
Lazdijai - Ryga 360 km, Lazdijai - Varšuva 321 km, 
Lazdijai - Gardinas 95 km, Lazdijai - Kaliningradas 232 km

Artimiausi kaimynai 



 Sveiki atvykę!

Lazdijų rajonas yra Alytaus apskrities 
pietvakarinėje dalyje ir ribojasi su dviem 
užsienio valstybėmis – Baltarusija ir Lenkija. 
Lazdijų rajono savivaldybė užima 130938,7 ha 
teritoriją. Šis kraštas turistus vilioja 
nuostabiais kraštovaizdžiais ir natūralia, 
pramonės nepaliesta gamta. Didelę dalį 
teritorijos (42976,15 ha) užima miškai. Dalį 
savivaldybės teritorijos užima Veisiejų ir 
Metelių regioniniai parkai, pastaruoju metu 
tapę turistų traukos objektais. Lazdijų krašto 
pasididžiavimas – Dusios ežeras, dar 
vadinamas Dzūkijos jūra. Tai trečias pagal dydį 
ežeras Lietuvoje, kuris pakilus vėjui ar 
užslinkus rūkui, susilieja su horizontu, o šalia 
ošiančios pušys bei smėlėti krantai leidžia 
pasijusti taip, tarsi būtum  pajūryje. Lazdijų 
rajone telkšo daugiau kaip 150 ežerų. 
Tikriausiai visų negalėtų išvardinti ir Lazdijų 
krašte gyvenantys, tačiau tikrai paminės 
didžiuosius ežerus: Metelį, Seirijį, Galstą, 
Galadusį, Ančią ar Veisiejį.

Lazdijai – daugiau kaip 400 metų skaičiuojantis 
miestas. Jame galima aplankyti daugybę 
ypatingų vietų: tai šv. Onos bažnyčia, šalia jos 
esanti Lietuvos partizanų vado Adolfo 
Ramanausko-Vanago vardu pavadinta aikštė ir 
jo garbei pastatytas

paminklas, reprezentacinė Lazdijų miesto 
Nepriklausomybės aikštė ir joje stovintis 
Nepriklausomybės paminklas. Vykstant Seinų 
gatve, akį patrauks Lazdijų krašto muziejus. 
Muziejaus pastatas – vienas seniausių miesto 
eksponatų – buvusi Seinų „Žiburio“ gimnazija, 
kuriai vadovavo kunigas, poetas, vertėjas, 
mokytojas Motiejus Gustaitis, dėstė vokiečių 
kalbą ir kūrė poetė Salomėja Nėris. Antrame 
muziejaus aukšte galima pamatyti poetės 
įspaustas pėdas smėlyje, karsto formos 
kambarėlį, kuriame ji gyveno...

Po gražiai sutvarkytą Lazdijų miesto parką 
galima ne tik pasivaikščioti, bet ir gerai įrengtu 
taku riedėti dviračiais, riedučiais ar 
paspirtukais. Takas tęsiasi iki Baltajo ežero.

Kiek toliau nuo Lazdijų miesto, Aštriosios 
Kirsnos kaime, prieš tai susitarus su savininku, 
pasivaikščiosite po Aštriosios Kirsnos dvaro 
sodybą su išskirtinio grožio parku ir net 19 
išlikusių dvaro pastatų. Pavažiavus tolėliau, 
Kybartų kaime įsikūręs Pietų Lietuvos istorijos, 
buities ir akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“ 
po atviru dangumi, kuriame gražiai ir 
kūrybiškai persipina Lazdijų gamtos ir žmonių 
istorijos.

Vykstantys link Lietuvos–Lenkijos pasienio, 
keliautojai pamatys nuorodą „Rokadinis kelias 
„Geležinė uždanga“. Pasirinkę kelionę buvusiu 
rokadiniu (karo, pasieniečių) keliu, galės 
gėrėtis unikaliu Galadusio ežero 
kraštovaizdžiu, aplankyti Europos mišką, 
pamatyti spygliuotos vielos tvoros maketą.  

Veisiejų miestas – lietuviškoji Venecija, iš visų 
pusių apsuptas Ančios ežero.  Veisiejų dvaro 
parke dėmesį patrauks esperanto kalbos 
kūrėjo, XX a. pr. gyvenusio Liudviko Lazario 
Zamenhofo paminklas, senųjų liepų ratas, kelių 
šimtų metų senumo uosis, o aplankyti išlikusį 
dvaro fligelį, kur įsikūrusi Veisiejų regioninio 
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dvaro fligelį, kur įsikūrusi Veisiejų regioninio 
parko direkcija – tiesiog būtina. Vasaros sezonu 
savaitgalio vakarais Ančios ežere trykšta 
grojantis ir šviečiantis fontanas. 

Baltosios Ančios ir Niedos upių santakoje 
įsikūręs Kapčiamiesčio miestelis. 

Čia esančiose senosiose miestelio kapinėse 
ilsisi 1831 m. sukilimo dalyvė kapitonė Emilija 

Pliaterytė, o miesto aikštėje stovi šios karžygės 
atminimui sukurtas paminklas. Dar vieną 
paminklą šiai tautos didvyrei galima pamatyti 
netoli Kapčiamiesčio esančiame Vainežerio 
parke, kur buvusiame Ablomavičių dvare ji 
mirė. Akmens amžiaus gyvenvietė,  atrasta XX 
a. 7 deš. Baltosios Ančios kilpoje, dar vadinama 
Pinčiaragiu ar Palangėle, vilioja nuostabia 
gamta. Tad kviečiame aplankyti Lazdijų kraštą!

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

 VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis 
centras“ teikia nemokamą informaciją apie 
rajono ir šalies turizmo paslaugas. Centre 
galima gauti nemokamų informacinių ir 
turistinių leidinių, įsigyti Lazdijų krašto ir 
lietuviškų suvenyrų, taip pat užsisakyti

ekskursijas po Lazdijų rajono savivaldybės 

lankytinus objektus. Centras teikia

konferencijų salės nuomos ir reklamos lauko 
ekrane paslaugas. Konferencijų salė ir lauko 
ekranas yra VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis 
centras“ padalinyje prie Lietuvos – Lenkijos 
sienos Janaslavo k. 10, Lazdijų sen., Lazdijų r. 
sav.

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“

Adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

Tel. +370 318 66 130

El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.

Pietų pertrauka: 12.00–12.45 val.

GPS: 54.234343, 23.516223 (WGS)

Padalinys prie Lietuvos-Lenkijos sienos

Adresas: Janaslavo k. 10, LT-67170 Lazdijų r. sav.

Tel. +370 318 51 881

El. p. turizmas@lazdijai.lt

Darbo laikas:

I–VII 8.00–20.00 val. 

GPS: 54.176197, 23.480965 (WGS)



              

 Vasario 16-osios minėjimas ir tradicinės ristūnų žirgų lenktynės Lazdijų hipodrome

 Pirmosios vagos šventė Veisiejuose

 Kalniškės mūšio minėjimas

 Tarptautinis menininkų pleneras „Veisiejų pavasaris“

 Akcija „Švarinam Ančią“ 

 Tradicinė tarptautinė šventė „Pasienio fiesta“

 Žygis dviračiais „Mink į priekį“ 

 Vėžliukų išlydėtuvės 

 Pažintinis žygis po Veisiejų regioninį parką

 Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė Rudaminoje

 Oninių šventė prie Prelomčiškės piliakalnio 

 Muzikos festivalis „Metelio banga“ 

 Dviračių žygis „Pavyk saulėlydį“ 

 Teatralizuota mugė „Lazdijų ruduo“

· Orientacinis dviračių žygis „Ten, kur medvarlės šokuoja“

 Lazdijų rajono savivaldybės ūkininkų šventė

 Renginys „Auksinės scenos peteliškės“ 

            Apdovanojimai „Verslo sparnai“
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Vasaris

Balandis

Rugsėjis

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

 Lazdijų krašto muziejus įsikūręs 
viename seniausių Lazdijų miesto pastatų. 
1920-1936 m. čia veikė Seinų „Žiburio“ 
gimnazija. Muziejuje įrengta „Senoji gimnazijos 
klasė“, kurioje pristatoma krašto švietimo 
istorija, o lankytojus pasitinka kunigas 
Motiejus Gustaitis. Muziejus atspindi krašto 
istoriją, čia eksponuojami archeologiniai 
radiniai, senųjų žemėlapių kopijos, įvairūs 
istoriniai dokumentai. Antrame aukšte 
eksponuojama medžiaga apie Salomėją Nėrį. 

Lapkritis

Gruodis

Lazdijų krašto muziejus 

Adresas: Seinų g. 29, Lazdijai
Tel. +370 318 52 726
El. p. muziejininke@lazdijumuziejus.lt
Darbo laikas: II–V 9–17 val., VI 9–15.45 val.
GPS: 54.230013, 23.512761 (WGS)

 Sodyba atspindi XX a. pradžios Dzūkijos 
kaimo buitį. Šis muziejus buvo įkurtas 1970 m. 
Delnicos kaime. Sodybą sudaro: troba, svirnas, 
kluonas, geras tvartas, senasis tvartas ir kalvė. 
Visuose pastatuose veikia senovinių ūkio 
padargų, baldų, namų apyvokos daiktų 
ekspozicijos. Vasaros metu sodyboje vyksta 
etnografinės šventės.  Prie muziejaus veikia 
teatras „Sodžius“.

