZOŏTWJFUBt1PJMTJPCB[ŏ

HIDROGRAFIJA
IR HIDROGRAFINIAI OBJEKTAI

MIESTAI

Upės, upeliai

,BJNPUJQPHZWFOWJFUŏ
(ZWFOUPKŸTLBJňJVT
(1:500 000)

Savivaldybė

Laivybos pradžia

Nuo 100 000 iki 500 000
-JHPOJOŏt1PMJLMJOJLB

Laivybinės upės

,FMJBTTVQBáZNŏUPNJTKVEŏKJNPKVPTUPNJT
.BHJTUSBMJOJTLFMJBT

Nuo 50 000 iki 100 000
1BÚUPTLZSJVT

Srovės kryptis

,SBÚUPLFMJBJ

%FHBMJOŏ

Mažiau kaip 20 000

Užtvankos

"TGBMUPEBOHB

Autobusų stotis

MIESTO TIPO GYVENVIETĖS

Tiltai

4UPWŏKJNPBJLÚUFMŏ

Daugiau kaip 5 000

Ežerai, vandens telkiniai, tvenkiniai

.BJUJOJNPŜTUBJHB

Mažiau kaip 5 000

Kanalai, grioviai

.V[JFKVT

KAIMO TIPO GYVENVIETĖS

ÄWZSPEBOHB
(SVOUJOJTLFMJBT
%WJMZHJŸTBOLSZáB
"UTUVNBJLJMPNFUSBJT
(FMFáJOLFMJTt4UPUJTt4VTUPKJNBT
7BMTUZCJOŏTJFOB
"ENJOJTUSBDJOJPWJFOFUPTJFOB

Žemėlapio masteliui 1:200 000,
1:250 000, 1:500 000

$FSLWŏ

Nacionalinio parko
ir respublikinės reikšmės užsakymu

Atskiri vienkiemiai,
statiniai

&TUSBEB
5BSQUJOLMJOJPSZÚJPCPLÚUBT

MIESTAS

Valstybės

1BNJOLMBT BUNJOJNPWJFUB

"ENJOJTUSBDJOJPWJFOFUPQBWBEJOJNBT
/BDJPOBMJOJPQBSLP
ESBVTUJOJP SF[FSWBUPTJFOB

SIENOS

Žemėlapio masteliui 1: 1 000 000

KELIAI
GELEŽINKELIAI

5VSHVT

Geležinkelio stotys,
sustojimo punktai ir jų pavadinimai

1SJFQMBVLB
AUTOMOBILIŲ KELIAI

7JTVPNFOJOŏTQBTLJSUJFTQBTUBUBJ QBTJSJOLUJOBJ
1FSLŏMB

Automagistralės

ğáZNŷTQBTUBUBJ QBTJSJOLUJOBJ
6áTUBUZUPTUFSJUPSJKPTTVOBNŸOVNFSJBJT

5BSQUBVUJOJTTJFOPTQFSŏKJNPQVOLUBT

Su danga

(BNZCJOŏTQBTLJSUJFTQBTUBUBJ

4JFOPTQFSŏKJNPQVOLUBT

1PJMTJPOBNBJ TPEBJ

Įžymi vieta

Grunto danga

5VSJ[NPJOGPSNBDJKPTDFOUSBT

Lauko ir miško keliai

ğáZNJLBMWB

Kilometrų ženklai ir atstumai
kilometrais pagrindiniu keliu

.JÚLBJ QBSLBJ

Be dangos

,BQJOŏT
1BHSJOEJOŏTHBUWŏT
ğáZNVTQJMJBLBMOJT
7JFOPTLSZQUJFTHBUWŏT
1ŏTňJŸKŸHBUWŏ
(FMFáJOLFMJT TUPUJT
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Keliai su patobulinta danga

Sienos kirtimo punktai
KELIŲ NUMERACIJA

ğáZNVTHBNUPTPCKFLUBT
1JMJBLBMOJTt,BMWB

Valstybinių
Besiribojančių šalių
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SUTARTINIAI ŽENKLAI: BALTARUSIJA
KITI OBJEKTAI

MIESTAI
Gyvenamųjų miestų kvartalai

Viešbučiai
Poilsio namai ir bazės

Gyvenamieji kaimo vietovių
punktai ir jų pavadinimai

Geografinis Europos centras

Pagrindiniai pravažiavimai

Memorialiniai kompleksai,
paminklai ir atminimo vietos
Parkai

Kiti pravažiavimai

Dendroparkai
Geležinkelis, stotys
Architektūros paminklai
Automagistralės

Kultiniai pastatai

Autokeliai
su patobulinta danga

Muziejai
Senovinės pilies liekanos

Autokeliai su danga
Žydų kapinės
Kelio numeris

Pilis

Grunto danga

Archeologijos paminklai
(Baltarusijos Stounhedžas)

Lauko ir miško keliukai
Borisovo akmuo
Pėsčiųjų takai parke

Pilies kalnas, Kalnas Švyturys

Tiltai automobiliams, pėstiesiems

Kalvagūbris

Ežerai, vandens saugyklos, tvenkiniai

Rieduliai
Šaltinis

Upės, upeliai, kanalai, grioviai
nukreiptos srovės, keltai

Kaimo turizmo sodybos

Medžių
ir krūmų augmenija

Poilsio namai ir žvejybos vietos
Svečių namelis

Sodai

Voljerai

Kapinės

Laisvalaikio praleidimo objektai
Turizmo informacijos centrai,
punktai, kelionių agentūros

KITI OBJEKTAI

Geležinkelio stotys

Pelkės, užpelkėjusios žemės

Autobusų stotys
Miškai
Turgus
Sodų sklypai

Pašto skyriai
Ligoninės

Sutrumpinimai, naudojami žemėlapyje:
pl.
prasp.
pr.
v.

aikštė
prospektas
pravažiavimas
sala

voz.
vul.
zav.

ežeras
gatvė
skersgatvis

Poliklinikos
Maitinimo įstaigos
Kuro kolonėlės
Stadionai, sportinės aikštelės
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MARŠRUTAS №

1

NUO USOMLIO EŽERO IKI SENIAUSIO BALTARUSIJOS MIESTO-POLOCKO!
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

EŽ. USOMLIA (USOMLIA) — EŽ. KANAŠIAI (KANAŠY) —
EŽ. SUJA — GOMLIO (HOMLIA) K. — EŽ. TUROVLIA (TUROŬLIA) —
UPĖ TUROVLIANKA (TURAŬLIANKA) — GORIANIŲ (HARANY) K. —
UPĖ VAKARINĖ DVINA (ZACH. DZVINA) — POLOCKAS (POLACK)
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: rekreacinis maršrutas vandens pramogų mėgėjams.
Maršruto ilgis: ~70 km.
Trukmė: 4 dienos.
Sudėtingumo lygis: vidutinis (nepriklausomai nuo metų laiko), išskyrus plaukimą upe Turovlianka.

Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai.
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai priimtiną kelionės variantą.
Žygeivių susitikimas seniausiame Baltarusijos mieste – Polocke (Polack). Saugaus elgesio instruktažo išklausymas, įrangos
ir inventoriaus išdavimas.
Važiavimas iki Usomlio (Usomlia) ežero (Polocko rajonas): važiuoti keliu Р-46 iki posūkio į Zaozerjos kaimą (18 km), toliau
važiuoti iki Usomlios kaimo (10 km).
Prieš posūkį į Zaozerjos (Zaazierje) kaimą abejose kelio pusėse matyti vieta, skirta II pasaulinio karo įvykiams atminti.

PIRMAS ŽYGIO ETAPAS:
Vandens turas maršrutu ež. Usomlia – ež. Suja (Gomlio k.) – 13 km
3

GOMLIA (HOMLIA)
VERTA APŽIŪRĖTI:
1

Memorialinis kompleksas

K.E. Vorošilovo partizaninės brigados memorialinis kompleksas.
2

(kairėje maršruto pusėje) Memorialinis kompleksas skirtas
atminti pogrindžio komitetų ir partizanų brigadai, kuriai vadovavo D.V. Tiabut.
3

4

Memorialinis kompleksas

Kautynių laukas

(dešinėje maršruto pusėje). Šiandien daugelis žino apie
Bresto tvirtovės gynėjus, tačiau mažai žinoma apie Polocko
pastiprinimą- gynėjus, kurie dvidešimt dienų neleido priešams įeiti į miestą. Istorinis-kultūrinis kompleksas „Kautynių
laukas“ skirtas Polocko rajono istorijai – įtvirtinimų sistema,
žinoma kaip „Stalino Linija“.

4 Baltarusiškas „Stounhendžas“
Bikulničių (Bikulničy) kaime

(1 km į šiaurės-rytus nuo kaimelio, esančio ant Jakovo ežero
kranto). Čia stūkso grupė akmenų, kurių ribos išsidėstę kvadratu. Akmenys išsidėstę raidės «П» forma ir nukreipti tiesiai
į Volotovkos kalną, kuris iškilęs virš Jakovo ežero. Kai kurių
mokslininkų manymu tai ne atsitiktinumas. Vietiniai gyventojai vargiai gali paaiškinti baltarusiško „Stounhedžo“ egzistavimą, tačiau pusiau užmirštas tradicijas bando išsaugoti
kartą per metus susirinkdami paslaptingoje vietoje, kurdami
laužą ir švęsdami vidurvasario šventę.
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MARŠRUTAS №

1

8

MARŠRUTO TĘSINYS:
Maršrutas Garadičos (Haradzišča) k. –
Gorianio (Harany) k. –
upė Vakarinė Dvina (Zach. Dzvina) –
Lučnos (Lučna) k. Etapo ilgis – 18 km
10

Toliau maršrutas tęsiasi ramia Vakarinės Dvinos upe.

VERTA PAMATYTI:

7

Medelynas Gorianio (Harany)
kaime ir riedulys Naujojo Gorianio
(Nov. Harany) kaime
5

MARŠRUTO TĘSINYS:
ež. Suja – ež. Turovlia (Turoŭlia) –
upė Turovlianka (Turoŭlianka) –
Garadičos (Haradzišča) k. – 25 km
Maršrutas kerta Turovliankos upę, kuri prateka iš vieno ežero
į kitą. Ežeras Suja – vienas gražiausių ežerų Polocko rajone.
Perplaukę Turovliankos kanalą, įplaukiame į Turovlios ežerą. Jis išsiskiria tuo, kad tai net ne ežeras, o pelkėta vieta,
kurioje auga itin aukštos nendrės. Antroje vasaros pusėje
ežeras stipriai užželia ir tampa sunkiai praplaukiamas. Daugelis turistų Turovliankoje skinasi kelius per nendres. Ežeras
baigiasi, ir prasideda pats sunkiausias maršruto ruožas – upė
Turovlianka.
Turovlianka yra nedidelė upė stipria tėkme, kurią puošia
gražūs krantai, joje gausu nuvirtusių medžių, nedidelių tiltų,
akmenų ir riedulių. Jums teks persinešti valtis ir įrangą per
kliūtis… Norint įveikti Turovlianką, prireiks daug pastangų.
Dažnai upėje baidarės apsiverčia, tačiau tiems, kas neįsivaizduoja savo žygių be rizikos ir adrenalino, tai yra idealus
maršrutas!
Greita Turovlianka atveda mus tiesiai į Vakarinę Dviną.

12

Pasak druidų ir šiuolaikinių mokslinių tyrimų, kiekvienas
medis turi individualias savybes ir galias, kurios gali turėti
teigiamą poveikį žmogui. Įsikrauti teigiamos energijos galima Gorianio kaimo medelyne, kuriame apstu įvairių rūšių
medžių. O šalia Naujojo Gorianio kaimo, netoli pagrindinio
kelio, Jūsų dėmesį patrauks rieduliai-gigantai. Manoma, jog
iki krikščionybės šioje vietoje buvo pagoniška šventykla, kurioje mūsų protėviai atlikinėdavo religines apeigas. Tai byloja
jų taisyklingas geometrinis išsidėstymas.
6

Lučnos kaimas

Šalia kaimo šiuo metu vyksta Polocko hidroelektrinės statybos. Polocko HE – pirmoji iš hidroelektrinių, kuri statoma ant
Vakarinės Dvinos upės Baltarusijoje.

MARŠRUTO TĘSINYS:
Lučnos (Lučna) k. –
Vakarinė Dvina (Zach. Dzvina) –
Polockas (Polack) Etapo ilgis – 14 km
NAKVYNĖ:
Sodyba „Janovo“, Bikulničių (Bikulničy) k.,
Polocko rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 47 62 51, +375 29 8195388, 10 vietų
1

9
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Vėl maršrutas veda Vakarine Dvina. Puikioji Dvina neša savo
vandenis į buvusią Polocko kunigaikštystės sostinę – Polocką
(Polack)! Seniausias Baltarusijos miestas įsimins Jums savo
muziejais ir šventovėmis, sužavės savo amžiumi ir jaudinančiais
paslapčių aromatais. Tai miestas - stebuklas, miestas – mįslė.

POLOCKAS (POLACK)
VERTA PAMATYTI:
7

Ant Dvinos upės kranto stovinčio Sofijos soboro pirmtakas
buvo pastatytas XI a. – legendinio Vseslavo Briačislavičiaus
Čarodejaus valdymo laikotarpiu. Tai buvo didingas daugiakupolis statinys – vienas iš trijų Kijevo Rusios soborų (dar du
pastatyti Kijeve ir Novgorode). Soboras simbolizavo Polocko
lygybę kitų slavų valstybių tarpe. XVIII a., sprogus parako
sandėliui, soboras buvo sunaikintas. Jo atstatymo darbams
1738-1750 m. vadovavo garsus architektas Jonas Kristupas
Glaubicas. Atstatytas soboras – architektūros paminklas, priskiriamas Vilniaus baroko laikotarpiui. Jis yra Polocko nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus – draustinio dalis. Įrengta
pastovi ekspozicija su informacija baltarusių ir anglų kalbomis.
Adresas: Zamkavaja g. 1, Polockas, Vitebsko sritis,
Baltarusija, +375 214 42 53 40
8

Spaso-Efrosinijos moterų vienuolynas

Vienas iš įdomiausių architektūrinių ir istorinių paminklų
mieste. Šv. Kristaus prisikėlimo cerkvė su XII amžiuje tapytomis freskomis. Polocko architektūros paveldas.
Adresas: E. Polockojos (Jeŭfrasinni Polackaj) g. 89,
Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 14 29
9

11

Polocko Sofijos soboras

Knygų spausdinimo muziejus

Knygų spausdinimo muziejus Polocke – vienintelis toks visoje Baltarusijoje. Ypač vertingos senovinio spausdinimo
knygos, o muziejaus ekspozicinėse salėse parodyti visi knygos spausdinimo etapai – ilgas knygos spausdinimo kelias iki
skaitytojo. Dalis ekspozicijos skirta Baltarusijos visuomenės
veikėjui, spaustuvininkui, vertėjui, redaktoriui knygų leidėjui
Pranciškui Skorinai. Šis talentingas žmogus, aktyvus keliautojas po Europą, iki šiol intriguoja mokslininkus ir jo tyrinėtojus. Informacija ekspozicijoje pateikiama baltarusių ir anglų
kalbomis.
Adresas: Nižne-Pokrovskajos (Nižnie-Pakrouskaia) g. 22,
Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 57 25
10 Paminklinis ženklas „Geografinis Europos
centras“

Ženklas „Polockas – geografinis Europos centras“ buvo
pastatytas 2008 metais. Jo kompoziciją sudaro vėjų rožė,
išskleistas Europos žemėlapis, jame pažymėtas Polockas ir
miesto herbas.
Adresas: F. Skorinos (Francyska Skaryny) pr. 13, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 69 49 (TIC)

11

Atminimo ženklas raidei „Ў“

Paminkliniu ženklu „Ў“ raidei, kuri yra tik baltarusiškame raidyne, įamžinamas tautos kultūrinis – kalbinis išskirtinumas.
Šis ženklas taip pat yra ir saulės laikrodis.
Adresas: F. Skorinos (Francyska Skaryny) pr., Polockas,
Vitebsko sritis, Baltarusija, +375 214 42 69 49 (TIC)

NAKVYNĖ:
Viešbutis „Dvina“, F. Skorinos (Francyska Skaryny)
pr. 13, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 22 35, +375 214 42 70 44, 160 vietų
2

3 Viešbutis „Parus“, Nižne-Pokrovskajos (NižniePakrouskaia) g. 50а, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 51 70, +375 214 42 54 15,
polotskrowing-cor@mail.ru, 50 vietų

MAITINIMAS:
Restoranas „Slavianskij“, F. Skorinos (Francyska Skaryny)
pr. 13, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 07 97
Kavinė „Damian“, Nižne-Pokrovskajos (Nižnie-Pakrouskaia)
g. 41 B, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 87 66
Kavinė „Dionis“, Oktiaberskaja (Kastryčnickaja) g. 25,
Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija, +375 214 42 31 48
Kavinė „Chutorok Nikolajevskij“, F. Skorinos (Francyska
Skaryny) pr. 2, Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 214 42 81 97
Kavinė „Badalan“, P. Brovkio (Pietrusia Broŭki) g. 57/1,
Polockas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 44 734 54 80, +375 44 734 54 81
Kavinė „Razdol“, Tolstovo (Talstoha) g. 15, Polockas,
Vitebsko sritis, Baltarusija, +375 214 42 04 33

Naudinga žinoti: daugiau informacijos apie maršrutą
galite gauti turizmo informacijos centruose ir punktuose.

