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„Zarasų kraštas – Dangaus krantas žemėje”

Gražus Zarasų kraštas – upių ir ežerų vingiai, tarsi karoliai 
pabirę kalneliai, ramybę saugantys miškai, negausiai 
apgyvendinta krašto teritorija – kaskart poilsiaujančių ir 
turistaujančių naujai atrandami stebuklai, stebinantys 
gamtos įvairove, jos unikalumu ir spalvingumu. Šis kraštas 
vadinamas „mėlynosiomis Lietuvos akimis“.

Zarasų kraštas – ežeringiausias Lietuvoje. Jame yra 
daugiau kaip 300 įvairaus dydžio ežerų, kurių plotas – 
13381,1 ha. Per jo teritoriją teka 8 upės. Krašto 
pasididžiavimas – didieji Lietuvos ežerai – Drūkšiai, 
Luodis, Sartai ir Avilys. Zarasų krašte įkurti du – Gražutės 
ir Sartų regioniniai parkai, juose gamtos ir kultūros 
vertybėms išsaugoti išskirti: 7 hidrografiniai, 9 
kraštovaizdžio, 3 telmologiniai draustiniai, 2 geomorfolo-
giniai, 2 botaniniai – zoologiniai, 1 urbanistinis draustiniai. 

Beveik visi rajono vandens telkiniai naudojami rekreacijai. 
Poilsiaujančius iš visos Lietuvos vilioja Antalieptės marios, 
Sartų ežeras, upes dažnai aplanko žvejai, romantiškoms 
kelionėms vandens turistai renkasi Šventosios upę. 
Vandens turizmo paslaugas teikiantis poilsio ir vandens 
pramogų centras ant Šventosios upės kranto – „Degesa” – 
siūlo įvairaus sudėtingumo, trukmės bei naktinius 
maršrutus krašto ežerais ir upėmis. Juos siūloma įveikti 
irklinėmis valtimis, vandens dviračiais, burlentėmis, 
kajakais ar baidarėmis. UAB „Adatėlė“ organizuoja 
vandens iškylas pantoniniais plaustais – katamaranais. 



Gražutės regioniniame parke įrengti didysis ir mažasis 
dviračių žiedai, pažintiniai takai, siūloma aplankyti piliakal-
nius, senovinius pilkapynus, Salako miestelyje įsikūrusį 
„Jūrų muziejų“, energetikos muziejų Tiltiškių vandens 
malūne, Dusetų dailės galeriją ir skulptūrų parką, kitus 
įspūdingus gamtos, kultūros ir istorijos objektus. Piligrimų 
kelyje galima aplankyti senosios medinės sakralinės 
architektūros pavyzdžius, vėlesnių laikų bažnyčias, 
Tiberiados brolių bendruomenę. Turistų patogumui 
įrengtos poilsiavietės, stovyklavietės, regyklos, informa-
ciniai stendai. Sartų ir Gražutės regioniniuose parkuose 
veikia lankytojų centrai, apsistoti siūlo kaimo turizmo 
sodybos.

Zarasų krašte kviečiama susipažinti su senosios žvejybos 
tradicijomis. Tik čia galima paragauti kulinarinio paveldo 
produkto – gurmaniško žuvies sūrio ir unikalaus „Čižo“ 
alaus, kurio receptūra išsaugota giminėje net 150 metų, 
dalyvauti vėžių valgymo čempionate. Tradicinės 
respublikinės ristūnų žirgų lenktynės, jaunimo kūrybos 
forumas „Undinėlių daina“, vandens sporto šventės, 
čiuožykla žiemą ant Šventosios upės ledo su senomis 
lietuvių žiemos pramogomis – visa tai siūlomos turistams 
pramogos, populiarinančios vieną svarbiausių krašto 
vertybių – vandenį.

Zarasų rajono turizmo informacijos centras, 
www.zarasai.lt/tic; 
Gražutės regioninis parkas, www.grazute.lt; 
Sartų regioninis parkas,www.sartai.lt



“Zarasai Region – Heavenly Shore on Earth” 

The beautiful Land of Zarasai – meanders of rivers and 
lakes, hills scattered over like beads, forests which guard 
tranquillity, scarcely populated area – these are the 
miracles again and again discovered by the tourists, which 
surprise with the variety of nature and its uniqueness and 
flamboyance. This land is called “the blue eyes of 
Lithuania”.

The Land of Zarasai has the highest profusion of lakes in 
Lithuania. There are more than 300 lakes of various sizes, 
intotal comprising 13381,1 ha. 8 rivers make their way 
across the region. The biggest lakes of Lithuania – 
Drukščiai, Luodis, Sartai and Avilys – are the pride of this 
land. There are two Regional Parks of Gražutė and Sartai 
founded in the Zarasai Land. For the protection of the 
natural and cultural values they are divided into 7 
hydrographical, 9 landscape, 3 telmological as well as 2 
geomorfological, 2 botanical-zoological and 1 urban 
conservation areas. 

Almost all water bodies in the district in one or another way 
are used for the recreation. The Antalieptės Marios 
(so-called Antalieptės Sea) and The Sartai Lake attract 
tourists from all over Lithuania, rivers are often visited by 
fishermen, whereas the Šventoji River is often chosen for 
romantic trips by water tourists. The water tourism services 
are provided by “Degesa” – the centre of recreation and 
water entertainment situated on the bank of the Šventoji 
River. It offers lake and river tours by boats, water bikes, 
windsurfers, kayaks and sculls of various levels of difficulty 
and length as well as exciting night water tours. 



JSC “Pasartėlė” organizes canoeing tours by the Šventoji 
River and also offers entertaining rafting sail in the Sartai 
Lake. JSC “Adatėlė” organizes water picnics by pontoon 
rafts – catamarans. There are big and small cycling routes 
and cognitive paths in Gražutė Regional Park, one can 
visit mounds and old barrows, impressive natural, cultural 
and historical objects, the Sea Museum situated in 
Salakas Town, Energy Museum in Tiltiškiai watermill, 
Dusetos Art Gallery and Sculpture Park. One of offered 
interesting routes is the pilgrimage path which shows the 
examples of old wooden sacral architecture, churches of 
later times, proude possibility to meet with the community 
of the Tiberiade Brothers. Campsite sightseeing places 
and information stands are set for the comfort of tourists, 
tourist visiting centres are founded in Sartai and Gražutė 
Regional Parks, a lot of countryside tourism farmsteads 
offer to stay.

Only here you can taste the products of culinary heritage – 
the gourmand fish cheese and unique “Čižas” beer, the 
recipe of which has been kept even for 150 years. You can 
take part in crayfish eating championship as well. 
Traditional national horse race, creative youth forum “The 
Song of Mermaid”, festivals of water sports, scatting-rink 
on the Šventoji River with old Lithuanian winter activities – 
all these entertainments offered for tourists promote one of 
the most important values of this region – the water.

Zarasai District Tourism Information Centre, 
www.zarasai.lt/tic; 
Gražutė Regional Park, www.grazute.lt; 
Sartai Regional Park, www.sartai.lt



„Nacionalinė vandens turizmo trasa Pietų Dzūkijoje
Ančios ežeru, Baltosios Ančios upe iki Nemuno”

Vandens turizmo maršrutas nuo Veisiejų miesto Ančios 
ežeru, toliau Baltosios Ančios upe iki Baltosios Ančios ir 
Nemuno upių santakos yra patvirtintas nacionaline 
vandens turizmo trasa. Plaukiant šiuo patraukliu maršrutu, 
einančiu per Veisiejų regioninio parko teritoriją, galima 
sustoti, aplankyti gamtos ir kultūros paveldo objektus, 
pasigrožėti Dzūkijos pušynais ir skaidria bei ypač vingiuota 
Baltosios Ančios upe. Visos kelionės trukmė baidarėmis – 
3 dienos, maršruto ilgis – 42 km. 

