ALYTUS

sportas ir rekreacija

ALYTUS – didžiausias Pietų Lietuvos miestas. Vaizdingais
miškais, žaliuojančiomis kalvomis pasipuošusį Alytų juosia
16 km Nemuno kilpa. Alytus – miestas parke. Daugiau nei
trečdalį miesto teritorijos užima žalieji plotai.
Alytus žinomas kaip viena iš Lietuvos sportinio turizmo
traukos vietovių. Kasmet čia organizuojami įvairūs Lietuvos ir tarptautiniai sporto renginiai. Mieste vyko vienas iš
2011 metų FIBA Europos vyrų krepšinio čempionato etapų,
2013 m. – UEFA Europos U-19 čempionato rungtynės, Europos U-17 čempionato atrankos rungtynės. 2011 m. Alytus
buvo pripažintas sportiškiausiu Lietuvos miestu. Aukščiausiose Lietuvos sporto lygose rungtyniauja Alytaus miesto
vyrų rankinio („Almeida-Stronglasas“), krepšinio („Dzūkija“),
futbolo („Dainava“), šalies pirmosiose lygose dalyvauja vyrų
(„ASRC-Almeida-Stronglsas“), moterų rankinio („ASRC-Margiris“), moterų krepšinio (Alytaus RKL) klubai.
Sportas tampa vis svarbesne laisvalaikio veikla, todėl Alytaus miesto savivaldybė jam skiria didelį dėmesį. Miesto
gyventojai, tarp jų ir moksleiviai, turi galimybę laisvalaikiu
rinktis vieną iš 20 sporto šakų Alytaus sporto ir rekreacijos
centre ar dalyvauti 65 sporto klubų ir visuomeninių organizacijų veikloje.
Kiekvienais metais rekonstruojami ar sukuriami nauji sporto infrastruktūros objektai, kurie suteikia galimybę miesto
gyventojams ir svečiams aktyviai praleisti laisvalaikį. Atnaujinta Sporto ir rekreacijos centro arena buvo pritaikyta
aukščiausio lygio tarptautinėms varžyboms. Taip pat buvo
renovuotas centre esantis 50 metrų 8 takų baseinas. Atnaujintame miesto futbolo ir lengvosios atletikos stadione
įrengti aukštos kokybės lauko teniso kortai. Aktyvaus poilsio mėgėjams Alytaus miesto savivaldybė įrengė per visą
miestą ir Nemuno pakrante besitęsiančius dviračių takus.
Važiuojant šiais dviračių takais, galima mėgautis gamtos
prieglobsčiu, grožėtis srauniu Nemunu ir pamatyti išlikusius praeities objektus. Alytaus mokyklose esantys aikštynai ir sporto salės pritaikytos žaisti futbolą, krepšinį, tinklinį,
rankinį, stalo tenisą ir kt.
Mieste planuojama ir toliau intensyviai tvarkyti, modernizuoti, plėsti sporto ir rekreacinę infrastruktūrą.

