
UŽKELIAUK 
LIETUVĄ

N U O T Y K I Ų  I R  A T R A D I M Ų  Ž U R N A L A S
S K A N I O S  I R  S L A P T O S  V I E T O S ,  Į S P Ū D I N G I  M A R Š R U T A I  T A U  I R  T A V O  D R A U G A M S !

UŽDVIRAČIAUK 
LIETUVĄ!
4 SMAGŪS MARŠRUTAI 
VISAI ŠEIMAI

BEVEIK PRIE TAVO NAMŲ
ĮSPŪDINGIAUSI APŽVALGOS BOKŠTAI, 
Į KURIUOS VERTA UŽKOPTI!

RAMYBĖS IR GROŽIO 
KARALYSTĖ – 
NERINGA
TRYS STEBUKLINGOS 
DIENOS ROJUJE

NERVUS 
Į KONSERVUS
PAŽINTINIAI ŽYGIAI 
DRAUSTINIUOSE 
IR PELKĖSE ATGAIVINS 
TAVO SMEGENIS

VAIZDAS UŽ MILIJONĄ – 
NEMOKAMAI



UŽKELIAUK 
PASAULĮ
STEBUKLINGAI GRAŽIOS PASAULIO VIETOS 
PIGIAU NEI TU MANEI!
W W W . M A K A L I U S . LT/ E G Z O T I N E S – K E L I O N E S
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    M A K A L I A U S  E G Z O T I K A
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Kai 2009-aisiais atsirado Maka-
liaus tinklaraštis, kelerius me-
tus iš eilės visiems sakiau: „Ne-

atostogaukite Lietuvoje, čia nėra ką 
veikti, o kainos – kosminės! Važiuokite 
geriau į užsienį, nes ten gražiau...“
Taip sakiau todėl, kad nespėjau pa-
žinti savo gimtojo krašto. Bet kartą 
iš manęs interviu ėmusi žurnalistė 
paklausė, ar tiek daug pasaulio 
matęs, Seišeliuose, Maldyvuose, 
Niujorke, Tailande, Indijoje buvęs, aš 
kada nors esu  važiavęs Panemunės 
keliu, ar lankiausi Marijampolėje, 
Birštone? Neturėjau ką atsakyti, nes 
nesilankiau...

Todėl prieš trejus metus ėmiau taisyti 
šią klaidą ir supratau, kad man nėra 
nieko gražiau už Lietuvą. Mielieji, mes 
esame paslėptas deimantas Europoje! 
Turistai, čia atvykę, grožisi ir stebisi, 
kodėl anksčiau neužsuko į tokį nuos-
tabų kraštą.
Pats metas susipažinti su Lietuva ir 
Jums! 2016 metais startavęs projektas 
„Makaliaus Lietuva“ skirtas visiems 
Makaliaus skaitytojams: kruopščiai 
atrenku lankytinas vietas, vertinu Lie-
tuvos viešbučius ir deruosi dėl kainų, 
siūlau poilsį gražiausiuose šalies ku-
rortuose.
Pažinkime savo gimtąjį kraštą kartu!

PASLĖPTAS DEIMANTAS
EUROPOJE

„UŽKELIAUK LIETUVĄ“ GAMINO:
Kūrybinė grupė – „Makalius.lt“ (labas@makalius.lt), +370 639 96444.

 Dizaineris Justas Kinduris. Kalbos redaktorė Erika Valčiukienė. 
Spausdino UAB „Lietuvos ryto“ spaustuvė.

Projekto vykdytojas MB „4 Galvos”.
Visos teisės saugomos. Perspausdinti ar naudoti medžiagą galima tik gavus rašytinį redakcijos 

sutikimą. Jei viešbučių pasiūlymai keičiasi, galioja nurodomi viešbučiuose.



VAIZDAS IŠ VIRŠAUS, 
VERTAS MILIJONO
Įspūdingiausi 
apžvalgos bokštai 
Lietuvoje

Makalius  išbandė  ir  rekomenduoja!

Pasijusk tarsi turėtum sparnus!
Lietuva tikrai gali pasigirti nuostabiu kraštovaizdžiu. Ošiantys 

miškai, žaliuojantys laukai, tyvuliuojantys ežerai, apsupti ramybe 

ir paukščių dainomis. Tuo susižavėjau, kai lankiausi Lajų take. Tuo-

met nusprendžiau pasidomėti, kokių dar apžvalgos bokštų turime, 

nuo kurių viršaus galime pasigrožėti nepakartojamais vaizdais. 

Rekomenduoju savo favoritus! 



KIRKILŲ APŽVALGOS BOKŠTAS
Kirkilų apžvalgos bokštas iš karto traukia akį savo 
neįprasta forma. Vieniems ji primena mėnulį, o ki-
tiems – kanoją. Kad ir kaip ten būtų, nuo Biržų regio-
niniame parke stovinčio bokšto atsiveria nuostabus 
vaizdas – net trisdešimt apie 35 metrų skersmens 
vandens prisipildžiusių smegduobių, šio draustinio 
ežerėlių. Kartais vasarą, esant palankioms klimato 
sąlygoms, galima išvysti nepakartojamą reiškinį –  
šie ežerėliai nusidažo įvairiomis spalvomis!

A P Ž VA LG O S  B O K Š TA I
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MINDŪNŲ 
APŽVALGOS BOKŠTAS

Aukščiausias apžvalgos bokštas stūkso Molėtų 
rajone, šalia Mindūnų kaimo, o jo apžvalgos 
aikštelės aukštis – 36 metrai. Kažkas suskai-
čiavo, kad į viršūnę veda 214 laipteliai. Galėsi 
patikrinti. Nuo bokšto matosi Labanoro giria, 
Baltieji ir Juodieji Lakajai, Siesarties ežeras su 
salomis.

 MERKINĖS 
APŽVALGOS BOKŠTAS

Ar jau buvai šioje romantiškoje Lietuvos vie-
toje? Merkinėje, dešiniajame Nemuno krante 
esantis 26 metrų aukščio bokštas „Pušų  
gojelis“ padės pamatyti stebuklingą apylinkių 
grožį: Nemuno kraštovaizdžio draustinį,  
Nemuno ir Merkio upių santaką, Merkinės tiltą, 
senamiestį, piliakalnį. Jei važiuosi pro šalį, 
būtinai užsuk.

ANYKŠČIŲ ŠILELIO MEDŽIŲ 
LAJŲ TAKO APŽVALGOS 

BOKŠTAS
Pramoga, akimirksniu sutraukusi tūkstančius 
smalsuolių. Takas driekiasi Antano Baranausko 

apdainuoto Anykščių šilelio viršūnėmis, pa-
puoštas tautinės juostos motyvais, o pakilus į 35 
metrų aukščio apžvalgos bokštą gamtos didybė 
susuka galvas: atsiveria užburiantys Šventosios 
upės vingiai ir slėniai.  Lajų takas pritaikytas 
lankyti ir negalią turintiems žmonėms, kuriuos į 
bokštą kelia keltuvas.

Kalnų gyventojų
išmintis byloja:  
BIJANTIEMS AUKŠČIO

UŽRIŠKITE AKIS IR 

VESKITE JUOS UŽ RANKOS. 