INFORMACIJA:
Polocko turizmo informacijos centras,
F. Skorinos (Francyska Skaryny) prospektas 8, Polockas,
+375 214 42 69 49, polotsk-sport@mail.ru,
www.polotsk-turizm.by, www.belladvina.com
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DISNOS IŠTAKOS
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

ŠARKOVŠYNA (ŠARKAŬŠČYNA) —
GERMANOVIČIAI (HIERMANAVIČY) — DISNA (DZISNA)
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: vandens maršrutas skirtas vandens pramogų mėgėjams.
Maršruto ilgis: ≈ 90 km.
Trukmė: 5-6 dienos.
Sudėtingumo lygis: minimalus.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai.
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums priimtiną kelionė variantą.
Šis įspūdingas maršrutas prasideda Šarkovšynoje (Šarkaŭščyna). Kelionės pradžioje turistai aplanko vietines miestelio įžymybes,
kurios puikuojasi ant Disnos (Dzisna) upės krantų. Nedideliam miesteliui yra daugiau nei 500 metų.
Šarkovšynos žemėje iš viso yra 59 kultūriniai ir architektūriniai paminklai! Gyvenvietė Šarkovšyna – Vitebsko srities Šarkovšynos
rajono centras, esantis Disnos upės pakrantėje, 210 km nutolęs nuo Vitebsko ir 195 km nuo Minsko. Šarkovšyna šaltiniuose pirmą
kartą paminėta 1503 metais. Šarkovšynos žemėlapį galima pamatyti 20 psl.
5

VERTA PAMATYTI:
1

Medinė cerkvė,

pastatyta 1912 metais ant Disnos upės kranto (pietiniame
gyvenvietės pakraštyje).
2

6

Cerkvė – Visų liūdinčiųjų Džiaugsmas,

pastatyta XIX a. pabaigoje to paties pavadinimo ikonos
garbei. Ši plytinė cerkvė buvo statoma gyvenvietės centre,
vietoje medinės šventyklos. Dekoruota senovinės architektūros motyvais. Randasi gyvenvietės centre.
3 Lopatinskių (XIX a.)
ir Fedorovičių (XX a. pr.) dvarvietės,

esančios parke, ant Disnos upės kranto.
4 Paminklas skirtas Baltarusijos išvaduotojams nuo nacistinės-fašistinės okupacijos

Majakovsko gatvės skvere yra bendras kapas, kuriame palaidota daugiau nei 200 sovietų karių ir partizanų, žuvusių Tėvynės karo mūšiuose. Po apsilankymo Šarkovšynos gyvenvietėje, turistai plaukia į Germanovičių (Hiermanavičy) kaimą.

7

Po apsilankymo Šarkovšynos gyvenvietėje, turistai plaukia į
Germanovičių (Hiermanavičy) kaimą.
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VERTA PAMATYTI:
5

Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo bažnyčia

Tai yra Germanavičių kaimo įžymybė. Ji buvo pastatyta
1787 metais ant Disnos upės kranto. Baroko laikų architektūra. 1940 metais buvo uždaryta, tikintiesiems grąžinta
1988 metais.
6

Dvaro ir parko kompleksas

7

Sentikių maldos namai

8

Jazepo Drozdovičiaus muziejus
9

Palikę Germanovičius, turistai keliauja į Disnos miestelį.

DISNA (DZISNA)
„Nedidelis, bet narsus“ – būtent taip galima pasakyti apie
Disnos miestelį, kuriame gyvena 2200 gyventojų. Senasis
prekybos kelias „iš variagų iki graikų“ niekaip negalėjo apeiti
šios gyvenvietės, žinomos nuo 1461 metų. Senovėje gyvenvietė vadinosi Kopeco – miesteliu ir buvo įsikūrusi labai
patogioje vietoje – Dvinos ir Disnos santakoje. Disnos pilis
nuo XVI iki XVIII a. saugojo kunigaikštystės vandens arteriją, veikė kaip muitinė, kur vykdavo prekių tikrinimas. Čia
buvo įkurti prekių sandėliai, kadangi prekybininkai iš Disnos
į Rygą vežė taukus, duoną, vašką, medų, žuvį ir kitas tradicines prekes. Atgal jie plaukė laivais, pakrautais audinių ir
galanterijos.

12

Disnos istorijos muziejus

Šio kraštotyros muziejaus pagrindą sudaro mokyklos-internato entuziastų surinkta Disnos istorija. Ekspozicijoje
nuotraukomis, knygomis, paveikslais, vietinių amatininkų
gaminiais Disnos istorija pristatoma nuo akmens amžiaus
iki šių dienų.
Adresas: Pieršamajskaja g. 2a, Disna,
+375 2152 37346

NAKVYNĖ:
VERTA PAMATYTI:
9

Stepono Batoro sala

Dviejų upių santakoje esanti sala yra vieta, kurioje prasideda Disnos istorija. Disnos ir Vakarinės Dvinos susijungimo vieta – „Bella Dvina“ regiono paženklinta vieta:
būtent čia yra Vakarinės Dvinos vidurys. Žmonės šneka,
jog Disnos upė – tai mėlyna juosta, lyg diržas juosianti
gražuolę Dviną. 2010 metais ES projekte „Bella Dvina“, ši
vieta buvo pažymėta kaip turistinės stovyklavietės ir poilsio vieta. Nuo aukšto kranto aiškiai matosi, kur susijungia Vakarinė Dvina ir Disna, bei atsiveria gražus vaizdas į
Stepono Batoro salą.
10

Šimtametis tiltas

Unikalus arkinis medinis tiltas, kurio pagrindą sudaro metalas
ir akmuo. Juo naudojamasi jau 100 metų. 2002 metais tiltas
buvo visiškai suremontuotas.
11

XIX a. Prisikėlimo cerkvė

Šioje akmeninėje šventykloje saugoma XV a. Dievo Motinos
ikona. Pasak legendos į miestą ji atplukdyta Vakarinės Dvinos upės vandenimis dar XVII a. Kiekvienais metais rugpjūčio 10-ąją, lydima gausiai susirenkančių tikinčiųjų, ši ikona
yra nešama per miestą.
Adresas: Jubilejnaja g. (anksčiau Zamkovaja g.), Disna

Viešbutis, Jubilejnaja g. 26, Disna,
Miorų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2152 37386, 20 vietų
1

2 Sodyba „Alionuška”, Frunze g. 22,
Disna, Miorų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2152 37307
3 Sodyba „Dostatok”, Kirovos (Kirava) g. 18,
Disna, Miorų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2152 37259, +375 29 8940182
4 Sodyba „Usadba Baby Moroz”,
Disna, Miorų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2152 37281, +375 29 3581015,
+375 33 613 74 14

MAITINIMAS:
Kavinė „Dvina“, Jubilejnaja g. 11, Disna,
Miorų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2152 37398

INFORMACIJA:
Miorų turizmo informacijos centras,
Kamsamolskaja g. 28, Miorai, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2152 41533, msport07@mail.ru,
www.miorysport.vitebsk.by
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ŽEMYN STEBUKLINGOMIS UPĖMIS IŠ BALTARUSIJOS Į LATVIJĄ
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

KLIASTICAI (KLIASCICY) — ZABORJE — KULNEVO (KULNEVA) —
DERNOVIČIAI (DZIORNAVIČY) — VOLYNCAI (VALYNCY) — VERCHNEDVINSKAS
(VERCHNIADZVINSK) — VAKARINE DVINA IKI BALTARUSIJOS-LATVIJOS
PASIENIO — Į LATVIJOS TERITORIJĄ. MARŠRUTAS EINA
NYČOS UPE IKI ĮTEKĖJIMO Į DRISA (36 KM, 2 DIENOS),
DRISOS UPE IKI VERCHNEDVINSKO (67 KM, 3-4 DIENOS),
TEN, KUR DRISA ĮTEKA Į VAKARINĘ DVINĄ.
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: Rekreacinis maršrutas vandens pramogų mėgėjams.
Tinkamas ir šeimoms su vaikais, upių tėkmės ne stiprios, nėra pavojingų vietų, išskyrus maršruto vietą upe Nyča.
Maršruto ilgis: ~103 km.
Trukmė: 5-6 dienos.
Sudėtingumo lygis: minimalus, Nyča upe – vidutinis.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums priimtiną kelionės variantą.
Kelionė prasideda upe Nyča nedideliame Kliasticų (Kliascicy) kaime, kuris išgarsėjo 1812 metų karo metu. Kliasticų mokykloje veikia muziejus 1 , skirtas 1812 metų Tėvynės karui atminti.
Pradėti vandens žygį galima nuo Kliasticų kaimo tilto. Nuo čia iki HE (nuo maršruto pradžios 2 km) – 10 minučių kelio. Šioje
vietoje reikės persikelti.
Už 20 minučių pasiekiamas Zaborjos kaimas. Šioje vietoje reikia būti atidiems plaukiant po nušiurusiu mediniu tiltu. Galima
išlipti į krantą ir susipažinti su kaimu, kuris Baltarusijoje laikomas kaimo turizmo sostine.
Būkite atidūs: už tilto pasitaikys akmenų! Už 300 m nuo tilto, upę juosia ištempta virvė, kairėje kranto pusėje yra hidrologinis postas.
Kaime Sakališča (11 km nuo tilto), apjuosto kalvomis, upė tampa neperplaukiama. Čia teks persikelti sausuma. Persinešti
įrangą patogiausia išlipus dešiniajame upės krante. Nuo užtvaros iki praplaukiamos vietos – 100 m.

NAKVYNĖ:
VOLYNCAI (VALYNCY)
CY)
Y
VERTA APLANKYTI::

Sodyba „Choren“, Kliasticos (Kliascicy) km.,
Rosonų rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2159 34343, 12 vietų
1

3 Sibiro ir Tolimųjų Rytų
tyrinėtojo Ivano Čerskio muziejus

Sodyba „Vladenija lešego“,
Sosnovi Bor km., Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 44 753 42 61, 6 vietų
2

Muziejus randasi dešiniajame upės krante. Ivano Čerskio
dvare Svolnos kaime 1987 metais buvo pastatytas lankytinos vietos ženklas.

3 Sodyba „Krolova Chata“,
Zaborjos km., Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2159 35710, +375 29 39 25710, 10 vietų

KULNIOVAS (KULNEVA)
Upių Drysa ir Nyča (Nišča) santakoje išlikę senovės tvirtovės liekanos 2 . Už upės žiočių yra nebloga sustojimo
vieta kairiajame upės krante. Krantai aukšti ir statūs, tačiau
vėliau skardžiai darosi nuožulnūs, atsiranda smėlio seklumos
ir paplūdimiai. Daug patogių sustojimo vietų. Tokia upė išlieka iki pat Borkavičių

Adresas: Volyncų km., Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 59288

4 Sodyba „Ozernaja“,
Zaborjos km., Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2159 35747

INFORMACIJA:
Rosonų rajono turizmo informacijos centras,
Komsomolskaja (Kamsamolskaja) g. 13,
Rosonai (Rasony), Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2159 41008, faksas: +375 2159 42860,
fsk-start@yandex.ru

5 Sodyba „Mečta rybaka“,
Zaborjos km. Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2159 35740
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5

Anksčiau miestas ir upė, ant kurios jis stovi, turėjo vieną
vardą, o nuo 1962 metų miestas Drysa buvo pervadintas į
Verchnedvinską (Verchniadzvinsk). Nuo senų laikų miestas žinomas kaip tradicinio audimo meno centras.

7

Didysis plaukimo kanojomis finalinis akordas – didingoji 400
metrų pločio upė – Vakarinė Dvina.

VERCHNEDVINSKAS
VERTA APLANKYTI:
2

4

Didelės žydų kapinės

8

ribojasi su Drysa. Ten palaidoti 759 nacių sušaudyti Drysos
žydai.
4

5

Memorialinis komplekas

nacių aukoms, sudegintiems kaimams, išvaduotojams ir žemiečiams atminti.
6

Obeliskas 1812 m. karui atminti,

Miesto skvere stovintis granito obeliskas yra skirtas 1812
m. įvykiams atminti. Pastatytas minint Napoleono epopėjos
šimtmetį Sovetskajos g.
7

Šv. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Katalikų bažnyčia stovi pačiame miesto centre. Jos architektūroje dominuoja neogotikos ir baroko stiliai. Atstatyta
1990 m. pradžioje ir dabar yra vienas gražiausių sakralinės
architektūros paminklų Verchnedvinske.
Adresas: Sovetskaja (Savieckaja) g. 45,
Verchnedvinskas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 52866
8 Šv. Nikolajaus „Stebukladario“
(Čudotvorec) šventovė

Klasicizmo stiliaus šventovė pastatyta 1819 m. Ji kvadrato
plano, pagrindinis jos tūris baigiamas aukštu masyviu cilindriniu būgnu su sferiniu kupolu. Maldos namų architektūroje
dominuoja trijų pakopų varpinė, kurioje 2005 m. pakabintas
masyvus varpas.
Adresas: Gagarino (Haharyna) g. 3, Verchnedvinskas,
Vitebsko sritis, Baltarusija, +375 2151 57023

NAKVYNĖ:
VYNĖ:
Viešbutis, Sovetskaja
vetskaja (Savieckaja)) g. 65,
Verchnedvinskas, Vit
Vitebsko
Baltarusija,
b k sritis,
iti B
lt
ij
+375 2151 53271, 40 vietų
6

7 Viešbutis „Odrianika-Luks“, Sovetskaja (Savieckaja)
g. 53, Verchnedvinskas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 52878, 15 vietų

MAITINIMAS:
Restoranas „Drysa“, Sovetskaja (Savieckaja) g. 55,
Verchnedvinskas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 52370
Restoranas „Flora-plius“, Sovetskaja (Savieckaja) g. 171,
Verchnedvinskas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 57114
Kavinė „Labirint“, Sovetskaja (Savieckaja) g. 49,
Verchnedvinskas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 52470
Kavinė „Nesterka“, Bigosovo (Bihosava) km.,
Verchnedvinsko rajonas, Vitebsko sritis, Baltarusija,
+375 2151 58629

INFORMACIJA:
Verchnedvinsko turizmo informacijos centras,
Mira (Mira) g. 6, Verchnedvinskas, Vitebsko sritis,
Baltarusija, +375 2151 57338, slaviana@inbox.ru
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13

11

Patys atkakliausi gali pratęsti žygį nuo Verchnedvinsko vakarine Dvina. Čia upe teka vaizdingomis vietomis, tarp kalvų,
apaugusių miškais. Čia lengva rasti puikią vietą sustojimams.