VŠĮ ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS
Naujoji g. 52, LT-62381 Alytus
Tel.: (8 315) 37 622, 24 879
Faks. (8 315) 37 622
El. paštas centras@asrc.lt
www.asrc.lt
Alytaus sporto rūmai veikia nuo 1977 metų. 2004 m. sujungus VšĮ Alytaus stadioną ir Alytaus sporto rūmus, buvo
įkurtas VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras, o 2005 m.
prijungta ir VšĮ Alytaus sporto mokykla. Įstaigos tikslas –
per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, teikti rekreacijos paslaugas miesto visuomenei, sudaryti sąlygas žmonėms sportuoti. Įstaigos veikloje dalyvauja per 60 trenerių
ir beveik 2 200 sportininkų, kurie lanko baidarių ir kanojų
irklavimo, bokso, dviračių sporto, dziudo, futbolo, kulkinio šaudymo, krepšinio, lauko teniso, lengvosios atletikos,
orientavimosi sporto, plaukimo, rankinio, stalo teniso,
sunkiosios atletikos, šachmatų, tinklinio, vandensvydžio,
laisvųjų imtynių, sportinių šokių treniruotes. Centre organizuojamos įvairių sporto šakų treniruotės, sporto stovyklos,
nuomojamos patalpos.
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Sporto rūmai
Naujoji g. 52, LT-62381 Alytus
Tel.: (8 315) 37 622, 24 879
www.asrc.lt
Tai 22 000 m2 daugiafunkcis pramogų ir sporto kompleksas,
kol kas vienintelis toks šalyje. Jame po vienu stogu telpa ir
sporto salių kompleksas, ir tarptautinius standartus atitinkantis baseinas. 2011 m. atnaujinta sporto arena pritaikyta
aukščiausio lygio tarptautinėms varžyboms. Joje vyko vienas iš 2011 metų FIBA Europos vyrų krepšinio čempionato
etapų.
Rūmuose yra:
• 1 800 m2 ploto sporto ir kultūros renginių arena, kurios
dydis yra 60 x 60 m. Joje gali vykti krepšinio, rankinio,
salės futbolo, o išklojus dangą – imtynių varžybos,
sportinių, pramoginių šokių užsiėmimai, kultūros renginiai. Salėje yra daugiau kaip 5 tūkst. sėdimų vietų.
Šalia salės yra 10 persirengimo kambarių su dušais;
• uždaras 938 m2 ploto lengvosios atletikos (mažasis)
maniežas, jo dydis – 12 x 78 m. Manieže yra du nestandartiniai 160 m ir šeši 60 m bėgimo takeliai, bėgimo
barjerai, starto kaladėlės, gimnastikos sienelės, šuolio
į aukštį sektorius, teniso kortai. Gali vykti vietinio lygio
varžybos;
• Lietuvoje didžiausia pneumatinių ginklų šaudykla
(250 m2). Joje įrengta 18 langelių, elektroninė taškų
skaičiavimo įranga;
• Rytų kovos menų (aikido) salė (120 m2);
• sunkiosios atletikos salė (300 m2 ploto). Gali vykti vietinio lygio varžybos;
• šokių studijos „Alemana“ salė (200 m2). Gali būti naudojama kaip konferencijų salė;
• lengvojo kultūrizmo ir treniruoklių klubas „Margiris“
(273 m2);
• posėdžių ir konferencijų salė (40–80 vietų);
• kineziterapeuto kabinetas;
• sporto rūmų pastate veikia 40 vietų kavinė.
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VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro baseinas
Naujoji g. 52, LT-62381 Alytus
Tel./faks. (8 315) 77 163
2010 m. renovuotas plaukimo baseinas atitinka tarptautinius ir olimpinius standartus. Čia rengiamos įvairios tarptautinės ir šalies plaukimo, penkiakovės, vandensvydžio,
baidarių polo varžybos, gali treniruotis ne tik Alytaus sportininkai, bet ir kitų šalių komandos, miesto gyventojai ir svečiai. Rengiamos sporto treniruočių stovyklos.
1 500 m2 ploto baseine yra:
• 8 plaukimo takeliai, kurių ilgis – 50 metrų;
• sumontuota moderni elektroninė plaukimo ir vandensvydžio varžybų valdymo įranga;
• modernus 84 m2 ploto pirčių kompleksas (yra garinė,
infraraudonųjų spindulių pirtys ir sauna);
• medicinos kabinetas;
• mažasis baseinėlis, kurį sudaro garinė pirtis ir dvi vonios: viena vertikali vonia su dviem keltuvais, kaskada
ir povandeniniu masažu, kita – sūkurinė, keturių vietų.

VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro
sporto bazė
A. Matučio g. 14, LT-62142 Alytus
Tel. (8 315) 52 941
Bazėje yra:
• prie bazės eksploatuojamas dirbtinės dangos apšviestas 1 200 m2 ploto futbolo aikštynas, kurio dydis yra
30 x 40 m;
• dziudo salė (17 x 29 m, aukštis – 8 m), kurioje vyksta šalies ir tarptautinio lygio varžybos ir treniruotės. Ši salė
yra viena didžiausių Lietuvoje, joje yra trys tatamiai.
• sporto salė (23 x 11 m, aukštis – 5,8 m);
• bokso salė (87 m2), kurioje vyksta treniruotės;
• 7 atskiri persirengimo kambariai, 4 dušo kabinos.
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VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro stadionas
Birutės g. 5, LT-62151 Alytus
Tel. (8 315) 75 490
2010 m. atnaujintame stadione įrengtos naujos tribūnos
su visais inžineriniais tinklais. Yra lietaus surinkimo įranga,
padaryta natūrali stadiono danga, įrengta automatinė žolės
laistymo sistema, veikia šiuolaikiški galingi apšvietimo prožektoriai. Stadione vyko tarptautinės UEFA Europos U-19
futbolo čempionato rungtynės, Europos U-17 futbolo čempionato atrankos rungtynės, Europos jaunių regiono regbio taurė, LFF organizuojamos varžybos, miesto tradiciniai
renginiai. Futbolo aikštynu aktyviai naudojosi Alytaus vyrų
futbolo komanda „Dainava“.
Stadione įrengtos:
• natūralios žolės dangos futbolo aikštė. Aikštės dydis –
105 x 69 m. Joje vyksta šalies ir tarptautinio lygio varžybos;
• dvi žiūrovų tribūnos. 1 740 sėdimų vietų rytinėje tribūnoje, 1 986 – vakarinėje tribūnoje (su stogu);
• buitinės patalpos: žaidėjų, teisėjų, komisaro, delegatų persirengimo kambariai, VIP patalpa, konferencijų
salė, medicinos kabinetas, dopingo kontrolės patalpa;
• 4 gruntinės dangos teniso kortai, yra apšvietimas;
• lengvosios atletikos šuolių į aukštį, šuolių į tolį, kūjo ir
disko metimo sektoriai, kuriuose yra šiuolaikiškas informacinis ekranas;
• 7 bėgimo takai, kurių danga atitinka tarptautinius reikalavimus.
Stadionas aptvertas tvora. Yra nedidelė automobilių stovėjimo aikštelė.

6

KITOS SPORTO BAZĖS
VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto
centras
Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 77 440
El. paštas amrc.administracija@zebra.lt
www.reabilitslauga.lt
Medicininės reabilitacijos ir sporto centro kompleksui priklausančiuose treniruoklių, sporto salėse ir baseine yra puikios sąlygos įvairių sporto šakų treniruotėms. Geros sąlygos
rengti mokomąsias krepšinio ir tinklinio sporto stovyklas.
Teikiamos patalpų nuomos, apgyvendinimo (5 dviviečiai
kambariai su patogumais), maitinimo, medicininės reabilitacijos ir relaksacijos paslaugos.
Centre yra:
• didžioji sporto salė, kurios dydis – 36 x 18 m. Joje vyksta krepšinio užsiėmimai;
• mažoji sporto salė, kurios dydis – 24 x 16 m. Salėje
vyksta krepšinio, salės futbolo, tinklinio užsiėmimai;
• plaukimo baseinas (ilgis – 25 m, plotis – 6 m, 3 takeliai),
yra nedidelis povandeninių srovių baseinas;
• pirtis (8 žmonėms);
• treniruoklių salė (41 m2 );
• konferencijų salė su konferencine įranga (40 vietų);
• pobūvių salė (30 vietų);
• profesionalių medikų konsultacijos ir visos sveikatinimo procedūros (kineziterapija, fizioterapija, hidroterapija, gydomieji masažai, balneologija, sveikatos ir
grožio procedūros).

7

Tinklinio sporto centras
Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokykla
Miklusėnų g. 36, LT-62333 Alytus
Tel./faks. (8 315) 77 409
Tel. 8 657 43 141
El. paštas ajsm@jaunimas.alytus.lm.lt
2013 m. atidarytame tinklinio centre įrengta:
• sporto salė (600 m2), kurioje sumontuotos tinklinio ir
krepšinio švieslentės. Salę galima transformuoti į dvi
krepšinio ir dvi tinklinio treniruočių aikštes. Grindys iš
natūralaus uosio masyvo;
• 365 sėdimų vietų tribūnos;
• 2 persirengimo kambariai, 16 dušų;
• treniruoklių salė (57 m2);
• 2 mokytojų ar trenerių kambariai, sandėliuojamo inventoriaus patalpa.
Neįgaliesiems įrengtas specialus įvažiavimas į sporto cent
rą, yra liftas. Įrengta alternatyvi energijos gavimo sistema –
saulės kolektoriai, kurie naudojami vandeniui pašildyti,
kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistema. Yra LED apšvietimo sistema.

