
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ZARASAI 
  

TRUKMĖ 1,5 VAL.  

1.ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS  

 

Zarasų krašto muziejuje susipažinsite su krašto istoriją liudijančiais 

senaisiais eksponatais, apžiūrėsite išeivijos dailininko Miko Šileikio 

dovanotą savo tapybos darbų kolekciją. Be nuolatinių ekspozicijų, 

muziejuje nuolat veikia įdomios laikinos parodos. 

 

Adresas: D. Bukonto g. 20, Zarasai 

GPS: 55.728313, 26.245077 

  

2. APŽVALGOS RATAS IR ZARASO EŽERO PAKRANTĖ  

 

Zarasų miesto puošmena - septyniolika metrų virš ežero iškilęs 

trisdešimt keturių metrų skersmens unikalus statinys, atveriantis 

vaizdžią „mėlynosios miesto akies“ panoramą su visomis salomis. 

Su lankomiausia iš jų – 44 hektarų dydžio – Didžiąja sala apžvalgos 

ratą jungia Zaraso ežero pakrante nutiestas pusantro kilometro ilgio 

pasivaikščiojimų takas, šiltuoju metų laiku tampantis miestiečių ir 

svečių traukos centru, arterija, kuria pulsuoja miesto gyvenimas. 

Pakeliui link salos galima grožėtis skulptūrų parku, fontanu. 

  

3. DIDŽIOJI SALA 

 

44 ha ploto sala – antroji pagal dydį sala Lietuvoje, Zarasų miesto lopšys, 

poilsio, kultūrinių ir sportinių renginių vieta visais metų laikais.  

  

4. SĖLIŲ AIKŠTĖ IR ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į 

DANGŲ BAŽNYČIA 

  

Sėlių aikštė buvo suprojektuota XIX amžiuje, planuojant pagal 

vadinamąjį rusų miestų pavyzdį. Lietuvoje ši, vienintelė tokia, 

radialinio išplanavimo, saulės pavidalo aikštė yra urbanistikos 

paveldo objektas. Šalia Sėlių aikštės pamatysite ir kitą puošmeną 

– grakščiąją XX a. pradžioje pastatytą Švč. Mergelės Marijos 

Ėmimo Į Dangų bažnyčią, kurios altorių puošia stebuklingai per 

gaisrą nesudegęs Švč. Mergelės Marijos paveikslas. 

  

BENDRA MARŠRUTO TRUKMĖ 6,5 VAL. 

ILGIS KILOMETRAIS 70 KM. 

MOKAMI OBJEKTAI: 

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS  - 1,50 EUR. SUAUGUSIAM // MOKSLEIVIAMS, SENJORAMS 0,50 EUR. 

ŠLYNINKOS VANDENS MALŪNO EDUKACIJA IR DEGUSTAVIMAS - 6 EUR. 

STELMUŽĖS BAŽNYTINIO MENO MUZIEJUS - 1,50 EUR. SUAUGUASIAM // MOKSLEIVIAMS, SENJORAMS 0,50 EUR. 

SARTŲ REGIONINIO PARKO LANKYTOJŲ CENTRAS - 1 EUR. 

RAMŪNO ČIŽO ALAUS EDUKACIJA IR DEGUSTACIJA - 7 EUR. 

  

ZARASAI - ŠLYNINKA - STELMUŽĖ - IMBRADAS - DUSETOS 

VIENOS DIENOS MARŠRUTAS PO ZARASŲ KRAŠTĄ 

 
G. Antanavičiaus nuotr. 

 
A. Navicko nuotr. 

 
G.Antanavičiaus nuotr. 



 

 

 

  

ŠLYNINKOS KAIMAS 
 

TRUKMĖ 2 VAL. 

5. 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 

  

STELMUŽĖS DVARVIETĖ 
 

TRUKMĖ 1 VAL. 

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). 

Stelmužės ąžuolas – medis, matęs nemažai. Čia užklysdavo 

Lietuvos kunigaikščiai, kryžiuočių ir kalavijuočių riteriai, švedų 

kariaunos. Pro šią vietą žengė Kaizerio bei Hitlero kariuomenės. 

Drevėje rasti žmogaus griaučiai ir prancūziškas šautuvas byloja, 

kad medis tikriausiai buvusi vieno iš Napoleono kario slėptuve jam 

bėgant iš Rusijos. 

Apie ąžuolą sklando legendos ir pasakojimai. Buvo manoma, kad 

per drevę galima nusileisti į požemio pasaulį, kad po jo šaknimis gali 

būti lobis, o po šakomis senovėje degusi šventoji ugnis. Prie medžio 

šaknų būdavo deginami aukurai bei aukos dievams. Nėra tiksliai 

žinoma, kas nutiko su jo viršūne. Legendos pasakoja, kad ja 

baudžiauninkai užtvėrė kelią piktajam carui, kad šis negalėtų 

pravažiuoti. 

Adresas: Ažuolo g. 14, Stelmužė, Imbrado seniūnija 

GPS: 55.829851, 26.217437 

 

7. STELMUŽĖS BAŽNYTINIO MENO MUZIEJUS VIEŠPATIES JĖZAUS 

KRYŽIAUS BAŽNYČIOJE  

 

Bažnyčia pastatyta 1650 m. Ji suręsta naudojant tik kirvį, o durų 

lentų sutvirtinimui panaudoti tik kaltiniai vinys. Bažnyčios interjeras 

įrengtas 1713 m. Jame gausu vertingų baroko stiliaus puošmenų: 

bareljefų, horeljefų, skulptūrų, spirališkų kolonų, originalios medinės 

ornamentikos. Nuo 1808 m. bažnyčia priklauso katalikams. 

