
Populiariausi pėsčiųjų, dviračių maršrutai ir kiti fizinį aktyvumą skatinantys kompleksai bei objektai

Savivaldybė_________ZARASŲ RAJONAS______________________________________________

Vietovės
pavadinimas

Maršruto
pavadinimas,

adresas

Maršruto pradžia,
ilgis

Trumpas maršruto
aprašymas

Lankytinos vietos Maršruto
žemėlapis –

nuoroda internete

Lankytojų centrų
informacija

(telefonas, el. p.,
darbo laikas

Galimybė
išsinuomoti
transporto

priemones ar kitą
inventorių

Pėsčiųjų maršrutai
Antalieptė
Zarasų raj.

Šavašos pažintinis 
takas

1,5 km. Tai pirmasis 
geologinis takas 
Lietuvoje. Įrengtas
Gražutės 
regioninio parko 
teritorijoje, 
Šavašos 
kraštovaizdžio 
draustinyje, palei 
Šavašos upę, kuri 
įteka į Šventosios 
senvagę šalia 
Antalieptės.

Kylant palei 
Šventąją į kalną, 
galima išvysti 
Antalieptės 
panoramą, o 
pavažiavus toliau 
– kairėje kelio 
pusėje Lūžų 
piliakalnį.

http://grazute.lt/lan
kymas/pazintiniai-
takai/savasos-
pazintinis-takas

Gražutės 
regioninio parko 
direkcija,
Gražutės 
regioninis parkas, 
Degučių k., Zarasų
raj. tel. +370 385 
59426
El. 
p. , parkas@grazut
e.lt   ;
Svetainė:  www.gr
azute.lt

Liaudiškių kaimas
Zarasų raj.

 Balto ežero parkas 1,1km ,,Balto ežero šilas”
skirtas 
lankytojams, 
mėgstantiems 
grožėtis tapybiška 
aplinka, bendrauti,
kurti. Jame įrengta
1,1 km medinės 
dangos takų su 5 
pavėsinėmis ir 

Netoli parko yra 
Liaudiškių 
piliakalnis, 
Liaudiškių 
pilkapiai, Pirmo 
pasaulinio karo 
apkasai.

GPS koordinatės: 
55.757324; 
26.276138

Liaudiškių kaimas 
12, Zarasų r.
Tel.: 8-698 45758

 Parko lankytojai 
kviečiami užsiimti 
menais, žaisti stalo
žaidimus.
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apžvalgos 
aikštelėmis, 17 
skulptūrų iš 
medžio.

Degučiai
Zarasų raj.

Degučių pažintinis
takas

2km Keliaujantys taku 
galės pamatyti 
Gražutės miško 
pušynuose 
gyvenančią pelėdą 
lututę ar jos namus
– uoksą, sužinoti 
apie pataisus, 
kerpes, egles, rasti 
briedžio gaurus, 
užkopti į Degučių 
piliakalnį.

http://grazute.lt/lan
kymas/pazintiniai-
takai/deguciu-
pazintinis-takas

Gražutės 
regioninio parko 
direkcija,
Gražutės 
regioninis parkas, 
Degučių k., Zarasų
raj. tel. +370 385 
59426
El. 
p. , parkas@grazut
e.lt   ;
Svetainė:  www.gr
azute.lt
 

Jaskoniškiai
Zarasų raj.

Jaskoniškių 
pažintinis takas

1,4 km Takas vingiuoja 
per smėlėtą 
pušyną, kuris nuo 
seno vadinamas 
Smalinyčia. Jame 
galite pamatyti 
meletos iškaltą 
uoksą, stebėti 
miško „sanitarų“ 
genių nuveiktus 
darbus,

http://sartai.info/in
dex.php?
option=com_conte
nt&view=article&i
d=84&Itemid=116

Sendvaris Zarasų 
raj.