Kelionės metu praplaukiama pro Veisiejų miestą, Veisiejų 
dvaro parką, Vainežerio senovės gynybinį įtvirtinimą, dar 
vadinamą „Okopka”, Vainežerio dvaro parką su Medžių 
muziejumi, akmens amžiaus gyvenvietes – Mečiūnus, 
Pinčiaragį. Maršrute įrengtos prieplaukos, apžvalgos 
aikštelės, poilsiavietės, paplūdimiai. Kviečiama pasivaži- 
nėti nutiestais dviračių takais ir pasivaikščioti įrengtais 
pėsčiųjų takais, vakarais pasigrožėti Ančios ežero 
fontanais – vandens, muzikos ir šviesos šou, garso 
instaliacija. Siūloma turistinė veikla yra skirta įvairių 
interesų ir amžiaus grupių žmonėms. Norintieji gali 
pasirinkti sudėtingesnius, gana ekstremalius  Baltosios  
Ančios maršruto  ruožus ar  ramesnius, tinkančius 
šeimyniniam poilsiui plaukimo maršrutus.

Vandens turizmui vietovėje yra sukurta viešoji 
infrastruktūra, kultūros paveldo objektai sutvarkyti ir 
pritaikyti turistų lankymui, nuomojamos baidarės, vandens 
dviračiai, teikiamos nakvynės ir maitinimo paslaugos.

Lazdijų turizmo informacijos centras, 
www.lazdijai-turizmas.lt, www.lazdijai-tourism.lt; 
Veisiejų regioninis parkas, www.veisiejuparkas.lt 



“National Water Tourism Route by the 
Ančia Lake and the Baltoji Ančia River”

The water tourism route from Veisiejai Town by the Ančia 
Lake, then by the Baltoji Ančia River to the confluence of 
the Baltoji Ančia and Nemunas Rivers is approved as a 
national water tourism route. This route is very attractive, it 
goes through the territory of Veisiejai Regional Park. 
Sailing via this route you can stop and visit the objects of 
nature and cultural heritage, enjoy the beauty of the pine 
forest of Dzūkija Region and clear but extremely meande- 
ring the Baltoji Ančia River. The scull trip is planned for 3 
days and the length of the route is 42 km.

The route goes through Veisiejai Town, Veisiejai Manor 
Park, Vainežeris old defensive entrenchment which is also 
called “Okopka”, Vainežeris Manor Park with a tree 
museum and villages from the Stone Age – Menčiūnai, 
Pinčiagiris. This route has a small harbours, sightseeing 
areas, campsites and beaches. It is offered to go for a ride 
via cycling routes or take a walk by pedestrian paths. In 
the evenings one can enjoy the Ančia River fountain – the 
show of water, music and lights. The offered tourists 
activities are orientated to the people of different interests 
and age. 

While planning water trips there is a possibility to choose 
more difficult or even rather extreme or more calm and 
suitable for family recreation sections of the Ančia River. 
The public infrastructure is adjusted to water tourism. It is 
offered to visit cultural heritage objects, to rent sculls, 
water bikes, to rest in comfortable countryside tourism 
farmsteads.  

Lazdijai Tourism Information Centre, 
www.lazdijai-turizmas.lt, www.lazdijai-tourism.lt; 
Veisiejai Regional Park, www.veisiejuparkas.lt 



„Dubysa – vandens turizmo ir 
darnios plėtros santarvė”

Dubysa yra viena gražiausių Lietuvos upių, tai – viena 
populiariausių vandens turizmo trasų. Upėje daug kilpų ir 
senvagių, šlaitai apaugę miškais, slėnyje plyti pievos, įteka 
daug sraunių intakų. Vidutinio sraunumo, duburiuota 
Dubysos upė tinka bičiulių žygiams ir šeimyniniam 
turizmui. Siūloma trasą įveikti per dvi dienas, apsistojant 
nakvynei kaimo turizmo sodybose. Čia turistams siūlomos 
įvairios pramogos: grybavimas, jodinėjimas, uogavimas, 
žūklė, sporto inventorius, paskraidinimas oro balionu. 
Sodybose yra pirtys, kubilai, taip pat galima užsisakyti 
ekskursijas po Dubysos regioninį parką. Įrengtos 
stovyklavietės ir poilsiavietės su apžvalgos aikštelėmis, 
informaciniais stendais tinka trumpalaikiam atokvėpiui. 

Susipažinti su krašto gamtos bei kultūros vertybėmis, 
istorija verta ir keliaujant dviračių taku ar pėstiesiems 
skirtais miško pažintiniais takais. Parko gamtos grožis 
geriausiai atsiveria nuo kalvų ir piliakalnių. Ekstremalaus 
vandens sporto mėgėjams siūloma plaukti Lukne – 
didžiausiu Dubysos intaku regioniniame parke.

Vandens turizmo trasa Dubysos upe įtraukta į Nacionalinį 
vandens turizmo specialųjį planą, patogi geografinė 
padėtis leidžia lengvai upę pasiekti krašto ir rajoniniais 
keliais.

Dubysos regioninis parkas, www.dubysa.info



“The Dubysa River – the Accord of Water 
Tourism and Sustainable Development” 

The Dubysa River is one of the most beautiful rivers in 
Lithuania and a very popular route of water tourism. This 
river has plenty of meanders and old riverbeds, its slopes 
are overgrown with forests, the valley is stretched of creek 
meadows, and lots of swift tributaries flow into it. Medium 
torrential but full of waterholes the Dubysa River is suitable 
for friend trips as well as family tourism. One can finish the 
proposed route in two days staying the night in countryside 
tourism farmsteads. Here tourists can enjoy various 
entertainments such as mushroom and berry picking, 
horse riding, fishing, skiing, flying with air balloon. There 
are saunas and hot-tubs in the farmsteads; it is also 
possible to book excursions in Dubysa Regional Park. 
There are many campsites and rest sites with sightseeing 
grounds and information stands which are suitable for 
short time rest. In Dubysa Regional Park water tourists are 
offered various services. Additionally, one can get 
acquainted with the nature and cultural values as well as 
history of this land while travelling along the cognitive 
forest paths for the pedestrians or cycling routes. The 
beauty the park revels itself best from the hills or mounds. 

The lovers of extreme water sport can take a trip by Luknė 
– the biggest tributary of the Dubysa River in the regional 
park. 

The water tourism route of the Dubysa River, listed in the 
special plan of the National water tourism, is geographi-
cally well situated and can be easily accessed via national 
and local roads. 

Dubysa Regional Park, www.dubysa.info



„Gražuolio Alaušo ežero spalvos!”

Utenos rajono Alaušo ežeras yra vienas iš didžiausių ir 
gražiausių Lietuvoje (1054 ha). Ant ežero kranto įsikūręs 
Sudeikių miestelis vilioja gražiomis apylinkėmis, natūraliu 
kraštovaizdžiu ir ilgu smėlėtu Alaušo ežero paplūdimiu bei 
istoriniais, kultūriniais objektais. Čia įrengtas kempingas, 
apžvalgos bokštas, nuo kurio atsiveria gražus Alaušo 
ežero peizažas. Pabėgus nuo miesto triukšmo į tylią 
kaimišką idilę, turistams siūloma apsistoti vienoje iš 15 
aplink ežerą išsidėsčiusių kaimo turizmo sodybų, miškų ir 
ežerų apsuptyje. Sodybose rasite viską, ko reikia 
pasiplaukiojimui ežere: plaustų, valčių, vandens dviračių ar 
burlenčių. Čia apstu ir kitų pasiūlymų – nuošalios vietos 
romantiškiems pasivaikščiojimams, dviračių, riedučių 
maršrutai, pasivažinėjimas senovine bričkute po 
apylinkes. Ežere yra 2 salos, kuriose galima paragauti 
kaimiškų blynų su aukštaitiškais dažiniais ir Alaušo ežero 
žuvienės ar išsikepti sugautos seliavos. Žiemos metu 
Sudeikių miestelio seniūnija bei poilsio ir renginių centras 
„Alaušo slėnis“ paruošia ledo aikšteles ant Alaušo ežero, 
kur renkasi pačiūžų mėgėjai praleisti laisvalaikio. Šiame 
centre vyksta pirties ir masažo šventės. 