TIK VIRŠŪNĖJE AKIS  

NURIŠKITE. ATSIVĖRĘS 

GROŽIS JIEMS PADĖS  

PAMIRŠTI AUKŠČIO BAIMĘ.

METELIŲ REGIONINIO PARKO 
APŽVALGOS BOKŠTAS

Dar vienas dėmesio vertas apžvalgos bokštas 
stūkso prie Metelių kaimo, tarp dviejų ežerų – 
Dusios ir Metelio. Jis tikrai nėra pats aukš-
čiausias (apie 15 m), bet itin patiks gamtos 
mylėtojams: pavasarį galima klausytis pempių, 
gervių, perkūno oželių ir kitų paukščių balsų, o 
rudenį netoli esančioje įlankėlėje stebėti gau-
sybę gulbių nebylių.

SARTŲ EŽERO (BARŠĖNŲ)
 APŽVALGOS BOKŠTAS

Dar vienas aukštas bokštas (apžvalgos plat-
formos aukštis – 33 m) stovi Baršėnų kaime, 
Sartų regioninio parko teritorijoje, Rokiškio 
rajone. Šiam bokštui jau daugiau nei dešimt 
metų. Užlipus žaliais metaliniais laiptais iš jo 
atsiveria itin gražūs Sartų regiono parko bei 
ežero vaizdai. 

A P Ž VA LG O S  B O K Š TA I



Makalius išbandė ir rekomenduoja!

Už lango geras oras, o veikti nėra ką? 
Tik ne tiems, kurie nemėgsta 
tinginiauti. Lietuvoje įrengta daugiau 
nei šimtas įvairių pažintinių pėsčiųjų 
takų, tad aukis batus, griebk šeimą, 
draugus ir lekiam!

PASIŪLYMUS PAŽYMĖJAU BATAIS: 
kuo batų daugiau, tuo maršrutas sudėtingesnis. 

Įvairaus sudėtingumo 
maršrutai įdomiausiais 
pažintiniais keliais padės 
atrasti dar nematytas 
Lietuvos vietas!

PA Ž I N T I N I A I  TA K A I

TAKAI
REKORDININKAI
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ILGIAUSIAS PELKĖJE! MŪŠOS 
TYRELIO PAŽINTINIS TAKAS

Tai – takas rekordininkas. Vos atidarytas buvo pripažin-
tas ilgiausiu pelkėje įrengtu lentų taku (3,6 km). Joniš-
kio rajone įkurtame take yra stotelės su informaciniais 
stendais, apžvalgos bokštas. Takas veda iki Miknaičių 
ežero, Tėvo Stanislovo koplytėlės, gruntiniais takais 
galima nukeliauti iki Tyrelio akmens su iškaltais mitolo-
giniais ženklais bei buvusios partizanų stovyklavietės.

               j e i  k a r š t a
              j e i  g a i v u

LABIAUSIAI SAUGOMAS! PAŽINTINIS 
TAKAS NAGLIŲ GAMTOS REZERVATE

Jei ilsėsitės Kuršių nerijoje, būtinai pasivaikščiokite po 
Naglių gamtos rezervatą – vieną iš įdomiausių šių vietų 
objektų. Pilkosios kopos – įspūdingas Lietuvos turtas, 
čia prieglobstį randa į Raudonąją knygą įrašyti auga-
lai, smėliu užpustyti slepiasi keturi kaimai ir dvi senų 
kapinių vietos, senųjų kopų liekanos. Rezervatas itin 
saugomas, jame draudžiama bet kokia veikla (išskyrus 
mokslinę), vaikščioti galima tik nurodytomis vietomis. 

PA Ž I N T I N I A I  TA K A I
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GRAŽIAUSIAS ŠALYJE! ARLAVIŠKIŲ 
BOTANINIO DRAUSTINIO 

PAŽINTINIS TAKAS
Įspūdingas takas, į kurį žvelgdamas net gali pamiršti, jog esi 
Lietuvoje. 2016 metais jis buvo išrinktas gražiausiu mūsų šalyje! 
Įsikūręs Kauno rajone, Kadagių slėnio viršutinėje dalyje, ant skardžio 
krašto, botaninio draustinio Arlaviškių kaimo pakraštyje. 1,3 km 
ilgio takas pritaikytas neįgaliesiems (apie pusę jo sudaro lentinis 
takas), jame įrengti informaciniai, teminis stendai, nukreipiamosios 
rodyklės, o nuo apžvalgos aikštelės atsiveria įspūdingas vaizdas į 
marių kraštovaizdį su salomis ir pusiasaliais.

UNIKALIAUSIAS! 
ŠAUKLIŲ RIEDULYNO
 PAŽINTINIS TAKAS

Šauklių riedulyno pažintinis takas, esantis Salantų regioniniame 
parke, išsiskiria ne tik vienu didžiausių riedulynų Lietuvoje, bet 
ir ypatingu, tundrą primenančiu kraštovaizdžiu.  Pažintinio tako 
ilgis – 2 km, iš jų 600 m yra iš medinės dangos ir pritaikyti negalią 
turintiems lankytojams (ši dalis prasideda tolėliau nuo pagrindinio 
įėjimo). Yra apžvalgos bokštas, rodyklės supažindina su  vietovės 
flora bei fauna. 2015 metais takas buvo patekęs tarp 10 gražiausių 
Lietuvos pažintinių takų!

SUDĖTINGIAUSIAS! 
DŪKŠTOS PAŽINTINIS 

TAKAS
Neries regioniniame parke besidriekiantis 
Dūkštos pažintinis takas apstulbins savo 
grožiu. Būtent jis pristatomas kaip pats 
įdomiausias, bet kartu ir vienas sudėtin-
giausių maršrutų Lietuvoje. Jo ilgis – 5 km, 
o keliaudamas Dūkštos (vienintelio Lietu-
vos kalnų upelio) slėniu galėsi aplankyti 
Bradeliškių ir Buivydų piliakalnius, Karma-
zinų alkakalnį, užkopsi į aukštas atodan-
gas, sutiksi storą Šventąjį Daubų ąžuolą, 
o nuo Ąžuolų kalno regyklos pasigrožėsi 
Neries slėnio panorama.

 
MEDITACINIS! JURKIŠKIO 
UPELIO PAŽINTINIS TAKAS

Atsistoti ant medinio tilo, žiūrėti į tekantį 
vandenį ir klausytis srovės garso yra tikra 
ramybės terapija. Todėl tikrai nuvažiuosiu 
į Molėtus pasivaikščioti pažintiniu taku, 
pro kurį teka Jurkiškio upelis (kartais dar 
vadinamas Melnyčėlės vardu). Rašoma, 
kad tai vienas įdomiausių ir įspūdin-
giausių Asvejos regioninio parko gamtos 
objektų. Tako ilgis – 1,5 km, pasiklysti 
neleis rodyklės ir informaciniai stendai. 
Beje, upelio vanduo skalauja didelį „Pun-
tuko vaiku“ vadinamą 5 metrų skersmens 
akmenį.

Auksinė keliautojo 
taisyklė:
NIEKADA NEIK Į ŽYGĮ AVĖDAMAS 
NAUJAIS BATAIS, NEBENT DEŠIMT 
PŪSLIŲ BŪTŲ ŽYGIO TIKSLAS.