Pažintinis takas 
"Ąžuolas"

2 km. Tai pirmas 
Lietuvoje 
privačioje valdoje 
įrengtas pažintinis 
takas Veprio 
kraštovaizdžio 

http://grazute.lt/lan
kymas/pazintiniai-
takai/pazintinis-
takas-azuolas

Gražutės 
regioninio parko 
direkcija,
Tel. +370 385 
59426
El. 
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draustinyje. 
Pažintinio tako 
"Ąžuolas" tikslas 
supažindinti 
lankytojus su 
pavyzdiniu 
saugomoje 
teritorijoje esančio
miško tvarkymu, 
su miškų 
gamtinėmis 
vertybėmis ir juose
nuolat vykstančiais
procesais.

p. , parkas@grazut
e.lt   ;
Svetainė: www.gra
zute.lt

Dusetos, Zarasų r. Dusetų girios 
pažintinis takas

 3,4 km Dusetų girios 
zoologiniame - 
botaniniame 
draustinyje. 
Dusetų giria - 
nepaprastas 
miškas. 

http://sartai.info/in
dex.php?
option=com_conte
nt&view=article&i
d=83&Itemid=115

Sartų regioninio 
parko direkcija
Vytauto g. 5, 
Dusetos, 32309 
Zarasų r.
Tel./ faks. (8~385)
56834, tel. 8~385 
56849,
El. 
p. sartureg@takas.
lt,
Svetainė: www.sar
tai.info
 

Dusetos, Zarasų r. Ilgašilio pažintinis 
takas

 240 m. Šis takas – viena iš
NATURA 2000 
teritorijų, kuri 
įsteigta išsaugoti 
biologinę įvairovę 
ir gamtos sukurtas 
vertybes.

http://sartai.info/in
dex.php?
option=com_conte
nt&view=article&i
d=85&Itemid=117

Sartų regioninio 
parko direkcija
Vytauto g. 5, 
Dusetos, 32309 
Zarasų r.
Tel./ faks. (8~385)
56834, tel. 8~385 
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56849,
El. 
p. sartureg@takas.
lt,
Svetainė:  www.sa
rtai.info
 

Salako mst., 
Luodžio ežero 
pakrantėje prie 
Salako 
stovyklavietės, 
Zarasų raj.

Jaunimo takas 300m. Jis yra Gražutės 
regioninio parko 
teritorijoje – tai 
pirmasis ir 
vienintelis 
Europoje 
tarptautinių 
Jaunimo mainų 
dalyvių sukurtas ir
įrengtas pažintinis 
takas apie jus 
pačius, jaunus 
žmones. 

Jame įrengti 
informaciniai 
stendai ir 
instaliacijos 
kviečia diskusijai 
apie jaunimo 
nedarbą, patyčias, 
švietimą, 
psichotropines 
medžiagas, atliekų 
rūšiavimą ir kt. 
Informacija 
stenduose 
pateikiame lietuvių
ir anglų kalbomis.

Gražutės 
regioninio parko 
direkcija,
Salako mst., 
Luodžio ežero 
pakrantėje prie 
Salako 
stovyklavietės, 
Zarasų raj.,
Tel. +370 385 
59426
El. 
p. , parkas@grazut
e.lt   ;
Svetainė:  www.gr
azute.lt
 

Dviračių 
maršrutai
Antalieptės km. 
Zarasų raj. sav.

Dviračių trasa 
„Antalieptės 
žiedas“

Maršruto pradžia 
-Antalieptės 
daugiafunkcinis 
centras (A.Žilėno 
g. 1, Antalieptė).  
Antalieptės 
miestelis – 
Šavašos pažintinis 

Keliaudami 
dviračių trasa 
„Antalieptės 
žiedas“ 
aplankysite 
Šventosios ir 
Šašavos upių 
sukurtą įspūdingą 

Antalieptės 
kraštotyros 
muziejus; 
Verslavos 
piliakalnis ; 
hidroelektrinė.

http://grazute.lt/lan
kymas/dviratinink
ams/dviraciu-
trasa-antalieptes-
ziedas

Laisvoji aikštė 14, 
Salako km., 
Salako sen., 
Zarasų raj. sav.
Tel. nr. :(8-385) 
59426
www.grazute.lt
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takas. 
Maršruto ilgis apie
20 km.