Visos minėtos pramogos tinka įvairaus amžiaus žmonėms, 
infrastruktūra pritaikyta asmenims su fizine negalia. 
Kviečiame pasimėgauti Alaušo teikiamais malonumais!

Utenos turizmo informacijos centras, 
www.utenainfo.lt

vieta



“Colours of the Gorgeous Alaušas Lake!”

The Alaušas Lake in Utena region is one of the biggest and 
the most beautiful lakes in Lithuania (1054 ha). Sudeikiai 
little City, situated on the shore, attracts people with its 
picturesque surroundings, natural landscapes and long 
sandy shores of the Alaušas Lake as well as the historical 
and cultural objects. There is a campsite and sightseeing 
tower which overlooks the beautiful scenery of the Alaušas 
Lake. Tourists who escaped from noisy and polluted city to 
the calm idyll of village can stay in one of 15 countryside 
tourism farmsteads situated around the lake and 
surrounded by the forests. In the farmsteads one will find 
everything what is needed for swimming in the lake: rafts, 
boats, water bikes or sailboards. There are abundant of 
other offers such as remote places for romantic walks, 
cycling or roller-skates routes, ride around the place by the 
old style carriage. There are 2 islands in the lake where 
you can taste the rustic pancakes with Aukštaitija dips, the 
soup from fish caught in the Alaušas Lake and to fry the 
fish called vendace. In winter the local authority of 
Sudeikiai little City and the Recreation and Event Centre 
“Alaušo slėnis” prepare the ice fields on the Alaušas Lake 
where all the skate lovers like to spend their leisure time. In 
this centre the festivals of sauna and massage are being 
held as well. 

All the mentioned entertainments are suitable for the 
people of various age, infrastructure is adjusted for 
disabled. You are welcome to enjoy the pleasures of the 
Alaušas Lake!

Utena Tourism Information Centre, 
www.utenainfo.lt

place



Pažintinis – poilsinis vandens maršrutas 
„Kelionė Nevėžiu ir jo pakrantėmis”

Nevėžio upės slėnis – viena įspūdingiausių vidurio 
Lietuvos gamtos vertybių. Čia įsteigtas Nevėžio vidurupio 
kraštovaizdžio draustinis. Nevėžis pasižymi keista savybe 
– teka priešinga paviršiaus nuolydžiui linkme į Pietus, o 
Vidurio lyguma žemėja į Šiaurę. Plaukiant upe pasroviui, 
upės slėnio šlaitai vis labiau aukštėja, o vaga tarsi pamažu 
grimzta gilyn. Ypatingu išskirtinumu pasižymi slėnis, 
kuriame dėl vagos kilpų pertraukimų susidarė daugybė 
pasagos formos senvagių, taip pat netaisyklingo pavidalo 
ežerokšnių, protakų, užutekių. Upė daro dideles ir plačias 
kilpas, kurios yra gyvos, keičia savo formą. Vingiuodama 
upė suformuoja daugybę salų. Šioje upės atkarpoje 
siūloma plaukti parengtu 30 km ilgio vandens turizmo 
maršrutu,  susipažinti su unikalia pakrančių gamta bei 
istorijos ir kultūros vertybėmis. Trumpalaikiam poilsiui 
įrengtos 4 poilsiavietės, nakvynei kviečiama apsistoti šalia 
Nevėžio įsikūrusiose kaimo turizmo sodybose. 

Nevėžis – lygumų upė, ji labai tinka trumpas išvykas į 
gamtą mėgstančioms šeimoms, moksleiviams bei 
vyresnio amžiaus žmonėms. Krekenavos regioninio parko 
teritorijoje įrengti pažintiniai, pėsčiųjų takai sujungti į 
vientisą tinklą, parko teritorijoje esantys informaciniai 
stendai suteikia daug informacijos apie krašto istoriją, 
vertingą gamtos paveldą. 

Krekenavos regioninis parkas, www.krpd.am.lt

vieta
5



Cognitive – Recreational Water Route 
“Trip by the Nevėžis River and its Coastlines” 

The Nevėžis River Valley is one of the most impressive 
nature treasures of Central Lithuania Region. Here the 
Nevėžis Midstream Landscape Reserve is established. 
The Nevėžis River has a strange feature to flow to the 
opposite sub top of the slope towards the South, while the 
midstream extending downwards to the North. Sailing in 
the river downstream valley increasingly slopes up and the 
watercourse sort of slowly sinks deeper. Valley is also 
exceptional by having many horseshoe-shaped washes as 
well as irregular shaped little lakes, duct and backwater. 
The river makes large and wide loops that are still alive and 
change their forms. Meandering river also forms a lot of 
islands. In this section of the river it is offered to sail water 
tourism route of 30 km length and get acquainted with the 
unique nature of the banks as well as the historical and 
cultural treasures. One can have a short rest in 4 campsites 
and stay overnight in the countryside tourism farmsteads 
situated near the Nevėžis River.  

The Nevėžis is a river of plains suitable for the families that 
like short trips or picnics for students or elder people. The 
cognitive pedestrian paths connecting each other as well 
as information stands in the territory of Krekenava Regional 
Park provide much information about the history of this land 
and a valuable nature heritage. 

Krekenava Regional Park, www.krpd.am.lt

place
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6. „Pažinkime Ūlos upę”

Ūlos upė ir jos slėnis yra unikalūs Lietuvos kraštovaizdžio 
objektai, pasižymintys išskirtinėmis geomorfologinėmis 
vertybėmis, savita augalija ir gyvūnija. Vietovės tinkamos 
turistams, norintiems ne tik patirti malonumą plaukiant, bet 
ir pamatyti bei aplankyti istorinius, gamtos ir kultūros 
paminklus. Plaukimas irklinėmis valtimis, baidarėmis ir 
kanojomis organizuojamas nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d. 
Tai vienintelė upė Lietuvoje, kuria plaukimas yra reguliuo-
jamas – norint plaukti, reikia įsigyti specialų lankymo 
bilietą. Išduodamų lankymo bilietų skaičius yra ribotas. Šis 
paslaugos mokestis netaikomas vaikams iki 12 metų ir 
negalią  turintiems  asmenims. Vietovėje gausu vandens 
turizmo inventoriaus nuomotojų, kaimo turizmo sodybose 
ir stovyklavietėse suteikiama nakvynė ir maitinimas.  

Ūla – viena iš vaizdingiausių Lietuvos upių, puikiai tinkanti 
vandens turizmui. Plaukimas ja gana sudėtingas: srauni 
tėkmė, posūkiai, daugybė išvirtusių medžių. Aukštupyje 
tekanti plačiomis salpinėmis pievomis, vidurupyje Ūlos 
krantai statūs, smėlėti. Plaukiant Ūla galima pasirinkti 
įvairios trukmės (nuo 1 iki 3 dienų) maršrutus. 

Prie Ūlos upės esantys etnografiniai kaimai yra garsūs 
savo ansambliais, šventėmis, puoselėjamais amatais. 
Todėl plaukiantys Ūlos upe gali pabūvoti kaimų 
vakaronėse su vietos folkloriniu etnografiniu ansambliu, 
išmokti tradicinių senovinių amatų, išsimaudyti dūminėje 
pirtyje, paragauti dzūkiško kulinarinio paveldo – grikinės 
„babkos“, bulvinių bandų ant kopūsto lapo, išmokti išsikepti 
naminės duonos, pyragėlių su grybais ar uogiene. 
Apylinkių įžymias vietas galima aplankyti pėsčiųjų bei 
dviračių takais. 

Dzūkijos nacionalinis parkas, www.dzukijosparkas.lt



6. “Let‘s Enjoy the Ūla River” 

The Ūla River and its valley are the unique objects of 
Lithuanian landscape, exceptional for their geomorfologi-
cal characteristics, distinctive flora and fauna. It is suitable 
for the tourists who want feel the pleasure of sailing and 
visit historical, nature and cultural monuments. The trips by 
sculls and canoes are organized from the 1st of May until 
the 1st of October. This is the only river in Lithuania where 
the sailing is being regulated and one needs a special 
ticket. The number of the tickets is limited. The payment is 
not applied to the children under 12 year old and disabled 
people. One can rent water tourism equipment in many 
places and stay in countryside tourism farmsteads.  