DRUJA
Druja – gyvenvietė Braslavos rajone, Vitebsko srityje, išsidėsčiusi kairiajame Vakarinės Dvinos krante ir Drujkos upės
santakoje. Pirmą kartą kronikose Druja paminėta 1386 metais. Druja išsaugojo šimtmečius gyvuojančias miesto plano
ribas: pagrindinės gatvės yra lygiagrečios ir statmenos Dvinos upei.

9

Prieš gyvenvietę, už upės, taip pat tarps kalvų, išsidėstęs
Latvijos miestelis Piedruja.
Drujos žemupys įteka į Latvijos teritoriją ir gauna Dauguvos
vardą.

11 Šventųjų
ųjų Petro ir
Povilo unitų
t cerkvės
k ė griuvėsiai
i ė i i

Krante galite išlipti arba į Drują arba į Piedrują, bet tik tuo
atveju, jei turite reikiamus dokumentus. Reikia kreiptis į Piedrujos pasienio punktą ir susitarti dėl tolesnio svečiavimosi
Latvijoje: tеl.: +371 656 81458.

Vėlyvojo baroko stiliaus cerkvė buvo pastatyta XVIII a. pabaigoje. 1839 m. ji perduota stačiatikių parapijai. XIX a. antroje pusėje sunyko.
12

VERTA APLANKYTI:
9

Šventos Trejybės bažnyčia ir vienuolynas

Bažnyčios ir vienuolyno kompleksas – žymiausi Drujos architektūros paminklai. Kompleksas randasi ant aukšto Dvinos
kranto, nuo kurio matosi didžioji Bernardinų sala.
Adresas: Lenino (Lienina) g. 74, Druja,
+375 2153 25109
10 Šv. Mergelės Marijos
Apsireiškimo cerkvės griuvėsiai

Vienuolynui priklausiusi medinė stačiatikių cerkvė buvo viena svarbiausių Drujos šventovių.

Žydų kapinės

Drujoje – vienintelės tokios Baltarusijoje, ant kurių išliko ryškūs užrašai. Iki šių dienų išliko iki 250 paminklų.
13

Borisovo akmuo

Pats seniausias Drujos paminklas – galingas riedulys, ant kurio iškaltas šešiakampis kryžius ir užrašas – ilgą laiką gulėjo
Vakarinės Dvinos dugne, kiek žemiau Drujkos žiočių, netoli
kranto. Jį pati upė iškėlė ir pastatė aukštutiniame krante. Tai
vienas iš trijų išlikusių garsiųjų Moriso akmenų, kurie XII a.
pradžioje senojoje Polocko kunigaikštystėje didžiojo lenkų
kunigaikščio Moriso Vseslavičiaus įsakymu buvo paženklinti
krikščionybės simboliais ir užrašais „Viešpatie, padėk tavo
vergui Borisui“.
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LATVIJA MARŠRUTAS № 4
IŠ PIEDRUJOS Į DAUGPILĮ (DAUGAVPILS)
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

MARŠRUTAS DAUGUVOS UPE IKI DAUGPILIO MIESTO
PIEDRUJA — KRASLAVA — VASARGELIŠKĖS ≈ 76 KM
VASARGELIŠKĖS — DAUGPILIS ≈ 40 KM
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: rekreacinis maršrutas, tinkantis vandens pramogų mėgėjams bei šeimoms su vaikais.
Maršruto ilgis: ~116 км.
Trukmė: 4-5 dienos.
Sudėtingumo lygis: minimalus.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums priimtiną kelionės variantą.
Europos kelių kryžkelėje Jus visada maloniai sutiks blizgantys Piedrujos cerkvių ir bažnyčių kupolai. Čia prasideda mūsų siūlomas maršrutas.

3 Piedrujos pažintinis takas ir
akmuo „Dauguvos ženklai“
2
3

PIEDRUJA
VERTA PAMATYTI:

Dauguvos upės slėnyje įrengtas pažintinis takas stebina
kraštovaizdžiu, jame gausu retų ir saugomų augalų bei gyvūnų, istorijos paminklų. Viename jų, Dauguvos akmenyje, net
septyniomis kalbomis: estų, suomių, rusų, lenkų, vokiečių,
latvių ir lyvių (nykstanti finougrų grupės kalba) parašytas
garsiausios Latvijoje Dauguvos upės vardas. Autorius – Vilnis Titans.
Adresas: Piedruja, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.7995039, 27.4517164,
+371 656 29682, +371 28608784,
www.visitkraslava.com

Piedrujos Šv. Mergelės
Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia
1

Pirmoji medinė bažnyčia pastatyta 1632 metais. Ją pastatė
Lietuvos valstybės kancleris kunigaikštis Leonas Sapiega. Ši
bažnyčia sudegė, ir 1759 metais pastatyta mūrinė šventovė. Bažnyčioje yra iliuzinis tapytas altorius.
Adresas: Piedruja, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.7995039, 27.4517164,
+371 29498354, +371 656 29632,
www.visitkraslava.com
2

Piedrujos stačiatikių Šv. Nikolajaus cerkvė

Kraslavos krašte tik viena stačiatikių cerkvė gali didžiuotis
net šešiais kupolais. Tai vienas ir gražiausių ir įdomiausių
architektūros statinių šiame krašte. Cerkvė pastatyta 1885
metais, kai senoje cerkvėjė neužteko vietos visiems parapijiečiams.
Adresas: Piedruja, Piedrujos valsčius, Kraslavos kraštas,
Latvija, GPS: 55.7998334, 27.4495907,
+371 26783660, www.visitkraslava.com

NAKVYNĖ IR MAITINIMAS:
Motelis „Piedruja“, Piedruja,
Piedrujos valsčius, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.802826, 27.452087, +371 656 29682,
+371 28608784, +371 26357228,
viesnicapiedruja@inbox.lv, www.visitkraslava.com, 50 vietų
1

4

Indricos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Unikalus architektūros paminklas, statytas 1655 – 1658
metais. Viena seniausių medinių bažnyčių Latgaloje garsi
unikaliais mediniais raižiniais. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Adresas: Indrica, Kalniečių valsčius,
Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.848503, 27.331581, +371 26263061,
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
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Už 19 km yra vienas labiausiai turistų mėgstamų Latvijos
miestų Kraslava, kuris išsidėstęs taip vadinamoje Latgalos
Šveicarijoje, ties Dauguvos upe, nuo antro pagal dydį Latvijos miesto Daugpilio nutolęs per 40 km, ir 275 km – nuo
sostinės Rygos. Turistų akimis Kraslava patraukli pirmiausia
istoriniais ir architektūriniais paminklais.

KRASLAVA
VERTA PAMATYTI:
5

Grafų Pliaterių dvaro kompleksas

Dvaro kompleksą sudaro rūmai, ūkiniai pastatai, parkas, viename iš išlikusių statinių įkurtas istorijos ir meno muziejus.
Apie 22 ha plotą užimančiame peizažinio stiliaus parke auga
apie 70 rūšių retų medžių bei krūmų. Pagrindinė XVIII a. viduryje sukurto parko dalis – geometrinis liepų sodas. Parkas
suformuotas trijose atskirose planinėse erdvėse: viršuje,
prie rūmų, prancūziškuoju stiliumi (žemaūgiai želdiniai), daubose itališku stiliumi (sugrupuoti želdiniai, laipteliai), apačioje
angliškuoju stiliumi (alėjos, takeliai, tvenkiniai). Dendrologinė
parko sudėtis labai įvairi: jame auga raudonmedžiai, juodosios ir Vermuto pušys, sidabrinės eglės ir t. t. Rūmų statybą
pagal architekto A. Paroko projektą 1765 m. pradėjo Konstantinas Liudvikas Pliateris, o 1791-aisiais baigė Augustas
Hiacintas Pliateris. Iš pradžių rūmai statyti baroko stiliumi,
bet XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje buvo perstatyti pagal
klasicizmui būdingas formas. Apžiūrėti galima tik iš išorės.
Adresas: Pilies g. 6-8, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.901772, 27.161808, +371 656 23586,
kraslavas_muzejs@inbox.lv, www.kraslavaspils.lv
6

Šv. Liudviko bažnyčia

1755-1767 m. pagal italų architekto D.A. Paroko projektą
statyta bažnyčia – vienas ryškiausių Latgalos baroko architektūros pavyzdžių. Jos fundatoriai – Konstantinas Liudvikas
Pliateris ir Augusta Plater. Vieną iš bažnyčios altorių puošia
italų dailininko F. Kastaldžio freska „Šventasis Liudvikas ruošiasi į kryžiaus žygį“. Bažnyčioje yra saugomos Šv. Donato
kankinio relikvijos ir lenkų dailininko, žymaus istorinės tematikos kūrinių kūrėjo, Jano Mateikos paveikslas. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Adresas: Šv. Liudviko a. 1, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.895241, 27.164383,
+371 656 23939, +371 656 22201,
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com

4

Centrinė Kraslavos aikštė
Cent

Valstybinė reikšmės miestų statybos paminklas – aikštė,
Valstybinės
suformuota XVIII a. Tuo metu pagrindiniais statiniais joje
suformuot
buvo 175
1752 m. Pastatyta rotušė ir vaistinė, kuri išlikusiame
pastate tebeveikia nuo 1810 m. Su aikšte ribojasi vieno ir
pusantro aukšto mediniai bei akmeniniai statiniai su ūkiniais
pastatais – dažniausiai tai buvo pirklių ir amatininkų gyvenamieji namai, užeigos su arklidėmis ar krautuvėlėmis.
Adresas: 18 Novembro a., Kraslava,
GPS: 55.898029, 27.169189,
www.visitkraslava.com
8

Karnickio kalnas ir paminklas

Nuostabaus kraštovaizdžio vieta, kuri siejama su meilės istorija. Pasak legendos, jaunas lenkų karininkas Josifas Karnickis
įsimylėjo grafo Pliaterio dukrą Emiliją. Tačiau karininkas buvo
neturtingas, todėl grafas prieštaravo jų draugystei. Įsimylėjėliai nusprendė slapta išvykti iš Kraslavos, tačiau jų planas
žlugo. Apimti nevilties jie nusprendė nusižudyti. Jie susitarė,
jog mergina bokšto lange uždegs žvakę ir iššoks pro langą,
o tuo pačiu metu karininkas nusišaus. Tačiau grafo dukterį
sustabdė tarnaitė. Josifas nusišovė. Jis buvo palaidotas savižudybės vietoje, o ant paminklo užrašyta: „Neteiskite ir nebūsite teisiami”. Po laidotuvių, kitą rytą, žmonės pastebėjo,
jog kalne atsirado šaltinis.
Adresas: Augusto g. (už namo Nr. 28),
GPS: 55.901203, 27.143955
9

Priedainės apžvalgos bokštas,

Bokštas kairiame Daugavos upės krante. Tai antras pagal
aukštį apžvalgos bokštas Latvijoje. Palypėję į 32 m aukštį
mėgausitės Dauguvos upės panorama ir Kraslavos miesto
apylinkėmis.
Adresas: Priedaine, Kraslava,
GPS: 55.892807, 27.147560,
+371 656 22201,+371 26487763,
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
10 Keramikų Valdžio ir
Olgos Paulinšų dirbtuvės

Galima stebėti keramikos dirbinių gamybos procesus, mokytis žiesti puodus, įsigyti dirbinių iš molio ir suvenyrų. Organizuojami užsiėmimai individualiai, šeimoms, moksleiviams,
didelėms grupėms.
Adresas: Dūmų g. 8, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.904575, 27.163010,
+371 29128695,
valdispaulins@inbox.lv, www.visitkraslava.com
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Perplaukę Kraslavą, Jūs įplaukiate į gamtinį parką „Daugavas loki“.

GAMTINIS PARKAS
„DAUGAVAS LOKI“

9

Gamtinis parkas buvo sukurtas tam, kad būtų išsaugotas
unikalus gamtinis kompleksas Dauguvos slėnyje nuo Naujenės iki Kraslavos. Dauguvos slėnis laikomas seniausiu
Latvijoje geologiniu dariniu. Gamtinis parkas „Daugavas
loki“, Augšdaugavos kraštovaizdis, 2004 metais buvo pripažintas NATURA 2000 priklausančia teritorija, o 2011
metais įtrauktas į Latvijos nacionalinio UNESCO Pasaulinio
paveldo sąrašą.
Adresas: Naujenes, Taboro, Vecsalinsko,
Skrudalienos, Salienos valsčiai Daugpilio krašte ir
Udriško, Kaplavos valsčiai Kraslavos krašte,
GPS: 55.889946, 26.727676, +371 656 22201,
+371 26487763, +371 654 22818,
muzejs@apollo.lv, info@visitdaugavpils.lv,
tic@kraslava.lv, www.visitdaugavpils.lv,
www.visitkraslava.com

10

NAKVYNĖ:
Svečių namai „Arkadija”, Paplavos valsčius,
Kraslavos kraštas, Latvija, GPS: 55.872231, 27.165070,
+371 27006998, +371 29709006,
tic@kraslava.lv, 21 vieta
2

3 Svečių namai „Zive“, Parceltuves g. 14,
Kraslava, Latvija, GPS: 55.896503, 27.163353,
+371 29185835, vm_zive@inbox.lv, 22 vietos
4 Svečių namai „Priedaine“, Klusos g. 2,
Kraslava, Latvija, GPS: 55.894691, 27.152517,
+371 26430798, priedainesvn@inbox.lv, 21 vieta
5 Kotedžas „Skerškani”,
Udrišsko valsčius, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.876274, 27.102413, +371 29195745,
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv, 17 vietų

MATINIMAS:
Valgykla „Daugava”, Rygos g. 28, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.8974676, 27.1619588,
+371 656 22634, +371 29112899,
www.kraslavad.lv, www.visitkraslava.com
Kavinė „Marite”, Tirguso g. 2, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.895850, 27.1661311,
+371 656 24039, +371 29112899,
www.kraslavad.lv, www.visitkraslava.com
Kavinė „Todes“, Rygos g. 58, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.8940425, 27.1664958,
+371 26131147, +371 29166609.
Darbo laikas: iš anksto užsisakius.