Protingų damų taisyklė:
NIEKADA NEIK Į ŽYGĮ SU  
FLIPLOPAIS IR AUKŠTAKULNIAIS.

Mikės Pūkuotuko taisyklė:
VISADA PASIIMK ŠIOBEITO 
UŽKĄSTI.



4 įdomūs ir linksmi 
maršrutai

Knyga, kuri įkvėps keliauti dviračiu
JEROME’AS K. JEROME’AS 

„TRISE DVIRAČIAIS“
O KODĖL IR TAU SU DRAUGAIS 
NESILEISTI Į JUOKINGĄ ŽYGĮ – 

GAL GIMS NE PRASTESNIS 
NUOTYKIŲ ROMANAS! 

MAKALIUS TAU LINKI TOKIŲ 
NUOTYKIŲ, KURIE ĮKVĖPTŲ 

PARAŠYTI KNYGĄ.

UŽDVIRAČIAUK 
LIETUVĄ

Makalius  išbandė  ir  rekomenduoja!

Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams!
Užteks tupėt ant sofos! Keliauti dviračiu – viena smagiausių aktyvaus 
laisvalaikio pramogų. Ir labai naudinga! Ne tik daug pamatai, bet ir 
nuo sėdėjimo sustabarėjusius kaulus išjudini. Kartą labai šauniai pa-
sivažinėjau po Birštono apylinkes ir nusprendžiau, jog reikia paieškoti 
daugiau įvairių takų ir trasų, kuriomis galėčiau minti. Pasižiūrėjau, kur 
galima leistis į smagią kelionę su draugais, ir pasidalinsiu savo radybo-
mis su Tavimi.

D V I R A Č I Ų  TA K A I
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Uždviračiautojo kuprinės 
must have
VANDENS BUTELIUKAS.

JAVAINIŲ BATONĖLIS, suteikiantis jėgų.

TERMOSAS SU KAVA, jei be jos negalite 

nė žingsnio (kavinės tikrai nelaukia po 

kiekviena miško pušimi).

ĮKRAUTAS TELEFONAS.

FOTOAPARATAS gražiausiems pasaulyje 

selfiams.

Plonytė, į delną telpanti NEPERŠLAMPAMA 

STRIUKĖ, nes Lietuva – lietaus žemė.

PLEISTRAI. Pūslėms, nubalnotoms alkū-

nėms ir panašiai. Kelyje visko nutinka.

KAIRIOJO NERIES KRANTO 
TURIZMO TRASA

Čia rasite šaltinį, kuriame pasimaudžius 
gali grįžti jaunystė!

Be abejo, gražiausios trasos driekiasi regioninių 
parkų teritorijomis, tad nuo jų ir pradėsiu. Pirmo-
ji – žiedinė kairiojo Neries kranto trasa (nuo Vil-
niaus ~ 32 km). Jos ilgis apie 25 km, tad dviračiu 
ją įveiksite maždaug per 5 valandas. Daugiausiai 
driekiasi miško keliukais ir žvyrkeliu, bet yra ir 
neilga asfaltuota atkarpa. Važiuoti bus nesunku 
ir įdomu: visur įrengtos nuorodos, informaciniai 
stendai apie lankytinus objektus ir apylinkes, ku-
riose minsite. Neryje stūkso „Užkeiktų vestuvių“ 
akmenys, pakrantėje – konglomerato uola, pri-
važiuosite Pinyklos šaltinį (legenda byloja, kad 
nusiprausus jo vandeniu grįžta jaunystė), taip pat 
rasite apžvalgos bokštelių, iš kurių atsiveria pui-
ki panorama. O jei norėsite atsipūsti, stabtelkite 
vienoje iš kelių trasoje įrengtų poilsiaviečių.

ŽVĖRINČIAUS 
DVIRAČIŲ TAKAS

Saugokis Velniabliūdžio pelkės!
Visiems pasakoju, kaip apsilankius Birštone 
mane nustebino dviračių trasų kiekis. Tąkart 
numyniau net iki Prienų, tik po pasivažinėjimo 
ir braidžiojimo po Velniabliūdžio pelkę iš mano 
baltų konversų nieko neliko... Tai va, būtinai no-
riu paminėti Žvėrinčiaus dviračių taką, kuriuo va-
žiavau. Jis įrengtas to paties pavadinimo miške, 
esančiame Prienų kilpoje. Tarp Birštono ir Prienų 
besidriekiančios trasos ilgis – 10 km. Keliauda-
mi rasite poilsio, sporto aikštelių, Velniabliūdžio 
gamtos taką, Žvėrinčiaus ąžuolą (dar vadinamą 
Vytauto ąžuolu, nes pasakojama, jog medžioklės 
metu pats kunigaikštis po juo ilsėjosi), turėtumė-
te pamatyti ir labai retas apykaklines pušis. Jei 
būsite Birštone, sėskite ant dviračio!

GRAŽUTĖS 
REGIONINIS PARKAS

Parkas, kuris tikrai pateisina  
savo vardą

Zarasų rajone įsikūrusiame regioniniame parke 
dviračių entuziastai galės minti daugiau nei 100 
km besidriekiančiose dviračių trasose. Jos veda 
miško, lauko keliukais, žvyrkeliais, asfaltuotais 
keliais, tad paprasto miesto dviratuko geriau 
nesivežti. Trumpiausia, su Visaginu besijungianti 
trasa, yra 10 km ilgio, kiek ilgesnė (20 km) „Anta-
lieptės žiedo“ trasa, o dar ilgesnė (27 km) – susi-
jungusi su Aukštaitijos nacionaliniu parku. Ilgiau-
sios parko trasos yra mažasis (35,5 km) ir didysis 
(45 km) Gražutės dviračių žiedai. Taigi, maršrutą 
čia ras kiekvienas pagal jėgas ir nuotaiką, nuoro-
dos, informaciniai ženklai bei nukreipiančiosios 
rodyklės neleis paklysti, stenduose rasite žemė-
lapius, informaciją apie apylinkes ir lankytinus 
objektus.

PAJŪRIO DVIRAČIŲ TRASA
 Bent kartą gyvenime ja nepravažiuoti 

būtų nuodėmė!

Kelionė dviračiu po Kuršių nerijos nacionalinį par-
ką pristatoma kaip pats įspūdingiausias maršru-
tas Lietuvoje! Nuostabi trasa jungia Nidą, Preilą, 
Pervalką, Juodkrantę ir Smiltynę, daug važiuosite 
mišku, kelias asfaltuotas, nėra stačių, didelių įkal-
nių, tad minti vienas malonumas. Daug vietų pail-
sėti, informacinių stendų apie lankytinas vietas, o 
kur dar galimybė atsigaivinti Baltijoje! Mėgausitės 
nuostabiu kraštovaizdžiu, pušynais, jūra, etnogra-
finėmis sodybomis ir visu tuo, dėl ko taip mylime 
Kuršių neriją. Bet tai tik dalis pajūrio trasos, ka-
dangi ją sudaro 3 atkarpos, o jų bendras ilgis – 216 
km. Atkarpos gana ilgos, tad reikėtų tinkamai pa-
siruošti. Minėta trasa nuo Klaipėdos Kuršių nerija 
iki Nidos driekiasi apie 52 km, nuo Klaipėdos iki 
Latvijos sienos 49 km, o nuo Klaipėdos pamariu 
iki Rusnės salos net 115 km.



