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A lytaus krašte puikiai praleisti laiką gali kiekvienas: mėg-
stantis aktyviai pramogauti, ramiai poilsiauti, norintis 
papildyti žinių bagažą, išmokti dzūkiškų amatų ar 
kulinarijos paslapčių ir skaniai bei sočiai pavalgyti. 

Alytus – didžiausias Pietų Lietuvos miestas. Išpuoselėtais 
parkais pasipuošusį Alytų juosia 16 km Nemuno kilpa. 
Miestas žinomas kaip viena iš Lietuvos sportinio turiz-
mo traukos vietovių. Kasmet mieste organizuojami įvairūs 
tarptautiniai sporto renginiai. Mėgstantieji aktyvų poilsį 
gali apsilankyti baseinuose ir saunose, sporto salėse ir 
klubuose, teniso kortuose, leistis į kelionę Nemu-
nu baidarėmis ar plaustais, pasivažinėti kartingais, žaisti 
biliardą, boulingą ar dažasvydį. Alytaus rajone tyvuliuoja dau-
giau nei 70 ežerų, plyti miškai, seniausia valstybės saugoma 
teritorija Lietuvoje – Žuvinto biosferos rezervatas. 
Atvykę į šį kraštą rasite nuostabią gamtą, vaišingus žmones.LANKOMIAUSIŲ 
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1. Aukščiausias Lietuvoje pėsčių jų 
ir dviračių Baltosios rožės tiltas

Pastatytas Alytuje 2015 m. ant iš-
likusių buvusio XIX a. geležinke-
lio tilto taurų. Jo aukštis – 38,1 m, 
ilgis – 260 m. Nuo tilto organizuojami 
visame pasaulyje populiarūs šuoliai 
su virvėmis (http://ropejumping.eu). 
Tiltas yra įtrauktas į Lietuvos rekordų 
knygą, kaip aukščiausias tokio po-
būdžio tiltas, ir Turizmo departamento 
rekomenduojamų 2018 m.  aplanky-
ti šalies vietų 100-tuką. Vasarą tilto 
papėdėje, Dainų slėnyje, vyksta gyvo-
sios istorijos festivalis „ Jotvos vartai“.

2. Punios piliakalnis

Punios piliakalnis yra vienas didžiausių ir 
gražiausių Lietuvoje. Pasakojama, jog ant 
Punios piliakalnio stovėjusi kunigaikščio 
Margirio pilis, vadinta Pilėnais. 1336 m. čia 
įvykęs garsusis Pilėnų mūšis. Pilies gynėjai 
ir gyventojai nutarę verčiau žūti liepsnose 
nei pasiduoti kryžiuočiams į nelaisvę. 
Archeologai, kruopščiai ištyrę piliakalnį, 
nustatė, kad XIII–XIV amžiuje ant jo stovė-
jo pilis, kuri buvo sudeginta, XV amžiuje 
jos vietoje pastatyta nauja. Tačiau nepra-
bėgus nė amžiui sudegė ir ši, XVI amžiaus 
pabaigoje čia pastatyti nauji dideli rūmai. 
Punioje prasideda Nemuno kilpų re-
gioninis parkas. Miestelio Šv. Jokūbo 
bažnyčia yra įtraukta į Šv. Jokūbo pili-
grimų kelią Lietuvoje. 

(www.caminolituano.com). 

3. Alytaus kraštotyros muziejus

Alytaus kraštotyros muziejus miesto in-
teligentų iniciatyva buvo įkurtas 1928 m. 
Šiandien jame saugoma beveik 100 tūkst. 
eksponatų. Muziejuje vyksta edukaciniai 
užėmimai mokiniams ir suaugusiems. 

Savanorių g. 6, Alytus
www.alytausmuziejus.lt

4. Raižių mečetė

Pastatyta 1889 m. 2010 m. birželio 26 d. 
netoli mečetės, ant kalnelio, atidengtas 
paminklas Vytautui Didžiajam (skulpt. 
Jonas Jagėla). Ta pačia proga prie mečetės 
sumontuoti Jono Na-
viko sukurti du saulės 
laikrodžiai, kurių vie-
nas rodo vietos laiką, 
antrasis – Griunvaldo 
(Lenkija). 
Tai vieninteliai tokie 
laikrodžiai Lietuvoje.  