30

VERTA PAMATYTI:
11

„Kurmiši“ vaistinių žolelių ūkis

Ši vieta yra 1,5 km nuo Dauguvos, dešiniajame upės krante.
Čia auginami gydomieji augalai, vykdomas gydomųjų arbatų degustavimas, ruošiamos pirties vantos, žolelių mišiniai
voniai ir pirčiai.
Adresas: Rakutai, Ūdrišų valsčius,
Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.896107, 27.077522,
+371 26538824, +371 656 23655,
kraslava@llkc.lv, www.visitkraslava.com
12

Paplavos stačiatikių Dievo Motinos cerkvė

Cerkvė pastatyta 1794 m. kairiajame Dauguvos krante.
1889 m. šioje vietoje buvo nuspręsta statyti naują akmeninę cerkvę.
Adresas: Veckaplava, Paplavos valsčius,
Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.8667060, 26.9940822,
+371 26076244, www.visitkraslava.com

INFORMACIJA:
Kraslavos krašto turizmo informacijos centras,
Brivibas g. 13, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.8961483, 27.1671155,
+371 656 22201, +371 26395176,
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
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19
17 Vecpili
Vecpilio piliakalnis ir
Dinaburgo pilies liekanos

DAUGPILIO KRAŠTAS
VERTA APLANKYTI:
13

15

Čia patogu baigti maršrutą.
Maršrutas baigiasi Dauguvos upės krante, Kalkūnų valsčiuje, netoli Grivo aerodromo, 7 km už Daugpilio.
Čia patogu išlipti ant kranto su inventoriumi, taip pat patogu privažiuoti transportui.

Slutiškių etnografinis sentikių kaimas
aimas

Slutiškių kaimas yra dešiniajame Dauguvos upės krante,
Markovos piliakalnio papėdėje ir minimas nuo
o 1785 m. Šio
kaimo savitumą lemia namų puošyba: langinės,
s, durys, fasado detalės. Viename, beveik šimto metų senumo mediniame
di i
pastate, galima iš arčiau susipažinti su sentikių kultūros palikimu: meniniais medžio drožiniais, tradicijomis ir kasdieninių
gyvenimu.
Adresas: Slutiškiai, Naujenės valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55 54.575, 26 52.632,
+371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv
14

Manoma, kad Dauguvos upės krante stūksantis piliakalnis
apgyvendintas VIII-XIII a. 1275 m. Livonijos ordino
buvo apgyve
magistras Ra
Raceburgas Ernestas ant jo pastatė Dinaburgo
gynybinę pilį – jos statymo data laikoma Daugpilio miesto
istorijos prad
pradžia. Dabar vienos iš strategiškai svarbiausių
rytų pasienio tvirtovių galybę eksponuoja 1997 m. sukurtas
miniatiūrinis jos
j maketas.

13

Pakilę į 24 metrų aukštį stebėsite Dauguvos upės slėnio
nuostabų kraštovaizdį iš paukščio skrydžio ir turėsite unikalią galimybę pamatyti ant 10 latų kupiūros pavaizduotą nuo
bokšto atsiveriantį vaizdą.
Adresas: Vasargeliškiai,
Naujenės valsčius, Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55 54.863, 26 48.790,
+371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, www.naujene.lv,
www.visitdaugavpils.lv

„Dauguvos vartai”

Dauguvos slėnyje, įsitaisiusiame tarp Kraslavos ir Naujenės,
įkurtas unikalus gamtos paminklas – „Dauguvos Vartai”. Tai
pagrindinis Dauguvos upės slėnio susiaurėjimas, esantis
Slutiškių kaimo apačioje, siauriausia slėnio vieta yra upės
ruože tarp Slutiškio ir Verversko skardžių. Iš abiejų upės
krantų susidarę du skardžiai, kurių aukštis siekia net 42-43
metrus. Šioje slėnio vietoje upės susiaurėjimai siekia 0,50,6 km. „Dauguvos Vartai” įtraukti į garsiausių Latvijos gamtos objektų dešimtuką.
Adresas: Slutiškės, Naujenės valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55. 53957, 26. 52518,
+371 654 22818, +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.naujene.lv

Adresas: Naujene, Naujenes valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55.55544, 26. 43413, +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.visitdaugavpils.lv

Vasargeliškių apžvalgos
bokštas dešiniajame Dauguvos krante
15

16

Naujenės istorijos muziejus kviečia Jus dalyvauti kuriant didžiausią megztą antklodę pasaulyje (gamybos būdas analogiškas skiautinių siuvimui) ir padėti siekti Ginnesso rekordo.
Adresas: Naujenė, Naujenės valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55 54.679, 26 43.619, +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.visitdaugavpils.lv

Katalikų bažnyčia Elernėje

Vienbokštė mūrinė gotikos stiliaus bruožų turinti bažnyčia
pastatyta 1650 m. Jos architektūra ir dydis dera su kitomis
bažnyčiomis, o vidus įrengtas pagal XVII a tradicijas – tai liudija manierizmo stiliumi išdrožti puošybos elementai, angelų
siluetai, siužetas iš Marijos gyvenimo. Apžiūrėti galima tik iš
išorės.
Adresas: Elernė, Taborės valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55.8904623, 26.7132458,
+371 654 71197,
www.visitdaugavpils.lv

19

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Bažnyčia pradėta statyti 1934 metais, o užbaigta – 1961
metais. Sovietų sąjungos laikais šventovėje buvo įkurtas
klubas. 1989 metais šventovė buvo grąžinta tikintiesiems.
Adresas: Naujenė, Naujenės valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55 54.679, 26 43.619, +371 654 71321,
muzejs@apollo.lv, naujenesmuzejs@inbox.lv,
www.visitdaugavpils.lv
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Didžiausios megztos
antklodės kūrimo ir rankdarbių dirbtuvės
18

NAKVYNĖ:
Kempingas „Ozianna“, Dilevičy,
Naujenės valsčius, Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55 54.730, 26 47.669, +371 29182474,
www.piedaugavas.lv, 22 vietos (Norint užsisakyti pietus,
reikia iš anksto užsisakyti pas šeimininkus.)
6

Toliau jus sutiks antras pagal dydį Latvijos miestas
Daugpilis (žr. 35 psl.)

INFORMACIJA:
Daugpilio krašto turizmo informacijos centras,
Rygos g. 22а, Daugpilis (Daugavpils),
GPS: 55.870945, 26.514692,
+371 654 22818, skype: visitdaugavpils,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv,
http://www.facebook.com/Daugavpils.novada.TIC,
https://twitter.com/daugavpilstic,
www.draugiem.lv/daugavpilstic
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DAUGPILIS (DAUGAVPILS)
Daugpilio miesto simboliais tapo XIX a. pastatyta
atyta tvirtovė
ir Šventyklų kalva, vieta, kurioje greta įsikūrę keturių konfesijų maldos namai. Daugpilio miesto istoriniss centras yra
valstybinės reikšmės urbanistikos paminklas, kurio
urio statybos
vyko XIX amžiuje pagal 1826 metais Sankt Peterburge
eterburge patvirtintą senamiesčio užstatymo projektą. Istorinis centras
yra patraukliausia vieta, kurioje puikiai atsiskleidžia tai, kad
įmanoma rasti kompromisą tarp to, kas sena ir nauja.

VERTA APLANKYTI:

23

22

20

Šventyklų kalva

Kiekvienas keliautojas būtinai turėtų aplankyti Šventyklų
kalvą – vietą, kurioje greta stovi keturių konfesijų maldos namai. Martino Liuterio katedra pastatyta 1893 metais pagal
architekto V. Neimanio projektą. Švenčiausios Dievo Motinos
Romos katalikų bažnyčia pastatyta 1902 metais. Joje 1909
metais įrengti lenkų meistro A. Homano vargonai. Šventųjų
kankinių Moriso ir Glebo stačiatikių katedra pastatyta 1905
metais kaip ir Diunaburgo garnizono bažnyčia. Naujos statybos sentikių parapijos Prisikėlimo, Dievo Motinos gimimo ir
Šv. Nikolajaus maldos namai pastatyti 1908-1928 metais.
Adresas: Novembro g. 18, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55.870544, 26.539879,
+371 654 22818 (TIC),
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv
21

Rusų kultūros centras

Centre įrengtos ekspozicijos „Sentikiai Latvijoje“, „Stačiatikiai Latvijoje“, „Piotro Hudobčionoko paveikslai“, „Gžel keramika“, „Chochlomos dirbiniai“. Skulptūrų parkas „Pasakų
sodas“, kuriame apgyvendinti septyniolikos rusų liaudies
pasakų herojai.
Adresas: Varšuvos g. 14, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55.8723876, 26.5370652,
+371 654 13237,
rusdom@inbox.lv
24

18

22

Daugpilio žydų sinagoga

Sinagogos pastatas (anksčiau buvę „Kadiš“ maldos namai)
pastatytas 1850 m. Antrajame šio pastato aukšte įrengtas
muziejus „Žydai Daugpilyje ir Latgaloje“. Dėl ekskursijos būtina susitarti iš anksto.
Adresas: Cietokšnio g. 38, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55.870411, 26.520845, +371 29548760,
www.visitdaugavpils.lv
23

Daugpilio teatras

Tai seniausias profesionalus teatras visoje Latvijoje ir vienintelis profesionalus teatras Latgaloje. Taip pat, tai vienintelis Latvijos teatras, kuriame vienu metu dirba latvių ir rusų
aktorių trupės.
Adresas: Rygos g. 22 а, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55.52237, 26. 30962, +371 654 26520,
daugavpilsteatris@apollo.lv, www.dteatris.lv
24

Daugpilio tvirtovė

Kairiajame Dauguvos krante įsikūrusi Daugpilio tvirtovė
tapo Daugpilio miesto simboliu. Rytų Europoje tai vienintelis
beveik be pakitimų išlikęs XIX a. pirmosios pusės tvirtovės
pavyzdys. 2013 m. čia įkurtas Marko Rotko meno centras –
bene vienintelė vieta rytų Europoje, kur galima išvysti originalių tapytojo kūrinių.
Adresas: Daugpilio g., Daugpilis, Latvija,
GPS: 55.52966, 26.29959, +371 654 22818,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv,
www.facebook.com/Daugavpils.cietoksnis,
www.dinaburgascietoksnis.lcb.lv

35

MARŠRUTAS №

4

22
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MAITINIMAS:
MAITINIMAS
Restoranas „Gubernators“, Latšpleša g. 10,
Daugpilis, Latvija, GPS: 55 52.093, 26 30.955,
+371 654 22455, nemenovs@inbox.lv
21

Restoranas „Plaza“, Gimnazijos g. 46,
Daugpilis, Latvija, GPS: 55 52.295, 26 31.024,
+371 654 04912, restaurant@hotellatgola.lv,
www.hotellatgola.lv
Picerija „Čili Pica“, Rygos g. 9, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55 52.320, 26 31.116, +371 25424242,
www.e-pica.lv

NAKVYNĖ:
Viešbutis „Park Hotel Latgola“,
Gimnazijos g. 46, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55 52.301, 26 31.018,
+371 654 04900, reception@hoteldaugavpils.lv,
www.hotellatgola.lv, 236 vietos
7

Viešbutis „Leo“***, Kraslavos g. 58, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55 52.389, 26 31.546, +371 654 26565,
www.hotelleo.lv, 11 vietų
8

9 Viešbutis „Hotel Dinaburg“***, Dobeles g. 39,
Daugpilis, Latvija, GPS: 55 52.597, 2632.682,
+371 654 53010, info@hoteldinaburg.lv,
www.hoteldinaburg.lv, 102 vietos
10 Svečių namai „Duets“, 2 Preču g. 1,
Daugpilis, Latvija, GPS: 55 52.691, 26 31.897,
+371 27026227, +371 654 35607,
hotelduet@inbox.lv, hotel_duet@inbox.lv, 36 vietos

36

McDonald’s, 18 Novembro g. 42, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55 52.022, 26 31.755, +371 654 21691,
www.mcdonalds.lv
Bistro „Vesma“, Rygos g. 49, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55 52.361, 26 31.270,
+371 654 10704, +371 654 44350,
info@vesma.lv, http://www.vesma.lv
Kavinė „Vita“, Rygos g. 22 a, Daugpilis, Latvija,
GPS: 55.52231, 26.31047, +371 29469434,
+371 654 27706, mezvidi.tabore@inbox.lv

INFORMACIJA:
Daugpilio krašto turizmo informacijos centras,
Rygos g. 22а, Daugpilis,
GPS: 55.870945, 26.514692,
+371 654 22818, skype: visitdaugavpils,
info@visitdaugavpils.lv, www.visitdaugavpils.lv,
http://www.facebook.com/Daugavpils.novada.TIC,
https://twitter.com/daugavpilstic,
www.draugiem.lv/daugavpilstic
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KRASLAVOS KRAŠTO EŽERAIS IR UPĖMIS
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

EŽ. DRIDŽA — EŽ. OTAS (7 KM) — EŽ. ARDAVAS (2 KM) —
DUBNOS UPĖS IŠTAKOS (4 KM) — EŽ. LEJAS (1 KM) — EŽ. CARMAN (2 KM) —
EŽ. JADZINKA (5 KM) — EŽ. ČERTOK (4 KM)
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: rekreacinis maršrutas keliautojams ežerais ir upėmis, taip pat šeimoms su vaikais, nes upių tėkmės nėra stiprios
ir nėra pavojingų vietų.
Maršruto ilgis: ~30 km.
Trukmė: 1-2 dienos.
Sudėtingumo lygis: plaukimas valtimi ežerais – minimalus, pavasarį mažose ir vidutinėse upėse – vidutinis.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums priimtiną kelionės variantą.
Kraslavos krašto146 įvairiausių ežerų kviečia mėgautis vandens pramogomis, karštą vasarą atsigaivinti ežero vandenyje ir pamatyti vandens pasaulio grožį.
Kelionė prasideda Dridžos ežero rytinėje pusėje, kurioje yra poilsio bazė „Dridži”. Čia Jūs galite užsisakyti atskirą kotedžą arba
vietą palapinei, taip pat, kol keliausite, galite palikti automobilį.
Dridžos ežeras užima 742 ha ploto, jo ilgis – 11 km. Tai pats giliausias ežeras Latvijoje: jo gylis siekia 65,1 m. Jungiamuoju
kanalu (ilgis-200 m) iš Dridzis ežero galima pakliūti į ežerą Ota. Prieš įplaukiant į Otos ežerą, galima trumpam nukrypti nuo
pagrindinio maršruto: nukeliauti iki Dridzis ežero šiaurės-vakarų pabaigos, kur yra Sauleskalns kalva, kurios aukštis siekia 211
m (į priekį ir atgal ~ 4 km). Vidutinis Otos ežero gylis – 2 m. Į šiaurės-vakarų pusę nuo ežero krašto išteka kanalas, kurio ilgis
yra 0,5 km, kuriuo Jūs įplaukiate į Ardavos ežerą. Ežere gausu salų, pusiasalių ir užutėkių. Plaukti reikia šiaurės kryptimi. Iš
tolimesnės ežero dalies išteka upė Dubna, ji čia patenka iš priešingos ežero Siversa pusės.
Čia taip pat galima nukrypti nuo pagrindinio maršruto, įplaukti į Siversos ežerą (devintas pagal dydį ežeras Latvijoje – 1692
ha) su 25 salomis. Siverso ežeras yra žinomas kaip labai žuvingas ežeras (į priekį ir atgal – 3 km).
Dubnos upe iš Ardavos ežero maždaug už 1 km Jus atplauksite į Lejos ežerą, kurio krantas yra netoli tos vietos, kurioje į ežerą
įteka upė, yra poilsio komplekas „Lejasmalas”.
Plaukdami upe, iš Lejos ežero Jūs pakliūnate į Carmanos ežerą. Nuo Dubnos žiočių iki jos ištakų Lejos ežere – 2 km. Čia ežeras
darosi siauresnis, ir už 1,5 km, netoli kairiojo ežero kranto, pamatysite nedidelę salelę, už kurios randasi Dubnos ištakos.
Toliau keliaukite link siauro ir ilgo Carmanos ežero, link automagistralės Graveri-Strodiо. Norėdami patekti į kitą – Jazinkos
ežerą, reikės persinešti inventorių pėsčiomis maždaug 250 m. Plaukdami šiaurės-vakarų kryptimi, kelionę galite užbaigti tolimesnėje šiaurės-vakarų įlankoje. Kelio pabaigoje Jūsų laukia maloni staigmena: maždaug už 300 m yra legendinis Čertoko
ežeras, kurį neabejotinai turite pamatyti.