Kuršių nerija –  
vienintelė vieta Lietuvoje, 
kur saulė leidžiasi ir teka 
nuo vandens paviršiaus. 
Tikras Baltijos jūros 
perlas! Anot legendos, 
jos įspūdingas geltono 
smėlio kopas supylė  
smėlyje žaidusi milžinė 
mergaitė Neringa.  
Čia tvyro neapsakoma 
ramybė, kuria mėgautis 
padės tobulas Makaliaus 
paruoštas planas.

KURŠIŲ NERIJA
Svajonių išsipildymas. Kopų ir legendų apsupta

K U R Š I Ų  N E R I J A
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2  d i e n a :
Smagu ir patogu pusryčius valgyti viešbutyje. Pavyzdžiui, gali apsi-
stoti visus metus veikiančiame viešbutyje „Nidus“, puikiai pailsėti 
ir skaniai pasistiprinti jaukiame restorane.

Kuršių nerijos paplūdimiai – vieni geriausių pasaulyje. Ir taip 
manau ne tik aš, bet ir didžiausia kelionių vadovų leidykla „Lonely 
Planet“! Čia galima praleisti kad ir visą dieną.

Pasivažinėk dviračiais Pajūrio dviračių trasa, viena gražiausių 
mūsų šalyje. Dalis jos driekiasi nuo Nidos iki Klaipėdos ir yra tikras 
lobis visiems dviračių mėgėjams.

Užlipk į Parnidžio kopą ir patikrink laiką su 52 m aukštyje įrengtu 
saulės laikrodžiu. Aikštės centre stūkso obeliskas, nuo kurio krin-
tantis šešėlis ir bus tavo laikrodžio rodyklė.

Pasigrožėk „itališku vaizdeliu“ – nuo rašytojo Tomo Mano vasar-
namio atsiveriančia Nidos panorama. Ją savo paveiksluose tapė 
daugelis čia dirbusių dailininkų. Romantika!

Pietūs? Siūlau užsukti į Nidos centre įsikūrusią kavinę „Kuršis“. 
Čia gali paragauti ką tik pagautos ir šviežiai rūkytos žuvies. Firminis 
„Kuršio“ patiekalas – sterkas su migdolų plutele.

Užsuk į Nidos žvejo etnografinę sodybą. Čia išvysi autentiškus 
baldus, indus, puošnią skrynią, poledinės žūklės žvejo batus, o 
lauke – žvejų laivus bei kuršiškos burvaltės kopiją.

Pasižvalgyk po Naglių gamtos rezervatą. Pamatysi pilkąsias 
kopas, po smėliu slepiančias užpustytus kaimus ir kapinaites. To 
neišvysi niekur kitur.

Dieną užbaik puikia vakariene. Tam tiks elegantiškas restoranas 
„Nidos seklyčia“. Jo salės dvelkia senovine prabanga, o vasarą 
kieme galima jaukiai grožėtis nuostabia Nidos gamta.

1  d i e n a :
Svarbiausias klausimas įsikūrus: kur valgyti vakarienę? Reko-
menduoju Nidoje „Don Vito“. Nedidelis šeimos restoranėlis, 
kurio meniu patiks tiek gurmanams, tiek mažiausiems ragauto-
jams.

Nori pamatyti šviesų šou? Pažiūrėk, kaip sutemus šviečia Nidos 
švyturys. Jo signalas pastebimas net už 40 kilometrų!



3  d i e n a :
Pamatyk analogo neturinčias skulptūras ant vandens. Vasaros 
pradžioje jos išdygsta Gintaro įlankoje, o per rudens lygiadienį 
liepsnoja atgaivindamos senąsias tradicijas.

Po pusryčių dar ne laikas namo! Važiuok pasiklausyti miško sim-
fonijos Juodkrantės sengirės „Garsų gaudyklėje“. Tai didžiulį 
megafoną primenanti konstrukcija, kurioje išgirsi daugybę plika 
ausimi nepagaunamų miško natų.

O kad jau būsi Juodkrantėje, tai dar sutik velniukus ir pasakų 
veikėjus ant Raganų kalno. 

K U R Š I Ų  N E R I J A

GERAS 
PASIŪLYMAS!

„Oro Nida“
nakvynė dviem 

asmenims, dviračiai, pirtis

nuo 49 € 
www.makaliauslietuva.lt

TIK PAS MAKALIŲ



PALANGA
jūros bangų sūpuojama

PA L A N G A

PALANGA – oficiali 
Lietuvos vasaros 
sostinė. Bet tai tikrai 
ne vien pliažas 
ir Basanavičiaus gatvė. 
Veiklos čia pilna 
kiaurus metus – 
Makalius surašė Tau 
įdomiausių dalykų 
programą. Belieka 
susikrauti lagaminą 
ir keliauti!
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P i r m a  d i e n a :
Būti Palangoje ir nepalydėti saulės ant 
tilto – misija neįmanoma. Nesvarbu, kiek 
kartų tai darei, kiekvieną sykį vaizdas ir 
jausmas – pasakiški! 

Atsipalaiduok ir pašėlk! Vasarą prie cen-
trinės gelbėjimo stoties gali išmėginti 
vandens motociklus, „Bananas Taxi“, 
vandens slides, pakilti į orą specialiu 
parašiutu ir daug kitų atrakcijų.

Oras blogas? Palangoje yra ne tik 
„Gintaro muziejus“.  Antano Mončio 
namuose rasi per 200 menininko darbų 
(eksponatus galima paliesti rankomis!), 
Jono Šliūpo memorialinėje sodyboje 
susipažinsi su jo gyvenimo faktais ir 
lietuviškos spaudos istorija, o Tremties 
ir rezistencijos muziejuje išgirsi auten-
tiškus pasakojimus ir prisiminimus.

Vakarienė? Keliautojai labai mėgsta 
istorija alsuojančią kavinę „1925“. Va-
sarą nuo bruzdesio  pasislėpsi kiemelyje 
prie upelio, o žiemą pailsėsi prie jaukaus 
židinio.

PA L A N G A
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GERAS 
PASIŪLYMAS!

„Ramios bitės“
nakvynė dviem 

nuo 30 €
www.makaliauslietuva.lt

A n t r a  d i e n a :
Labai rekomenduoju centre įsikūrusį šeimos restoranėlį 
„A-Petit“. Jauku, miela, šilta ir, žinoma, skanu.

O po pusryčių pamatyk Palangą prieš šimtą metų! In-
ternete susirask žemėlapį „Tiškevičių bulvaras“, atsi-
spausdink ir leiskis į pažintinį istorinį turą.

Prisimink vaikystę! Pasivaikščiok po nuostabų Birutės 
parką, nusifotografuok su Tiškevičiaus dvaro laiptus 
saugančiu liūtu ir užsuk į Gintaro muziejų.