Antalieptės  
apylinkių 
kraštovaizdį.

Salako km. Zarasų
raj. sav.

Dviračių trasa 
„Gražutės didysis 
dviračių žiedas“

Maršruto pradžia –
Salakas, prieš tai 
apsilankius 
Gražutės 
regioninio parko 
lankytojų centrą 
(Laisvoji aikštė 14,
Salakas).
Šventas ežeras – 
Luodžio ežeras – 
Antalieptės 
marios.
Maršruto ilgis 45 
km.

Ši maršruto dalis 
jungia įdomiausius
parko kultūros ir 
gamtos objektus 
bei įsimintinus 
kraštovaizdžius. 
Trasa 
vaizdingomis 
vietovėmis 
vingiuoja miško 
keliukais ir 
paežerėmis. 
Geriausia kelione 
Didžiuoju žiedu 
pradėti Salake – 
vienoje gražiausių 
Zarasų krašto 
gyvenamų 
teritorijų.

Salako bažnyčia; 
Kiemonių 
piliakalnis; 
Kunigokalnis;  
Tiltiškių vandens 
malūnas; Senosios 
žydų ir totorių 
kapinės; Gamtos 
paminklus – 
Salako pušį ir 
Egles seses.

http://grazute.lt/lan
kymas/dviratinink
ams/grazutes-
didysis-dviraciu-
ziedas

Laisvoji aikštė 14, 
Salako km., 
Salako sen., 
Zarasų raj. sav.
Tel. nr. :(8-385) 
59426
www.grazute.lt

Zarasų miestas Dviračių trasa 
„Gražutės mažasis 
dviračių žiedas“

Ši trasos dalis eina
pro Apiričio, 
Ilžikio, Asavėlio, 
Asavo, Tūmiškio 
ežerus ir aplink 
Samavo ežerą. 
Maršruto pradžia –
Zarasų mieste, prie
kempingo 
,,Zarasai“. 
Maršruto ilgis 37 
km.

Keliaujant šiuo 
maršrutu 
lankytojamas 
suteikiama 
galimybė 
susipažinti su 
Gražutės giria, 
pasigrožėti 
miškingu-ežeringu
Gražutės 
regioninio parko 
kraštovaizdžiu.
Dviračių  trasose
„Gražutės  didysis

Gulbinės liepos – 
saugomas  gamtos 
paminklas;Bielkau
čiznos piliakalnis; 
Apkartų ir 
Smaukos 
pilkapynai; J. 
Milašienės 
ekologinis 
bitininkystės ūkis. 

http://grazute.lt/lan
kymas/dviratinink
ams/grazutes-
mazasis-dviraciu-
ziedas

Laisvoji aikštė 14, 
Salako km., 
Salako sen., 
Zarasų raj. sav.
Tel. nr. :(8-385) 
59426
www.grazute.lt
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dviračių žiedas“ ir
„Gražutės  mažasis
dviračių  žiedas“
įrengtos :
3 atokvėpio 
aikštelės: prie 
Gulbinės liepų, 
Šiurpelio ir 
Gėlinio ežerų. Jos 
skirtos 
trumpalaikiam 
poilsiui be 
nakvynės ir 
laužaviečių.
2 poilsiavietės: 
prie Ilžikio ežero ir
Pagrundų kaime, 
prie J. Milašienės 
ekologinio 
bitininkystės ūkio. 
Jos skirtos jūsų 
poilsiui be 
nakvynės. Čia 
galima kurti laužus
įrengtose 
laužavietėse.
3
stovyklavietės: 
prie Asavo ir 
Luodžio ežerų, 
kuriose galima 
apsistoti nakvynei 
su palapinėmis, 
kūrenti laužus 
įrengtose 
laužavietėse, yra 
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miško baldų ir 
kitos įrangos, 
reikalingos 
poilsiui.

Salako km. Zarasų
raj. sav.

Dviračių trasa 
„Junktis su 
Aukštaitijos 
nacionaliniu 
parku“

Maršruto pradžia –
Salako miestelis.
Sabališkės km.; 
Kazitiškio 
miestelis; 
Maršruto ilgis 27 
km.