NAKVYNĖ:

INFORMACIJA:

Poilsio bazė „Dridži”, Pamales,
Skaistos valsčius, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.9776985, 27.3667732,
+371 29441221,
www.dridzi.lv, info@dridzi.lv,
52 vietos. (Maitinimas tik iš anksto užsisakius.)

Kraslavos turizmo informacijos centras,
Brivibos g. 13, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.8961483, 27.1671155,
+371 656 22201,
tic@kraslava.lv,
www.visitkraslava.com

2 Poilsio bazė „Lejasmalas”,
Škipiai, Aulejes valsčius, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 56.0227142, 27.2177538,
+371 29139680,
lejasmalas@inbox.lv,
www.lejasmalas.viss.lv,
112+26 vietos. (Maitinimas tik iš anksto užsisakius.)

Kotedžo „Ezersetas” išvykų
organizatorius Ainars Strelč,
„Kapari“, Aglonos kraštas, Latvija,
GPS: 56.1569437, 27.3037222,
+371 29166259, +371 29194748,
ezersetas@inbox.lv,
www.laivaslatgale.lv

1
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NUO „UNTUMI“ ŽIRGYNO IKI NAGLI RĖZEKNĖS KRAŠTE
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

ŽIRGYNAS „UNTUMI” — TAURINKOS MALŪNO TILTAS ~ 4,5 KM
IKI TILTO KELIU SAKSTAGALS-LIUŽA ~ 8,5 KM
IKI TILTO KELIU ŠALIA ROMANOVKI ~ 9,0 KM
IKI TILTO KELIU PRIEŠ GYVENVIETĘ RIKAVA ~ 9,0 KM
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: rekreacinis maršrutas skirtas keliautojams ežerais ir upėmis, pritaikytas šeimoms su vaikais, silpna upės tėkmė,
nepavojingos vietos.
Maršruto ilgis: ~35 km.
Trukmė: 1-2 dienos.
Sudėtingumo lygis: vidutinis.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums priimtiną kelionės variantą.

Rėzeknės upė išteka iš Raznas ežero ir įteka į Lubano
ežerą. Bendras upės ilgis siekia 116 km.
Siūlomas maršrutas prasideda už Rėzeknės miesto, šalia
„Untumi” žirgyno, kuriame kelionės metu galite palikti savo
transporto priemonę.

3

Adresas: Pertniekiai, Sakstagalos valsčius,
Rėzeknės kraštas, Latvija,
GPS: 56.753591, 27.0411995,
+371 28383139, +371 29293393,
silvijaf@inbox.lv, vlakonkarjers@inbox.lv,
www.rezeknesnovads.lv, www.pertnieki.lv

2
3

VERTA APLANKYTI:
LANKYTI:
1

Adresas: Spundžani, Ozolmuižos valsčius,
Rėzeknės kraštas, Latvija,
GPS: 56.5347186, 27.2587872, +371 26337449,
ligita@untumi.lv, www.untumi.lv
Vandens lygis Rėzeknės upėje yra labai aukštas netgi
sausuoju metu laiku. Ramias tėkmes periodiškai keičia greitosios. Upėje gausu vietų, nusėtų akmenimis. Neišlipant iš
valties galima apžiūrėti:
2

Iki maršruto pabaigos ant tilto prieš Rikavos gyvenvietę
lieka ~ 7,0 km.

Žirgynas „Untumi”

Žirgynas siūlo pajodinėti žirgais, pasivažinėti kinkiniais, o
žiema – rogėmis. Siūlomas pasivaikščiojimas vestuviniu parku. Gandrų stebėjimas optinės įrangos pagalba. Sportinio
jojimo pamokos prižiūrint kvalifikuotam instruktoriui. Būtina
iš anksto užsisakyti.

Subinaitskio akmuo

Šis akmuo yra saugomas gamtos objektas, ir stūkso tiesiog
vandenyje. Žemiau tilto (~ 2 km), ties kairiuoju upės krantu,
yra aktyvaus poilsio vieta „Vlakons”.
GPS: 56.5617496, 27.0805946

Aktyvaus poilsio vieta „Vlakons”

Ekskursija (užsisakius iš anksto) dolomito karjere ir pasakojimas apie dolomito gamybą. Vieta palapinėms, iškyloms,
laužavietei, paplūdimio tinklinis. Galima užsisakyti žuvienės,
rūkytos žuvies.

NAKVYNĖ:
Kotedžas „Priedites”, Kraupeli,
Sakstagalės valsčius, Rėzeknės kraštas, Latvija,
GPS: 56.5528055, 27.0982920,
+371 29183080, +371 26451915,
Pjotr41@mail.ru, www.rezeknesnovads.lv, 6+15 vietų
1

INFORMACIJA:
Kotedžas „Ezersetas”,
išvykų organizatorius Ainars Strelč,
„Kapari“, Agluonos kraštas, Latvija,
GPS: 56.1569437, 27.3037222,
+371 29166259, +371 29194748,
ezersetas@inbox.lv, www.laivaslatgale.lv
Rėzeknės miesto, Rėzeknės ir
Vilanų krašto turizmo informacijos centras,
Krasta g. 31, Rėzeknė, GPS: 56.5056007, 27.3308906,
+371 646 22222, +371 26332249,
tic@rezekne.lv, www.rezekne.lv,
www.rezeknesnovads.lv, www.pierobeza.lv
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ŠVENTOSIOS UPE LIETUVOJE
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

EŽ. LUODIS — ANTALIEPTĖS MARIOS — DUSETOS — EŽ. SARTAI —
UŽPALIAI — ŽALIOJI — MICKŪNAI — MIKIERIAI– INKŪNAI —
ANDRIONIŠKIS — NIŪRONYS — ANYKŠČIAI — KAVARSKAS
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: rekreacinis maršrutas skirtas keliautojams ežerais ir upėmis, pritaikytas šeimoms su vaikais. Upėje silpna tėkmė,
nėra pavojingų vietų.
Maršruto ilgis: ~ 230 km.
Trukmė: 10-12 dienų.
Sudėtingumo lygis: minimalus.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktinai
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums tinkantį kelionės variantą.
Dauguma Aukštaitijos regiono ežerų jungiasi su upėmis ir upeliais. Pati didžiausia ir gražiausia – Šventosios upė. Jos baseinas
apima Zarasų, Utenos ir Anykščių rajonus.
Kelionė prasideda Luodžio ežero vakarinėje dalyje.

LUODŽIO EŽERAS
Ežero ilgis iš šiaurės-rytų į pietus siekia 6,3 km, plotis –
4,4 km, gylis – 18,4 m. Ežere yra dvi didelės salos – Alaunės ir
Sadausko, ir dvi nedidelės salelės – Pilelio ir Kanapinio. Ežero
kranto linija yra banguota, daug didelių įlankų. Pietų pusėje
link centro yra Žvėrinčiaus pusiasalis. Ežero krantai dažniausiai yra aukšti ir statūs, išplauti vandens.
Adresas: Salakas,
Salako sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.578187, 26.153651,
+370 385 59426,
parkas@grazute.lt,www.grazute.lt

ANTALIEPTĖS MARIOS
Tai daugiausiai salų turintis dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje. Jis stebina įspūdingu 1,9 tūkst. ha dydžiu, per 50 jame
esančių salų, gausybe įlankų ir pusiasalių. Kadaise į save sujungęs net 27 ežerus, dabar po savo bangomis slepia Raganų kalnelį, senas kapines ir daug kitų paslapčių.
Adresas: Bikėnai,
Salako sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.608532, 26.06237,
+370 385 59426,
parkas@grazute.lt, www.grazute.lt

VERTA PAMATYTI:
1

Antalieptės HE

Antalieptės hidroelektrinė yra istorinio ir techninio paveldo
objektas, pastatytas ant Šventosios upės.
Adresas: A.Žilėno g. 15, Antalieptė,
Antalieptės sen. Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.656948, 25.875741, +370 385 37171,
turizmas@zarasai.lt, www.zarasai.lt/tic
Prieš hidroelektrinę reikia išlipti į krantą.
Valtimi kirsti hidroelektrinę neįmanoma!
Tai pavojinga!
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NAKVYNĖ IR MAITINIMAS:
Kaimo turizmo sodyba ,,Pas Antaną’’,
Luodkai 1, Salako sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.569492, 26.209444,
+370 698 11010, +370 698 07875, 17 vietų
1

2 Kaimo turizmo sodyba „Bebrynė prie Luodžio”,
Salakas Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.586667, 26.158972,
+370 617 28057, +370 619 20913,
info@bebryne.lt, http://www.bebryne.lt, 25 vietos
3 Kaimo turizmo sodyba „Paukščių sala”,
Sabalunkai, Salako sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.572592, 26.155757, +370 685 44450,
info@degesa.lt, www.degesa.lt, 76 vietos
4 Kaimo turizmo sodyba „Atostogos Grybiškėje“,
Grybiškės, Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.623881, 26.173298,
+370 699 46282, +370 685 44181, 10 vietų
5 R. Jasiuko kaimo sodyba,
Bikėnai, Salako sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.622724, 26.075118,
+370 615 40489, +370 385 59204,
g.jasiukiene@gmail.com, http://bikenai.lt, 14 vietų
6 Kaimo turizmo sodyba „Raskila”,
Bikėnai, Salako sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: GPS: 55.625673, 26.087683, +370 617 05181,
dale.tauginiene@gmail.com, 10 vietų
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SARTŲ EŽERAS
Sartų ežeras yra šiaurės rytų Lietuvoje, Zarasų ir Rokiškio rajonuose. Tai ketvirtas pagal dydį ežeras Lietuvoje
(1331,6 ha). Sartai iš visų Lietuvos ežerų turi ilgiausią kranto
liniją – beveik 80 km. Didžiausios ežero daubos bei stačiausi
krantai yra šiaurineje Sartų dalyje. Krantai čia kyla iki 30 m.
aukščio, o giliausia vieta siekia 22 m. Didžiausias ežero plotis – 950 m., vidutinis – 500 m. Šalia ežero yra miestelis Dusetos ir Sartų regioninis parkas.
Adresas: Dusetos,
Dusetų sen., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.785504, 25.82235, +370 385 56834,
sartureg@takas.lt, www.sartai.info

DUSETOS
VERTA APLANKYTI:
2 Senovinių alaus gamybos
įrankių ekspozicija

Sartų ežero pakrantėje atrasite nuo 1863 m. tobulinamą alaus skonio tradiciją. Čia galėsite degustuoti lengvą,
nefiltruotą ir gyvą „Čižo“ alų, pagamintą pagal prosenelių
receptūrą.
Adresas: Dusetų vns., Dusetos, Zarasų rajonas, Lietuva,
+370 686 48890,
cizoalus@zarasai.lt, www.cizoalus.lt
3

Dusetų dailės galerija ir skulptūrų parkas

Šis meno ir kultūros centras vienija visus menininkus, gyvenančius ir kuriančius Zarasų rajone (nacionalinės premijos
laureatas Š. Sauka, N. Saukienė, E. Raugas, R. Pučekas, A.
Stauskas ir kt.). 2008 m. Dusetose pradėtas kurti skulptūrų
parkas. Parke auga ąžuolas, kurį pasodino Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus.
Darbo laikas: II-VI: 10:00-18:00
Adresas: Vytauto g. 54,
Dusetos, Zarasų rajonas, Lietuva,
+370 385 56878, +370 612 33086,
dusetu.galerija@zarasai.lt

3

NAKVYNĖ:
Stovyklavietė „Žygeivių slėnis” (nakvynė palapinėse),
Degėsių k., Užpalių sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.671234, 25.623763,
+370 652 82255, +370 686 95376,
gindrasius@yahoo.com, www.zygeiviuslenis.lt
7

8 Kaimo turizmo sodyba „Širvynė”,
Šeimyniškių k., Užpalių sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.660353, 25.607479,
+370 698 25387, +370 615 24841,
info@sirvyne.lt, www.sirvyne.lt, 14 vietų.
(Maitinimas iš anksto užsisakius.)

INFORMACIJA:
Zarasų turizmo informacijos centras,
Sėlių a. 22, Zarasai, Lietuva,
GPS: 55.732477, 26.246857,
+370 385 37171, +370 682 40988,
turizmas@zarasai.lt, www.zarasai.lt/tic
Utenos turizmo informacijos centras,
Stoties g. 39, Utena, Lietuva,
GPS: 55.494122, 25.582184,
+370 389 54346, +370 687 21938,
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt
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UŽPALIAI
VERTA APLANKYTI:
4

Šeimyniškių piliakalnis

Piliakalnis yra vienas didžiausių rajone, dar vadinamas
namas Pyliumi, Papilių kalnu, Pyliakalniu. Jį iš vienos pusės supa Piliaus
upelis, o iš kitos – Pilupis. Piliakalnis yra 80 m ilgio
l i ir
i 40 m
pločio, šlaitai labai statūs, tad norintys užkopti, turės išlieti
ne vieną prakaito lašą, tačiau stengtis verta – nuo piliakalnio
viršūnės atsiveria nuostabūs kraštovaizdžiai.
Adresas: Šeimyniškių k.,
Užpalių sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.658829, 25.624775,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

5
9

5 Šeimyniškių
atodanga su konglomerato uola

Adresas: Šeimyniškių k.,
Užpalių sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.654445, 25.601669,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt,www.utenainfo.lt

6

6

Užpalių bažnyčia ir varpinė

Lygamiškio
L
iški piliakalnis
ili k l i

Piliakalnis įrengtas Šventosios dešiniojo kranto aukštumos
kyšulyje, Geniupio dešiniajame krante. Aikštelė trikampė,
pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi, 70 m ilgio, 60 m
pločio pietvakarių krašte. Čia supiltas 90 m ilgio, 1,3 m aukščio, 10 m pločio lanko formos pylimas išoriniu 1,6 m aukščio
šlaitu. Šlaitai statūs, 8-10 m aukščio. Piliakalnis apardytas
arimų, dirvonuoja, šlaitai apaugę pušelėmis. Šiaurinėje ir rytinėje papėdėje, 0,5 ha plote yra papėdės gyvenvietė, kurioje
rasta brūkšniuotos ir grublėtos keramikos.
Adresas: Lygamiškio k., Užpalių sen.,
Utenos rajonas, Lietuva, GPS: 55.629966, 25.56638,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt
10

Lygamiškio šaltinis (Šv. Krokulės)

Vandens šaltinis laikomas šventu ir gydomuoju. Manoma,
jog jis ne tik gydo, bet ir atneša džiaugsmą, apsaugo nuo
negandų ir t. t.