Stalo teniso sporto centras
Alytaus Šv. Benedikto gimnazija
Topolių g. 19A, LT-63331 Alytus
Tel. (8 315) 74 919
El. paštas kg@benediktas.alytus.lm.lt
Centre yra 6 stalo teniso stalai, persirengimo kambariai, teisėjų ir trenerių patalpos. Yra atskiras įėjimas į teniso sporto
centrą.
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Alytaus profesinio rengimo centro sporto bazė
Putinų g. 40, LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 77 979
El. paštas alytusprc@aprc.lt
Sporto bazėje vyksta regioninės ir respublikinės neįgaliųjų
sporto varžybos.
Sporto bazėje yra:
• sporto salė, kurios dydis – 30 x 18 m. Salėje yra parketinė grindų danga, švieslentė. Salė tinkama rengti
miesto, apskrities ar respublikines krepšinio ir tinklinio
varžybas;
• stadionas, kurio dydis – 105 x 90 m. Žolės dangos futbolo aikštė (dydis – 90 x 70 m). Stadionas tinkamas
rengti miesto, apskrities varžybas;
Centras gali suteikti apgyvendinimo (17 kambarių, 70 vietų), maitinimo paslaugas.

Rankinio sporto centras
Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija
Birutės g. 2, LT-62151 Alytus
Tel./faks. (8 315) 51 931
El. paštas mokykla@vanagas.alytus.lm.lt
Tai didžiausia sporto salė (dydis – 36 x 18 m) Alytaus švietimo įstaigose. Joje vyksta ne tik kūno kultūros pamokos, bet
ir miesto jaunųjų rankininkų treniruotės, įvairios varžybos.
Salėje gali vykti ir krepšinio treniruotės bei varžybos.
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Alytaus aeroklubas
Miškininkų g. 3, LT-62200 Alytus
Tel. 8 687 32 889
El. paštas aero@aeroalytus.lt
www.aeroalytus.lt
Alytaus aerodromas pradėtas įrengti 1939 metais. 1944 m.
šiame aerodrome bazavosi ir skraidė į karinius mūšius prancūzų aviacijos pulkas „Normandija-Nemunas“. Šalia aerodromo yra paminklinis akmuo, skirtas legendinei prancūzų
eskadrilei „Normandija-Nemunas“, o 2004 m. atidengta stela prancūzų lakūnui Rožė Savožui atminti.
Aerodrome yra 750 m ilgio ir 60 m pločio kilimo ir tūpimo
takas, orlaivių aikštelės, du angarai lėktuvams. Aerodrome
vyksta sporto varžybos, kultūros ir sporto renginiai.
Alytaus aeroklubas įkurtas 1959 metais. Aeroklube skraidoma sklandytuvais, akrobatiniais lėktuvais, sraigtasparniais ir
parasparniais. Klube veikia aviamodeliuotojų, vaikų sklandymo mokykla. Rengiami pilotai, sklandytojai, akrobatinio
skraidymo pilotai.
Klube teikiamos paslaugos:
•
•
•
•
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akrobatiniai skrydžiai lėktuvu;
apžvalginiai-pramoginiai skrydžiai lėktuvu;
apžvalginiai-pramoginiai skrydžiai sklandytuvu;
pilotų mokymas.

Dirbtinės dangos futbolo aikštė prie Alytaus
Dainavos pagrindinės mokyklos
Vilties g. 12, LT-63202 Alytus
Tel. (8 315) 73 175
El. paštas dainmok@dainava.alytus.lm.lt
2013 m. įrengta tarptautinius Futbolo federacijos standartus atitinkanti futbolo aikštė, tinkama treniruotėms ir I
lygos Lietuvos čempionato varžyboms. Yra persirengimo
kambariai, teisėjų ir trenerių patalpos. Aikštė aptverta.

