
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

TOP LANKOMIAUSI 

1. APŽVALGOS RATAS 

2011 m. atidarytas apžvalgos ratas – analogo Lietuvoje 

neturintis architektūros statinys. Praeinantiems 17 m. 

aukščio ratu atsiveria Zaraso ežero panorama. 

Nusileidus laipteliais žemyn galima keliauti Zaraso 

ežero pakrantę juosiančiu taku arba patogiai įsitaisyti 

ant suolelių ir mėgautis vandens telkinio kraštovaizdžiu. 

Statinio architektas Š. Kiaunė. 

Adresas: D. Bukonto g., Zarasai 
GPS: 55.728175,26.244262  

 

2. ZARASO EŽERO PAKRANTĖ 

1,4 km. ilgio Zaraso ežero pakrantė jungia apžvalgos 

ratą ir Zaraso ežero Didžiają salą. Šiltuoju metų laiku 

zarasiškius ir miesto svečius džiugina pakrantėje 

įrengtas fontanas, pantoniniai lieptai, valčių nuomos 

punktas (keliaujantys sausuma čia gali išsinuomoti 

riedžius ir dviračius), žaidimų aikštelė vaikams. 

Pakrantėje pradėtas kurti skulptūrų parkas. Zaraso 

ežero pakrantę galima lankyti visais metų laikais. 

Adresas: D. Bukonto g., Zarasai 
GPS: 55.728175,26.244262  

 

3. ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNAS 

 

Už penkių kilometrų nuo miesto esančiame trijų šimtų 

metų senumo malūne lankytojai turi galimybę ne tik 

paragauti čia pat kepamų tautinio paveldo blynų ar 

duonos, bet ir įsigyti malūno malamų miltų ar kitos 

produkcijos. Čia besilankantys turi galimybę sudalyvauti 

ekskursijoje po malūną, pasiklausyti malūnininko 

pasakojimų apie šį amatą, užsisakyti edukacinę 

programą.   

Ekskursija po malūną su tautinio paveldo produktų 

degustavimu. Kaina vienam asmeniui – 6 eurai. 

 

Adresas: Šlyninkos kaimas, Zarasų seniūnija 

GPS: 55.733926, 26.198022 
 

6. STELMUŽĖS ĄŽUOLAS 

 

Stelmužės ąžuolas – Lietuvos gamtos paminklas, 

vienas seniausių ąžuolų Europoje, o Lietuvoje pats 

seniausias ir storiausias medis. Spėjama, kad jo amžius 

yra apie 2000 metų. Ąžuolas yra 23 m. aukščio, 3,5 m. 

skersmens ir 13 m. apimties prie žemės (kamienui 

apimti reikia apie 13 vidutinio sudėjimo žmonių). 

 

Adresas: Ažuolo g. 14, Stelmužė, Imbrado seniūnija 

GPS: 55.829851, 26.217437 

 

 

A. Navicko nuotr. 

A. Navicko nuotr. 

J.Mikutavičienė nuotr. 



  

  

7.ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS APSIREIŠKIMO VIETA PRIE 

ILGIO EŽERO 

 

Pasakojama, kad stebuklingas apsireiškimas prie Ilgio 

ežero įvyko 1967 metais vėlų birželio 30 dienos vakarą. 

Du jauni žmonės ant Ilgio ežero pamatė ryškią šviesą. Iš 

pradžių jie pamanė, kad atvažiuoja mašina, bet šviesa 

neartėjo. Priėję arčiau pastabėjo ant sutrūnijusio polio 

stovinčią švytinčią jauną nepaprasto grožio mergaitę, 

vilkinčią baltą suknelę su pelerina ir auksiniais plaukais.  

 

Adresas: Kamšos kaimas, Imbrado seniūnija 

GPS: 55.803026, 26.083861 
 

8. KULTŪROS CENTRAS DUSETŲ DAILĖS GALERIJA 

 
Originalus rajono kultūros centras, kuris traukia ne vien 

smalsuolių žvilgsnius, bet paskatino burtis visus rajone 

gyvenančius ir kuriančius menininkus. Modernioje 

galerijoje veikia trimačių projekcijų ekspozicija, 

eksponuojami žymaus dailininko Šarūno Saukos 

darbai.  