Užpalių bažnyčios varpinė pastatyta 1847 m. už užpalėnų
lėšas.

Adresas: Lygamiškio k., Užpalių sen.,
Utenos rajonas, Lietuva, GPS: 55.629966, 25.56638,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

Adresas: Užpaliai, Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.629966, 25.56638,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

NAKVYNĖ:
Jevgenijos Masiulienės kaimo turizmo sodyba,
J. Basanavičiaus g. 61, Užpaliai, Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.630262, 25.575015,
+370 699 97633,
zozefine@gmail.com,
20 vietų. (Maitinimas iš anksto užsisakius.)
9

7

Paminklas Šv. Florijonui
Adresas: Užpaliai, Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.629966, 25.56638,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

8

Akmuo „Laumės valtis“

Šalia Lygamiškio piliakalnio gulinčio akmens „Laumės valtis“
ilgis 2,50 m., plotis 1,95 m, aukštis 1,10 m.
Adresas: Lygamiškio k.,
Užpalių sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.629966, 25.56638,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

Šventosios upe praplaukę tiltą (GPS: 55.62284,
25.427937), šalia Mickūnų kaimo už 2 km atsiduriame
Šventosios upės kraštovaizdžio draustinyje. Pirmasis
metalinis tiltas šioje vietoje pastatytas 1872 metais, tačiau
Pirmojo pasaulinio karo metais vokiečių armija tiltą sugriovė.
1923 metais, pagal vietinio inžinieriaus P. Morkūno projektą,
tiltas buvo rekonstruotas. Kitus Šventosios upės tiltus, pastatytus pagal to paties autoriaus projektą, galima pamatyti
Dusetose, Radiškėse (netoli Ukmergės), Užpaliuose.
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NAKVYNĖ IR MAITINIMAS:
Kaimo turizmo sodyba „Žalioji stotelė“,
Šventupys, Anykščių sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.622834, 25.42412, +370 614 84134,
kilciausk@gmail.com, www.upesubaidare.lt,
www.zaliojistotele.lt, 18 vietų

7

10

Kaimo turizmo sodyba „Untupiai“,
Kupriai, Debeikių sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.62781, 25.308701, +370 659 05300,
info@untupiai.lt, www.untupiai.lt, 50 vietų
11

12 Kaimo turizmo sodyba „Senoji sodyba”,
Mickūnai, Debeikių sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.634865, 25.283974, +370 614 37157,
senojisodyba@gmail.com, 20 vietų
13 Kaimo turizmo sodyba „Geras”,
Pūstinka, Debeikių seniūnija, Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.641865, 25.274085, +370 605 20110, sodybageras@gmail.com, www.sodybageras.lt, 10 vietų
14 Kaimo turizmo sodyba „Tarp liepų”,
Ragaišiai, Anykščių sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.642106, 25.266167,
+370 682 38142, +370 686 89040,
sodyba@tarpliepu.lt, www.tarpliepu.lt, 27 vietos

VERTA PAMATYTI:
11

Dievo Motinos bažnyčia

Inkūnų bažnytkaimis 15 km į šiaurę nuo Anykščių. Kukli bažnyčia stovi šalia Šaltinėlio upelio miške. Bažnyčios pamatų
akmenyje iškalta pašventinimo data – 1942 m.
Adresas: Inkūnų km., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.65363, 25.183265
Mikierių kaimas (GPS: 55.664006, 25.179579) išsidėstęs
dešiniajame Šventosios krante. Čia yra girininkijai priklausantis laukinių gyvūnų aptvaras.

50

NAKVYNĖ:
Poilsio vieta „Тiltas“
(vieta palapinei ir laužavietei).
Dešiniajame Šventosios krante, rasite puikią poilsiui skirtą
vietą. Šalia yra kabantis tiltas, vadinamas Beždžionių tiltu.
15

GPS: 55.62284, 25.427937
Kaimo turizmo sodyba „Šventosios upės slėnis”,
Mikieriai, Anykščių sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.660209, 25.16781, +370 659 05057,
sodyba@slenis.com, www.slenis.com, 17 vietų
16

17 Kaimo turizmo sodyba „Lašinių sodyba”,
Lašiniai, Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.646776, 25.144491, +370 612 61297, tomaspuodziunas@gmail.com, www.lasiniusodyba.lt, 8 vietos

PELYŠOS UPELIS
19,3 km ilgio upelis Pelyša yra Šventosios dešinysis intakas.. Upė priklauso Pelyšos geologiniam draustiniui. Krante
randama žuvų kaulų, kurios gyveno prieš 320-400 milijonų
metų. Už trijų kilometrų nuo žiočių yra užtvanka. Senais
laikais upelis buvo turtingas žuvų, kurios buvo pagrindinis
vietinių gyventojų maitinimosi šaltinis.
Nuo poilsio vietoa „Tiltas“ iki Adrioniškio – maždaug 15 kilometrų.
GPS:55.647434, 25.104682

INFORMACIJA:
Anykščių turizmo informacijos centras,
Gegužės g. 1, Anykščiai, Lietuva,
GPS: 55.527038, 25.098837,
+370 381 59177, +370 659 00319,
antic@zebra.lt, www.antour.lt

9
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10

Čia patogu baigti maršrutą.
16

NAKVYNĖ:
ANDRIONIŠKIS
Šis miestelis siejamas su istoriniu įvykiu – vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimu. 1929 metais miestelyje nukrito meteoritas, kuris gavo „Andrioniškio“ vardą.
GPS: 55.596544, 25.04452

VERTA PAMATYTI:
12

Šv. Petro ir Povilo bažnyčia

Pirmoji medinė bažnyčia Andrioniškyje buvo pastatyta
garsios Čartoriskių giminės dar 1726 m. Dabartinė mūrinė
bažnyčia atsirado XX a. 4 dešimtmetyje, perstačius mūrinį
grūdų sandėlį.
Adresas: Andrioniškis, Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.596644, 25.046177

LATAVOS UPELIS
Latava – dešinysis Šventosios intakas. 1997 m. Latavos
krante buvo rastas piliakalnis. Piliakalnis įrengtas aukštumos, įsiterpiančios į Latavos slėnį, kyšulyje. Iš dviejų pusių
piliakalnį riboja mišku apaugusios griovos. Manoma, jog šioje
vietoje buvo karūnuotas vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas.
GPS: 55.578689, 25.04624

Kaimo turizmo sodyba „Pušų takas”,
Paandrioniškis, Andrioniškio sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.595813, 25,050627, +370 670 53465,
info@pusutakas.lt, www.pusutakas.lt, apie 60 vietų
18

19 Paandrioniškio poilsio vieta
(vieta palapinei ir laužavietei).
GPS: 55.594808, 25.051101
20 Kaimo turizmo sodyba „Senasis ąžuolas”,
Paandrioniškis, Andrioniškio sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.59025, 25.052127,
+370 638 00727, ricardasvv@gmail.com, 17 vietų
21 Poilsio vieta Latava (vieta palapinei ir laužavietei),
GPS: 55.578703, 25.045607
22 Poilsio vieta „Prie Barboros” (vieta palapinei ir
laužavietei), GPS: 55.575507, 25.052858
23 Poilsio vieta „8 kilometras” (vieta palapinei ir
laužavietei), GPS: 55.567726, 25.057254
24 Poilsio vieta „Prie ąžuolo” (vieta palapinei ir
laužavietei), GPS: 55.562402, 25.064672
25 Šeimyniškėlių poilsio vieta (vieta palapinei ir
laužavietei), GPS: 55.543599, 25.124577
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Maždaug 8 km nuo Latavos upelio Jus pasitiks Anykščių
miestas. Pakeliui galima aplankyti įdomius gamtinius objektus, sustojant poilsio vietose.

VERTA PAMATYTI:
13

14

Akmuo „Puntuko brolis“

Jis guli eglių ir pušų užuovėjoje ant aukštos kalvos, šalia
Šventosios upės, ir yra panašus į didelį žvėrį atvertais nasrais, iškišusį savo galvą iš žemės. Ilgis – 5,9 m, plotis – 4,7 m,
aukštis – 1,9 m.
Adresas: Pašventupys, Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.50935, 25.071171
14

Šaltinis „Karalienės liūnas“

Anykščių apylinkėse, dešiniajame Šventosios šlaite yra nemenkas (0,7 ha) šaltiniuotas vandens telkinys (gylis 6-7 m).
GPS: 55.491656, 25.058461
15

Puntuko akmuo (kairiajame upės krante).

Lankomiausias riedulys Lietuvoje stūkso 6 km į pietus nuo
Anykščių, Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje. Tai antras pagal dydį riedulys Lietuvoje.
Adresas: Dvaronių km., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.484201, 25.059663,
+370 38159177,
antic@zebra.lt, www.antour.lt
16

Vetygalos atodanga

90 m. ilgio, apie 20 m. aukščio skardis kairiajame Šventosios
krante, kuriame galima pamatyti ikiledyninius šviesaus kvarco ir žėručio smėlio sluoksnius.
Adresas: Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.454526, 25.002046,
+370 38159177,
antic@zebra.lt, www.antour.lt
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15

NAKVYNĖ:
Poilsiavietė „Dainuvos slėnis“
(vieta palapinei), GPS: 55.514203, 25.081106
26

27 SPA Vilnius Anykščiai, Vilniaus g. 80,
Anykščiai, Lietuva, GPS: 55.510537, 25.084549,
+370 381 58885, +370 313 53811,
info@anyksciusilelis.lt, www.anyksciu-silelis.lt, 110 vietų
28 Poilsio vieta „3 km“ (vieta palapinei ir laužavietei),
GPS: 55.497939, 25.067115
29 Poilsio vieta „Prie Puntukо“ (vieta palapinei ir
laužavietei), GPS: 55.483553, 25.059485
30 Kaimo turizmo sodyba „Kankorėžis“,
Abromiškio km., Anykščių sen., Anykščių rajonas, Lietuva,
GPS: 55.474626, 25.016777, +370 656 20104,
sodybakankorezis@gmail.com, www.sodybakankorezis.lt,
24 vietos
31 Peslių poilsio vieta (vieta palapinei ir laužavietei),
GPS: 55.475698, 25.026751
32 Šaltinio poilsio vieta (vieta palapinei ir laužavietei),
GPS: 55.466138, 25.008633
33 Viltakėnų poilsio vieta (vieta palapinei ir laužavietei),
GPS: 55.438091, 24.981213
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ANYKŠČIAI
Anykščiai – vienintelis Lietuvos miestas, kuriuo vis dar vingiuoja siaurabėgis traukinukas. Pro Anykščių kraštą teka upė
Šventoji, atverianti kvapą gniaužiančius Lietuvos peizažus.
Čia Jūs pamatysite vieną didžiausių Lietuvos ežerų – Rubikius, turintį 16 salų. Tik čia, ant vieno iš didžiausių Lietuvoje
riedulių – Puntuko, pamatysite iškaltus dviejų garsiausių lietuvių lakūnų testamento žodžius lietuvių tautai. Čia, Arklio
muziejuje, atgimsta arklininkystės amatas. Anykščiai taip
pat yra Lietuvos nacionalinio gėrimo – vyno – sostinė.

18

GPS: 55.526926, 25.103389

VERTA PAMATYTI:
17 Apžvalgos bokštas
prie Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio

Mediniame apžvalgos bokšte prie Šeimyniškėlių piliakalnio
įrengtoje ekspozicijoje supažindinama su buvusios Šeimyniškėlių (Vorutos) pilies – vienos didžiausių medinių pilių
Rytų Europoje – istorija, archeologiniais radiniais, XIII-XIV
a. kario ginkluote, pilėnų buities daiktais. Galima šaudyti iš
lanko.
Darbo laikas: I-VII: 10:00-17:00 (gegužė-spalis),
susitarus (lapkritis-balandis).
Kaina: 1,50 Lt (moksleiviams 1 Lt).
Adresas: J. Biliūno g. 97A, Anykščiai, Lietuva,
GPS: 55.544633, 25.141224,
+370 381 58015, +370 610 00421,
a.vienuolis@delfi.lt, www.baranauskas.lt
18

Siaurojo geležinkelio muziejus

Muziejaus ekspozicija įrengta siaurojo geležinkelio stoties
komplekse. Čia pamatysite restauruotus šimtametės stoties
pastatus, bėgius, vandens bokštą, akmenimis grįstą aikštelę
ir plieninį tiltą per Šventosios upę. Yra galimybė išbandyti
rankinę dreziną ant geležinkelio bėgių.
Muziejus
Darbo laikas: I-VII: 10:00-17:00 (gegužė-spalis),
susitarus (lapkritis-balandis).
Kaina: 4 Lt (moksleiviams 3,50 Lt).
Adresas: Vilties g. 2, Anykščiai, Lietuva,
GPS: 55.532716, 25.108468,
+370 381 58015, +370 612 81067,
info@baranauskas.lt, www.siaurukomuziejus.lt
Reguliarūs reisai, mokomosios kelionės.
Traukinys išvyksta: VI-VII: 11:00 (gegužė-spalis).
Kaina: 20 Lt.
+370 381 54597, +370 620 18243,
siaurukas.info@gmail.com, www.siaurukas.eu

17

Plaukdami miestu, atkreipkite dėmesį į užtvanką.
Prieš užtvanką, reikia išlipti į krantą.
Plaukti užtvanka valtimi – labai pavojinga!
19

Parkas „Dainuvos nuotykių slėnis“

Įrengtas pušyne netoli Anykščių miesto centro, kairiajame
Šventosios krante.
Darbo laikas: I-VII: 10:00-18:00 (gegužė-spalis),
susitarus (lapkritis-balandis).
Adresas: Dainuvos slėnis, Anykščiai,
GPS: 55.51408, 25.08308, +370 693 35060,
rezervacija@nuotykiuslenis.lt, www.nuotykiuslenis.lt

MAITINIMAS:
Kavinė „Bangelė”, Paupio g. 1, Anykščiai, Lietuva,
GPS: 55.525866, 25.102631, +370 381 78213
SPA Vilnius Anykščiai restoranas,
Vilniaus g. 80, Anykščiai, Lietuva,
GPS: 55.510537, 25.084549, +370 381 58885,
anyksciai@spa-vilnius.lt www.spa-vilnius.lt

INFORMACIJA:
Anykščių turizmo informacijos centras,
Gegužės g. 1, Anykščiai, Lietuva,
GPS: 55.527038, 25.098837,
+370 381 59177, +370 659 00319,
antic@zebra.lt, www.antour.lt
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UTENOS RAJONO UPĖMIS IR EŽERAIS
PAGRINDINIS MARŠRUTAS:

EŽ. UTENAS — EŽ. UTENYKŠTIS — UPĖ BŪKA — EŽ. BALUOŠAS —
EŽ. BALUOŠYKŠTIS — UPĖ SKREGŽDA — EŽ. SRAVINAITIS — UPĖ SROVĖ —
EŽ. ASĖKAS — UPĖ ASĖKA — EŽ. LINKMENAS — EŽ. ALKSNAITIS —
EŽ. ŪKOJAS — EŽ. PAKASAS
MARŠRUTO INFORMACIJA:
Apžvalga: rekreacinis maršrutas skirtas keliautojams ežerais ir upėmis, pritaikytas šeimoms su vaikais, silpna upės tėkmė,
nepavojingos vietos.
Maršruto ilgis: ~ 22 km.
Trukmė: 1-2 dienos.
Sudėtingumo lygis: keliaujant ežeru valtimis – minimalus, pavasarį mažose ir vidutinio dydžio upėse – vidutinis.