Futbolo aikštynas prie Alytaus vaikų globos namų
A. Juozapavičiaus g. 33, LT-62265 Alytus
Tel./faks. (8 315) 79 852
El. paštas alytusvgn@zebra.lt
2010 m. atnaujintas natūralios dangos futbolo aikštynas
(59 x 36 m), dirbtinės dangos aikštynas (40 x 24 m), pastatyti dveji vartai (2 x 5 m), sumontuotos sėdimos vietos su
apsauginiu stogeliu futbolo komandoms. Sporto aikštynas
aptvertas, pastatyti kamuolio gaudymo tinklai.

Sporto aikštynas prie Alytaus „Volungės“
pagrindinės mokyklos
Volungės g. 2, LT-63181 Alytus
Tel./faks. (8 315) 71 817
El. paštas mokykla@volunge.alytus.lm.lt
2009 m. įrengtas dirbtinės dangos 1 000 m² ploto sporto
aikštynas. Jame galima žaisti krepšinį, tinklinį, lauko tenisą,
kvadratą, atlikti kitus bendro fizinio pasiruošimo pratimus.
Aikštė aptverta, įrengtas apšvietimas.
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KITI PASIŪLYMAI SPORTO STOVYKLOMS
Daugų irklavimo bazė
Alytaus r. meno ir sporto mokykla
Kalvų g. 15, Salos k., Daugų sen., LT-64136 Alytaus r.
Tel.: (8 315) 69 395, 8 612 77 423
2012 m. atnaujinta irklavimo bazė, įsikūrusi ant Daugų (Didžiulio) ežero, kuriame vyksta irklavimo varžybos ir treniruotės, kranto. Bazėje yra:
• krepšinio, paplūdimio tinklinio, vaikų žaidimo aikštelės;
• 25 vietų svečių namai (11 dviviečių ir 3 vienviečiai
kambariai);
• konferencijų salė (iki 50 vietų);
• pirtis;
• moderniai sutvarkytas elingas;
• galima pasiplaukioti vikingų laivu.
Teritorija apšviesta, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė.
Atnaujintas finišo bokštelis.

VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokykla
Ežero g. 30, Daugai, LT-64137 Alytaus r.
Tel. (8 315) 72 790
Organizuojamos krepšinio, dziudo, futbolo, žolės riedulio ir
kitos vasaros poilsio ir sporto stovyklos. Teikiamos nakvynės (tik grupėms, 2 ir 3 vietų kambariai, iš viso 200 vietų) ir
maitinimo paslaugos. Yra:
•
•
•
•
•
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stadionas, kuriame yra futbolo aikštė;
lauko krepšinio aikštelė;
2 sporto salės, stalo tenisas;
50 vietų konferencijų salė;
sauna ant ežero kranto. Šalia paplūdimys,
galima nuomotis vandens dviračius.

Daugų Vlado Mirono gimnazija
Pergalės g. 2, Daugai, LT-64140 Alytaus r.
Tel.: (8 315) 69 104, 8 686 90 732
Galima organizuoti krepšinio, futbolo, tinklinio, stalo teniso
ir kitas stovyklas. Teikia patalpų nuomos, apgyvendinimo
paslaugas (15 kambarių be patogumų, 50 vietų). Papildomos paslaugos pagal susitarimą.

Poilsiavietė „Daugų sala“
Maironio g. 85, Salos k., Daugų sen., LT-64141 Alytaus r.
Tel. 8 687 39 416
Poilsiavietė ant ežero kranto. Galima organizuoti sporto
stovyklas. Renginiuose gali dalyvauti iki 2 000 žmonių. Yra
167 nakvynės vietos, krepšinio, lauko teniso, futbolo, paplūdimio tinklinio aikštelės, valtys, pirtis.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla
Kailinių k., Veisiejų sen., LT-67340 Lazdijų r. sav.
Tel. 8 318 56 579
Organizuojamos sporto stovyklos. Yra sporto salė, treniruok
lių salė, natūralios žolės dangos stadionas, universali dirbtinės dangos aikštė, kurioje galima žaisti krepšinį, rankinį,
tenisą, tinklinį ir mini futbolą. Teikia apgyvendinimo (150
vietų), maitinimo paslaugas.
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SPORTO KLUBAI IR LAISVALAIKIS
Alytaus autoklubas
Statybininkų g. 21-18, LT-63409 Alytus
Tel. (8 315) 71 000
www.alytausautoklubas.lt