Etnografinė Prano Dzūko sodyba  

Adresas: Delnicos k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav.
Tel. +370 633 30 628
El. p. etnologas@lazdijumuziejus.lt
Darbo laikas:
II–IV 8–17 val., V–VI 9–15.45 val. 
GPS: 54.357215, 23.468234(WGS)
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Laisvės kovų muziejus  

Lazdijų krašto muziejai 

 Laisvės kovų muziejus pradėtas kurti 
visuomeniniais pagrindais 1992 m. Lazdijų 
rajono tremtinių, partizanų, politinių kalinių ir 
jų artimųjų iniciatyva. Ekspozicija įrengta 
name, kuriame pokario metais buvo įsikūrusi 
Valstybinio saugumo Lazdijų būstinė (KGB). 
Muziejuje surinkti politinių kalinių, tremtinių, 
partizanų, jų ryšininkų,  gyventojų 
prisiminimai, daiktiniai liudijimai apie 
1944–1953 m. laisvės kovas bei Lazdijų krašto 
gyventojų trėmimo ir įkalinimo etapus. Laisvės 
kovas Dainavos apygardos Šarūno rinktinėje 
sovietų okupacijos metais atspindi inovatyvi 
ekspozicija apie Lazdijų krašto kovotojus, jų 
atminimo įamžinimo vietas. 

Ekspozicijoje legendiniam Lietuvos partizanų 
vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui – 

medžiaga, dokumentai, nuotraukos, knygos, 
liudijančios jo didvyrišką auką Lietuvos vardan.

Adresas: Vytauto g. 11, Lazdijai
Tel. +370 633 30 628
El. p. etnologas@lazdijumuziejus.lt
Darbo laikas:
II–IV 9–17 val., V 9–15.45 val.
                                                                 GPS: 54.236342, 23.51187 (WGS)

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus   

 Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės 
muziejus pradėtas kurti 1984 m. Kapčiamiesčio 
vidurinėje mokykloje. 2006 m. tapo Lazdijų 
krašto muziejaus padaliniu, kuriam buvo 
suteiktas Emilijos Pliaterytės pavadinimas. 
Šiuo metu muziejuje veikia keturios 
ekspozicijos. Viena jų skirta 1831 m. sukilimo 
kapitonei Emilijai Pliaterytei. Šiame muziejuje 
galima susipažinti su Kapčiamiesčio istorija 
nuo senovės iki dabar, tremtimi ir rezistencija, 
mokyklos istorija, krašto tradicine kultūra, 
gausu informacijos apie krašto šviesuolius.

Adresas: Taikos g. 11, Kapčiamiestis, Lazdijų r. sav.

Tel.: +370 633 30 102

El. p. odeta.barkauskiene@lazdijumuziejus.lt

Darbo laikas:

II–IV 9–17 val., V–VI 9–15.45 val.

                                                            GPS: 54.004197, 23.660198 (WGS)

Veisiejų krašto muziejus  

Lazdijų krašto muziejai 

 Muziejus įkurtas 1998 m. Jame sukaupta 
Veisiejų mokyklos istoriją atspindinčių 
eksponatų, pasakojančių apie šio krašto 
žmonių tremtį ir kitus krašto istorijos vingius. 
Eksponuojama medžiaga apie gydytoją 
okulistą, tarptautinės esperanto kalbos kūrėją 

Liudviką Lazarį Zamenhofą, kuris 1885 m. 
atvyko dirbti į Veisiejus ir čia baigė kurti 
esperanto kalbą, vargonininką, kompozitorių 
Juozą Neimontą, poetą Sigitą Gedą. 

 Šiame name 1950–1966 m. gyveno 
kunigas, Krikštonių bažnyčios projektuotojas ir 
statytojas, visuomenininkas, švietėjas, 
istorikas Jonas Reitelaitis. Dabar pastate 
veikiančiame J. Reitelaičio memorialiniame 
muziejuje saugomi kunigo asmeniniai daiktai, 
kai kurie jo darbai. Mūrinė Krikštonių Kristaus 

Karaliaus bažnyčia – reikšmingiausias J. 
Reitelaičio kūrinys. Tai vienintelis žinomas 
kunigas, kuris Lietuvos tarpukariu pats 
suprojektavo ir vadovavo bažnyčios statybai. 
Autorius originaliai interpretavo neogotikos 
formas, taip pat panaudojo tuo laikotarpiu 
populiarius tautinio stiliaus elementus. 

Adresas: Vytauto g. 47, Veisiejai

Tel. +370 318 56 535

El. p. veisiejumuziejus@gmail.com

Darbo laikas:

II–IV 9–17 val., V–VI 9–15.45 val.  

                                                            GPS: 54.100903, 23.696807 (WGS)

Jono Reitelaičio namas-muziejus  

foto

Adresas: Balandžių g. 2., Krikštonių k., Noragėlių sen., 
Lazdijų r. sav.
Tel. +370 652 40 894
(lankymas iš anksto susitarus)
                                                             GPS: 54.214364, 23.92363  (WGS)
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Juozo Zdebskio muziejus  

Lazdijų krašto muziejai 

 Šlavantų Viešpaties Apreiškimo 
Švenčiausiai Mergelei Marijai bažnyčioje 
1974–1984 m. klebonavo Juozas Zdebskis 
(1929–1986), žymus XX a. antros pusės 
disidentas, kovotojas už tikinčiųjų teises. 
Kunigo Juozo Zdebskio memorialinė ekspozicija 
įkurta suremontuotoje klebonijoje, kurioje jis 
gyveno. Eksponuojami kunigo liturginiai rūbai, 
asmeniniai daiktai.

Adresas: Gegutės k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.
Tel.: +370 676 19 256; +370 652 77 999
El. p. valliantadeus@gmail.com
(lankymas iš anksto susitarus)

                                                          GPS: 54.164447, 23.642906  (WGS)

Akmenų muziejus „Jotvingių kiemas“    

Adresas: Kybartų k. 5, Būdviečio sen., Lazdijų r. sav.

Tel. +370 615 67 131 (lankymas iš anksto susitarus)

Darbo laikas: I–VII 10–18 val.

                                                              GPS: 54.268047, 23.32979  (WGS)

Lazdijų Nepriklausomybės paminklas  

Lankytinos vietos 

 1930 m. minint Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto 500 metų sukaktį, Lazdijų 
miesto centre, turgaus aikštėje, Šaulių 
sąjungos iniciatyva, už miesto ir apylinkės 

gyventojų suaukotas lėšas pastatytas 
Nepriklausomybės paminklas žuvusiems už 
Lietuvos nepriklausomybę. Paminklo autorius 
iki šiol nežinomas. Centrinė aikštė tapo 
reprezentacine, čia vykdavo oficialūs Lietuvos 
švenčių minėjimai. 1940 m. atėjus sovietų 
valdžiai, buvo niokojama viskas, kas susiję su 
Lietuvos laisve. Iki Antrojo pasaulinio karo 
paminklo nugriauti nesuspėjo. Tačiau jis buvo 
nugriautas pasibaigus karui. 1990 m. 
paminklas atstatytas ir iškilmingai atidengtas. 
Paminklo originalo liekanos šiuo metu 
eksponuojamos Lazdijų krašto muziejaus 
kieme.

Adresas: Nepriklausomybės aikštė, Lazdijai

                                                            GPS:  54.234051, 23.515918  (WGS)

 Po Molotovo – Ribentropo pakto 
pasirašymo 1940 m. vasarą aneksuotos Baltijos 
valstybės. Sovietai pradėjo organizuoti 
Lietuvos–Lenkijos pasienio apsaugą: statė 
užtvarus, pradėtos kurti pasieniečių užkardos 
visame 104 km ruože. Tačiau prasidėjęs karas 
su Vokietija darbus nutraukė. 1944 m. 

pasirašius Sovietų ir Lenkijos sienų sutartį, 
buvusią Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos liniją 
pakeitė geležinė „aukšta spygliuota viela 
aptverta siena“ – Lenkijos ir SSRS siena. 
Lietuvai rengiantis stoti į ES, spygliuotos vielos 
siena – elektrosignalizacinė sistema – buvo 
išmontuota.

Šiuo metu spygliuotos vielos tvoros maketą 
gali apžiūrėti turistai, keliaujantys anksčiau 
paprastiems gyventojams neprieinamu 
rokadiniu pasieniečių keliu. 

Pasienio rokadinis kelias „Geležinė uždanga”   

Adresas: Galadusio g., Ūdininkų k., Lazdijų sen., 
Lazdijų r. sav.
                                                              GPS: 54.178015, 23.455681 (WGS)

Nuošaliame Kybartų kaime, Lietuvos – 
Lenkijos pasienyje, karininko Donato 
Mazurkevičiaus įkurtame muziejuje po atviru 
dangumi nemažą dalį „Jotvingių kiemo“ 
ekspozicijos sudaro gamtos paveldas. Visų 
pirma tai akmenys, suvežti iš aplinkinių laukų 
bei tolimesnių vietovių, neretai – labai įstabių 
formų. Gražiai ir kūrybiškai persipina Lazdijų 
gamtos ir žmonių istorijos. Greta unikalių 
gamtos kūrinių čia savo vietą rado šio krašto istorijos simboliai – karo laikų sviedinių tūtos, 

etnografiniai buities reikmenys, nuo valstybės 
sienos atgabenti jau nebenaudojami pasienio 
stulpai, atspindintys epochos peripetijas ir 
skaudžią praeitį. Didžiąją „Jotvingių kiemo“ 
ekspozicijos dalį sudaro senieji šio krašto 
žmonių buities reikmenys ir padargai.
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Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta  

Bestraigiškės miške atstatytas 
autentiškas toje vietoje buvęs partizanų 
bunkeris. Tai relikvinė vieta, menanti mūsų 
šalies kovų už laisvę istoriją. Bunkeris yra 
tiksliai toje vietoje, kurioje 1951 m. rugsėjo 27 d. 
NKVD pasaloje buvo nužudyti šeši Lietuvos 
rezistencinės pasipriešinimo kovos partizanai. 
Šis bunkeris įtrauktas į valstybės saugotinų 
istorinės atminties vietų sąrašą.