Su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą!
Maršrutas: pasirinktas
Rekomenduojame susisiekti su vandens žygių organizatoriais ir išsirinkti labiausiai Jums priimtiną kelionės variantą.
Žygis prasideda vakariniame Uteno ežero krante.
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VERTA PAMATYTI:
1

Vaišnoriškės etnografinis kaimas

Pirmoji gyvenamoji sodyba Vaišnoriškėse įkurta 1830 m.,
vėliau atsirado dar 4 sodybos. Iki 1913 m. kaime buvo perstatyti visi namai. Senoviniu liaudies stiliumi buvo atstatyti
du namukai, svirnas, dvi arklidės ir pirtis. Kaimas yra prižiūrimas ir išlaiko XIX a. pab. įvaizdį.
Adresas: Vaišnoriškės k., Tauragnų sen.,
Utenos rajonas, Lietuva, GPS: 55.426403, 26.026109,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt
2

2

3

Adresas: Šuminų k., Tauragnų sen.,
Utenos rajonas, Lietuva, GPS: 55.400236, 26.041273,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

Strazdų etnografinis kaimas

Kaimas yra tarp Baluošo ežero ir miško. Istoriniuose šaltiniuose kaimas pirmą kartą minimas 1783 m. pavadinimu Balašekulis. 1971 m. kaimas įtrauktas į architektūros paminklų
sąrašus. Kaimo teritorija užima 7,5 ha ploto.
Adresas: Strazdų k., Tauragnų sen., Utenos rajonas,
Lietuva, GPS: 55.410879, 26.030329,
+370 389 54346, +370 687 21938 (TIC),
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

Šuminų etnografinis kaimas

Amžių sandūroje kaimas buvo vadinamas skirtingai: Pabalaušė, Smaldiškės, Smalgiškės, Užuobaluošė. Tik XX a. pirmoje pusėje kaimas pradėtas vadinti čia gyvenusių Šuminų
šeimos vardu. Kaime auga pušis, kurios skersmuo yra 0,9 m,
o jos aukštis – 17 m.

4

Ilgasalė (Baluošo ežero sala)

Unikalus hidrografinis gamtos darinys: vienintelė Lietuvoje
ežero sala, kurioje yra ežerėlis.
Adresas: Ignalinos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.394173, 26.05001,
+370 386 52597, +370 386 33477 (TIC),
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt
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5

Trainiškio ąžuolas

Trainiškio kaime auga ąžuolas, kuriam jau 800 metų. Jo
skersmuo 2,2 m, aukštis – 23 m. Iki krikščionybės tai buvo
šventas pagonių ąžuolas.
Adresas: Trainiškio k., Ignalinos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.388968, 26.043946,
+370 386 52597, +370 386 33477(TIC),
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt
6

Adresas: Ginučiai, Linkmenų sen.,
Ignalinos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.385564, 25.995092,
+370 616 29366, +370 386 47478

Adresas: Ginučiai, Linkmenų sen.,
Ignalinos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.374707, 25.98427,
+370 386 52597, +370 386 33477 (TIC),
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt
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9

Salų etnografinis kaimas

Etnografinis Salų kaimas įtraukia dar du kaimus, išsidėsčiusius Aukštaitijos nacionaliniame parke tarp Asalnykščio,
Linkmenų, Alksno ir Alksnaičio ežerų. Kaime išsaugota senovinė architektūra ir įsikūręs istorinis-kultūrinis draustinis.
Nuo XIX a. pabaigos išliko tik namelis ir klėtis, o kiti pastatai
pastatyti XX a.
Adresas: Salų k., Linkmenų sen.,
Ignalinos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.356859, 25.993103,
+370 386 52597, +370 386 33477 (TIC),
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt
Maršrutas baigiamas Pakaso ežero krante.

Ginučių piliakalnis

Piliakalnyje rasta lipdytinės keramikos liekanų. Manoma, kad
IX–XII a. Čia stovėjo medinė Linkmenų pilis, minima Vartbergės kronikoje 1373 m. Spėjama, kad XIII a. viduryje pilį valdė
kunigaikštis Lengvenis. Pilį 1433 m. sudegino kryžiuočiai.
1997 m. atstatyta paminklinė lenta apie A. Smetonos viešnagę šioje vietoje, o ąžuoliukas pasodintas Ladakalnio šlaite.

Ladakalnis

Adresas: Ladakalnis., Linkmenų sen.,
Ignalinos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.366347, 25.990657,
+370 386 52597, +370 386 33477 (TIC),
tic@ignalina.lt, www.ignalinatic.lt

Ginučių vandens malūnas

Ginučių vandens malūnas – vienintelis Aukštaitijos nacionalinio parko malūnas, kuriame išlikusi autentiška įranga. Turistus vilioja ne tik istoriniu technikos paminklu laikoma įranga,
bet ir čia pat tekanti upės srovė su vandens kaskadomis. Pats
Ginučių malūnas veikė iki 1968 m. Jame buvo malami ne tik
miltai, bet ir gaminama elektra. 1978 m. parko administracija
restauravo malūną: perstatė sienas ir perdengė stogą. Dabar
malūnas saugomas valstybės kaip XIX a. technikos paminklas. Antrame aukšte rasite ir tautodailininko Petro Gaižučio
tapybos darbų ekspoziciją, kurioje atsispindi vandens malūno
istorija ir legendos, o buvusiuose malūnininko apartamentuose įrengti keturi dviviečiai poilsiautojams skirti kambariai,
kuriuose dažnai apsilanko pats Ginučių malūno velnias.

7

8

Ladakalnis (arba Ledakalnis) yra Ignalinos rajone, tarp Ūkojo
ir Linkmeno ežerų, Papiliakalnės kaime, Aukštaitijos nacionaliniame parke. Tai 175 m aukščio kalnas, geomorfologinis
gamtos paminklas. Nuo kalno matosi net 6 ežerai: Ūkojas,
Linkmenas, Pakasas, Asėkas, Alksnaitis, ir Alksnas. Yra paprotys į kalno viršūnę užnešti akmenukų ir palikti prie viršūnėje augančio ąžuolo.

NAKVYNĖ IR MAITINIMAS:
Antano Lagunavičiaus kaimo turizmo sodyba,
Rūgštėliškio k., Tauragnų sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.4621, 26.005385,
+370 610 39356, +370 686 22783,
rima.lagunaviciene@gmail.com, 20 vietų
1

2 Kaimo turizmo sodyba „Peizažas“,
Kirdeikių k., Saldutiškio sen., Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.372243, 25.956097, +370 694 32018,
kaimoturizmas1@gmail.com, www.sodybapeizazas.lt,
30 vietų

3

1

KELIONĖS PLAUSTAIS LATVIJOJE

„Priedaine“, svečių namai
ant Dauguvos upės kranto
(kelionė ant medinio
plausto Dauguvos upėje)
Kelionė 15 vietų mediniu plaustu gamtos parke „Daugavas
loki”. Nakvynė, poilsis Dauguvos krante, vieta palapinei,
žvejyba.
Adresas: Kluso g. 2, Kraslava, Latvija,
GPS: 55.894691, 27.152517,
+371 26430798,
priedainesvn@inbox.lv, www.visitkraslava.com

Motelis „Piedruja”,
200 m iki Dauguvos
(kelionė ant plausto Dauguvos upėje)
Vienos – trijų dienų vandens maršrutai po Dauguvos upę pripučiamais plaustais, gido paslaugos, maitinimo ir transporto
paslaugos. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto. Su
savimi būtina turėti asmens tapatybės dokumentą.
Adresas: Piedruja, Piedrujos valsčius,
Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.8006849, 27.4490435,
+371 656 29682, +371 28608784,
+371 26357228,
viesnicapiedruja@inbox.lv, www.visitkraslava.com

„Skerškani”,
sodyba ant Dauguvos kranto
(kelionė ant pripučiamo
plausto Dauguvos upėje)
Poilsis prie Dauguvos upės, vandens maršrutai, pripučiami
plaustai, turistinė stovykla, pirtis, nakvynė. Su savimi būtina
turėti asmens tapatybės dokumentą.
Adresas: Ūdryčių valsčius, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.8778591, 27.0980411,
+371 656 22922, +371 29195745,
skerskans@inbox.lv, www.skerskani.lv

Sporto klubas „Beibuks”
(kelionė ant medinio
plausto Dauguvos upėje)
Smagūs vandens maršrutai mediniais plaustais ir kanojomis,
irklinėmis valtimis po Dauguvos upę, pažintinė kelionė po
Dauguvos slėnį. Pirtis, turistinė stovykla, sportiniai žaidimai,
nakvynė, maitinimas. Individualūs vandens maršrutais Dauguvos upe. Kiekvienais metais šioje vietoje organizuojamas
vandens turizmo festivalis „Didysis plaustas”.
Adresas: Viliušiai, Naujenės valsčius,
Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55. 55602, 26. 42177,
+371 29493121,
ilmars.lociks@inbox.lv, www.plostilatgale.lv

JEI NORITE POILSIAUTI
ANT VANDENS,
TAČIAU NENORITE IRKLUOTI,
GRAŽIAISIAIS EŽERAIS IR UPĖMIS
KELIAUKITE PLAUSTU!
„Mučas” (kelionė ant medinio
plausto Dauguvos upėje)
Siūlome populiarų turistinį vandens maršrutą gamtiniame
parke „Dauguvas loki“, taip pat Tartak, Dubnos, Laucese
upėse ir Latgalos krašto ežeruose. Plaustai, irklinės valtys,
baidarės, kanojos. Dviračiai.
Adresas: Isos g. 1, Daugpilis, Daugpilio kraštas, Latvija,
GPS: 55. 51468, 26.32609, +371 28344394,
mucas@inbox.lv, www.laivunoma.com

„Dridži”, poilsio bazė ant Dridži ežero
kranto (kelionė mediniu plaustu Dridžio ežere)
Poilsis giliausiame Latvijos ežere – Dridžis, patogiuose namukuose (WC, sauna, virtuvė, dušas). Vieta šventėms ir
seminarams (70 vietų), maitinimas. Pripučiami atrakcionai
vaikams, 50 vietų plaustas, katamaranai.
Adresas: Skaistos valsčius, Kraslavos kraštas, Latvija,
GPS: 55.9783148, 27.3662656, +371 29441221,
info@dridzi.lv, www.dridzi.lv, www.dridzi.viss.lv

Ekskursijos plaustu
po Mažąjį Lūdzos ežerą (medinis plaustas)
Ekskursijų pradžia šalia muziejaus Kulniavo g. Švenčių organizavimas ant plausto. Užsakymai priimami Lūdzos TIC.
Adresas: Kulnevo g. 2, Ludza, Ludzos kraštas, Latvija,
GPS: 56.550568, 27.725843, +371 29467925,
+371 657 07203, tic@ludza.lv, www.ludza.lv

„Vilnitis“,
(kelionė mediniu plaustu Balvių ežere)
Suteikiama galimybė grožėtis puikiu Balvių miestu plaukiojant ant plausto, padaryto Eriko Kanavinio. Pagal išankstinius užsakymus.
Adresas: Balvių miesto parkas, Balvių kraštas, Latvija,
GPS: 57.1337559, 27.2584410,
+371 29376933
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KELIONĖS PLAUSTAIS LIETUVOJE
Sodyba „Pasartėlė“
(pontoninis katamaranas Sartų ežerų)

NAUDINGA INFORMACIJA
ATSTUMAI TARP DIDŽIAUSIŲ MIESTŲ

Išvykos pontoniniu katamaranu po Sartų ežerą ir vandens
maršrutai baidarėmis. Teikiamos nakvynės paslaugos.
Adresas: Hipodromo g. 4,
Didžiadvario k., Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.754152, 25.820109,
+370 652 33232,
pasartele@gmail.com

Zarasų jaunimo vandens sporto
klubas (pontoninis katamaranas Sartų ežere)
Klubas siūlo vandens iškylas pontoniniu katamaranu ir programas „Zarasai – kurortinė teritorija: žvilgsnis į miestą nuo
vandens“, „Vandens iškyla Antalieptės mariomis – kelionė,
kai gali atrasti salą“, „Unt Sartų ir vandens ekskursijas Čičirio ir Luodžio ežeruose“. Nuomoja inventorių pramogoms:
vandens slides, kateriu traukiamą parašiutą bei organizuoja
nardymo išvykas katamaranu.

Sodyba „Šventosios upės slėnis”
(kelionė mediniu plaustu Šventosios upe)
Organizuojamos kelionės baidarėmis ir plaustais Šventosios
upe, siūloma jauki stovyklavietė nakvynei su lauko baldais,
šašlykinėmis ir laužavietėmis. Dėl apsilankymo būtina susitarti iš anksto.
Adresas: Mikieriai, Anykščių rajonas, Lietuva,
+370 659 05057,
sodyba@slenis.com, www.slenis.com

Kaimo turizmo sodyba „Аlaušynė”
(kelionė mediniu plaustu Alaušo ežeru)
Sodyba – prie Alaušo ežero. Organizuojamos ekskursijos
plaustu (20 žm.), nuomojamas kateris, vandens dviračiai,
valtis, yra kavinė, pirties, kubilinės pirties ir baseino kompleksas, „Utenos aludarystės muziejus. Dėl apsilankymo būtina
susitarti iš anksto.

Adresas: Palaukės g. 19, Zarasai, Zarasų r., Lietuva,
GPS: 55.742205, 26.247847,
+370 610 63327,
adateleadatele@gmail.com

UAB „Degesa”
(pontoninė pirtis Antalieptės mariose)
Ant Šventosios upės kranto įrengtoje valtinėje siūloma pramogauti naudojantis nusileidimo į vandenį taku, plaustu, valtimis, vandens dviračiais, kajakais, baidarėmis ar išbandant
net trijų pirčių malonumus.
Adresas: Bikėnų k. 13, Salako sen.,
Zarasų rajonas, Lietuva,
GPS: 55.628026, 26.083376,
+370 685 44450,
info@degesa.lt, www.degesa.lt

Ričardas Vasiliauskas
(guminiu plaustu Šventosios upe)
+370 613 73630.

Adresas: Salų k., Sudeikių paštas,
Utenos rajonas, Lietuva,
GPS: 55.584694, 25.706416,
+370 389 34317, +370 698 03447,
www.abuva.lt, info@abuva.lt

DIDŽIAUSI BELLA DVINA
IR BALTIJOS EŽERŲ KRAŠTO MIESTAI:
Vitebskas . . . . . . . . . . . . . . .
Daugpilis. . . . . . . . . . . . . . . .
Novopolockas . . . . . . . . . .
Polockas . . . . . . . . . . . . . . . .
Rėzeknė . . . . . . . . . . . . . . . .
Utena . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

346 000 žm.
105 000 žm.
101 000 žm.
84 000 žm.
37 000 žm.
44 935 žm.

LAIKAS
Regionas yra Rytų Europos laiko zonoje, kurioje pridedamos
dvi valandos nuo pradinio laiko zonų atskaitos taško pagal
Grinvičą (GMT+2).

KALBA
Latvijos valstybinė kalba – latvių (rašyboje naudojamos lotyniškos raidės), Lietuvos – lietuvių (rašyboje naudojamos
lotyniškos raidės), Baltarusijos – baltarusių, rusų (rašyboje
naudojama kirilica). Užsienio kalbų žinios menkai paplitusios
(tačiau dauguma latvių ir lietuvių gali bendrauti rusų kalba).