Tavo stiprūs nervai? Užsuk į insektariumą – vienintelį 
Lietuvoje nariuotakojų zoologijos sodą. Veikia tik sezo-
no metu.

Savaitgalį Palangoje nebūtina drybsoti prie jūros. 
Ekskursijos „Pasimatuok eigulio kepurę“ metu 
su tikru miškininku keliauk klaidžiais miško takais, 
išmok pėdsekystės ir paragauk patiekalų iš „medkir-
čio meniu“. Daugiau teiraukis turizmo informacijos 
centre.

Šunų muziejus – tikras džiaugsmas vaikams! Privati 
beveik ketvirtį amžiaus renkama kolekcija, kurioje su-
kaupta apie 2000 įvairaus dydžio šuniukų statulėlių iš 
viso pasaulio.

Jei nori sočių pietų, paragauk ukrainietiškos virtuvės 
stebuklų viloje „Žvaigždė“. Naminius koldūnus šlovinsi, 
barščiams dainas dainuosi, o apie Kijevo kotletus legen-
das pasakosi.

Dievini žirgus? O gal apskritai niekad nesėdėjai balne? 
Užsuk į „Zigmo žirgyną“ ir išbandyk pasijodinėjimus po 
miestą, regioninį parką ir net jūros pakrantę.

Koks pajūris be žuvies? Pasilepink šviežia žuvimi ar jūros 
gėrybėmis garsiajame restorane „Žuvinė“, kiekvienąkart 
stebinantį savo svečius nepakartojamais patiekalais.

T r e č i a  d i e n a :

Kiek dėžučių gintaro turi? Užsukęs į „Gintaro dirbtuves“ 
ne tik sužinosi, kokį kelią jis nueina nuo paprasto gabaliuko 
iki papuošalo, bet ir pats viską išbandysi prie staklių.

Nepamiršk aktyvaus laisvalaikio. Kurorte driekiasi kelios 
puikios dviračių trasos, kuriomis minant galima ne tik 
apžiūrėti žymiausias, atrasti nematytas vietas, bet ir 
nuvažiuoti iki Karklės, Šventosios, pamatyti gintaro 
gaudymo vietas, Olando kepurę.

TIK PAS MAKALIŲ



K L A I P Ė D A

G a r b i n g ą  i s t o r i j ą  s a u g a n t i s  u o s t a s

KLAIPĖDA
KLAIPĖDA – seniausias Lietuvos miestas. XIX a. pradžioje jis netgi 

buvo tapęs Prūsijos sostine, čia savo muzikinę veiklą pradėjo  
pasaulinio garso genijus Richardas Wagneris! Tokią istorinę praeitį 

turinčioje vietoje tikrai rasi ką nuveikti savaitgalį.  
Nepaklysti padės planas, kurį tau parengė MAKALIUS.
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2  d i e n a :
Kito tokio senamiesčio Lietuvoje nerasi, tad čia ir pradėk savo 
kelionę! Menininkų kieme aplankyk XVIII a. unikalaus stiliaus 

dirbtuves, atrask po miestą išsibarsčiusias skulptūras: „Stebuk-
lingą peliuką“, „Katiną džentelmeno veidu“, „Juodąjį vaiduoklį“ bei 

daug kitų.

Nepasisekė su oru? Klaipėdos laikrodžių muziejuje susipažink su 
saulės, vandens, ugnies, smėlio, mechaniniais laikrodžiais, nueik į 
pilį, užsuk į kalvystės muziejų. Bus įdomu!

Pakrantės artilerijos baterija „Memel-Nord“ – tiems, kas mėgsta 
istoriją ir netradicinius objektus. Čia nusikelsi 70 metų atgal ir 
pajusi Antrojo pasaulinio karo istorijos alsavimą. Bateriją rasi už 
Girulių, Kukuliškių kaime.

Vieta pietums? Rekomenduoju net kelias! „MeatLovers“ – mais-
tas, atmosfera puiki, o dar tas vaizdas į Kuršių marias… „Momo 
Grill“ – viena geriausių vietų Klaipėdoje, o „Monai“ –  apskritai 
vienas geriausių restoranų Baltijos šalyse.

Atvažiavai prie jūros, tad kaip prie jos nenueiti! Nesvarbu, žiema ar 
vasara, pamatyti Baltijos bangas smagu visada.

Klaipėda – dviračių miestas. Čia yra apie 90 km dviračių takų, 
o vienas įdomiausių – maršrutas nuo „Meridiano“ iki Klaipėdos 
universiteto botanikos sodo. Išbandyk!

Reikia įspūdingos nuotraukos feisbukui? Ištaikyk progą ir nusi-
fotografuok prie didžiulio laivo kruizinių laivų terminale. „Laikai“ 
garantuoti :)

Metas pavakaroti! Tam puikiai tiks klubas „Kaštonas“. Gera 
muzika ir tikrai skanu. Arba baras „Herkus Kantas“, kur papra-
stos keptos duonos ir „standartinio“ alaus tiesiog NĖRA.

1  d i e n a :
Iki uostamiesčio kelias gali būti ilgas, tad po kelionės tikrai norėsi 
pavalgyti. Rekomenduoju kavinę „Klaipėdos senamiestis“,  
ten būtinai paragauk firminio patiekalo – iš sūrio pagamintų 
„Senamiesčio pirštelių“. Puikus užkandis!

Vos už 5 min. kelio pėstute nuo „Klaipėdos senamiesčio“, Danės 
krantinėje, stovi miesto simbolis laivas „Meridianas“, kurį tiesiog 
privalu pamatyti. O vakare jis dar gražesnis!

Domina linksmybės? Pakilk į 21-ajame Klaipėdos viešbučio aukšte 
įsikūrusį „SKY 21 Terrace“. Čia – pati gražiausia Klaipėdos panora-
ma, gera muzika, kokteiliai, populiariausi hitai ir gyvi pasirodymai. 
Gali net nieko negerti ir nešokti, vien dėl vaizdo verta! 



3  d i e n a :
Nebūtina rytą pradėti viešbutyje. Užsuk kavos pas  
„Kavos architektus“ ar į „Anikės kavinę“, kur galima paragauti 
ypatingos gintarų arbatos! Labai sveika, ypač žiemą.

Atvažiavai automobiliu? Nuvyk į Klaipėdos zoologijos sodą, 
nuvažiuok į Dinozaurų parką Radailiuose (čia ne tik gyvena 
dinozaurai, bet ir stovi aukštyn kojom apverstas namas!) ar 
pažvelk į jūrą nuo Olando kepurės – 25 m aukščio skardžio.

Nenori daug vaikščioti arba į langą barbena lietus? Visada gali 
nusikelti į delfinariumą ir pamatyti draugiškiausius jūros žinduo-
lius.

K L A I P Ė D A

GERAS 
PASIŪLYMAS!

„Old Mill Hotel“
nakvynė dviem 

asmenims su pusryčiais

nuo 44 €
www.makaliauslietuva.lt

TIK PAS MAKALIŲ
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Anykščiai išgyvena tikrą 
lietuviško turizmo bumą! 
Anksčiau žmonės 
dažniau rinkdavosi 
Druskininkus ar Birštoną, 
o dabar Anykščiai sparčiai 
mina jiems ant kulnų. 
Jauki, sutvarkyta aplinka, 
naujos kavinukės ir 
restoranai, gausybė 
veiklų – Anykščiai yra 
viena patraukliausių  
vietų poilsiui Lietuvoje.