The Ūla is one of the most picturesque Lithuanian rivers 
perfectly suitable for water tourism. Sailing in this river is 
quite difficult because it is torrential, meander and there 
are many tumbled trees. In its source river flows through 
wide floodplains but in the midstream banks are steep and 
sandy. When planning a route in the Ūla River one can 
choose a trip from 30 minutes up to 3 day long. 

The ethnographic villages situated in the neighbourhood of 
the Ūla River are famous for their ensembles, festivals and 
cherished crafts. Therefore sailing in the Ūla River one can 
take part in the organized evenings with a local folklore 
ensemble, to visit craftsmen, to learn old traditional crafts, 
to bath in a smoke sauna, to taste the culinary heritage of 
the Dzūkija Region – so called “babka” – cake/bread made 
of buckwheat, potato cake on cabbage leaf, also one can 
try to learn how to bake homemade bread or roles with 
mushrooms or berries. It is possible to visit all the famous 
places in vicinity on foot or by bicycle. 

Dzūkija National Park, www.dzukijosparkas.lt



7. „Baidarėmis Šešupe Lietuvos – Rusijos pasieniu”

Šešupė – viena švariausių Lietuvos upių, darydama 
įmantrius vingius, teka vaizdingomis lygumomis. 

Rami upės tėkmė ir kliūčių nebuvimas idealiai tinka 
pradedantiesiems vandens turistams, šeimoms su vaikais, 
pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms. Plaukimas 
baidarėmis Šešupės upe – smagus, aktyvus ir nebrangus 
laisvalaikio leidimo būdas. Keliautojai gali grožėtis nuosta-
biu kraštovaizdžiu, atsipalaiduoti nuo įtampos pilno 
kasdienio gyvenimo, susipažinti su naujais žmonėmis, 
aplankyti architektūros, istorijos ir gamtos paminklus. 

Šio maršruto išskirtinumas – keliaujama išorine Europos 
Sąjungos siena. Lietuvos pusėje Šešupė teka per 
intensyvios žemdirbystės rajonus, o Rusijos Federacijos 
pusėje teritorija visiškai neapgyvendinta. Ten galima išvysti 
stirnų, atėjusių atsigerti upės vandens. Tačiau išlipti 
Rusijos Federacijos krante griežtai draudžiama. Plaukiant 
Šengeno erdvės ir Europos Sąjungos siena būtina gauti 
leidimus, kurie greitai ir nemokamai išduodami pasienio 
užkardoje. Pasienio zonoje gali plaukti tik registruotos 
Vandenų inspekcijoje baidarės. Tai riboja pavienių turistų 
galimybes naudotis nuosavomis baidarėmis. Daugeliui 
vandens turizmo mėgėjų Šešupė dar yra „neatrasta“ upė. 

Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras,  
www.sesupe.lt



7. “Canoeing in the Šešupė River along 
Lithuanian – Russian Border”

The Šešupė River is one of the cleanest rivers in Lithuania 
and it flows through the scenic landscape making ornate 
meanders. 

The quiet stream of the river and the absence of barriers is 
an ideal choice for canoe beginners, families with children, 
seniors and disabled people. Canoeing by the river of 
Šešupė is a fun, active and inexpensive leisure activity. 
Travellers can admire the remarkable scenery, relax and 
reduce the tension of stressed everyday life, make friends 
with interesting people, visit the architectural, historical and 
natural monuments. 

The exclusiveness of the route is that you travel along the 
external border of the European Union. In Lithuanian side 
this river flows through the active agriculture regions 
whereas the territory in the side of the Russian Federation 
is absolutely uninhabited. There you can see roes that are 
coming to drink water of the river. It is strictly forbidden to 
step on the bank of the Russian Federation. Before the trip 
along the border of the Schengen Zone and the European 
Union one must get the permission which is given at the 
frontier cordon for free in few minutes. Only the canoes 
registered by the Water Inspectorate are allowed to sail in 
the border area. This limits the access of tourists who have 
their own canoes. The Šešupė River is still undiscovered 
river for many water tourism enthusiasts.
 
Tourism Information Centre of the Šešupė Euroregion, 
www.sesupe.lt



8. „Nemuno vandens kelias”

Jurbarko kraštas – unikalus savo gamta, įspūdingu 
kraštovaizdžiu ir tarptautiniu bei nacionaliniu mastu 
reikšmingu kultūros paveldu. Vaizdingi Nemuno krantai, 
palei upę išsidėstę renesansinės Panemunės ir Raudonės 
pilys, dvarų kompleksai, gynybinę viduramžių pilių virtinę 
iliustruojantys Seredžiaus, Veliuonos ir Jurbarko piliakal- 
niai – didelis traukos objektas kiekvienam, besidominčiam 
tautos istorija, senųjų panemunės gyventojų papročiais ir 
tradicijomis.

Pagrindinė projekto „Nemuno vandens kelias“ idėja – 
sujungti skirtingus autoturizmo, dviračių ir vandens turizmo 
maršrutus į vieną turistinę trasą, kurios pagrindinė ašis – 
Nemuno upė. Šioje vietovėje nutiestas 24 km dviračių 
takas, įrengtos trys mobilios ir dvi stacionarios laivų 
prieplaukos. Pilies I prieplaukoje galima išsinuomoti 
baidares ir kanojas, Mituvos mažųjų laivų stacionarioje 
prieplaukoje švartuojami individualūs turistų kateriai ir 
laivai. Labai populiarios  pramoginės iškylos, pasiplaukioji-
mai kateriu po Nemuną ir užsakomieji reisai greitaeigiu 
laivu plaukimui į Kuršių marias. Pamėgta laisvalaikio 
praleidimo forma – žvejyba, žvejų varžybos. Šiame krašte 
galima paragauti senoviniu būdu kepamų žiobrių, 
tradicinės  žuvienės.

Vietos bendruomenių ir kultūros įstaigų pastangomis 
organizuojami tradiciniai kultūriniai renginiai: „Panemunių 
žiedai“ (Raudonės pilyje), „Veliuonos kadrilis“ (Veliuonos 
piliakalniuose), „Ant vandens“, „Pilies aidas” (Panemunės 
pilies prieigose), „Nemuno žvejų šventė“ (Smalininkuose).

Jurbarko turizmo informacijos centras, 
www.jurbarkas.lt;
Panemunių regioninis parkas, www.prpd.lt



8. “The Nemunas River Water Route”

The Jurbarkas Land is unique in its nature, impressive 
landscape, and cultural heritage which are significant at 
the national and international level. The picturesque banks 
of the Nemunas River, renaissance castles of Panemunė 
and Raudonė, complex of manors situated along the river 
and the mounds of Seredžius, Veliuona and Jurbarkas 
illustrating the range of defence castles of the Middle Ages 
– these are the main objects of attraction to everyone who 
is interested in the history of the nation and traditions of 
the old inhabitants of this Land.

The main idea of the project “The Nemunas River Water 
Route“ is to join different routes such as auto tourism, 
cycling and water tourism into one touristic track with the 
main axis – the River of Nemunas. For this reason 24 km 
long cycling route as well as three mobile and two 
stationary pairs were established. In the Pilies 1st pair one 
can rent a scull or canoe. The Mituva small ship stationary 
pair is suitable for mooring individual tourists boats. Very 
popular activities among tourists are pleasure picnics, 
sailing in the Nemunas River by the boat and charter trip 
to Curonian Lagoon with a swift-sailing boat. In this land 
one can taste vimba fish prepared in a traditional way as 
well as traditional fish soup.  

Local communities and cultural organizations organize 
many traditional cultural events such as: “Panemunių 
žiedai” (in the Raudonė Castle), “Veliuonos kadrilis” (on 
Veliuona Mounds), “Ant vandens”, “Pilies aidas” (at the 
Panemunė Castle) and the Nemunas Fishermen Festival 
(in Smalininkai Town). 