Muziejus bažnyčioje įkurtas 1997 m. Dalis muziejaus veikia šalia 

bažnyčios esančioje varpinėje, kur įrengta ekspozicija, įamžinanti 

Stelmužės istoriją. Muziejus lankytojus priima nuo gegužės 1 iki 

spalio 1 dienos. Nuo spalio 1 d. iki balandžio 30 d. priima lankytojus 

pagal išankstinę registraciją. 

 

Adresas: Ąžuolo g. 14, Stelmužė, Imbrado sen. 

GPS: 55.829517, 26.217357 

Tel.: +370 385 52596 

 

 

 
G. Antanavičiaus nuotr. 

 

 

 

J. Mikutavičienės nuotr. 

K. Vasilevskio nuotr. 

LTtvirtovė.lt nuotr. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. VERGŲ BOKŠTAS 

 

Vergų bokštas – tai nedidelis, aukštokas keturkampis pastatas 

storomis sienomis ir angomis viršutinėje dalyje, pastatytas iš 

netašytų lauko akmenų, plytų, kalkių ir molio skiedinio, esantis 

Stelmužės parke, prie Padvarinės (Stelmužės) ežero. 

XVII-XIX a. Stelmužės dvarvietės teritorijoje buvo dvaras, kurį iš 

pradžių valdė vokiečiai Folkerzamai, o vėliau caro dvariškiai 

Valujevai, kurie garsėjo savo žiaurumu. Pastatytame bokšte jie 

kalino ir bausdavo prasikaltusius baudžiauninkus – uždarydavo 

nakčiai, o dieną vėl išvarydavo į darbą. Vergų bokštas tarnavo 

kaip kalėjimas. Istorijos šaltiniuose užfiksuota, kad, neištvėrę 

dvaro šeimininkų žiaurumo, baudžiauninkai dažnai bėgdavo iš 

Stelmužės ar net nusižudydavo. Kiti istorijos šaltiniai mini, jog 

bokšte veikė ledainė, mat storos sienos puikiai išlaiko vėsą. Šio 

bokšto sienos – 0,75 m storio. Statinys yra restauruotas, įrašytas 

į XVII a. architektūros paminklų sąrašą. 

 

Adresas: Dvaro g. 8, Stelmužė, Imbrado sen. 

GPS: 55.828013, 26.21669 

  

Imbradas 

TRUKMĖ 30 MIN. 

9. 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 

Dusetos 

TRUKMĖ 1,5 VAL. 

10. 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.  

  

11. 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. 

Sartų regioninio parko teikiamų mokamų paslaugų įkainius 

rasite paspaudę ant nuorodos. 

Adresas: Vytauto g. 5, Dusetos 

 
K. Vasilevskio nuotr. 

 
G. Antanavičiaus nuotr. 

 

 

A.Stausko nuotr. 

Sartų Regioninio parko nuotr. 

http://sartai.info/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=158


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

12. DUSETŲ SKULPTŪRŲ PARKAS 

 

Skulptūrų parkas pradėtas kurti 2008 m. vasarą. Čia ne tik stūkso garsių 

šalyje autorių darbai, bet auga ir Lietuvos Respublikos Prezidento V. 

Adamkaus pasodintas ąžuoliukas. 

Adresas: K. Būgos g., Dusetos, Sartų ežero pakrantė 

GPS: 55.744755, 25.836966 

  

13. RAMŪNO ČIŽO ALAUS DARYKLA IR SENOVINIŲ ĮRANKŲ EKSPOZICIJA 

 

Ramūnas Čižas – ketvirtas aludaris giminėje, gaminantis alų, kurio 

receptūra šeimoje žinoma nuo 1863 m. Čia taip pat įsteigta senovinių 

alaus gamybos įrankių ekspozicija, kurioje eksponuojami Broniui Čižui 

priklausę alaus gamybos įnagiai bei naudoti daiktai. Lankytojai 

supažindinami su alaus gamybos eiga nuo miežio grūdo paruošimo iki 

galutinio produkto, ekspozicijos patalpose vyksta alaus degustacija.  

Edukaciniai užsiėmimai rengiami grupėms nuo 15 iki 60 asmenų. 

Edukacijos ir produkto degustavimo kaina vienam asmeniui – 7 eurai. 

Adresas: Šeškamiesčio g. 6, Dusetų viensėdis, Dusetų seniūnija 

GPS: 55.757901, 25.838014 

 

 

 

A.Stausko nuotr. 

R. Čižo  nuotr. 

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS 

Adresas: D. Bukonto g. 20, Zarasai 

GPS: 55.728313, 26.245077 

Tel.: +370 385 52456 

Svetainė: www.zarasumuziejus.lt 

El. paštas: muziejus@zarasai.lt 

  

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 

  

ČIŽO ALUS 

Adresas: Šeškamiesčio g. 6, Dusetų viensėdis, Dusetų seniūnija 

GPS: 55.757901, 25.838014 

Tel.: +370 686 48890, +370 623 68109 

Svetainė: www.cizoalus.lt 

El. paštas: cizoalus@takas.lt 

  

Kontaktai: 

VšĮ Zarasų rajono turizmo ir verslo informacijos centras 



 