ANYKŠČIAI – 
atradimas ant Šventosios kranto

A NYK Š Č I A I



1  d i e n a :
Anykščiuose net kosmosas yra visai čia pat! Bū-
tinai pažvelk nuo galaktikos krašto „COSMOS“ 
Paukščių Take, Anykščių menų inkubatoriuje. 
Wow! Ir visai nesvarbu, koks oras.

Atvykęs ieškosi kur pavalgyti, tad siūlau puikų 
viešbučio „SPA VILNIUS Anykščiai“ restoraną. 
Gardūs europietiški patiekalai patiks tiek gur-
manui, tiek mėgstančiam įprastesnę virtuvę. O 
savaitgaliais čia vyksta gyvos muzikos koncertai.

Vos atvykus į Anykščius nustebins didingai iškilę 
bažnyčios bokštai. Aukščiausi Lietuvoje! Čia 
įrengta apžvalgos aikštelė, iš kurios pasigrožėsi 
miesto panorama.

A NYK Š Č I A I
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2  d i e n a :
Vyksti šiltuoju metų laiku? Aplankyk „Labirintų parką“, 
vienintelį tokį Lietuvoje. Puiki pramoga ir galimybė iš-
bandyti orientavimosi įgūdžius. Nepaklysk!

Jei esi aktyvaus laisvalaikio mėgėjas, būtinai užsuk į Dai-
nuvos nuotykių slėnį. 6 skirtingo sudėtingumo trasos, 
vaikiška trasa, kibių siena, skrydis per Šventąją, laisvas 
kritimas – kiekvienas pagal amžių ir pasirengimą ras sau 
tinkamą iššūkį.

Kai pasijusi išalkęs, siūlau išbandyti jaukią kavinę „Čio-
breliai“. Čia paragausi lietuviškos, rytietiškos virtuvės 
(išbandyk aštrią tailandietišką sriubą „Laksa“!) bei vege-
tariškų patiekalų. Desertui – šviežias naminis pyragas su 
čia pat pagamintais ledais! Seilė varva…

Rogės vasarą? Čiuožiam! O tiksliau – metalinėmis rogutė-
mis lekiam nuo Kalitos kalno. 500 m trasa, kuria leisiesi 
40 km/h greičiu. Primena linksmuosius kalnelius! O žie-
mą Kalitos kalnas pritaikomas slidinėjimui. Čia įrengia-
mos 4 trasos, kurių ilgis – nuo 200 iki 400 metrų.

Mėgsti ilgus pasivaikščiojimus? Šventosios pažintinia-
me take įrengta 20 pažintinių stotelių, o paskutinė  – 
Puntuko akmuo ir Medžių lajų takas. Puiki vieta pakvė-
puoti sveiku pušyno oru. 

Vakare siūlau įvertinti bajorišką virtuvę restorane  
„Nykščio namai“. O jei ieškai vietos susitikti su drau-
gais, užsuk į „Euro Pub Seklyčią“.

3  d i e n a :
Nors ir paskutinė diena, bet namo dar anksti! Būtinai 
nuvažiuok prie šalia esančio Palatavio piliakalnio, kur 
buvo karūnuotas Mindaugas. Viena svarbiausių vietų 
Lietuvos istorijoje!

Anykščiai – rašytojų kraštas. Tad nepamiršk užsukti į A. 
Baranausko išgarsintą „Anykščių šilelį“ bei „Laimės 
žiburį“ – Jono Biliūno kapą ir paminklą ant Liudiškių 
kalvos.

Nori ilgesnės išvykos? Caro laikų traukinukas „siauru-
kas“ – tavo paslaugoms. Vien 1901 m. statyta geležin-
kelio stotis bus ekskursija į praeitį. Kelionė su sustojimu 
Rubikiuose ar Troškūnuose truks apie 3,5 val., bet tikrai 
neprailgs. Išvysi Rubikių ežerą, atskleisi Troškūnų vie-
nuolyno paslaptis ir daug kitų dalykų. Kelionės vyksta 
gegužės–spalio mėnesiais.

GERAS 
PASIŪLYMAS!

„SPA VILNIUS Anykščiai“
2 nakvynės dviem asmenims 

su pusryčiais, baseino ir 
pirčių kompleksu, masažu, 

kitomis paslaugomis

nuo 164 €
www.makaliauslietuva.lt

TIK PAS MAKALIŲ



BIRŠTONAS

Mineralinio 
vandens 
versmių 
apsuptas 

B I R Š TO N A S

BIRŠTONAS – vienas mano mėgstamiausių kurortų. 
Čia apsilankęs suvokiau, kaip puikiai galima pailsėti Lietuvoje, 
ir panorau savo atradimais pasidalinti su visais. Tikiu, kad 
patiks ir Tau, todėl sudėliojau savaitgalio planą. Važiuojam!
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1  d i e n a :

Birštone itin gausu NEMOKAMŲ ir sveikatą gerinančių 
veiklų. Populiari procedūra – Kneipo terapija. Pavaikščiok 
po Kneipo sodą – basomis, per smėlį, žolę ir pušų kan-
korėžius, atgaivink pėdas mineralinio vandens baseine, o 
rankas – specialiame fontane.

Nori suderinti aktyvumą ir grožėjimąsi gamta? Užkopk į 
Vytauto kalną ir gėrėkis nuostabiu Nemuno vingio vaiz-
du. Ir nepamiršk pasiimti puodelio, nes nusileidęs galėsi 
paragauti labai sveiko mineralinio vandens geltonojoje 
biuvetėje.

Pirmas vakaras bus ypatingas, jei apsilankysi geriausiame 
(nemeluoju!) Birštono restorane „Kurhauzas“. Šiltas aptar-
navimas, patiekalų skonis, pateikimas, interjeras – tobula! 
Net kainos man pasirodė mažesnės už Vilniaus kavinių! 
Dešrelių ir blynelių čia neieškok.

2  d i e n a :
Birštone būtina išbandyti SPA procedūras. Pats buvau 
įvyniotas į purvą, išmaudytas mineralinio vandens vonio-
je, mėgavausi povandeniniu masažu, kvėpavau druskų 
kambaryje. Labai sveika! Tereikia išsirinkti sanatoriją, o 
tai gali padaryti pas Makalių.

GERAS 
PASIŪLYMAS!

„Royal Spa Residence“
nakvynė dviem asmenims 

su pusryčiais, vakariene 
ir kitomis paslaugomis

nuo 95 €
www.makaliauslietuva.lt

Oras kviečia į gamtą? Leiskis į dviračių žygį. Aš siūlau 
Žvėrinčiaus miško taką, kurio ilgis – 15 km. Trasa asfal-
tuota, su poilsio aikštelėmis, medžio skulptūromis ir 
uragano paguldytu šimtamečiu Žvėrinčiaus ąžuolu. Beje, 
privažiuosi ir 1,5 km ilgio Velniabliūdžio pažintinį taką.