Jurbarkas Tourism Information Centre, 
www.jurbarkas.lt;
Panemuniai Regional Park, www.prpd.lt



9. „Daugų ežero legendų keliu”

Daugų miestelį iš visų pusių supa ežerai, apie kuriuos 
sklando daug legendų ir pasakojimų. Daugai – viena 
seniausių vietovių Lietuvoje. Pirmą kartą miestelis 
paminėtas Kryžiuočių kronikų aprašymuose XIV amžiuje. 
Daugų seniūnijoje yra daug vandens telkinių, tvenkinių, 12 
ežerų. Giliausias ir didžiausias – Daugų (Didžiulio) 
ežeras, kurį kviečiama apiplaukti baidarėmis. Šis 
maršrutas – tai ne tik plaukimas ežeru, bet ir susipažini- 
mas su Daugų apylinkių istorinėmis, sakralinėmis ir labai 
vaizdingomis vietomis.

Daugų ežeras yra vienas iš gražiausių ir įdomiausių 
Dzūkijoje. Puikios jo pakrantės, pusiasaliai, įlankos, 
nedidelės apvalios salos – tinkamos vietos poilsiui, žūklei, 
vandens sportui. Jo grožis atsiskleidžia žvelgiant nuo 
Voškonių piliakalnio, Alkakalnio, Bukaučiškių koplyčios 
kalvos. Daugų ežeras – vienas iš nedaugelio, kuriame 
galima plaukioti ne tik valtimis, baidarėmis ar kajakais, bet 
ir motorinėmis transporto priemonėmis, vandens 
motociklais.

Daugų mieste galima išsinuomoti sportinį inventorių: 
valtis, baidares, vandens dviračius, pasivažinėti dviračiais 
paežere įrengtu taku. Ežero pakrantėse galima pailsėti 
keliuose įrengtuose paplūdimiuose, nakvynę vandens 
turistams siūlo kaimo turizmo sodybos. Žiemą, kai ežerą 
sukausto ledas, susirenka poledinės žūklės mėgėjai iš 
įvairių šalies kampelių.

Alytaus turizmo informacijos centras, 
www.alytus-tourism.lt



9. “The Legends of the Daugai Lake”

The small City of Daugai is surrounded with the lakes 
about which lots of legends and stories are told. Daugai is 
one of the oldest  city areas of Lithuania. For the first time 
it was mentioned in the records of Crusaders in 14th 
century. In Daugai area there are a lot of water bodies, 
ponds and 12 lakes. The deepest and biggest one is the 
Daugai (also called as Didžiulis) Lake which is 
recommended to be sailed around by the scull. This route 
is not only trip by the lake but also a possibility to get 
acquainted with the historic surroundings of Daugai as 
well as to see many sacral and nature picturesque sites.

This lake is one of the biggest and most interesting in the 
Dzūkija Region. Nice shores, peninsulas, coves, round 
islands of this lake are suitable places for recreation, 
fishing or water sports. The beauty of this lake reveals 
itself while looking from the Voškoniai Mound, the Alkakal-
nis Hill and Bukaučiškiai Church Hill. The Daugai Lake is 
one of very few of lakes in Lithuania where it is allowed to 
sail by the boats, sculls or kayaks but also by motor boats 
and water motorcycles.     

In Daugai City one can rent a sports equipment: boats, 
sculls, water bicycles, also to cycle around the lake. 
Tourists can have a rest in several beaches and to stay 
overnight in the countryside tourism farmsteads. In winter, 
when the lake is covered with the ice, the lovers of ice 
fishing gather here from all over the country. 

Alytus Tourism Information Centre,
www.alytus-tourism.lt



10. „Pažink Ukmergės kraštą plaukdamas upėmis”

Vandens turistus į Ukmergės kraštą vilioja viena 
gražiausių ir srauniausių Aukštaitijoje – Šventosios upė. 
Saugant gamtą, įkurtas Siesarties kraštovaizdžio drausti-
nis bei Šventosios ichtiologinis draustinis. Šventosios 
upės krantus puošia nemažai įspūdingų atodangų. 

Šventosios upė teka per Ukmergės centrą, tad vandens 
turistams patogu ir įdomu čia stabtelėti, atsikvėpti, 
aplankyti mieste esančius patrauklius objektus, papildyti 
kelionės atsargas. Ukmergėje laukia plati turizmo 
paslaugų ir pramogų pasiūla: miesto senamiestis, piliakal-
nis, kraštotyros muziejus, senasis gaisrinės bokštas, į kurį 
galima įkopti ir gėrėtis atsiveriančiais Ukmergės krašto 
panoramos toliais. 

Šventosios ir Siesarties upėmis siūloma plaukti visais 
metų laikais. Vandens turizmo paslaugų teikėjai siūlo 
atraktyvias keliones šiomis upėmis ankstyvą pavasarį, kai 
vanduo kunkuliuoja, o gamta atbunda, taip pat plaukimą 
baidarėmis žiemos metu, kai upių krantus kausto ledas. 
Vasarą Šventosios upė labai tinka ramesnėms, šeimyni- 
nėms vandens iškyloms. Siesarties upe mėgsta plaukti 
ekstremalių pojūčių mėgėjai, kadangi ši upė srauni ir su 
daug posūkių. Plaukiant baidarėmis prireiks nemažai 
ištvermės ir vikrumo, kadangi gausu įvairių kliūčių: 
užtvankų liekanų, rėvų, akmenų, išvirtusių medžių.   

Siūlomi kombinuoti žygiai baidarėmis ir pėsčiomis, nakti- 
niai vandens žygiai, seminarai gamtoje, pirtys, įvairūs 
žaidimai gamtoje.

Ukmergės turizmo informacijos centras, 
www.ukminfo.lt



10. “Along the Rivers of the Ukmergė Region”

Water tourists are attracted to Ukmergė Land by one of the 
most beautiful and torrential rivers in the Aukštaitija 
Region – the Šventoji River. To preserve the nature the 
Siesartis Landscape Reservation and the Šventoji 
Ichtiological Reservation are established in this region. 
The banks of the Šventoji River are ornamented with a lot 
of impressive exposures.  

The Šventoji River flows through the Ukmergė City centre; 
therefore it is very comfortable for water tourists to stop 
there and to get a break, one can also visit the most 
attractive cultural objects of the city, to restock food and 
water resources. Here, in The Ukmergė City, tourists can 
find a wide range of service and entertainment such as the 
Old city of Ukmergė, the Ukmergė Mound, the Ukmergė 
Regional Museum, an old fire-house tower which is open 
for tourists and shows the beautiful panoramic view of the 
Ukmergė Land. 

One can sail the Rivers of Šventoji and Siesartis in all four 
seasons. Tourists are offered the attractive trips by these 
rivers in early spring, when water is poppling and nature is 
waking up; also in winter, when the banks of the rivers are 
frozen. In summer the River of Šventoji is suitable for 
relaxing family water trips. Contrary, the torrential and 
meandrous the Siesartis River is liked by the lovers of 
extremes. Much hardihood and dexterity is needed while 
going with scull, because that river is full of various 
obstacles: remains of the dams, rifts, stones and tumbled 
trees. 

The combined trips of scull and on foot, night water trips, 
seminars and various games in the nature are offered as 
well.

Ukmergė Tourism Information Centre, www.ukminfo.lt



11. Kelionė Širvintos upe

Legendomis apipinta Širvinta – labai vingiuota ir permai- 
ninga upė. Pavasarį labai srauni – ją mėgsta patyrę 
vandens turistai. Vasarą upė ramesnė, tačiau tikrai nėra 
nuobodi – aukšti smėlėti krantai arba labai statūs, arba 
labai lėkšti, tuomet puikiausiai galima sustoti, pailsėti, 
maudytis, pramogauti. Vietomis upėje labai daug 
įspūdingo dydžio akmenų, rėvų, atodangų. Upės 
užutekiuose ir duburiuose gausu žuvų, pakrantes puošia 
šimtamečiai ąžuolai, pievose daug retų ir vaistinių augalų. 
Ši upė puikiai tinka plaukimui tiek draugų, bendradarbių 
kompanijoms, tiek šeimoms su vaikais. 