Alytaus orientavimosi sporto klubas „Dainava“
A. Matučio g. 14, LT-62142 Alytus
Tel. 8 612 99 041
www.okdainava.lt

Asociacija „Margirio“ sporto ir rekreacijos klubas
Naujoji g. 52, LT-62381 Alytus
Tel. 8 609 93 351
www.margiris.com

Sporto ir sveikatingumo klubas „Šaulė“
Ugniagesių g. 8, LT-62137 Alytus
Tel. 8 676 41 109
www.gita-club.lt

Sporto klubas „Žalgiris“
Ūdrijos g. 2A, LT-62412 Alytus
Tel. (8 315) 21 223
www.zalgirisgym.lt

Šiaurietiško ėjimo asociacija „Alytus Nordic
Walking Club“
Tel.: 8 698 36 167, 8 698 25 069
www.eiksiaurietiskai.lt

Lankininkų klubas „Žaliasis lankas“
Tel. 8 620 54 145
www.zaliasislankas.lt

Dažasvydis, šaudymas, savigyna
VšĮ „LT IMPERATOR“
Tel. 8 687 30 307
http://imperator.lt
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Kėgliai, biliardas
Baras „Juoda katė“
Jaunimo g. 22, LT-63351 Alytus
Tel. 8 686 00 113
Biliardo klubas „Club 9 “
Vilniaus g. 6, LT-62112 Alytus
Tel. 8 600 69 562

Valčių, plaustų ir baidarių nuoma
Irklavimo klubas „Srautas“, tel. 8 616 46 618
„Dzūkijos vandenis“, tel. 8 686 02 052,
www.dzukijosvandenis.lt
A. ir L. Bagdanavičiai, tel. 8 698 80 611
G. Tacionis, tel. 8 687 58 089
S. Guzevičius, tel. 8 611 30 305
Turizmo klubas „Dzūkijos vingis“, tel. 8 650 26 788,
www.dzukijosvingis.lt
Pramoginis plaukimas plaustu Daugų ežere,
tel. 8 612 74 072

Dviračių nuoma ir remontas
Dviračių parduotuvė
Sudvajų g. 37, LT-63320 Alytus
Tel. 8 673 47 779
www.dviraciuremontas.lt
Parduotuvė „Dviratis plius“
Naujoji g. 54, LT-62382 Alytus
Tel. (8 315) 36 923
www.dviratisplius.lt

Uždarasis kartodromas
Pramonės g. 21, LT-62175 Alytus
Tel.: 8 687 11 751, 8 656 14 922
www.kartingai.net
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Revų žirgynas
Tel. 8 688 86 260
www.zirgupramogos.irmas.lt

Skrydžiai oro balionu
Nemunaičio oreivių klubas
Tel. 8 611 20 911
Pocelonių oreivių klubas
Tel. 8 615 70 543

Asociacija „Panemunės dzūkai“
Kauno g. 3, Punios k., LT-64401Alytaus r.
Tel. 8 687 99 594
Pasivažinėjimai karieta, vežimu, rogėmis, paprastais ir
elektriniais dviračiais, išvykos su gidu pėsčiomis su šiaurietiškomis lazdomis.

Nuotykių parkas „Tarzanija“
Radžiūnų k., Alytaus sen., LT-62181 Alytaus r.
Tel. 8 671 80 500
www.tarzanija.lt
„Tarzanija“ yra didžiausias nuotykių parkas ne tik Lietuvoje,
bet ir visame Baltijos regione. Jis įkurtas net 13 hektarų plote vaizdingoje vietoje ant Nemuno kranto, Alytaus rajone,
netoli Radžiūnų piliakalnio (nuo Alytaus – 2 km pėsčiomis,
nuo miesto centro automobiliu – 7 km).
Parke yra 7 skirtingo sudėtingumo trasos suaugusiems ir
paaugliams ir viena speciali trasa vaikams nuo 3 iki 7 metų.
Nuotykių parke įrengti „Pašėlę kalneliai“ – keturios trasos,
skirtos tiek žiemą, tiek vasarą leistis nuo kalno specialiuose
ratuose. Galima jodinėti žirgais ir poniais, įrengtose pavėsinėse maloniai leisti laiką. Žiemą veikia čiuožykla ir pačiūžų
nuomos punktas.
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APGYVENDINIMO PASLAUGOS
Viešbutis „Dzūkija“**