Ši dviračių trasa 
jungia du 
ežeringiausius 
Lietuvos  
valstybinius 
parkus-
Aukštaitijos 
nacionalinį ir 
Gražutės 
regioninbį parką ir 
juose įrengtas 
dviračių trasas-
Gražutės RP didijį 
dviračių žiedą (45 
km.) ir 
Aukštaitijos NP  
pagrindinę 
dviračių trasą (54 
km.).

Šv. Vyskupo 
Stanislovo 
bažnyčia;  
Kazitiškio dvaras; 
Seisminių 
stebėjimo stotis; 
Puodiakalnis; 
Salako miestelio 
Švč. Mergelės 
Marijos 
Sopulingosios 
bažnyčia; Jūrų 
muziejus.

http://grazute.lt/lan
kymas/dviratinink
ams/jungtis-su-
aukstaitijos-
nacionaliniu-parku

Laisvoji aikštė 14, 
Salako km., 
Salako sen., 
Zarasų raj. sav.
Tel. nr. :(8-385) 
59426
www.grazute.lt
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Antazavės km. 
Zarasų raj. sav.

Dviračių trasa 
Sartų regioniniame
parke "Tarp Zalvio
ir Zalvės"

Rekomenduojame 
kelionę dviračiais 
pradėti Antazavės 
km.
Tačiau galite 
pasirinkti ir 
trumpesnį 
maršrutą. Visoje 
trasoje gausu 
rodyklių, kurios 
neleis pasiklysti. 
Maršruto ilgis 13 
km.

Jei norite aktyviai 
dieną praleisti 
gamtoje, bet 
nesiekiate 
sportinių rezultatų,
norite pasigrožėti 
miškų, ežerų 
kraštovaizdžiu, bei
pažinti šio krašto 
vertybes, ši 
dviračių trasa jums
patiks.

Dievo Apvaizdos 
bažnyčia; 
Antazavės dvaras; 
Pakačinės 
(Dembų) 
piliakalnis; 
Velikuškių II-ojo 
piliakalnis „Sala“ ;
Bradesių ąžuolas .

http://www.zarasai
.lt/tic/?
puslapis=dviraciu-
trasa-sartu-
regioniniame-
parke-tarp-zalvio-
ir-zalves_64

Sartų  regioninio
parko  direkcija,
Vytauto  g.  5,
Dusetos,
tel.  +370  385  56
834,  +370 385 56
849,
El.
p. sartureg@takas.
lt,
Svetainė: www.sar
tai.info

Baidarių (valčių) maršrutai
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Salako mst., 
Zarasų rajonas

1 diena
Luodis – 
Luodykštis – 
Šventoji – 
Asavas
2 diena
Asavas – 
Šventoji – 
Ūpartas – 
Šventoji – 
Antalieptės 
marios

25 km. Kelionės pradžia 
šalia Salako, prie 
Luodžio ežero 
valčių elingo. 
Plaukiant verta 
aplankyti Juodojo 
rago bei Astravo 
salas, Žvėrinčiaus 
pusiasalį, panašų į 
Kuršių Nerijos 
pusiasalį, iš tolo 
grožėtis tolstančios 
Salako tašytų 
akmenų bažnyčios 
vaizdu.
veikę Luodį, neilga 
Šventosios prataka, 
pateksite į 
Luodykščio ežerą. 
Būtent čia 
prasideda pati 
gražiausia kelionės 
atkarpa, kur 
Šventoji, Tumiškių 
miškais, vingiuoja 
Asavo ežero link.