Kelionės Širvintos upe trasos ilgis – 83,5 kilometrai. 
Galima rinktis 1 – 4 dienų trukmės žygius. Vandens 
maršruto kliūtys: rėvos, seklios brastos, dideli akmenys, 
staigūs posūkiai. Vandens turistams siūloma aplankyti 
daug gamtos ir kultūros paveldo objektų: piliakalnių, 
dvarų, daug dėmesio sulaukia senieji mediniai kryžiai ir 
mitologiniai akmenys. Baigus dienos plaukimą, poilsiauto-
jai kviečiami aplankyti Kernavę, Čiobiškį, Šešuolėlių 
dvarą, kitus istorijos ir kultūros paveldo paminklus. 
Turistams teikiamos pervežimo, apgyvendinimo paslau- 
gos, mobili pirtis, organizuojamos iškylos gamtoje.

Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras, 
www.sirvintos.info



11. “Trip by the Širvinta River”

The Širvinta River entangled with legends is very twisty 
and changeable, especially torrential in spring therefore 
liked by experienced water tourists. In summer more calm 
but not monotonous, its banks are high and sandy or very 
flat and suitable to stop, recreate, swim and entertain. 
There are a lot of stones of impressive size as well as 
shoals and exposures in the river. Coves and waterholes 
of the river are full of fishes, hundred-year-old oak trees 
decorate the banks, and in surrounding grasslands one 
can find many rare plants and herbs. This river is suitable 
for the trips of friends or colleagues as well as for families 
with kids. 

The Širvinta River water trip’s length is 83,5 kilometres. 
Tourists can choose 1 or 4 day long trips. Obstacles that 
are found in this water route are shoals, shallow fords, 
large stones, and meanders. Water tourists are offered to 
visit various nature or cultural heritage objects such as 
mounds, manors, old wooden crosses and mythological 
stones that attract much attention. When the day trip is 
over tourists are offered to visit Kernavė and Čiobiškis 
small Towns, the manor of Šešuolėliai and other 
monuments of historical and cultural heritage. Such 
services as transportation and accommodation, as well as 
transportable sauna or picnics in the nature are provided 
for tourists.  

Širvintos District Tourism and Business Information 
Centre, www.sirvintos.info



12. „Pirmyn Nemunėliu atodangų raštais besigėrint”

Nemunėlis – upė, kuri žavi nuostabiomis dolomito atodan-
gomis pasidabinusiais krantais, civilizacijos nepaliestu 
kraštovaizdžiu. Tai upė, kurios vaga daugiau negu 70 km 
eina valstybine Latvijos – Lietuvos siena. Taigi, belieka 
džiaugtis gamta, lietuvių ir latvių šnektomis ir dainomis, 
sklindančiomis nuo Nemunėlio krantų, išlipus ant kranto 
aplankyti abiejų šalių miestelius ir kaimus, bažnytėles, 
architektūros ir archeologijos paminklus, nepražiopsoti 
šiauriausio Lietuvos taško ir tiesiog susiplanuoti priimtiną 
maršrutą. Vandens turizmo paslaugų teikėjai maloniai 
patars, kokį maršrutą pasirinkti, kelių dienų kelionę 
planuoti, jei reikia, pažymės susitikimo ir galutinio 
maršruto taško vietas, nuveš ir paims iš sutartos vietos. 

Didelės prabangos tikėtis neverta, nes siūlomos 
paslaugos darniai dera su gamta ir jos teikiamais 
privalumais. Tereikia tik noro plaukti upe, miegoti 
palapinėje ar po atviru dangumi, žaisti lauko žaidimus, 
valgį gaminti ant laužo, rankomis paliesti per tūkstančius 
metų sugulusių atodangų raukšles ir pasijusti laukinėje 
niekieno žemėje, nes net mobilusis ryšys kai kur tikrai 
neveiks.

Biržų regioninis parkas, www.birzuparkas.lt; 
Biržų turizmo informacijos centras, www.birzai.lt

Alytaus rajono savivaldybės administracija, www.arsa.lt, www.daugai.lt

 



12. “Go Forward Enjoying the Nemunėlis River Rock Exposures”

The Nemunėlis River fascinates with its fabulous banks 
spruced up with dolomite exposures and the scenery 
untouched by the civilization. This is the river, which marks 
the official border between Lithuania and Latvia for more 
than 70 km. Here one can enjoy nature, Lithuanian and 
Latvian languages and songs which can be heard from the 
banks of the Nemunėlis River, to visit little cities and 
villages as well as churches, monuments of architecture 
and  archaeology of both countries, the most northern 
point of Lithuania. The most important thing is to plan the 
acceptable route. The providers of water tourism service 
will give you an advice which route to choose, how many 
days it will take, if needed – they will take you to the 
agreed place forth and back. 

The great luxury should not be expected because offered 
services harmonize with the nature and the advantages it 
gives. Before travelling by this river one has to be ready for 
sleeping in a tent or just under the stars, playing out-door 
games, preparing food on the fire, touching the exposures 
which laid here in thousands of years and feel himself in 
wild land which does not belong to anyone. Even mobile 
connection might not work in some areas.

Biržai Region Park, www.birzuparkas.lt;
Biržai Tourism Information Centre, www.birzai.lt



13. „Kelionė per keturis ežerus”

Anykščių regioniniame parke siūloma plaukti per 4 ežerus. 
Išplaukus iš Rubikių ežero prieplaukos šiaurinėje ežero 
dalyje jau galima gėrėtis ežero puošmena – salomis.  
Rubikių ežero pakrantėse siūloma aplankyti Piliakalnio 
piliakalnį, Dusyno ežero vakariniame krante – Bijeikių 
piliakalnį, kuriame I tūkstantmetyje buvo įtvirtinta senovės 
gyvenvietė. Nuo čia įrengto apžvalgos bokšto atsiveria 
nuostabi apylinkės ežerų, miškų ir pievų panorama. 

Poilsiui siūloma sustoti aplink ežerus įrengtose 7 
stovyklavietėse, prie vaizdingų įtekančių upelių, kur galima 
pailsėti ir pasimaudyti. Pasiplaukiojus patraukliais Dusyno, 
Limino ir Mūšėjaus ežerais, nakvynei siūloma apsistoti 
įrengtoje poilsiavietėje ar kaimo turizmo sodybose, kur 
teikiamos nakvynės, maitinimo ir inventoriaus nuomos 
paslaugos. Čia galima aplankyti netoliese esantį Buivydų 
piliakalnį.  Ryte grįžtant atgal, pailsėti ir išsimaudyti galima 
Varnagrotės saloje, sustoti Pertako saloje, kurioje yra 
Rubikių piliakalnis. Žygis baigiamas Rubikių ežero 
prieplaukoje. Viso vandens maršruto ilgis – 18,5 km. Nuo 
Rubikių ežero po apylinkes smagu pasidairyti pro lėtai 
riedančio senuoju siauruoju geležinkeliu traukinuko 
langus.

Anykščių regioninis parkas, www.anyksciuparkas.lt



13. “Trip through Four Lakes”

In the Anykščiai Regional Park one can sail by 4 lakes. 
Right after the trip has started from the northern part of the 
Rubikiai Lake, one can enjoy the beauty of the lake – its 
islands. On the shores of the Rubikiai Lake it is advised to 
visit Piliakalnis Mound, on the western shore of the 
Dusynas Lake – the mound of Bijeikiai where the old 
settlement was established in the first millennium. Here the 
fabulous panoramic scenery of neighbourhood lakes, 
forests and meadows meets the eye from the sightseeing 
tower. 

For the rest it is recommended to stop in one of 7 
campsites situated around these lakes at the picturesque 
little inflowing rivers where one can take a rest. After the 
trip in lovely lakes of Dusynas, Liminas and Mušėjus it is 
recommended to stay overnight in the appointed rest site 
or countryside tourism farmsteads. Here nearby one can 
visit the Buivydai Mound. In the morning on the way back, 
the perfect place to relax would be in the Varnagotė or 
Pertakas Islands where the Rubikiai Mound is situated as 
well. The trip ends in the Rubikiai Lake. The length of this 
water route is 18,5 km. One of the possible entertainments 
is to see the neighbourhood of the Rubikiai Lake through 
the windows of the narrow – gauge railway train.