Adresas: Bestraigiškės miškas, Seirijų sen., Lazdijų r. sav.   
                                                           GPS: 54.180002,  23.771809 (WGS)

Paminklas Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Lazdijų miesto centre priešais Šv. Onos 
bažnyčią pastatytas paminklas LLKS gynybos 
pajėgų vadui generolui Adolfui Ramanauskui-
Vanagui jo vardu pavadintoje aikštėje.

Gimęs Jungtinėse Amerikos Valstijose, 
A. Ramanauskas-Vanagas su tėvais grįžo į 
Lietuvą. Šeima įsikūrė Seinų apskrities 
Rudaminos valsčiaus Bielėnų kaime. Mokėsi 
Galinių pradžios mokykloje, Seinų „Žiburio“ 
gimnazijoje Lazdijuose.

Skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas 
paminklas A. Ramanauskui-Vanagui buvo 
pastatytas Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro lėšomis.

Adresas: Adolfo Ramanausko-Vanago aikštė, Lazdijai

                                                             GPS: 54.235709, 23.514372 (WGS)

Adolfo Ramanausko-Vanago tėviškė  

Lankytinos vietos 

 1921 m. grįžę iš JAV į Lietuvą, Liudvikas 
Ramanauskas su žmona Elena Jovaišyte-
Ramanauskiene įsikūrė Bielėnų kaime, 
Rudaminos valsčiuje, Seinų apskrityje. 
Liudvikas ir Elena Ramanauskai augino tris 

vaikus: Adolfas buvo vyriausias, gimęs Niu 
Briteno mieste JAV, dukra Aldona ir sūnus 
Albinas gimė jau Lietuvoje.

Iki šių dienų sodybos namo vietoje yra išlikę 
stambių akmenų pamatai. Partizanų vadui A. 
Ramanauskui-Vanagui atminti 2016 m. buvo 
atidengtas ąžuolinis stogastulpis, įrengtas 
priėjimo takelis.

Adresas: Bielėnų k., Būdviečio sen, Lazdijų r. sav.

                                                             GPS: 54.249533, 23.356042 (WGS)

 Kalniškės mūšis įvyko 1945 m. gegužės 
16 d. Tai vienas didžiausių ir nuožmiausių 
lietuvių rezistencinės kovos mūšių. Mūšyje 
prieš kelis kartus gausesnes NKVD 

kariuomenės 220 pasienio pulko pajėgas 
kovojo apie 60–100 Lietuvos partizanų. Mūšyje 
žuvo 44 partizanai. Kalniškės mūšio vietoje 
1990-siais pastatytas paminklas žuvusiems 
partizanams atminti.

Kalniškės mūšio vieta    

Adresas: Kalniškės miškas, Šeštokų sen., Lazdijų r. sav.
                                                             GPS: 54.339812, 23.549906 (WGS)

Lankytinos vietos 
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Ančios ežero pusiasalyje yra 
respublikinės reikšmės archeologinis 
paminklas – senoviniai gynybiniai įtvirtinimai, 
dar vadinami „Okopkomis“. Tai 5-6 m aukščio 
pylimas, žiedu juosiantis trapecijos formos 
aikštelę. Vainežerio gynybinis įtvirtinimas 
minimas ir Justinavos vardu, kadangi netoliese 
būta Justinavo dvaro. Manoma, kad šie 
gynybiniai įtvirtinimai buvo įrengti dvarininkų 
XV–XVIII amžiuje ir naudojami karo su Švedija ir 
Rusija metais (1701–1721). Tuo metu tokie 
gynybiniai įtvirtinimai buvo įrengiami netoli 
dvarų. Vietos gyventojai pasakojo, kad 1812 m. 
šiame kalne buvę prancūzų apkasai – 
„okopkos” ir dėl to jis vadinamas „Okopkos 
kalnu”. 1863 m. čia slapstėsi sukilėliai. 1935 m. 
rugsėjo 15 d. Kapčiamiesčio nuovados 

viršininko užpildytoje anketoje nurodoma, kad 
vietomis matosi plytų mūro pamatai ir vienoje 
vietoje būta rūsio.

12

Paminklai Emilijai Pliaterytei Kapčiamiestyje ir Vainežeryje  

Kapčiamiesčio centre paminklą 1831 m. 
sukilimo dalyvei kapitonei Emilijai Pliaterytei 
sukūrė skulptorius Antanas Abrulevičius. 
Nacionaline didvyre laikoma Lietuvoje, 
Lenkijoje ir Baltarusijoje. Narsiai kovėsi už 
Lietuvą ir jos laisvę, pasižymėjo svarbiausiuose 
1831 m. sukilimo mūšiuose. Sukilėlių armijai 
pralaimint mūšius su reguliaria caro armija, E. 
Pliaterytė kartu su draugais nusprendė 
trauktis link Varšuvos ir ten toliau vadovauti 
sukilimui. Kelyje persišaldė ir susirgo, galėjo 
būti ir sužeista. Buvo slaugoma Vainežeryje, 
Justinavo dvare, tačiau 1831 m. gruodžio 23 d. 
mirė. Palaidota senosiose Kapčiamiesčio 
kapinėse. Vainežerio parke 2008 m. pastatyta 

Evaldo Paužos sukurta besimeldžiančios 
Emilijos skulptūra.
Adresas: Kapčiamiesčio centrinė aikštė, Kapčiamiestis    
                                                            GPS: 54.003194, 23.656307 (WGS)
Adresas: Vainežerio k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav.
                                                             GPS: 54.073825, 23.668111 (WGS)

Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia   

Lankytinos vietos 

 Dabartinė mūrinė bažnyčia pastatyta 
1817 m. Tai pereinamųjų iš baroko į klasicizmą 
formų architektūros paminklas – vienintelis 
toks stilių persipynimo atvejis Lietuvoje. Nors ir 
be bokštų, tačiau įspūdingo dydžio Veisiejų 
bažnyčia vadinama Dzūkijos katedra. 

Bažnyčios interjerą su penkiais altoriais puošia 
didikų Marijos ir Tado Oginskių epitafijos. 
Rūsyje įrengta bažnyčios fundatorių – 
kunigaikščių Marijos ir Tado Oginskių, Mato 
Žynevo ir Viktorijos Oginskaitės-Žynevienės 
kripta. Šalia bažnyčios, šventoriaus kampe, 
stovi medinė varpinė. Joje kabantis varpas 
datuojamas apie 1650 m. Bažnyčioje nuolat 
veikia Šv. Jurgio skulptūrų ekspozicija. 
Sakoma, kad Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčia 
matoma 10 km atstumu nuo Veisiejų.

Adresas:  Vytauto g. 37, Veisiejai

                                                            GPS:  54.101489, 23.694853 (WGS)

 Bažnyčios projektą 1926 m. sudarė ir 
statybai vadovavo klebonas, žinomas istorikas, 
kraštotyrininkas Jonas Reitelaitis (1884–1966). 
Tai vienintelis žinomas kunigas, kuris Lietuvos 
tarpukariu suprojektavo ir vadovavo bažnyčios 
statybai. Kad būtų patvirtintas projektas, jį 
turėjo pasirašyti diplomuotas architektas. 
Savo parašą sutiko padėti Vytautas Žemkalnis. 
Galbūt jis projektą kiek pakoregavo. 

Bažnyčia – unikalios architektūros sakralinis 
pastatas, netradicinė, savito plano, neįprastos 
fasado proporcijos, neogotikinių elementų. 
Unikali statinio plastika sukurta siejant 
liaudies ir profesionalios architektūros 
tendencijas. Autorius originaliai interpretavo 
neogotikos formas ir panaudojo tuo laikotarpiu 
populiarius tautinio stiliaus elementus. 
Bažnyčios viduje – kuklus, be puošybos didysis 
altorius. Bažnyčia didelė ir labai jauki. Atrodo 
lyg išnyranti iš žemės su dviem dideliais 
bokštais frontone ir mažu bokšteliu gale, 
priešais zakristiją. Viename iš didžiųjų bokštų 
yra varpinė. 153 kilogramus sveriantį varpą 
nupirko kaimo jaunimas. Krikštonių bažnyčios 
šventoriuje palaidotas J. Reitelaitis.

Adresas: Balandžių g. 4, Krikštonių k., Noragėlių sen.,
Lazdijų r. sav.
                                                             GPS: 54.214948, 23.923492 (WGS)

Lankytinos vietos 

Gynybiniai įtvirtinimai, vadinami „Okopkomis“

Adresas:  Vainežerio k., Kapčiamiesčio sen., Lazdijų r. sav.