Pietūs? Viešbučio „Audenis“ restorane kepami skaniau-
si bulviniai blynai Birštone! Tai patvirtins ir Makaliaus 
komanda, kirtusi juos pasigardžiuodama. Užsuk!

Jei reikia išskirtinių veiklų, Birštone gali paskraidyti oro ba-
lionu su oreivių klubu „Audenis“ bei sklandytuvu ar lėktuvu 
Pociūnuose. Garantuoju – prisiminsi visą gyvenimą.

Kur vakarieniauti? Siūlau išbandyti viešbučio „Royal SPA 
Residence“ restoraną. Beje, savaitgaliais čia siūlo labai 
skanų desertą – morengų pyragą su braškėmis! 

3  d i e n a :
Pameni nemokamas procedūras? Jos nesibaigė! Po pus-
ryčių apsilankyk „Birutės viloje“, prigulk, kvėpuok mine-
ralinio vandens prisotintu oru ir paragauk sveikos vaista-
žolių arbatos. O vėliau užuosk jūrą ir sustiprink sveikatą 
unikaliame vandens garinimo bokšte „Druskupis“.

Reikia daugiau judesio? Eik į centrinį parką, kuriame yra 
nemokami mini golfo takeliai, stalo tenisas ir lauko treni-
ruokliai visoms raumenų grupėms (taip pat nemokami).

Jei atkeliavai automobiliu, grįžtant namo rekomenduoju 
užsukti į netoliese esantį Nemajūnų kaimą. Šios vietos 
puošmena – medinė neogotikinio stiliaus bažnyčia. Vie-
nintelė tokia Lietuvoje! Joje saugomas unikalus XIX a. 
tautodailės kūrinys – iš 64 jaunamarčių juostų surištas 
kilimas. Kai kas netgi tiki, kad šis kilimas yra stebuklingas.

TIK PAS MAKALIŲ



TRAKAI –
tarsi Lietuvos vizitinė kortelė

T R A K A I

Būtent TRAKŲ vaizdus dažniausiai pamatysi ant mūsų šalį 
reprezentuojančių atvirukų ar katalogų. Trakuose susilieja istorinė 
praeitis, pilių ir dvarų grožis bei gamtos didybė. Geru oru šis 
miestelis turistų trūkumu tikrai nesiskundžia (kokios mašinų eilės 
būna grįžtant į Vilnių!). Bet traukia jis ne tik šlovinga praeitimi 
ir istoriniais paminklais, o ir galybe veiklų, darančių poilsį 
Trakuose smagų ir ypatingą. Štai Tavo planas savaitgaliui.
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1  d i e n a :
Pirmą dieną siūlau praleisti mėgaujantis Trakuose tvyrančia 
atmosfera. Nueik prie ežero, prisėsk ant liepto, pamaitink van-
dens paukščius – tikra terapija.

Pietauti rekomenduoju Viduržemio jūros regiono patiekalų resto-
rane „BONA Pizzeria“. Gamina pats tikriausias šefas iš Ispanijos!

O kad vakaras būtų išties saldus, užsuk į parduotuvėlę „AJ šoko-
ladas“. Čia rasi gardžiausių saldainių ir šokoladukų.

A n t r a  d i e n a :
Dieną pradėk aktyviai! Jei oras geras, pasimėgauk vandens 
pramogomis: maudynės, valtys, vandens dviračiai, jachtos, 
irklentės, buriavimas – rinkis!

Esi gimęs aukštybėms? Ypatingų emocijų suteiks pažintinis skry-
dis lėktuvu virš Trakų. Skrydžiai vykdomi iš Paluknio aerodro-
mo, esančio už 30 km.

Visiškiems ekstremalams siūlau išbandyti jėgas lekiant keturra-
čiais „Miško slėnyje“ Aukštadvaryje. Nerealu!

O jei žiema? Ne bėda! Galima leistis į sniego motociklų safarį, 
užsisakyti romantišką skrydį oro balionu arba žygį su snieg-
bačiais po baltai pasipuošusias Trakų apylinkes.

Nenori skristi ar žygiuoti? Pasiimk arba išsinuomok pačiūžas ir 
raižyk ledą ant Galvės ežero.

Atėjus pietų metui, be abejo, reikia tradicinių kibinų! Jų rasi 
beveik ant kiekvieno kampo. Vienos mano mėgstamiausių vie-
tų – „Senoji kibininė“ ir „Kybynlar“.

Trakų pilis – vienintelė saloje pastatyta pilis Rytų Europoje. Būti 
Trakuose ir į ją neužsukti – nuodėmė. Be to, ten gali rasti smagių 
pramogų, pavyzdžiui, pašaudyti iš arbaleto.

Jei pasiseks, apsilankyk koncerte gražiojoje Užutrakio dvaro 
sodyboje. Kamerinės muzikos vakarai čia tiesiog nuostabūs!

Tokią dieną būtina užbaigti puikia vakariene. Rekomenduoju 
„Apvalaus stalo klubą“, jaukų restoraną pačioje Trakų širdyje, 
ant Galvės ežero kranto, priešais pilį. Vaizdas – nepakartojamas.

TRAKAI –



3  d i e n a :
Jei dar liko jėgų, neskubėk namo. Trakų istoriją mena 
ne tik pilis. Būtinai pamatyk Karaimų kenesą – vienus iš 
nedaugelio išlikusių tokių maldos namų pasaulyje.

Karaimai yra neatsiejama Trakų paveldo dalis, su ja su-
pažindina įdomi ekspozicija S. Šapšalo karaimų tautos 
muziejuje.

Metas sukaupti jėgų naujai savaitei – pasigrožėk gamta 
vaikščiodamas po Varnikų pažintinį taką. Užburianti 
ramybė!

T R A K A I

GERAS 
PASIŪLYMAS!

Rąstiniai nameliai
„Aerodream“.

Su jaukiu židiniu! Nakvynė 
dviem asmenims 

44 €
www.makaliauslietuva.lt

TIK PAS MAKALIŲ
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M O L Ė TA I

MOLĖTAI – 
vieta, kur viskas tikra
MOLĖTAI – miškų ir ežerų kraštas. Kadaise žmonės 
čia ant vandens net gyveno! Labai mėgstu gamtą, 
pasimaudyti ar pasiplaukioti valtimi, todėl ypač 
rekomenduoju po Molėtų apylinkes keliauti 
šiltesniu metų laiku – vėlyvą pavasarį, vasarą 
ar ankstyvą rudenį. O kad būtų lengviau, 
paruošiau Tau savaitgalio kelionės planą.



1  d i e n a :
Greičiausiai kelionę pradėsi vakarop, tad 
pirmas dalykas, kurį norėsi padaryti atvykęs, – 
pasidėti daiktus ir skaniai pavalgyti. Reko-
menduoju viešbučio „Belvilis“ restoraną, kur 
maistas ne tik skanus, bet ir labai gražiai pa-
teiktas. Beje, šiame viešbutyje gali ir apsistoti, 
tai būtų puikus pasirinkimas.

Praleisk naktį kitaip – Etnokosmologijos mu-
ziejuje leiskis į nepaprastą kelionę ir dangaus 
kūnų stebėjimą naktinės programos metu. Tik 
iš anksto pasirūpink bilietu – tai labai populiari 
pramoga!