Anykščiai Regional Park, www.anyksciuparkas.lt



14. Ignalinos rajono turizmo informacijos centras
„Palūšė”

Rytų Lietuvoje, Aukštaitijos nacionaliniame parke, yra 
126, o Labanoro regioniniame parke – net 285 ežerai. 
Ežerais ir juos jungiančiais upeliais galima plaukti 
dešimtis kilometrų ir net pasiekti Lietuvos sostinę – Vilnių. 
Čia puikios sąlygos keliauti baidarėmis ir kanojomis – 
susijungę ežerai ir upeliukai sudaro savotišką tinklą. 
Pakrantės, apaugusios miškais, vyrauja pušynai. Upėse 
tėkmė pakankamai lėta, labai tinkama romantiškam 
ekoturizmui. Vasarą ši vietovė – vandens turizmo rojus. 

Palūšė – kurortinis kaimas Ignalinos rajone, 4 km į 
pietvakarius nuo Ignalinos, kuriame vasaros metu nuomo-
jamos valtys, kanojos, baidarės, plaustai. Siūlomi įvairios 
trukmės ir sudėtingumo vandens maršrutai. Turistai 
kviečiami susipažinti su kultūros paminklais, XVII a. 
medine Palūšės bažnyčia su varpine, aplankyti medinių 
skulptūrų taką, pasivaikščioti 3,5 km pažintiniu botanikos 
taku bei 5 km sveikatingumo taku, keliauti ežerų 
pakrantėmis dviračiais. Palūšėje sudaryta galimybė 
pasivažinėti arkliais kinkytais vežimais. Poilsiui įrengtas 
kempingas, dvi poilsiavietės, paplūdimiai, kviečiama 
nakvoti kaimo turizmo sodybose. Žiemos metu šioje 
vietovėje galima slidinėti, pasivažinėti arklių traukiamomis 
rogėmis, užsiimti poledine žūkle.

 

Ignalinos rajono turizmo informacijos centras, 
www.ignalinatic.lt;
Aukštaitijos nacionalinis parkas, www.anp.lt
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14. “Palūšė”

The Eastern Lithuania is the region of lakes. Only in the 
Aukštaitija National Park there are 126 lakes and in the 
Labanoras Regional Park one can count even 285 lakes. 
Through lakes and little rivers connecting them it is 
possible to sail dozens of kilometres and even reach the 
capital of Lithuania, Vilnius. Dozens of lakes and rivers 
connecting each other form a net of water routs perfect for 
canoeing or kayaking. The shores of lakes are surrounded 
by meadows and pine-tree forests. The stream in rivers is 
rather slow, very suitable for romantic eco-tourism. In 
summer this region is the heaven of water tourism.

Palūšė is the village in Ignalina District, about 4 km to the 
southwest from Ignalina Town. In summer it is possible to 
rent a boat, a canoe or scull or raft and to take any water 
route differing in lengh and difficulty. In winter the best 
entertainment is skiing. Tourists are invited to get 
acquainted with the cultural monuments, wooden Palūšė 
church and bell tower from 17th century as well as to visit 
the path of wooden sculptures, to take a walk through the 
botanical path of 3,5 km length and the path of wellness, to 
travel around the shores of the lakes by bicycle. There is 
also a possibility to ride a horse carriage. For a rest there is 
a holiday camp and two campsites, beaches; it is also 
possible to stay in countryside tourism farmsteads. In 
winter Palūšė is suitable for skiing, ride sledges carried by 
the horses or ice fishing.

Ignalina District Tourism Information Centre, 
www.ignalinatic.lt;
Aukštaitija National Park, www.anp.lt



15. „Plauk Ventos upe”

Ventos regioninio parko teritorijoje  vandens turistams 
siūloma plaukti Ventos upe, taip pat Virvytės ir Dabikinės 
upėmis (Ventos intakais). 

Turistinį inventorių siūlo keturi baidarių nuomos punktai, 
teikiamos kitos turistinės paslaugos. Ventos upe ir jos 
intakais neatsibos plaukti – čia yra ir ramesnių, ir gana 
sraunių vietų. Kiekvienas gali pasirinkti maršrutą pagal 
savo poreikius. Tik čia išvysite Juros geologinio periodo 
atodangas, kurios yra 150 milijonų metų amžiaus. Papilės 
kaime galite aplankyti lietuvių istoriko Simono Daukanto 
muziejų, paminklą ir kapą, čia auga garsioji 
Penkiolikakamienė liepa – saugomas gamtos paveldo 
objektas. 

Plaukiant Venta, galima pamatyti senuosius vandens 
malūnus, pajodinėti žirgais. Gyvolių kaime lankytojų laukia 
Jadvygos Balvočiūtės ekologinis vaistinių žolių ūkis. Čia 
Jums ne tik pasiūlys įsigyti įvairių vaistažolių, bet ir suteiks 
profesionalią konsultaciją. 

Ventos regioninis parkas, www.ventosparkas.lt



15. “The Venta River Trip”

In the Venta Regional Park water tourists are offered to sail 
the Venta River and also tributaries of Venta the Rivers 
Virvytė and Dubikinė.

Four service providers rent sculls and canoes, other tourist 
inventory. It will never get boring to sail the Venta River and 
its tributaries because some river parts are rather 
torrential, some are calmer. Everyone can choose the 
route according to one’s needs. Only here you will be able 
to see the outcrops of a Jurassic geological period. 

In the Papilė Village it is recommended to visit the 
museum, monument and the grave of famous Lithuanian 
historian Simonas Daukantas. 

In Gyvolių Village one can visit an organic herb farm of Ms. 
Jadvyga Balvočiūtė.  Here one can not only get various 
herbs but also a professional consultation. 

Venta Regional Park, www.ventosparkas.lt



16. „Dreverna – kultūros uostas”

Dreverna – Kuršių marių pakrantėje įkurtas senas žvejų 
kaimas, istoriniuose šaltiniuose paminėtas 1253 m. Šalia 
Drevernos 1873 m. iškastas istorinis Karaliaus Vilhelmo 
kanalas. Šiandien čia puikiai dera istorinė praeitis ir 
šiuolaikinis gyvenimo būdas, perėmęs žvejų krašto 
tradicijas. Drevernoje teikiamos kaimo turizmo, turistinės 
stovyklos, žirgyno, pramoginių plaukiojimų, vandens ir kito 
turizmo inventoriaus nuomos paslaugos bei įvairios 
pramogos.

Drevernoje ir jos apylinkėse atsiveria įstabūs vaizdai – 
neaprėpiama pamario lyguma, pamariui būdinga augalija, 
migruojančių ar perinčių vandens paukščių būriai, šalia 
vingiuojanti vandeninga Drevernos upė, istorinis Karaliaus 
Vilhelmo kanalas, tolumoje nuolat boluojančios Nerijos 
kopos. Pro Drevernos kaimą vingiuoja pamario dviračių 
trasos.

2009 m. atidaryta moderni Drevernos prieplauka, kuri 
pritaikyta aptarnauti motorinius plokščiadugnius laivus bei 
mažagrimzles jachtas. Iš prieplaukos organizuojami 
pramoginiai plaukiojimai po Kuršių marias, Nemuno upės 
deltą, taip pat rekreacinė žūklė. Etnografinėje žvejo 
sodyboje įkurtas muziejus, veikia turizmo informacijos 
centras, įrengtas kempingas.

Gargždų turizmo informacijos centras, 
www.klaipedadistrict.lt



16. “Dreverna – the Port of Culture”

Dreverna is an old fishermen village on the Curonian 
Lagoon coast, in historical records first mentioned in 
1253. Near Dreverna Village in 1873 the historic King 
William Channel was made. Today Dreverna combines 
the harmony between historic past and contemporary way 
of life which actually continues the traditions of this 
fishermen land. Today in Dreverna tourists are provided 
with countryside tourism services as well as the services 
of camping, horse riding, pleasure water trips, rent of 
water tourism and other equipment and various entertain-
ments.   