                                                               GPS:  54.073823, 23.66816 (WGS)

Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia



1895–1899 m. carinė Rusija nutiesė 
lanko pavidalo Varėnos-Alytaus-Simno-
Šeštokų-Augustavo-Gardino geležinkelį, kuris 
didėjant Prūsijos karinei galiai turėjo svarbią 
strateginę reikšmę. Šeštokuose yra 
geležinkelio stotis, kurioje susieina dvi – 1435 
mm ir 1520 mm pločio – geležinkelio vėžės, 
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Lazdijų Šv. Onos bažnyčia

Remiantis istoriniais šaltiniais galima 
teigti, jog ši neobaroko stiliaus bažnyčia, 
pastatyta buvusiose kapinėse, yra jau šeštoji. 
1895 m. kunigo Liudviko Adomaičio rūpesčiu, 
parapijiečių lėšomis ir parama, pagal Felikso 
Lipskio projektą pastatytą šventovę 
konsekravo Seinų vyskupas, poemos „Anykščių 
šilelis“ autorius Antanas Baranauskas. 
Bažnyčiai buvo suteiktas Šv. Onos titulas. 
Bažnyčioje sumontuoti garsaus lietuvių 
meistro Jono Garalevičiaus pagaminti 
vargonai.

Adresas: Dainavos g. 2, Lazdijai
                                                             GPS:  54.235777, 23.51341   (WGS)

Rudaminos piliakalnis su gyvenviete   

Lankytinos vietos 

 Mindaugas buvo karūnuotas karaliumi. 
Spėjama, kad pilį kryžiuočiai sunaikino 1381 m., 
kai šturmui buvo panaudotos paraku 
šaudančios bombardos.

Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu 
ir yra šalia kelio Verstaminai–Teizai. Įrengtas 
atskiroje stačiais 4–5 m aukščio šlaitais 
kalvoje, aikštelė apvali, apie 25 m skersmens, 
Pasakojama, kad piliakalnyje palaidotas 
kunigaikštis Šarūnas. Pasak legendos, Giraitės 
piliakalnį supylę karžygiai, žemę sunešę savo 
kepurėmis, kalno viduje padarę rūsį ir jame 
palaidoję kunigaikštį Šarūną. Įėjimą į rūsį 
užvertę didžiuliu akmeniu, kuris tebestovi iki 
šių dienų. Piliakalnis apaugęs retomis pušimis. 
1998 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu paskelbtas kultūros paminklu.

Lankytinos vietos 

Giraitės piliakalnis     

Adresas: Giraitės k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav. 

                                                          GPS:  54.273639, 23.598788  (WGS)

Adresas:  Rudaminos mstl., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.

                                                            GPS:  54.282538, 23.441151  (WGS)

Šlavantų piliakalnis su gyvenviete   

 Šlavantų piliakalnis išsidėstęs jotvingių 
žemėse, vakariniame Šlavanto ežero krante 
esančioje kalvoje su stačiais, iki 1,5 m aukščio 
šlaitais. Iš pietų piliakalnį supa bevardis 

siauras upelis, iš rytų juosia ežero slėnis, o iš 
šiaurės ir vakarų – žemesni laukai. Piliakalnio 
pietvakarinėje papėdėje ir kitame bevardžio 
upelio krante buvo senovės gyvenvietė. Joje 
aptiktų žiestų bei lipdytų puodų grublėtu 
paviršiumi šukės rodo, kad gyvenvietėje, kaip ir 
piliakalnyje, buvo gyvenama I 
tūkstantmetyje–II tūkstantmečio pradžioje. 
Šlavantų piliakalnio šlaituose auga skroblynas 
su retų augalų – vaistinių kietagrūdžių 
augimvietėmis.

Adresas:  Šlavantų k., Šlavantų sen., Lazdijų r. sav.

                                                              GPS:  54.158693, 23.64936  (WGS)

Rudaminos piliakalnis su gyvenviete      

Piliakalnis – vienas žymiausių 
Užnemunėje gyvenusių jotvingių paminklų. 
Gynybiniams tikslams piliakalnis naudotas 
V–XIV a., įrengtas per 4 kartus  poledynmečiu 
susiformavusioje kalvoje, kurios aukštis virš 
jūros lygio 198 m, plotis 60 m, ilgis 83 m. 

Ankstyvąją įtvirtintą gyvenvietę saugojo 
kalvos kraštu atitverta medinė tvora. Virš 
pylimo kilo mediniai gynybiniai įtvirtinimai. Ant 
piliakalnio 1240 m. buvo pastatyta viena 
galingiausių jotvingių pilių – kunigaikščio 
Ringaudo pilis. Pasak legendos, pilyje 

Šeštokų geležinkelio stoties pastatų kompleksas     



 Centras įkurtas 2014 m., įgyvendinant 
projektą „Kompleksinė turizmo plėtra 
Lietuvos–Lenkijos pasienyje“ pagal Europos 
teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir

Lenkijos bendradarbiavimo per sieną 
programą. Projektą iš dalies finansavo ES 

Europos regioninės plėtros fondas. Šis centras 
sukurtas siekiant supažindinti visuomenę su 
tradiciniais Dzūkijos krašto amatais ir jų 
puoselėtojais, mokyti ar mokytis vietos 
tradicinių amatų. Čia vyksta edukaciniai 
užsiėmimai įvairioms bendruomenių grupėms, 
jaunimui ir Lietuvos–Lenkijos pasienio regioną 
lankantiems turistams. Daug dėmesio skiriama 
kulinarinio paveldo, medžio drožybos, 
kalvystės, juostų audimo, keramikos amatų 
plėtrai.
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 Kapčiamiesčio akmens amžiaus 
senovės gyvenvietė, žmonių vadinama 
„Pinčiaragiu“ ar „Palangėle“ yra už 2 km į 
pietus nuo miestelio, Baltosios Ančios upės 

kilpoje, dešiniajame krante. Žvalgomųjų 
archeologijos tyrimų metu čia rasta titnaginių 
strėlių antgalių, skelčių, nuoskalų, lipdytos 
keramikos, puoštos įspaudėliais ir įraižomis, 
šukių. Senovės gyvenvietės teritorijoje įrengta 
turizmo infrastruktūra: lauko baldai, 
informacinis stendas, automobilių stovėjimo 
aikštelė, valčių prieplauka, laiptai.

Lankytinos vietos 

Adresas: Kapčiamiesčio k., Kapčiamiesčio sen. Lazdijų r. 
sav.
 53.985902, 23.658075 (WGS)                                                           GPS: 

Lankytinos vietos 

Kapčiamiesčio senovės gyvenvietė, vadinama „Pinčiaragiu“

degintinis kapinynas. Pylimas supiltas per 2 
kartus. Pirmas pylimas buvo 1,6 m aukščio, 
viršuje grįstas akmenimis. Paaukštintas 

pylimas išorėje sutvirtintas moliu, akmenimis.

Adresas: Paveisininkų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.
                                                             GPS: 54.075081, 23.607165 (WGS)

Paveisininkų piliakalnis su gyvenviete

todėl miestelis yra svarbus tranzitinis taškas 
tarp Baltijos valstybių ir į vakarus esančių 
Europos Sąjungos šalių. Šeštokų geležinkelio 
stotis pastatyta caro laikais 1898 m. šalia tuo 
metu stovėjusio dvaro. Stoties pastatą 
suprojektavo ir statybas prižiūrėjo inžinierius 
Aleksandras Gasketas. Vėliau pastatyti 
sandėliai, butai tarnautojams, čia ir šiandien 
dar gyvena žmonės. Iš Šeštokų geležinkelio 
stoties 1941 m. birželio 14-ąją buvo pradėti 
tremti į Sibirą šviesiausi Lietuvos žmonės, taip 

pat iš tos pačios stoties 1941-aisiais žydų 
tautybės žmonės buvo išvaryti link Kalvarijos, 
kur pasitiko tragišką savo likimą.

Lietuvos tremtiniams pagerbti 
skverelyje prie geležinkelio stoties pastatytas 
kryžius ir paminklas. Atkūrus Lietuvos 
nepriklausomybę Šeštokai tapo Lietuvos 
vartais į Europą. Stotis yra valstybės saugomas 
nekilnojamojo kultūros paveldo objektas.

Šeštokų geležinkelio stoties pastatų kompleksas

Adresas:  Sodų g. 13, Šeštokai, Lazdijų r. sav.

                                                                  GPS:  54.361288, 23.4441 (WGS)

Prelomčiškės piliakalnis su gyvenviete

Piliakalnis – XIII amžiuje čia gyvenusių 
jotvingių palikimas. Tai vienas didžiausių ir 
įspūdingiausių Metelių regioniniame parke 
esančių piliakalnių. Piliakalnis stūkso 
vakariniame Dusios ežero krante. Piliakalnio 
papėdėje buvo didelė jotvingių gyvenvietė, o ant 
piliakalnio stovėjusi gerai įtvirtinta medinė 
pilis. Nuo Prelomčiškės piliakalnio atsiveria 
įspūdinga panorama į Dusios ežerą. Prie 
piliakalnio kasmet liepos mėnesį vyksta Oninių 
šventė. Adresas: Prelomciškės k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav.

                                                        GPS:  54.312505, 23.655002   (WGS)

Piliakalnis įrengtas Veisiejo ežero 
pusiasalyje esančios atskiros kalvos viršūnėje.

Kalvą juosia ežeras ir pelkė, čia matyti 
piliakalnio viršutinė, gynybinė ir apatinė 
gyvenvietės dalys, vaizdas į ežerą ir kitą 
krantą. 