Nakvynė ir pusryčiai

Pulko g. 14, LT-62133 Alytus
Tel. (8 315) 52 002
www.hoteldzukija.lt

Suvalkų g. 53, LT-62121 Alytus
Tel. 8 601 05 393

Viešbutis „Odė“***
Naujoji g. 8C, LT-63249 Alytus
Tel. (8 315) 32 929
www.ode.lt

Butų nuoma Alytuje
Vilniaus g. 18, LT-62112 Alytus
Tel. 8 675 04 901

Kambarių nuoma

Viešbutis „Senas namas“***

Gilių g. 9, LT-62104 Alytus
Tel. 8 698 76 294

Užuolankos g. 24, LT-62111 Alytus
Tel. (8 315) 53 489
www.senasnamas.lt

Kambarių nuoma
Ulonų užeiga

Viešbutis „Vaidila“***

Ulonų g. 31, LT-62161 Alytus
Tel. 8 609 72 121

Rotušės a. 12, LT-62141 Alytus
Tel. (8 315) 56 188
www.vaidila.lt

Motelis „Linas“

Alytaus kolegijos bendrabutis
Studentų g. 14, LT-62256 Alytus
Tel. 8 676 41 033

Seirijų g. 27, LT-62116 Alytus
Tel. 8 682 65 950
www.motelislinas.lt

Daugų irklavimo bazė

Svečių namai „Bičiulis“**

Alytaus profesinio rengimo centro bendrabutis

(VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre)
Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus
Tel. (8 315) 77 440
www.reabilitslauga.lt

Svečių namai „Šolena“
Rato g. 7A, LT-62121 Alytus
Tel. 8 682 49 202
www.solena.lt

Kalvų g. 15, Salos k., Daugų sen., LT-64136 Alytaus r.
Tel.: (8 315) 69 395, 8 612 77 423