M O L Ė TA I
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2  d i e n a :
Po pusryčių siūlau keliauti į Labanoro apžvalgos  
bokštą – aukščiausią visoje Lietuvoje.

Atsidursi visai šalia Baltųjų Lakajų ežero, verta čia paiš-
kylauti, surengti pikniką,  pasimaudyti ežere ar pasiirstyti 
valtimi. Po tokios iškylos norisi ir sočių pietų – vos už 10 
minučių kelio rasi „Cepelinų gryčią“, kuriai net Užkalnis 
keturias „žąsis“ davė!

Ežerų žvejybos muziejuje pamatysi įdomią ekspoziciją, 
pasimokysi įvairių amatų, paragausi firminės žuvienės.

Molėtus rekomendavau aplankyti šiltuoju sezonu, bet 
iš tiesų pailsėti čia galima bet kada! Išsirink viešbutį su 
SPA centru ir galėsi plaukioti baseine, mėgautis pirtimis, 
masažais ar mirkti sūkurinėje vonioje gamtos grožio 
apsuptyje. Visiškas atsipalaidavimas.

3  d i e n a :

Tai buvo paskutinė tavo nakvynė viešbutyje, bet 
tikrai dar ne kelionės pabaiga! Po pusryčių  užsuk 
pasivaikščioti Jurkiškio upelio pažintiniu taku. 
Tai  vienas įdomiausių ir įspūdingiausių Asvejos 
regioninio parko gamtos objektų. Beje, upelis 
skalauja ir „Puntuko vaiką“ – didelį 5 metrų skers-
mens akmenį.

Važiuodamas namo stabtelėk Asvejos regioni-
niame parke ir užlipk į Dubingių piliavietę. Iš čia 
pasigrožėsi ilgiausio, vieno giliausių ir didžiausių 
Lietuvos ežerų panorama bei per ją besidriekian-
čiu mediniu Dubingių tiltu – vienu iš nedaugelio 
išlikusių tokių tiltų Lietuvoje.

GERAS 
PASIŪLYMAS!

„ORO Dubingiai“
nakvynės dviem asmenims 

su maitinimu, baseino ir 
pirčių kompleksu ir kitomis 

paslaugomis

nuo 50 €
www.makaliauslietuva.lt

TIK PAS MAKALIŲ



D R U S K I N I N K A I

DRUSKININKAI 
viskas viename. Tai   –

Druskininkai – seniausias, didžiausias ir vienas 
populiariausių kurortų Lietuvoje. Labai mėgstu čia 
ilsėtis ir tikrai dažnai sugrįžtu, todėl rekomenduoju 

ir Tau. Dar ir planą savaitgaliui duosiu. Jei juo 
pasinaudosi, grįši pailsėjęs, sotus ir laimingas!
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1  d i e n a :
Atvykus būtinai reikės pavalgyti. Rekomenduoju užsukti į jaukų 
restoraną „Sicilia“. Ten valgiau pietus ir man jie taip patiko, kad 
net grįžau vakarienės! O taip būna tikrai nedažnai... Beje, mieste 
veikia ir šio tinklo picerija.

Vakare nueik prie šviečiančio muzikinio fontano. Vaizdas nepa-
kartojamas! O jei norėsi, galėsi ir melodiją užsisakyti.

DRUSKININKAI 

2  d i e n a :
Pasistiprink pusryčiais viešbutyje arba užsuk rytinės kavos į 
„City Coffee“. Čia pasimėgausi gardžia kava bei kakava iš Ekva-
doro ir Venesuelos.

Netraukia SPA? Jei oras geras, užsuk pasilinksminti į „ONE 
nuotykių parką“. Lyja? Druskininkų vandens parke rasi nusi-
leidimo kalnelius, įspūdingus baseinus ir net dvidešimt skirtin-
gų pirčių! O jei mėgsti žiemos pramogas, tavęs visuomet laukia 
„Snow Arena“!

Popietę praleisk prie Druskonio žiedo, pasidaryk selfį prie įspū-
dingame vasarnamyje įsikūrusio miesto muziejaus (ir į muziejų 
užsuk). Ir būtinai pasigrožėk Nemuno vingiais kildamas vienin-
teliu Lietuvoje lynų keltuvu!

Metas pietums! Visada gali užsukti į populiarųjį „Forto dvarą“ 
(ežero pakrantėje, senovinio dvaro aplinkoje). O smaližiams siū-
lau ledainę „Beatos virtuvė“, kur gyvena mėgstamiausi Beatos 
ledai, Brazilijoje sunokusių vaisių šerbetai, dieviški naminiai 
sumuštiniai, kepiniai, itališki bei lietuviški užkandžiai.

Kokie Druskininkai be SPA procedūrų?! Poilsio centrų čia pilna, 
o jei viename jų apsistosi, tai ir eiti niekur nereikės. Gerų pasiū-
lymų visada rasi pas Makalių.

Vakarienei rekomenduoju puikų SPA VILNIUS Druskininkai res-
toraną „Cibus“. Lietuviškos bei Viduržemio jūros virtuvės patie-
kalai labai skanūs ir sveiki. Sakau, nes pats valgiau! Yra meniu ir 
vegetarams. Tik nepamiršk elegantiškos laisvalaikio aprangos.



D R U S K I N I N K A I

3  d i e n a
Neskubėk susikrovęs daiktus keliauti namo. Jei atvykai auto-
mobiliu, nuvažiuok į originalų gamtos muziejų „Girios aidas“ ir 
garsųjį Grūto parką. Ten įsikūrusi kavinė siūlo netradicinį, parko 
tematiką atitinkantį meniu.

Esi šalia Lietuvos upių tėvo, tad išnaudok progą! Leiskis į ekskur-
siją laivu per Nemuną ir aplankyk nuostabų Liškiavos vienuoly-
no ansamblį.

Nenori niekur važiuoti ar plaukti? Užsuk į Dineikos sveikatingu-
mo parką, viliojantį lankytojus unikaliomis procedūromis. Po jų 
pasijusi kaip naujai gimęs.

GERAS 
PASIŪLYMAS!

„Medūna“
nakvynė dviem asmenims,
maitinimas, bilietai į „Snow 
Arena“, slidinėjimo įranga, 

kitos paslaugos

nuo 89 € 
www.makaliauslietuva.lt

TIK PAS MAKALIŲ



Pigios kelionės į Europos sostines, 
kaimynines šalis, atrakcionų parkus, 
žygiai į kalnus, slidinėjimas, 
kelionės kolektyvams. 
V I S A  T A I  I R  D A R  D A U G I A U  R A S I  P A S  M A K A L I Ų !

KELIONĖS AUTOBUSU
SU MAKALIUMI!

Pasiūlymų ieškok: 
www.makalius.lt/keliones-autobusu



www.makaliauslietuva.lt

UŽKELIAUK LIETUVĄ
GRAŽIAUSIOS PASAULIO VIETOS KARTAIS BŪNA VISAI ŠALIA.

NAUJĄ MADĄ KELIAUTI PO SAVO ŠALĮ SKLEIDŽIANTIS PROJEKTAS.

MakaliausLietuva/ www.makaliauslietuva.lt labas@makalius.lt
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