Archeologinių tyrimų metu nustatyta, 
kad kalvoje, prieš įrengiant piliakalnį, buvo 

Paveisininkų piliakalnis su gyvenviete

Rudaminos tradicinių amatų centras

Adresas: Karaliaus Mindaugo g. 14, Rudamina, Lazdijų 
sen., Lazdijų r. sav.
Tel. +370 318 51 762                 
                                                              GPS: 54.287727, 23.453873 (WGS)
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Aštriosios Kirsnos dvaras

Aštriosios Kirsnos dvaro ansamblis 
išsiskiria itin originalia reprezentacinės ir 
ūkinės – gamybinės dalių kompozicija, 
minimas jau nuo XVI a. Bėgant laikui dvaras ėjo 
iš rankų į rankas, kol 1755 m. atiteko J. T. 
Karengai. XIX a. vid. dvaras tapo Gavronskių 
giminės nuosavybe. Dvaro ansamblį sudarė 19 
statinių ir parkas. Išlikę neoklasicistinio 
stiliaus rūmai buvo dviejų aukštų su keturiomis 
kolonomis, ornamentuotais langais ir durimis. 
Tuo metu dvare veikė plytinė, spirito gamykla, 
kalkinė, malūnas, lentpjūvė. Vykdant 1922 m. 
žemės reformą, dvaras buvo išparceliuotas. 
1927 m. Aštriosios Kirsnos dvare buvo įsteigta 
žemesnioji žemės ūkio mokykla. 1940 m. 
sovietinė valdžia nacionalizavo dvarą, o 1945 
m. XIX a. II pusės neoklasicistiniuose dvaro 
rūmuose įsikūrė Aštriosios Kirsnos tarybinio 
ūkio administracija. Parke suformuota keletas 
nedidelių piltinių kalvelių, kad geriau galima 
būtų apžvelgti aplinką. Taip pat buvo iškasti 

keli grioviai-kanalai, jungiantys didžiulę 
tvenkinių sistemą. Dvaras yra saugomas 
kultūros paveldo objektas, priklauso privačiam 
asmeniui. Veikia žirgynas, teikiantis 
pramoginio ir profesionalaus jodinėjimo 
paslaugas, edukacines programas, fotosesijas 
su žirgais.
Adresas: Žvejų g. 11, Aštrios Kirsnos k., Būdviečio sen., 
Lazdijų r. sav.
Tel. +370 686 11 737
(lankymas iš anksto susitarus)
                                                          GPS:  54.304323, 23.391577   (WGS)

Veisiejų dvaro fligelis  

Lankytinos vietos 

 savininkas Lietuvos didysis etmonas Mykolas 
Masalskis užbaigė U raidės formos 
reprezentacinius rūmus, pristatydamas du 
fligelius. Iš kažkada prašmatnaus dvaro išliko 
vienintelis fligelis – vieno aukšto tinkuotas 
mūrinis statinys.  2014 m. už ES struktūrinių 
fondų lėšas sutvarkytame Veisiejų dvaro 

vieninteliame išlikusiame fligelyje įsikūrė 
Veisiejų regioninio parko lankytojų centras ir 
parko direkcija.

Lankytinos vietos 

Veisiejų dvaro užuomazgos siekia 1501 
m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis 
Aleksandras šias žemes padovanojo 
Glinskiams. 1613 m. Veisiejų šeimininkais tapo 
Radvilos. 1733 m. dvarą nusipirko Teodoras 
Masalskis, vėliau dvarą valdė jo sūnūs Andrius 
ir Stanislovas. Dvaro sodybą, kurios fragmentai 
išliko iki mūsų dienų, kūrė Lietuvos didysis 
etmonas Mykolas Juozapas Masalskis, kuris 
buvo vedęs Prancišką Oginskaitę. Jų šeimoje 
gimė būsimasis Vilniaus vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis. 1743–1745 metais Veisiejų  

Veisiejų dvaro fligelis

Adresas:  Santarvės g. 9, Veisiejai, Lazdijų r. sav.

Tel. +370 318 56 234
 El. p. lankytojucentras.vrpd@gmail.com
Darbo laikas: I-V 8-17 val.  
                                                          GPS:  54.100017, 23.692852  (WGS)

Būdviečio svirnas.   

 Būdviečio svirnas pastatytas 1803 m. iš 
maumedžio medienos. Pastatas didelio 
stačiakampio tūrio, dviejų aukštų, su dvišlaičiu 
stogu. Pagrindiniame fasade įrengtas maišų 
pakėlimo mechanizmas. Svirnas nėra 
tradicinio plano: pagrindinis įėjimas su 
priesvirniu, paremtu šešiomis kolonomis. 
Vidaus erdvė nesudalyta jokiomis pertvaromis. 
Viduryje įrengti laiptai į antrą ir į pastogės 
aukštą, kur yralikęs maišų kėlimo įrenginys. 
Svirnas labai tvarkingai pastatytas: sienos 
apkaltos stačiomis lentomis, kurios prie sienų 
pritvirtintos storomis kalvio darbo vinimis. 
Svirnas stovi ant aukšto akmenų pamato. 

Abiejų aukštų plokštumas skaido mažų 
langelių juostos. Langeliai būdavo uždaromi 
langinėmis. Vidaus erdvėje išsiskiria kolonos, 
kurios atskirdavo aruodus. Retas dviaukštis 
svirnas – lietuvių liaudies architektūros 
unikalus statinys, architektūros paminklas, 
vertingas lietuvių liaudies medinės 
architektūros pavyzdys, įdomus savo išorės bei 
vidaus konstrukcijomis. Tai nekilnojamoji 
kultūros vertybė, saugoma Lietuvos 
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių 
apsaugos įstatymo. Savininkas – Būdviečio 
Jėzaus Nazariečio bažnyčia.

Adresas:  Liepų g. 6, Būdviečio k., Būdviečio sen.,

Lazdijų r. sav. 

                                                            GPS:  54.288603, 23.330241 (WGS)
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Vienu kilometru į pietryčius nuo Veisiejų 
miestelio nutolusiame Kailinių kaime, Snaigyno 
ežero šiaurės vakarinėje dalyje, stovi 15 metrų 
aukščio Veisiejų regioninio parko apžvalgos 
bokštas apžvalgos bokštas. Nuo jo atsiveria ne 
tik Snaigyno ežero grožis su visomis trimis jo 
salomis, bet ir Veisiejų panorama. Šį bokštą 
pavyko pastatyti vos per šešias savaites iš 25 
tonas sveriančių metalo konstrukcijų. Jo 
geometrija paprastesnė, tačiau architektūra 
išskirtinė: jis primena taurę, kurią juosiantys 
sraigtiniai laiptai pakelia į apžvalgos aikštelę. 
Vizualiai lengvos ir neapkrautos konstrukcijos 
suteikia statiniui grakštumo, lengvumo. 

Grojantis fontanas Veisiejuose

Veisiejų miestas įsikūręs Ančios ežero 
pusiasalyje. Miesto teritorija – urbanistinis 
draustinis. Prie puikiai sutvarkyto Veisiejų 
miesto parko Ančios ežere įrengtas vienintelis 
Lietuvoje fontanas su šviesos ir garso 
instaliacija. Įrengtas 2008 metų rudenį, 
įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų finansuotą Lazdijų rajono savivaldybės 
projektą „Didžiausią įtaką aktyvaus turizmo 
verslo plėtrai turinčių viešųjų turizmo objektų 
Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas“, 
kurio bendra vertė – apie 3,8 mln. litų. Šio 
projekto metu buvo sutvarkyta Veisiejų parke 
esančio stadiono infrastruktūra, pastatyta 
nauja lauko estrada, pėsčiųjų ir dviračių 
pažintiniai takai Veisiejų miesto centre. Veisiejų 
fontanas buvo pirmasis toks šalyje, kuris nuo 

pat savo pastatymo traukė tūkstančius žiūrovų 
iš visos Lietuvos ir užsienio valstybių. 

Adresas: Veisiejų miesto parkas, Veisiejai, Lazdijų r. sav.
Darbo laikas: birželio – rugsėjo mėn., V–VI 21.30–23.30 val.). 
Programa nemokama.
                                                            GPS: 54.098421, 23.693834 (WGS)

Metelių apžvalgos bokštas    

Lankytinos vietos  

 Tarp Dusios ir Metelio ežerų, pietinėje 
Metelių kaimo dalyje, įrengtas 15 metrų Metelių 
regioninio parko apžvalgos bokštas, kurį 
suprojektavo architektas A. Gudelis. Metalines 
konstrukcijas apjuosus medinėmis sijomis 
statiniui puikiausiai pavyko įsilieti į nuostabų 
Metelių regioninio parko kraštovaizdį. Nuo 15 
metrų aukščio apžvalgos bokšto atsiveria 
Metelio ežero, Metelių kaimo, Kemsinės pievos 
panorama ir siauras Dusios ežero ruožas. Kitoje 
ežero pusėje stūkso Papėčių piliakalnis. Nuo 
bokšto patogu stebėti ežere plaukiojančius 
paukščius.

Adresas:  Seirijų g. 1A, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.

                                                               GPS:  54.29559, 23.742705 (WGS)

Lankytinos vietos 

Veisiejų apžvalgos bokštas 

Adresas:  Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.