A. Jonyno g. 12, LT-62373 Alytus
Tel.: (8 315) 77 979, 8 616 34 953

Daugų technologijos ir verslo mokyklos
bendrabutis
Jaunystės g. 2, Daugai, LT-64138 Alytaus r.
Tel. (8 315) 72 790
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REKREACINĖS TERITORIJOS
Alytuje yra daugiau kaip 22 km dviračių takų. Per visą
miestą besidriekiantis dviratininkų ir pėsčiųjų pamėgtas
Sveikatos takas nutiestas ant XIX a. supilto geležinkelio pylimo, kurio aukštis vietomis siekia daugiau kaip 20 metrų.
Dviračių takas 6 km (prasideda A. Baranausko g., ant buvusio geležinkelio, ir baigiasi Alytaus šilelyje) driekiasi vaizdingais Nemuno krantais ir Alytaus šilelio takais. Važiuojant juo
galima ne tik mėgautis gamtos prieglobsčiu, grožėtis srauniu Nemunu, tačiau ir pamatyti išlikusius praeities objektus.
Dviračių ir pėsčiųjų takai įrengti ir Kurorto, Jaunimo parkuose, gyvenamuosiuose rajonuose. Miesto takų tinklas plečiamas, statomas ir 240 m ilgio pėsčiųjų ir dviračių tiltas per
Nemuną, jungiantis piliakalnį ir Pirmąjį Alytų su senamiesčio kurortine dalimi.
Jaunimo parkas įkurtas 1984 metais. Skulptorių grupė,
vadovaujama N. Nasvyčio ir Alytaus vyriausiojo dailininko
A. Stankevičiaus, sukūrė pirmąją Lietuvoje metalo plastikos
skulptūrų kompoziciją, savo ryškiomis spalvomis suteikiančią savitą veidą Jaunimo parkui, turinčią tiek dekoratyvinę,
tiek funkcinę paskirtis. Skulptūros kviečia jomis gėrėtis, lavinti estetinį skonį, ugdyti fantaziją, o vaikus – dar ir žaisti.
Parkas pritaikytas tiek visuomenės kultūros renginiams, tiek
ramiai pailsėti. Čia įrengtos vaikų žaidimų, šachmatų, sporto,
riedlenčių ir riedučių aikštelės, pažymėti dviračių takai. Parkas apšviestas. Vyksta sportinio ėjimo ir bėgimo varžybos.
Miesto sodas. Alytaus centre įkurtas rožynais garsėjantis Miesto sodas, pradėtas sodinti dar praėjusio amžiaus
ketvirtajame dešimtmetyje. Iki šių dienų išlikęs tarpukario
fontanas su baseinėliu, kuriame kadaise plaukiojo auksinės
žuvelės ir žydėjo lelijos. Šalia galima aptikti retai kur Lietuvoje augantį europinį kukmedį, pavasariais akis džiugina
greta fontano baltai pražystanti japoniška magnolija. Iš viso
Miesto sode auga 55 medžių ir krūmų rūšys. Miesto sodas
susilieja su Kurorto parku, o juos jungia Laisvės Angelo aikštė. Parkas apšviestas.
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Senamiesčio skverą juosia Bažnyčios gatvė ir Alyvų takas.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą čia buvo gyvenamieji, prekybininkų ir amatininkų namai, kurie subombarduoti per pirmą
vokiečių lėktuvų antskrydį. Po karo namai nebuvo atstatyti, buvo suformuota aikštė. 2012 m. skveras rekonstruotas.
Naujai įrengtą margaspalvį fontaną papuošė rašytojo Jurgio Kunčino eilės. Skveras apšviestas.
Kurorto parkas įkurtas 1931 m. natūraliame pušyne. Parke
įrengtos vaikų žaidimų aikštelės, pastatyti suoliukai. Takais
galima pasiekti Nemuno senvagėje susiformavusį Didįjį ir
Mažąjį Dailidės ežerus. Šalia įrengtas paplūdimys, medinė
vandens terasa, lieptas, poilsio aikštelės, suoliukai, ežerą
juosia dviračių takai. Kurorto parko takeliai veda iki Miesto stadiono ir Dainų slėnio, kur nuo pylimo atsiveria nuostabus vaizdas į kitame Nemuno krante stūksantį dvikuprį
Alytaus piliakalnį. Čia statomas dviračių ir pėsčiųjų tiltas
per Nemuną.
Likiškių parkas yra vienas iš jauniausių miesto parkų, pradėtas kurti ir sodinti 1994 metais. Parke yra aukščiausia
(165 m) kalva Alytuje, nuo kurios atsiveria puiki miesto panorama. Šalia parko pastatytas paminklas 1979–1989 m. Afganistano kare žuvusiems lietuviams. Pagerbiant šių žmonių atminimą greta pasodinta ąžuolų giraitė.
Vidzgirio miškas (452 ha) driekiasi Alytaus miesto teritorijoje. Tai botaniniu draustiniu paskelbtas unikalus gamtos
kampelis, kuriame veši plačialapiai bei griovų ir šlaitų miškai, skroblynai, ąžuolynai, didelę botaninę vertę turintys
retieji augalai, gyvena daug saugomų gyvūnų rūšių. Tiems,
kurie domisi gamta ir mėgsta paklajoti, čia įrengtas ekologinis takas, vedantis iki Radžiūnų piliakalnio. Vidzgirio miške
vyksta orientavimosi ir kalnų dviračių sporto varžybos, žiemą alytiškiai mėgsta slidinėti.
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Alytaus miesto savivaldybė
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Tel. (8 315) 55 111
El. paštas info@ams.lt
www.alytus.lt
Alytaus miesto savivaldybės administracijos
Sporto ir rekreacijos skyrius
Tel. (8 315) 55 153

Alytaus turizmo informacijos centras
Rotušės a. 14A, LT-62141 Alytus
Tel. (8 315) 52 010
El. paštas info@alytus-tourism.lt
www.alytus-tourism.lt

Leidinyje panaudotos D. Jakubauskienės, A. Plonytės, Z. Stankevičienės, Z. Šilinsko,
Alytaus miesto savivaldybės, Alytaus TIC ir sporto bazių archyvų nuotraukos.