Tiltiškių 
energetikos 
muziejus

http://www.degesa.lt/Kaip_mus_
rasti

UAB ,,Degesa"
Tel. (8 685) 44450
Tel./faksas  (8  385)
59476
El.
paštas: info@degesa.lt
;
Svetainė: www.degesa
.lt

Baidarės, 
kajakai, 
dviračiai.
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Zarasai Zaraso ežero 
pakrantės 
valtinė
 

10km  3-4 val. baidarių 
vandens maršrutas. 
Galėsite į valias 
gėrėtis ežero 
šlaitais ir pakrančių
vaizdais, mėgautis 
ežero bangų, saulės
spindulių ir vėjo 
gaivos teikiamais 
malonumais. 
Pirmoji 
kliūtis, vandens 
krioklys, 
įveikiamas lengvai 
– kelios dešimtys 
metrų sausuma ir 
vėl Nikajos tėkmėje
mėgausimės akiai 
maloniais vaizdais.

VšĮ  Zarasų  rajono
turizmo  informacijos
centras
Adresas:  Sėlių  a.  22,
Zarasai, LT-32110
Tel.: +370 385 37171,
+370 67910091
El.paštas:
turizmas@zarasai.lt
Interneto  svetainės
adresas:
www.zarasai.lt/tic
 

Paslaugos: valt
ys,  vandens
dviračiai,
baidarės,
būriniai
laiveliai,
būrinis
katamaranas;
 

Čiuožyklos

Zarasai Zarasu sporto 
centro 
čiuožykla

Čiuožykla po atviru
dangumi, kuri 
įrengta Zarasų 
sporto centro 
universaliame 
sporto aikštyne.

Zarasų sporto centras
 S. Neries g. 35

Zarasai ,,Chill“ 
čiuožykla

Atvirame vandens 
baseine, po atviru 
dangumi 

VšĮ Zarasų rajono 
turizmo informacijos 
centras
Adresas: Sėlių a. 22, 
Tel.: +370 385 37171, 
+
El.paštas: turizmas@z
arasai.lt

Pačiūžų 
nuoma
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Interneto svetainės 
adresas: www.zarasai.l
t/ti

Kiti fizinį aktyvumą skatinantys kompleksai ir objektai

Zarasai Zaraso ežero 
pakrantė

Šiltuoju metų laiku 
zarasiškius ir 
miesto svečius 
džiugina pakrantėje
įrengtas fontanas, 
liepteliai, valčių 
nuomos punktas, 
žaidimų aikštelė 
vaikams. 
Pakrantėje pradėtas
kurti skulptūrų 
parkas. 
Praeinantiems 17 m
aukščio ratu 
atsiveria Zaraso 
ežero panorama. 

skulptūrų parkas, 
apžvalgos ratas, 
žaidimų aikštelė 
vaikams.

VšĮ Zarasų rajono 
turizmo informacijos 
centras
Adresas: Sėlių a. 22, 
Tel.: +370 385 37171, 
+
El.paštas: turizmas@z
arasai.lt
Interneto svetainės 
adresas: www.zarasai.l
t/ti

riedžių ir 
dviračių 
nuoma

Liaudėnų  k.,
Zarasų r.
 

„Baltas 
mustangas”

jodinėjimas; 
pasivažinėjimas 
rogėmis ir bričkute.

Kontaktai:
Tel. +370 689 10712
Liaudėnų k., Zarasų r.
 

Naujadvario
viensėdis,
Zarasų r.
 

,,Rūtos žirgai“ mėgėjiškas 
jodinėjimas.

Kontaktai:
Tel. +370 601 22133
Naujadvario viensėdis,
Zarasų r.

Zarasai Aeroklubas 
,,Orlėkis“

 skrydžiai 
parasparniu

Kontaktai:
Tel. +370 670 20859,
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 tandeminiai
skrydžiai
 pamokos 
pradedantiems
 parodomoji
programa

+370 685 36006
Dimitriškių  km.,
Zarasai
El.p. orklub@yahoo.c
om

Zarasai Zarasų
atomobilių
sporto  klubas
„Akseleratoriu
s“

 automobilių sporto 
pramogos 
specialiuose greičio 
ruožuose. 

Tel. +370 614 35 442,
El.  paštas
pparvydas@gmail.co
m
Juodalaukių k., Zarasų
r.
Plačiau: www.akselera
torius.eu
 

sportinio 
automobilio 
nuoma;

ekstremalus 
vairavimas
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