                                                          GPS:  54.101327, 23.722104   (WGS)

 Lazdijuose esantis hipodromas jau 
daugiau kaip 50 metų yra vienas pagrindinių 
Lietuvos turizmo traukos centrų, į kurį renkasi 
ne tik Lietuvos gyventojai, bet ir svečiai iš 
kaimyninių bei užsienio šalių. Lazdijų rajono 
savivaldybės iniciatyva, investavus daugiau 
kaip 3 mln. ES Regioninės plėtros fondo lėšų, 
Lazdijų hipodromas buvo modernizuotas ir 

pritaikytas kompleksiniam turizmo paslaugų 
teikimui ir atitinka visus techninius 
reikalavimus, keliamus tarptautinėms ristūnų 
žirgų lenktynėms organizuoti. Čia įrengta 500 
vietų žiūrovų tribūna, skirta patogiam 
vykstančių renginių stebėjimui, stoginė 
žirgams, pagalbinės patalpos, atnaujinti žirgų 
bėgimo (trasos ilgis 1400 m) ir pėsčiųjų takai, 
teisėjų bokštelis. Hipodromo komplekse 
įrengtas geoterminis šildymas, vandentiekio ir 
nuotekų, lietaus kanalizacijos tinklai, 
sutvarkytos automobilių stovėjimo aikštelės, 
aptverta 134 000 m bendra hipodromo 
teritorija.

Adresas: Buktos k. 2, Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.
                                                            GPS: 53.985902, 23.658075 (WGS)

Lazdijų hipodromas
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 Metelių regioninis parkas (bendras 
plotas 15300 ha) – didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų  
dubumos kraštovaizdžio parkas: Dusią, Metelį ir 
Obeliją supa smėlingos paežerių kopos ir 
pelkutės, iš pietų pusės juosia įspūdingos 
aukštų kalvų virtinės. Nuostabi šio 
kraštovaizdžio panorama, ežerų platybės 
atsiveria nuo Žagarių kalvų, nuo Prelomčiškės 
piliakalnio. Šiame regioniniame parke daug 
unikalių gamtos vertybių. Čia gyvena ypač reti, 
Europoje saugomi baliniai vėžliai – regioninio 
parko simbolis. Vieninteliame Lietuvoje Trako 
miške auga bekotis ąžuolas. Didieji ežerai 
atgyja rudeninių migracijų metu. Paukščių 
stebėtojai regioniniame parke turėtų 
apsilankyti pavasarinės ir rudeninės vandens 
paukščių migracijos metu.

Turiningai laiką gali praleisti tiek gamtos 
stebėtojai, tiek dviračių ar vandens sporto 
mėgėjai. Aplink Dusios ir Metelio ežerus 
nužymėti dviračių maršrutai, įrengti 2 pėsčiųjų 
pažintiniai takai. Dusios ir Metelio ežerų 
pakrantėse gausu privačių stovyklaviečių ir 
kaimo turizmo sodybų. Poilsiautojai šiuos 
ežerus pamėgo dėl lėtai gilėjančios 
priekrantės ir smėlėtų pakrančių. Dusios ežerą 

gausiai lanko burlenčių ir jėgos aitvarų 
mėgėjai. Pietinėje Dusios ežero pakrantėje 
įsikūręs Metelių regioninio parko lankytojų 
centras, kuriame veiklos ras tiek vaikai, tiek 
suaugusieji. Ekspozicijoje išradingai 
pristatomas apylinkėse gyvenančių Lietuvoje 
retų balinių vėžlių gyvenimas ir Metelių krašto 
istorija. Direkcijos specialistai pagal 
išankstinius užsakymus veda ekskursijas ir 
edukacinius užsiėmimus.
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Metelių regioninis parkas Veisiejų regioninio parkas     

Regioniniai parkai Regioniniai parkai 

Adresas: Seirijų g. 2, Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.
Tel.: +370 601 55 716; +370 318 43 649
El. p. arturas.peckys@meteliuparkas.lt
Darbo laikas nuo spalio 1 d. iki birželio 14 d.:
I–IV 10.00–17.00 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
V 10.00–15.45 (pietų pertrauka 12.00 – 12.45)
VI 10.00–17.00 (pietų pertrauka 13.00–13.30)
Darbo laikas nuo birželio 15 d. iki rugsėjo 30 d.:
I–IV 10.00–17.00 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
V 10.00–15.45 (pietų pertrauka 12.00–12.45)
VI–VII 10.00–17.00 (pietų pertrauka 13.00–13.30)
Valstybinių švenčių dienomis lankytojų centras nedirba.
                                                             GPS: 54.101288, 23.694978 (WGS)

Veisiejų regioninio parko plotas 
–12259,12 ha. 

Didžiausi ežerai – Ančia, Snaigynas, 
Šlavantas, Verniejus. Dauguma ežerų  turi 
sudėtingą kranto liniją, raižytą dugną, vingiuoti 
kaip upės. Unikalus gamtos kampelis yra tarp 
Šlavantėlio ir Liūnelio ežerų. Tokios retųjų rūšių 
ir bendrijų įvairovės nedideliame plote niekur 
kitur Lietuvoje nėra. Natūralūs upeliai – 
svarbios ūdrų gyvenamosios ir migracijų 
vietos. Prie Ančios ežero yra 18 a. sodintas 
parkas. Ringėliškės botaniniame zologiniame 
draustinyje auga brandūs miškai, peri 
vapsvaėdžiai, ereliai rėksniai. Regioniniame 
parke vertingos medvarlių ir balinių vėžlių 
populiacijos.  Trys piliakalniai: mišku apaugęs 
Mėčiūnų piliakalnis, lengviausiai pasiekiamas 
Ančios ežeru; Šlavanto piliakalnis, su jo 
šlaituose augančiu skroblynu bei labai retų 
augalų – vaistinių kietagrūdžių augaviete ir 
Vainežerio piliakalnis – senovės gynybiniai 
įtvirtinimai, vietinių žmonių vadinamas 
„Okopka“. 

Poilsiui skirtas Šlavanto ir Šlavantėlio 
tarpuežeris su Šlavantėlio ežeru, šiaurės 
vakarinė ir pietinė Verniejaus pakrantė, 

šiaurinė Ančios dalis ir Snaigyno ežero 
pakrantės. Karštą vasaros dieną smagu 
išsimaudyti regioninio parko ežeruose, 
turinčiuose nuolaidų smėlėtą dugną. 
Miškingame ir ežeringame pietvakarių 
Lietuvos pakraštyje esantis regioninis parkas – 
daugelio aplinkinių ir tolimesnių miestų 
gyventojų poilsio vieta. Sausumos kelionių 
mėgėjams rekomenduojama pasivaikščioti 
pažintiniais takais, kurių bendras ilgis 5,3 km. 
Vandens kelionių mėgėjams tikras malonumas 
keliauti baidarėmis ir valtimis protakomis 
susijungiančiais Veisiejų ežerais. Snaigyno 
ežere prasideda 30 km ilgio valčių maršrutas 
devyniais ežerais ir juos jungiančiais upeliais, 
teikiantis ne tik poilsį, bet ir daug netikėtų 
susitikimų su vertingais gamtos objektais.

Veisiejų mieste buvusio Veisiejų dvaro 
fligelyje yra įsikūręs Veisiejų regioninio parko 
lankytojų centras. Centre galima aplankyti ir 
susipažinti su interaktyvia ekspozicija 
„Gyvenimas tarp vandenų”.

Adresas: Santarvės g. 9, Veisiejai
Tel. +370 318 56 234
El. p. lankytojucentras.vrpd@gmail.com
Darbo laikas:
I–IV 8.00–17.00 val. V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
                                                         GPS:  54.099989, 23.692817   (WGS)



Baidarių ir laivų nuomos paslaugų teikėjai

Aktyvios pramogos   Aktyvios pramogos 

„Mano pakrantė“
(baidarių nuoma)
Tel. +370 650 10 082

„Žaliakalnio dvaras“
(baidarių nuoma)
Tel. +370 650 10 066 
El. p. zaliakalniodvaras@gmail.com

MB „Laimės slėnis“
(baidarių nuoma)
Tel. +370 612 33 044 
El. p. info@baidariu.net

Baltosios Ančios baidarės 
Tel. +370 670 45 456 
El. p. anciosbaidares@gmail.com 
www.baltosiosanciosbaidares.lt

Pažintinės kelionės katamaranu 
Dusios ežeru
Tel. +370 682 24 359
El. p. dzukujura@gmail.com 
www.dzukujura.lt

Pažintinės kelionės plaustu 
Galsto ežeru
Tel. +370 625 81 596

„Saulėtekio baidarės“ 
Tel.: +370 686 08 663, +370 688 86 831 
www.sauletekiobaidares.lt
El. p. sauletekiobaidares@gmail.com

Sodyba „Nieda“ 
Tel.: +370 682 20 006, +370 615 25 985 
El. p. sodybanieda@gmail.com, 
www.nieda.lt 

„Baidarės Dzūkijoje“ 
Tel.: +370 600 96 282, +370 603 02 743 
El. p. baidaresdzukijoje@gmail.com 
www.baidaresdzukijoje.lt

Artūras Kavaliukas 
(baidarių nuoma)
Tel. +370 686 79 045 
El. p. arturas.kavaliukas@gmail.com

Astos ir Vito Kaušauskų 
(baidarių nuoma)
Tel.: +370 611 97 500, +370 611 60 484  
El. p. didzioji@gmail.com 

„Pinčiuko baidarės“
Tel.: +370 623 00 820, +370 620 22 743
El. p. pinciukobaidares@gmail.com  
www.pinciukobaidares.lt
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Mėgstate laisvalaikį leisti gryname ore, 
sportuoti ar tiesiog pasivaikščioti ir pasigrožėti

jus supančia aplinka? Tuomet Lazdijų rajonas 
yra puiki vieta Jūsų ir Jūsų šeimos laisvalaikiui. 
Lazdijų miesto parke nutiestais patogiais 
pėsčiųjų takais galima pasivaikščioti ar 
pasivažinėti dviračiais, riedučiais ar 
riedlentėmis ne tik po parką, bet ir nukeliauti 
iki pat viešojo miesto paplūdimio prie Baltajo 
ežero. Maršruto ilgis – 2,5 km. Keli pėsčiųjų 
maršrutai yra Metelių regioninio parko 
teritorijoje. Tai žiedinis Bijotų–Širvinto miškų 
pažintinis takas, kuris driekiasi 3,5 km, 

Prelomčiškės kalvų pažintinis takas, kurio ilgis 
3,2 km bei Trako miško pažintinis takas. Taip 
pat Metelių regioniniame parke galima 
išbandyti kelis dviračių maršrutus – vieną 
populiariausių Dusios ežero žiedą, kurio ilgis 24 
km, arba Metelių ežero žiedą, kurio ilgis 27 km.