In the Dreverna Village and its surroundings the beautiful 
sights meet the eye – immense plain of the seacoast, 
vegetation typical to the seacoast land, flocks of migrating 
or hatching water birds, nearby meandering and water 
abundant the Dreverna River, historic King William 
Channel, Nerija dunes which are always seen in the 
distance. Seacoast cycling routs meander through the 
Dreverna Village as well. 

In 2009 modern the Dreverna harbor was opened, where 
motor prams and light gauge yachts can moor. 
Recreational boating trips to the Curonian Lagoon, The 
Nemunas River delta, and recreational fishing trips are 
organized. In the Dreverna Village one can visit 
ethnographic fisherman’s farmstead and tourism informa-
tion centre.

Gargždai Tourism Information Centre, 
www.klaipedadistrict.lt



17. „Senosios Nemuno vagos beieškant 
Kauno marių vilnyse”

Jau pusšimtis metų, kai Nemunas suka Kauno 
hidroelektrinės turbinas, o plačiai išsilieję marių vandenys 
skalauja gražias žmogaus sukurto vandens telkinio 
pakrantes. Aukšti smėlėti skardžiai, į vandens platybes 
įsiterpę žali sausumos iškyšuliai, boluojančios jachtų 
burės – tarsi vizitinė Kauno marių regioninio parko kortelė. 
Kauno marios, kurių paviršiaus plotas – 63,5 km2, ilgis – 
93 km, – vienas iš tinkamiausių vandens telkinių buriuoti 
bei plaukioti laivais, motorinėmis valtimis, taip pat 
poilsiauti bei maudytis. 

Jau 12 metų po Kauno marias reguliariais maršrutais nuo 
Kauno marių keleivinių laivų prieplaukos iki Rumšiškių 
vasaros sezono metu kursuoja laivai – „Nemunas“ ir 
„Algirdas“. 

Kauno marių regioniniame parke galima puikiai derinti 
vandens turizmą su pėsčiųjų ar dviračių turizmu. Lietuvos 
liaudies buities muziejus Rumšiškėse lankytojams siūlo 
dalyvauti kalendorinių švenčių renginiuose bei edukaci- 
niuose užsiėmimuose tiek sezono, tiek ne sezono metu. 
Pažaislio vienuolyne vasaros metu vyksta „Pažaislio 
muzikos festivalio“ koncertai. Kauno mariose balandžio – 
spalio mėnesiais vyksta įvairios vandens sporto varžybos. 
Kauno marių regioninis parkas sujungia kultūrinį, istorinį, 
archeologinį palikimą bei gamtos išteklius į darnią visumą, 
kurios teikiamais malonumais galite mėgautis.

Kauno regiono turizmo informacijos centras, 
www.kaunastic.lt;
Kauno marių regioninis parkas, www.kaunomarios.lt



17. “Looking for the Old Nemunas River Water 
Bed in the Kaunas Sea”

For already half of a century the Nemunas River has been 
moving turbines of Kaunas Hydro Power Station and wide 
waters of “Kauno marios” (so called the Kaunas Sea) are 
swashing the beautiful coastlines of a man-made water 
body. High sandy scarps, green land capes intervening 
into vast water and sailing white yachts is like the visiting 
card of the Kaunas Sea Regional Park. The Kaunas Sea, 
which occupies the area of 63 km2 and is of 93 km long, is 
one of the most suitable water bodies for sailing by small 
ships or motorboats as well as for recreation. 

For already 12 years period the scheduled ship trip from 
the Kaunas Sea passenger ship pair to the Rumšiškės 
Village has been offered during the summer season. 
Ships called “Nemunas” and “Algirdas” are specially 
prepared for sailing in the Kaunas Sea. Cosy and comfor-
table environment and experienced crew ensures a safe 
journey and an unforgettable experience. In the Kauno 
Marios Regional Park it is possible to combine water 
tourism together with walking or cycling. The Lithuanian 
Open Air Ethnographic Museum in the Rumšiškės Village 
offers to participate in festive events and educational 
activities all year long.  In the summer in Pažaislis monas-
tery concerts of “Pažaislis Music Festival” are held. From 
April to October various water sports competitions take 
place in the Kaunas Sea. The Kauno Marios Regional 
Park combines cultural, historical, archaeological heritage 
and natural resources into a single harmonious whole, 
and offers various enjoyable trips to choose.

Kaunas District Tourism Information Centre, 
www.kaunastic.lt
Kauno Marios Regional Park, www.kaunomarios.lt



Nuo 2006 metų Europos Komisija vykdo projektą „Europos turizmo traukos vietovės“ 
(“European Destinations of Excellence“ – EDEN), kurio tikslas – atkreipti dėmesį į 
Europos turistinių vietovių vertę, įvairovę ir bendrąsias savybes bei skatinti turistines 
vietoves, kurių ekonominis augimas siejamas su darnaus turizmo plėtra. 2007 metais į šį 
projektą įsitraukė ir Lietuva. 

Lietuvoje EDEN projektas pavadintas „Lietuvos turizmo traukos vietovė“. Kasmet šalyje 
išrenkama įdomiausia turizmo traukos vietovė, atitinkanti tų metų Europos Komisijos 
projekto temą bei kriterijus. Ši vietovė pristatoma visoms Europos šalims Europos 
turizmo forumo metu bei Europos Komisijos interneto puslapiuose 
(www.visiteurope.com; www.edenineurope.eu). Projektas pristatomas Valstybinio 
turizmo departamento prie Ūkio ministerijos tinklalapiuose (www.tourism.lt; 
www.LithuanianTravel.com), įvairiuose leidiniuose bei šalies ir užsienio turizmo 
parodose. 

2010-ųjų EDEN projekto tema – darnusis vandens turizmas. Projektu siekiama pristatyti 
tas Lietuvos vietoves, kurios dar mažai žinomos turistams. Tai vietovės, kur gamtiniai 
ištekliai sėkmingai naudojami darniam vandens turizmui vystyti, kur vandens ištekliai 
istoriškai formavo kultūrinį paveldą ir iki šiol įtakoja ekonominę raidą. 

2010 metais ežeringasis Zarasų kraštas išrinktas patraukliausia Lietuvos vandens 
turizmo vietove. Projektą „Zarasų kraštas – Dangaus krantas žemėje“ bendrai teikė 
Zarasų rajono turizmo informacijos centras, Gražutės ir Sartų regioninių parkų direkcijos.

Apie projektą EDEN



The European Commission has been running the EDEN “European Destinations of 
Excellence” project since 2006 and its main aim is to draw attention to the value, diversity 
and shared characteristics of European tourist destinations, and to promote destinations 
where the economic growth is related with environmental sustainability of tourism. 
Lithuania launched this project in 2007. 

In Lithuania EDEN project was named as “Lithuanian Destination of Excellence”. Every 
year the most interesting destination of excellence in all over Lithuania is being selected 
according to the theme and criteria of that year established by the European Commis-
sion. This destination is introduced to all the European countries during the annual 
European Tourism Forum as well as in the websites of the European Commission 
(www.visiteurope.com; www.edenineurope.eu). The project is introduced in the websites 
of the Lithuanian State Department of Tourism under the Ministry of Economy 
(www.tourism.lt; www.LithuanianTravel.com), as well as various publications and local or 
international tourism exhibitions. 

The EDEN project theme for 2010 is aquatic tourism. The main aim of this project is to 
introduce the destinations of Lithuania still little known for tourists, where natural 
resources are successfully used for the development of sustainable water tourism and 
where historically water resources has formed a certain cultural heritage and still has an 
influence on the economical development of locality.

This year the laky Land of Zarasai was chosen as the most attractive destination of the 
water tourism in Lithuania. The corporate project “Zarasai Land – Heavenly Shore on 
Earth” was tendered by the Zarasai District Tourism Information Centre and the directo- 
rates of Gražutė and Sartai Regional Parks. 

About the EDEN Project 



www.tourism.lt
www.LithuanianTravel.com

www.edenineurope.eu

Valstybinis turizmo departamentas prie Ûkio ministerijos
Europos Komisija

Lithuanian State Department of Tourism under the Ministry of Economy 
European Commission