Alvydo Valiuko kaimo turizmo sodyba
(namelis – plaustas ant Ilgio ežero)
Šeimininkas siūlo 4 vietų namelį – plaustą su miegamomis
vietomis, kuriuo galima plaukioti Ilgio ežere. Dėl apsilankymo
būtina susitarti iš anksto.
Adresas: Mirkėnų k., Leliūnų sen.,
Utenos rajonas, Lietuva,
+370 688 41017, +370 613 09981,
valiukosodyba.puslapiai.lt, alvydas222@gmail.com
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LINKIME JUMS GRĮŽTI SAUSIEMS
IR LAIMINGIEMS!
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NAUDINGA INFORMACIJA
KALENDORINĖS ŠVENČIŲ
IR ATMINIMO DIENOS
Baltarusija
Sausio 1
Sausio 7
Kovo 8
9 dienos
po stačiatikių Velykų
Gegužės 1
Gegužės 9
Liepos 3
Lapkričio 7
Gruodžio 25

– Naujieji metai
– Šv. Kalėdos (stačiatikių)
– Moters diena
– Minėjimo diena
– Tarptautinė darbo diena
– Pergalės diena
– Baltarusijos Respublikos
Nepriklausomybės diena
– Spalio revoliucijos diena
– Šv. Kalėdos (katalikų)

Gegužės 4

Gegužės 10
Birželio 23
Birželio 24
Lapkričio 18

Gruodžio 25
Gruodžio 2
Gruodžio 31

– Naujieji metai
– Didysis Penktadienis
– Velykos
– Latvijos Respublikos
Konstitucinio susirinkimo diena
– Latvijos Respubliko
Nepriklausomybės deklaracijos
paskelbimas
– Motinos diena
– Lyguo diena
– Joninės
– Latvijos Respublikos
nepriklausomybės
paskelbimo diena
– Pirmoji Šv. Kalėdų diena
– Antroji Šv. Kalėdų diena
– Naujųjų metų išvakarės

Lietuva
Sausio 1
Vasario 16

– Naujieji metai
– Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės diena
Kovo 11
– Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės
atkūrimo diena
Kovo 31 – balandžio 1 – Šv. Velykos
Gegužės 1
– Tarptautinė darbo diena
Pirmasis gegužės
sekmadienis
– Motinos diena
Pirmasis birželio
sekmadienis
– Tėvo diena
Birželio 24
– Joninės
Liepos 6
– Karaliaus Mindaugo
karūnavimo diena
Rugpjūčio 15
– Žolinės
Lapkričio 1
– Visų šventųjų diena
Gruodžio 24
– Šv. Kūčios
Gruodžio 25
– Pirmoji Šv. Kalėdų diena
Gruodžio 26
– Antroji Šv. Kalėdų diena
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101 – pagalbos telefonas
102 – milicija
103 – greitoji medicinos pagalba
199 – informacija apie kitus skubios pagalbos
telefono numerius

Latvija
112 – gelbėjimo tarnyba
113 – greitoji pagalba

Lietuva
112 – skubi pagalba

VIZOS

Latvija
Sausio 1
Kovo 29
Kovo 31 – balandžio 1
Gegužės 1

SKUBIOS PAGALBOS TELEFONAI
Baltarusija

ES piliečiams, norintiems atvykti į Latviją arba Lietuvą, viza
nereikalinga. Rusijos ir NVS šalių piliečiams, norintiems atvykti į Latviją arba Lietuvą, prireiks Nacionalinės arba
Šengeno šalių vizos.
Daugiau informacijos apie vizos išdavimą keliaujantiems iš
Baltarusijos Respublikos į Latviją: www.mfa.gov.lv
Daugiau informacijos apie vizos išdavimą keliaujantiems iš
Baltarusijos Respublikos į Lietuvą: http://by.mfa.lt
Daugiau informacijos apie vizos išdavimą keliaujantiems iš
Latvijos į Baltarusijos Respubliką: www.latvia.mfa.gov.by
Daugiau informacijos apie vizos išdavimą keliaujantiems iš Lietuvos į Baltarusijos Respubliką: www.lithuania.mfa.gov.by
Latvijos Respublikos ambasada
Baltarusijos Respublikoje,
Doroševičo (Daraševiča) g. 6 a, Minskas, 220013,
+375 17 211 30 33, +375 17 217 51 15,
faks: +375 17 284 73 34
Latvijos Respublikos konsulatas Vitebsko mieste,
B. Chelnicko (Hmelnickogo) g. 27a, Vitebskas, 210015,
+375 212 23 55 18, faks: +375 212 23 55 17
Lietuvos Respublikos ambasada
Baltarusijos Respublikoje,
Zacharovo (Zacharava) g. 68, Minskas, 220088,
+375 17 285 24 49, faks: +375 17 285 33 37
Baltarusijos Respublikos ambasada
Latvijos Respublikoje,
Jesusbaznicas g. 12, Ryga, LV-1050,
+371 6 722 25 60, faks: +371 6 732 28 91,
autoatsakiklis: +371 6 732 25 50,
e-mail: latvia@belembassy.org
Baltarusijos Respublikos generalinis
kosulatas Daugpilio mieste ,
18 Novembro g., Daugpilis, LV-5403,
+371 654 20965, faks: +371 654 26145,
e-mail: daugavpils@belembassy.org

Baltarusijos Respublikos ambasada
Lietuvos Respublikoje,
Mindaugo g.13, Vilnius, LT-03225,
+370 5 266 22 00, +370 5 266 22 11,
faks: +370 5 266 22 12,
e-mail: lithuania.emb@mfa.gov.by
Baltarusijos Respublikos ambasados
konsulato skyrius Lietuvos Respublikoje,
Muitinės g. 41, Vilnius, LT-03113
Lietuvos Respublika,
+370 5 213 22 55, faks: +370 5 233 06 26,
e-mail: lithuania.cons@mfa.gov.by

LATVIJOS TURIZMO FIRMOS,
TVARKANČIOS VIZAS
Į BALTARUSIJOS RESPUBLIKĄ
Turizmo agentūra „Gertruda”,
Viestura g. 66, Daugpilis, LV-5401,
/faks: +371 654 24199, +371 26815359,
info@gertruda.lv, www.gertruda.lv
Turizmo agentūra „Mari”,
Viestura g. 25, Daugpilis, LV-5401,
+371 654 29773, +371 29247110,
info@mari.lv, www.mari.lv
Viešbučio „Park Hotel Latgola”turizmo skyrius,
Gimnazijas g. 46, Daugpilis, LV-5401,
+371 654 04900,
turisms@hoteldaugavpils.lv, www.hotellatgola.lv
Turizmo agentūra „Remaco”,
Imantas g. 18, Daugpilis, LV-5401,
+371 654 24181,
dinaburg@remaco.lv, www.remaco.lv
Turizmo agentūra „M.A.R.K.-D”,
Gimnazijas g. 42, Daugpilis, LV-5401,
+371 654 27473, +371 29192123,
ludviga@dpunet.lv, http://www.mark-d.lv/
Turizmo agentūra „Tēvzeme”,
Atbrivošanos alėja 98 (viešbutis «Latgale», 2 aukštas),
Rėzeknė, LV 4601,
/faks: +371 646 22822, +371 26476097,
tevzeme@efeipro.lv, www.ta-tevzeme.lv
Turizmo agentūra „Rauš-Tūre”,
Ezera g.11, Kraslava, LV-5601,
+371 29722170
Turizmo agentūra „Molena”,
Berzpils g. 44-16, Balvai, LV-4501,
/faks: +371 645 63001, mоb.tеl.: +371 26150550
IK „LL Birojs”,
Partizanų g. 21, Balvai, LV-4501,
+371 645 22870, mоb.tеl.: +371 26337354

Turizmo agentūra „Ludzas tūrisma aģentūra”,
Baznicas g. 42, Ludza, LV-5701,
/faks: +371 657 07202,
ludmila_grebeza@inbox.lv
Turizmo agentūra „Mari”,
Kr. Barona g. 47/13, Ludza, LV-5701,
mоb.tеl.: +371 27220898,
info@mari.lv, www.mari.lv
Turizmo agentūra „Eurosun Tour”,
Stacijas g. 30, Ludza, LV-5701,
mоb.tеl.: +371 29574437,
ludza@eurosuntour.lv, www.eurosuntour.lv
Turizmo agentūra „Eurosun Tour”,
RKP Terehova, Zilupės kraštas, LV-5751,
mоb.tеl.: +371 29727069,
info@eurosuntour.lv, www.eurosuntour.lv
Mobiline, IU „Vlaveals”,
Rainia g. 40а, prekybos centras „Mego”, Ludza, LV-5701,
/faks: +371 657 26050, +371 26550092,
mobiline@inbox.lv

LIETUVOS TURIZMO FIRMOS,
TVARKANČIOS VIZAS
Į BALTARUSIJOS RESPUBLIKĄ
Utenos turizmo informacijos centras,
Stoties g. 39, Utena, LT-28134,
+370 687 21938, /faks: +370 389 54346,
tic@utenainfo.lt, www.utenainfo.lt

BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS
TURIZMO FIRMOS, TVARKANČIOS VIZAS
Į LATVIJĄ IR LIETUVĄ
Turizmo agentūra „Vitebsk Otel”,
Zamkavaja g. 5/2а, Vitebskas, 210026,
+375 212 359115, faks: +375 212 359114,
mоb. tеl.: +375 29 1102838,
vittour@hotel-vitebsk.by, www.hotel-vitebsk.by
Turizmo kompanija „Vitpol”,
Aviacijos (Aviacionnyi) 2, Vitebskas, 210022,
/faks: +375 212 480054, mоb.tеl.: +375 29 8970313
vitpol@vitpol.by, www.vitpol.by
Turizmo agentūra „Brig”,
Lenino (Lienina) g. 35, biuras Nr. 12, Vitebskas, 210026,
+375 212 359539, mоb.tеl.: +375 29 2359539,
brig.tur@gmail.com, www.brigtur.by
Turizmo firma „Spadčina”,
Lenino (Lienina) g. 64/1, biuras Nr. 9, 210026 Vitebskas,
+375 212 358101, faks: +375 212 358100,
mоb. tеl.: +375 33 3065444,
spadchyna@mail.ru, www.spadchyna.by
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NAUDINGA INFORMACIJA
PASIENIS
Latvijos Respublikos-Baltarusijos
Respublikos pasienio punktas:
Pasienio punktas geležinkelio stotyje:
Bigosovo (Bihosava) – Indra.
Automagistralinis pasienio punktas:
Grigorovšina (Hryharouščyna) – Paternieki,
Urbani (Urbany) – Silene.
Pasienio punktas:
Gavrilino (Haurylina) – Meikšani, Druja – Piedruja,
Lipovka (Lipauka) – Vorzovo, Pliusi (Pliusy) – Kaplava.

Lietuvos Respublikos-Baltarusijos
Respublikos pasienio punktas:
Pasienio punktas geležinkelio stotyje:
Benekainys (Bieniakoni) – Stasylos,
Gudagojis (Gudagai) – Kena.

TRANSPORTAS
Kelių eismo taisyklės
Eismas Baltarusijoje, Latvijoje ir Lietuvoje vyksta dešine
kelio puse.
Greičio apribojimai: Baltarusijos gyvenvietėse ne daugiau kaip 60 km/h, Latvijoje ir Lietuvoje – ne daugiau kaip
50 km/h, jei neriboja kiti kelio ženklai.; ne gyvenvietėse –
90 km/h.
Baltarusijoje, Latvijoje ir Lietuvoje uždraustas bet kokio alkoholio vartojimas vairuojant.
Daug kur įrengti greičio kontrolės radarai. Draudžiama naudoti greičio radarų detektorius.
Dauguma Baltarusijos kelio ženklų užrašyti kirilica (ne anglų
kalba).
Lietuvoje ir Latvijoje visus metus privaloma važinėti su
įjungtomis automobilio šviesomis.

Automobilių pasienio punktai:
Benekonys (Bieniakoni) – Šalčininkai, Kamienij Log (Kamenny
Loh) – Medininkai, Kotlovka (Katlouka) – Lavoriškės, Privalka
(Pryvalka) – Raigardas.
Supaprastinti pasienio punktai:
Vidžiai (Vidzy) – Tverečius, Geranainys (Hieraniony) – Krakūnai, Dotiškės (Dotiški) – Eišiškės, Kiemeliškės (Kemeliški) –
Prienai, Klevyčia (Klievica) – Ureliai, Loša – Šumskas, Lentupis
(Lyntupy) – Papelekis, Moldevičiai (Maldzeviči) – Adutiškis.

Šis leidinys buvo paruoštas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos projektui Nr.LLB-1-098
„Turizmo gebėjimų vystymo stiprinimas Latgalos-UtenosVitebsko regionų bendradarbiavime“.
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m. periodu pakeičia Baltijos jūros regiono
INTERREG IIIB kaimynystės programos Pietų prioriteto IIIA
programą. Programos bendras strateginis tikslas yra stiprinti
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regiono teritorinę
sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti
ekonominę ir socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę. Programoje dalyvauja Latvijos Latgalos regionas, Lietuvos Panevėžio, Utenos, Vilniaus, Alytaus
ir Kauno apskritys ir Baltarusijos Vitebsko, Mogiliovo, Minsko
ir Gardino sritys.
Programos bendroji valdymo institucija yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Programos interneto svetainė: www.enpi-cbc.eu.
Europos Sąjungą sudaro 28 valstybės narės, nusprendusios
laipsniškai sujungti žinias, išteklius ir ateitį. Per 50 metų
plėtros valstybės narės sukūrė stabilumo, demokratijos ir
tvarios plėtros erdvę, be to, išsaugojo kultūrų įvairovę, toleranciją ir asmens laisves.
Europos Sąjunga siekia dalintis šiais pasiekimais ir jų verte
su šalimis ir gyventojais už jos ribų.
Bendras projekto biudžetas yra 1 789 387 eurai. Iš šios
sumos 90% – 1 610 448,30 euro (5 560 555,89 lito) yra
finansuojama iš Europos Sąjungos
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Už pateiktą informaciją yra visiškai atsakingas Vietinis plėtros fondas skatinantis tarptautinį dialogą ir bendradarbiavimą „Interakcija“
ir ši informacija jokiu būdu negali būti naudojama Europos Sąjungos
nuomonei reikšti.
Už pagalbą ruošiant leidinį Vietinis plėtros fondas skatinantis tarptautinį dialogą ir bendradarbiavimą „Interakcija“ dėkoja projekto partneriams, savivaldybių ir vykdomųjų komitetų administracijoms bei
turizmo informacijos centrų specialistams.

Maršrutus sudarė: Inta Lipšane (LV),
Evaldas Dumbravas (LT), Igor Zagrekov (BY).
Dizainas: Design Studio TDI.
Žemėlapiai:
Baltarusijos Respublikos teritorija:
© „Belkartografija“, 2013.
© Geografinis pagrindas. Baltarusijos Respublikos Valstybės turto
komitetas, 2013.
Latvijos ir Lietuvos Respublikų teritorijos:
© Leidykla „Jana seta“, 2013.
Leidinyje naudoti projekto Nr.LLB-1-098 „Turizmo gebėjimų vystymo
stiprinimas Latgalos-Utenos-Vitebsko regionų bendradarbiavime“
partnerių fotoarchyvai ir fotografų R. Ļeļackis, V. Ščerbakovo.