 
Adresas: K. Būgos g. 31 

 

9. SARTŲ REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS 

 

Lankytojų centro ekspozicijoje įrengti informaciniai 

terminalai, filmų peržiūros įranga, interaktyvūs stendai, 

atkuriami gamtos garsai, kad lankytojai patirtų be 

tarpišką gamtos suvokimo jausmą. Ekspozicinėje 

sienelėje esančiuose monitoriuose galima pamatyti 

filmuką apie Sartų ežero atsiradimą, regioninio parko 

simbolį – ausuotąjį kragą. Surasite išsamią informaciją 

apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes, esančias 

regioninio parko teritorijoje. Atskiras stendas su filmuota 

medžiaga skirtas Sartų žirgų lenktynėms, kurių tradicija 

Dusetose siekia daugiau kaip 100 metų. 

 

Adresas: Vytauto g. 5, Dusetos 

GPS: 55.747301,25.841176 

 
10. SALAKO ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS SOPULINGOSIOS 

BAŽNYČIA 

Bažnyčia yra neoromaninio stiliaus bažnyčia, turinti 

neogotikos bruožų. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Tai 

nepaprastos statybinės drąsos statinys. Nors bažnyčia ir 

kuklaus interjero, bet viduje labai šviesu. Statybai buvo 

vežami didžiuliai akmenys iš visos Salako parapijos, ir 

žmonės nepagailėjo jėgų jai pastatyti. Todėl siekiant 

pagerbti visus prisidėjusius prie bažnyčios statymo, 

sienoje yra įmūryta atminimo lenta. Šventoriaus 

teritorijoje yra pastatyta G. Lauciaus Salako girnapusių 

koplytėlė, kuriai pastatyti buvo panaudota 117 

akmeninių girnapusių! 

Adresas: Bažnyčios g. 28, Salakas 

GPS: 55.584067, 26.140365 

 

 

G. Antanavičiaus nuotr. 

Sartų regioninio parko nuotr. 

G. Antanavičiaus nuotr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

11. GRAŽUTĖS REGIONINIS PARKAS LANKYTOJŲ 

CENTRAS, VIDOS ŽILINSKIENĖS „JŪRŲ MUZIEJUS“ 

Lankytojų centre yra įrengta Gamtos edukacinė 

ekspozicija. Čia mokslininkai ir parko specialistai 

pateikia informacija apie gamtos ir kultūros paveldo 

objektus, parko kraštovaizdį ir biologinę įvairovę, kuri 

tikrai nustebins net visko mačiusius keliautojus. 

Ekspozicijoje pristatomi Lietuvos saugomos teritorijos, 

ledynmečio suformuotas regiono reljefas, sudėtingas 

Šventosios upės aukštupys, unikalus savo vandens 

svyravimu Švento ežeras, sudėtingiausią kranto 

konfigūraciją turinčios Antalieptės marios. Joje rasite 

Lietuvos akmenų, pasaulio mineralų ir brangakmenių 

kolekcijas. Ekspozicija sužadins jūsų norą pažinti ne tik 

regioninį parką, bet ir pačią gamtą. 

Adresas: Laisvoji a. 14, Salakas 

GPS: 55.580052, 26.134286 

 

 

Gražutės regioninio parko nuotr. 

ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNAS 

Adresas: Šlyninkos kaimas, Zarasų seniūnija 

GPS: 55.733926, 26.198022 

Tel.: +370 686 23348, +370 687 59106 

Svetainė: www.slyninkosmalunas.lt 

El. paštas: vandensmalunas@gmail.com 

 

KULTŪROS CENTRAS DUSETŲ DAILĖS GALERIJA 

Adresas: Vytauto g. 54, Dusetos 

GPS: 55.750226, 25.843527 

Tel.: +370 385 56878 

El. paštas: dusetu.galerija@zarasaI 

 

SARTŲ REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS 

Adresas: Vytauto g. 5, Dusetos 

GPS: 55.747301, 25.841176 

Tel.: +370 385 56849 

Svetainė: www.sartai.info 

El. paštas: sartureg@takas.lt 
 

GRAŽUTĖS REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS 

Adresas: Laisvoji a. 14, Salakas 

GPS: 55.580052, 26.134286 

Tel.: +370 385 59426 

Svetainė: www.grazute.lt 

El. paštas: parkas@grazute.lt 
 

 



 