Veisiejų regioninio parko teritorijoje siūlome 
keliauti 3 pažintiniais pėsčiųjų takais:

Ilgininkų miško, kurio ilgis 4,7 km, Ančios ežero 
pakrantės, ilgis 4 km bei Petroškų miško, ilgis 
3,5 km. Galite vykti dviračių maršrutu – Ančios 
žiedu, kurio ilgis 21 km. Daugiau informacijos 
apie pėsčiųjų ir dviračių maršrutus galite rasti 
VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 
internetiniame puslapyje www.lazdijai-
turizmas.lt  bei regioninių parkų puslapiuose 

www.meteliuparkas.lt www.veisiejuparkas.lt  ir  . 
Lazdijų rajone galima išmėginti tris 
paženklintas Šv. Jokūbo piligrimų kelio 
atkarpas, kurias galima pasirinkti pagal 
norimus aplankyti objektus. Tai atkarpa 
Miroslavas–Meteliai, ilgis 22,3 km, 
Meteliai–Lazdijai, ilgis 29,8 km, 
Lazdijai–Seinai, ilgis 30 km. Daugiau apie 
piligrimų kelią internetinėse svetainėse 
www.lazdijaiturizmas.lt, www.caminolituano.com, 

 Visiems neabejingiems www.saintjamesway.lt
vandens pramogoms siūlome pasiplaukioti 
baidarėmis, jachtomis, laivais, plaustais, 
buriavimą ar su jėgos aitvarais. Populiariausi

mūsų krašto baidarių maršrutai driekiasi 4 
upėmis: Baltąja Ančia, Nieda, Mara bei Zapse. 
Baidarininkų pamėgti maršrutai Ančios ežeru ir 
Baltosios Ančios upe, Veisiejai–Jezdas, ilgis 9 
km, Jezdas–Kapčiamiestis, ilgis 7 km, 
Kapčiamiestis–Pinčiaragis, ilgis 3,5 km, 
Pinčiaragis–Menciškė, ilgis 4 km, 
Menciškė–Macevičiai, ilgis 4,5 km, Macevičiai– 
Baltosios Ančios vandens jėgainė, ilgis 7,5 km, 
Baltosios Ančios vandens 
jėgainė–Sventijanskas, ilgis 4,5 km, Maros upe, 
Maros upė–Lenkijos Lietuvos pasienis, ilgis 13 
km, Zapsės upe, Zapsio ežeras– Veisiejo ežeras, 
ilgis apie 10 km, Niedos upe, 
Kapčiamiestis–Veisiejo ežeras, ilgis 10 km,

Snaigyno ir Trikojo ežerais, ilgis 7 km, Dusios 
Ežeru. Galsto ir Ančios ežeruose galite 
paplaukioti plaustais, o Dusios ežere – 
katamaranu, jachta arba buriuoti, ar plaukioti 
su jėgos aitvarais.

Aktyvios pramogos   

Pažintinės kelionės plaustu 
Ančios ežeru
Tel. +370 686 63 665

Žydrūnas Dumbliauskas 
(baidarių nuoma)
Tel. +370 612 07 640
El. p. jurgitukas3@gmail.com
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Lazdijų miesto seniūnija    

Viešbutis ,,Gojus“
Kauno g. 5, Lazdijai
Tel.  +370 625 54 590
El. p. pauksciugojus@gmail.com
GPS: 54.23517, 23.515109 (WGS)

Poilsio namai ,,Simona“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tel. +370 601 41 515
El. p. l.blazauskiene@gmail.com
GPS: 54.233838, 23.514851 (WGS)

Kučiūnų seniūnija    

Kučiūnų seniūnija    

Sodyba „Akmenėlis“
Seinų g. 20, Akmenių k., Kučiūnų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 612 75 419 
El. p. info@akmenelis.lt
GPS: 54.170604, 23.484426 (WGS)

„Poilsis prie Akmenių ežero“
Akmenių k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 681 11 138 
El. p. zidrunas.v@gmail.com
GPS: 54.170447, 23.485055 (WGS)

Sodyba „Galstas“
Saločių k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 698 78 040
El. p. karolis.zigmas@gmail.com
GPS: 54.14215, 23.56564 (WGS)

Sodyba „Saločė“
Saločių k. 8, Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 618 43 716
El. p. saloce@gmail.com
GPS: 54.131355, 23.558743 (WGS)

Sodyba „Pas Vytą“
Gervių g. 16-18, Miškinių k., Kučiūnų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 620 79 682 
El. p. info@pasvyta.lt
GPS: 54.155091, 23.572489 (WGS)

Rimo Vaškevičiaus sodyba
Saločių k. 12, Saločių k., Kučiūnų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 610 83 715 
El. p. justinoz@gmail.com, 
rimas.vaskevicius@inbox.lt
GPS: 54.130487, 23.553409 (WGS)

Kapčiamiesčio seniūnija 

Sodyba „Baltoji Ančia“
Menciškės k. 3, Kapčiamiesčio sen., 
Lazdijų  r. sav. 
Tel. +370 686 33 381 
El. p. baltojiancia@gmail.lt
GPS: 53.963121, 23.694666 (WGS)

Sodyba „Padumbliai– 
penktas sezonas“
Veisiejų pl. 1, Padumblių k., Kapčiamiesčio sen.,
 Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 611 16 797 
El. p. info@5sezonas.lt
GPS: 54.026297, 23.676469 (WGS)

Sodyba prie Galsto ežero
Saločių  k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 678 34 239; +370 612 93 648 
El. p. evaldasgamta@gmail.com
GPS: 54.142572, 23.565111 (WGS)

R. Anulio „Vilija“
Akmenių k., Kučiūnų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 683 17 990; +370 671 55 266 
El. p. r.anulis@gmail.com
GPS: 54.170505, 23.483070 (WGS)

„Poilsis prie Veisiejo“
Veisiejo g. 18 Sapiegiškių k., Kučiūnų sen.,
Lazdijų r. sav.  
Tel.: +370 682 15 181; +370 620 76 247 
El. p. audrone.aviris@gmail.com
GPS: 54.05802, 23.587103 (WGS)

Poilsio namai prie Veisiejo ežero
Veisiejo g. 18 c, Sapiegiškių k., Kučiūnų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 612 87 956 
El. p. arnoldas005@gmail.com
GPS: 54.057556, 23.586929 (WGS)
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Kapčiamiesčio seniūnija Seirijų seniūnija    

Apgyvendinimas   Apgyvendinimas 

Sodyba „Vitų oazė“
Šaltinių g. 36, Mikabalių k., Seirijų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 618 04 945, +370 686 20 599 
El. p. vitiene@gmail.com
GPS: 54.203276, 23.781429 (WGS)

Poilsiavietė „Šilaičiai“
Raganiškės k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav.
Tel.: +370 687 50 549, +370 687 50 557 
El. p. poilsiobaze@gmail.com
GPS: 54.212781, 23.860203 (WGS)

„Vivaldi“
Ežero g. 47, Metelių k., Seirijų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 686 56 947 
El. p. baltictrend@gmail.com
GPS: 54.304893, 23.747678 (WGS)

Sodyba „Prie Dusios“
Dusios g. 5, Vaickūniškės k., Seirijų sen., 
Lazdijų r. sav.
Tel. +370 606 19 799 
El. p. domas.pestenis@gmail.com, 
info@sodybapriedusios.lt
GPS: 54.2702, 23.738179 (WGS)

Seirijų seniūnija

„Akromų sodyba“
Poilsiautojų g. 2, Vaickūniškės k., 
Seirijų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 616 04 246; +370 671 75 955 
El. p. akromusodyba@atostogoskaime.lt
GPS: 54.271832, 23.776452 (WGS)

Stasio Baliukonio 
kaimo turizmo sodyba
Poilsiautojų g. 3, Vaickūniškių k., 
Seirijų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 674 05 865
GPS: 54.270803, 23.779559 (WGS)

Sodyba „Vitrūna“
Metelių k., Seirijų sen.,  Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 687 70 748 
El. p. vitruna@gmail.com
GPS: 54.302483, 23.714297 (WGS)

Nakvynės namai ,,Seira“
Vytauto g. 36, Seirijai, Lazdijų r. sav.
Tel. +370 318 58 365
El. p. uabpandora@gmail.com
GPS: 54.230929, 23.813797 (WGS)

„Užvėja“ Ingridos ir Vilmanto 
Talandžių sodyba
Barauciškės k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 618 46 655 
El. p. vilmantal@gmail.com
GPS: 54.210192, 23.839944 (WGS)

I. Paužuolio sodyba
Šilaičių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 678 80 922; +370 675 35 362 
El. p. ipauzuolis@gmail.com
GPS: 54.21074, 23.85232 (WGS)

S. Čivinskienės sodyba
Dusios g. 4, Vaickūniškės k., Seirijų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 698 23 755 
El. p. geltonasiluma@gmail.com
GPS: 54.270959, 23.737617 (WGS)

Sodyba „Mėta“
 Metelių k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 698 78 040
El. p. karalius.zigmas@gmail.com
GPS: 54.292285, 23.73372 (WGS)

Sodyba „Sraigės namai“
Sutrės k.,  Šventežerio sen. Lazdijų r. sav.
Tel. +370 686 67 579 
El. p. talandziai@gmail.com
GPS: 54.261587, 23.711811 (WGS)

MB „Laimės slėnis“
Žaliakalnio g. 22A, Kapčiamiestis, Lazdijų r. sav.
Tel. +370 612 33 044 
El. p. info@baidariu.net
GPS: 53.991368, 23.652964 (WGS)

Sodyba „Nieda“
Niedos g. 6, Kapčiamiestis, Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 682 20 006; +370 615 25 985 
El. p. sodybanieda@gmail.com
GPS: 54.010264, 23.648082 (WGS)

Sodyba „Mikališkė“
Mikališkės 5, Mikališkės k. 
Kapčiamiesčio sen. Lazdijų r.
Tel.: +370 621 02 284, +370 686 79 260; 
El. p. sodybamikaliske@gmail.com
GPS: 54.041038, 23.635394 (WGS)

Žaliakalnio dvaras
Žaliakalnio g. 12, Kapčiamiestis, 
Lazdijų r. sav.
Tel. +370 650 10 066; 
El. p. zaliakalniodvaras@gmail.com
GPS: 53.996304, 23.651592 (WGS)

„Pinčiuko baidarės“
Žaliakalnio g. 20, Kapčiamiestis,
Lazdijų r. sav.
Tel.: +370 623 00 820, +370 620 22 743 
El. p. pinciukobaidares@gmail.com  
GPS: 53.991234, 23.651806 (WGS)
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Veisiejų seniūnija Veisiejų seniūnija    

Apgyvendinimas    Apgyvendinimas 

Sodyba „Tėviškė“
Kailinių g. 78, Kailinių k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 686 04 158 
El. p. info@poilsiskaime.lt
GPS: 54.079557, 23.744219 (WGS)

Samanio g. 12, Šadžiūnų k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 611 10 855 
El. p. sodyba.emilija@gmail.com
GPS: 54.105021, 23.758256 (WGS)

Sodyba „Joginta“
Šlavantėlio g. 1, Kalvelių k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 698 31 653, +370 687 24 108 
El. p. joginta@atostogoskaime.lt
GPS: 54.121298, 23.648005 (WGS)

A. Z. Lapinskienės sodyba
Čivonių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 687 51 070 
El. p. gruinius1962@gmail.com
GPS: 54.134148, 23.63777 (WGS)

„Dovio sodyba“
Senkonių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.
Tel. +370 687 49 129 
El. p. doviosodyba@atostogoskaime.lt
GPS: 54.056802, 23.790043 (WGS)

Sodyba „Vytautų dvaras“
Galsto g. 1 Vytautų k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 658 28 294 
El. p. vytautudvaras@gmail.com
GPS: 54.128054, 23.584447 (WGS)

„Danutės sodyba“
Taikūnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 620 22 826 
El. p. janulevicienedanute@gmail.com
GPS: 54.072242, 23.758585 (WGS)

Sodyba „Braškynas“
Snaigyno g. 7, Snaigyno k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 686 13 662 
El. p. kestutis@braskynas.lt
GPS: 54.07277, 23.75230 (WGS)

Sodyba „Rasa“
Gudelių pl. 16, Klepočių k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 610 71 714 
El. p. arbace@gmail.com
GPS: 54.113602, 23.574139 (WGS)

Sodyba „Kotrynos sala“
Paveisiejų g. 10, Paveisiejų k., 
Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 686 08 634, +370 698 76 399 
El. p. rickus999@yahoo.com
GPS: 54.087063, 23.609038 (WGS)

Poilsiavietė „Saulėtekis“
Snaigyno g. 6, Kailinių k., Veisiejų sen., 
LT-67341, Lazdijų r.
Tel.: +370 686 08 663, +370 688 86 831 
El. p. sauletekiobaidares@gmail.com
GPS: 54.093739, 23.727171 (WGS)

Sodyba „Likimo ratas“
Salučių k. Veisiejų sen. Lazdijų r. sav
Tel.: +370 698 87 717, +370 698 70 770 
El. p. l.ratas@gmail.com
GPS: 54.044794, 23.753713 (WGS)

J. Liaukonio sodyba
Paterų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 686 05 973 
El. p. samanis@samanis.lt
GPS: 54.10164, 23.75355 (WGS)

Sodyba „Trikojis“
Taikūnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 686 70 706 
El. p. sodybatrikojis@gmail.com
GPS: 54.073024, 23.757073 (WGS)

Sodyba „Silvestro dvaras“
Vilkaičio g. 4, Taikūnų k., Veisiejų sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 671 39 071 
El. p. antanas.vailionis@gmail.com
GPS: 54.0711, 23.783814 (WGS)

„Emilijos kaimo turizmo sodyba“

„Druskininkėlių sodyba“
 Druskininkėlių g. 5, Druskininkėlių k., 
Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 627 38 320 
El. p. druskininkeliusodyba@gmail.com
GPS: 54.087816, 23.842605 (WGS)

Bertašiūnų k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 698 75 716 
El. p. bertasiunai@gmail.com
GPS: 54.060743, 23.76746 (WGS)

Sodyba „Bertašiūnų vienkiemis“
Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 318 56 579 
El. p. info@tvm.veisiejai.lm.lt
GPS: 54.092241, 23.702546 (WGS)

Veisiejų TVM „Ūkininko sodyba“



31 32

Krosnos seniūnija

MaitinimasApgyvendinimas 

„Jonų sodyba“
Ramanavo k., Krosnos sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 612 35 245 
El. p. namastra@gmail.com
GPS: 54.394222, 23.455079 (WGS)

Sodyba „Audros vienkiemis“
Grabaukos k., Krosnos sen., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 687 11 741 
El. p. audrosvienkiemis@gmail.com
GPS: 54.37380, 23.57385 (WGS)

Sodyba „Žališkė“
Žališkės k., Šventežerio sen., 
Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 681 77 469 
El. p. kliucinskas@gmail.com
GPS: 54.22578, 23.69369 (WGS)

S. Čepononio sodyba
Zebrėnų k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav.
Tel. +370 687 73 488
El. p. pusinetroba@gmail.com
GPS: 54.278501, 23.671798 (WGS)

Šventežerio seniūnija

Šeštokų seniūnija

Nakvynės namai ,,Eldija“
Dzūkų g. 18, Šeštokai, Lazdijų r. sav.
Tel.: +370 318 47 113, +370 615 38 636
El. p. info@slenkstis.eu
GPS: 54.358808, 23.445342 (WGS)

Kavinės

Kavinė „Pas Mantą“ 

M. Gustaičio g. 10 , Lazdijai
Tel. +370 673 77 979
GPS: 54.233107, 23.514507 (WGS)

Kavinė „Trasa“
Turistų g. 25, Lazdijai
Tel. +370 318 52 585
GPS: 54.220409, 23.509408 (WGS)

Kavinė „Kvaja“
Turistų g. 37, Lazdijai
Tel. +370 616 92 047
GPS: 54.219126, 23.506074 (WGS)

Restoranas ,,Gojus'' 
Kauno g. 5, Lazdijai
Tel. +370 625 54 590
GPS: 54.23517, 23.515109 (WGS)

Lazdijų picerija „Alloro“
Nepriklausomybės a. 4, LT-67107 Lazdijai
Tel. +370 601 41 515
GPS: 54.233838, 23.514851 (WGS)

Kavinė „Seira“
Vytauto g. 36, Seirijai
Tel. +370 318 58 365
GPS: 54.230929, 23.813797 (WGS)

Pošnelė, UAB
 Vytauto g. 18, Seirijai
Tel. +370 618 64 096
GPS: 54.231913, 23.812405 (WGS)

Kavinė „Ančia“
Vytauto g. 21, Veisiejai
Tel. +370 611 26 501; +370 614 89 754
GPS: 54.101432, 23.689036 (WGS)

„Banga“, V. Varnelio IĮ 
parduotuvė-kepyklėlė
Vytauto g. 2, Kapčiamiestis, Lazdijų r. sav.
Tel. +370 682 12 786
GPS: 54.003302, 23.656677 (WGS)

Kavinė „Eldija“
Dzūkų g. 18, Šeštokai 
Tel. +370 318 47 113
GPS: 54.358808, 23.445342 (WGS)

Kepyklėlė „Dzūkų Magyras“
Galsto g. 14, Laibagalių k., 
Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.
Tel. +370 685 69 202
GPS: 54.169189, 23.582311 (WGS)

Kebabinė-Picerija
Vytauto g. 42, Veisiejai, Lazdijų r. sav.
Tel. +370 622 20 785
GPS: 54.100788, 23.696003 (WGS)
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VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“
Adresas: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel.: +370 318 66 130, +370 318 51 881 
el. p. turizmas@lazdijai.lt, www.lazdijai-turizmas.lt

UžrašaiUžrašai
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