Vytauto g. 9, Raižių k., Punios sen., 
Alytaus r., tel. +370 686 56 801

5. Švenčiausiosios Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčia Pivašiūnuose

Pastatyta 1825 m., medinė. Bažnyčios al-
toriuje kabo stebuklingas Švč. Mergelės 
Marijos paveikslas. Kardinolas Vincentas 
Sladkevičius 1988 m. vainikavo Pivašiūnų 
Mergelę su Kūdikiu popiežiaus Jono Pau-
liaus II dovanotomis karūnomis ir suteikė 
jai. Nuliūdusiųjų Paguodos titulą. 

Pivašiūnų bažnyčia – vienas iš Jono 
Pauliaus II piligrimų kelio Lietuvoje 
objektų (www.piligrimukelias.lt). 

 Trakų g. 6, Pivašiūnai, Alytaus r., 
tel. +370 699 12 696, www.pivasiunai.lt

6. Alytaus Laisvės 
angelo paminklas

Pastatytas 1929 m. (aut. 
A. Aleksandravičius). 
Tai pagarbos ir at-
minimo ženklas žu-
vusiems už Lietuvos 
nepriklausomybę.

7. Alytaus piliakalnis

Šimtmečius menąs miesto įkūrimo liu-
dininkas, kurio papėdę šiandien  puošia  
skulptūrų  ekspozicija „Alytaus piliakalnio 
protėviai“. Greta įrengta poilsio zona su 
pavėsinėmis, laužavietėmis, vaikų žaidimo       
aikštelėmis    ir pasivaikščiojimo takais. 
Piliakalnis datuojamas I tūkst. vid. – XIV a.  
Ant jo stovėjo medinė Alytaus pilis. 

Piliakalnio g., Alytus

8. Žuvinto biosferos rezervatas

Žuvinto biosferos rezervatas – se-
niausia saugoma Lietuvos teritori-
ja, įsteigta 1937 metais. 2011 m. Žu-
vinto biosferos rezervatas įtrauktas į 
Pasaulinį UNESCO programos „Žmogus 
ir biosfera“ biosferos rezervatų tinklą. 
Rezervato lankytojų centre susipažin-
site su šio rezervato gamtos vertybėmis, 
jų apsauga. Teleskopais ir žiūronais gali-
ma stebėti paukščius nuo apžvalgos 
bokšto, šalia, Žuvinto ežero pakrantė-
je, yra mokomasis pažintinis takas su 
paukščių stebėjimo bokšteliu. Moksleivių 
užsiėmimams įrengta gamtos klasė. 
Kampelių g. 10, Aleknonių k., Simno sen., 

Alytaus r., tel. +370 315 49 540,  
www.zuvintas.lt

“rezervatas įtrauktas 
į Pasaulinį UNESCO 

rezervatų tinklą”

9. Punios šilas
Punios šilas apglėbtas 19 km. 
ilgio Nemuno kilpa. Tai vienas iš įdo-
miausių Lietuvos miškų botaniniu 
požiūriu, apsuptas vandeniu iš visų pu-
sių. Įdomu pavaikščioti ąžuolų alėja, ku-
rioje įspūdingesniems medžiams suteik-
ti Lietuvos didžiųjų kunigaikščių vardai, 
netoliese – buvusi „Dainavos“ apygardos 
partizanų štabo žeminė. Skulptūrų par-
kas „Žaltės slėnis“. Punios šilas priklau-
so Nemuno kilpų regioniniam parkui.
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1. Lėlių teatras „Aitvaras

Lėlių teatre „Aitvaras“ vaikai gali pamatyti 
ne tik spektaklius, bet ir sudalyvauti edu-
kacinėje programoje, kurios metu galės 
susipažinti su lėlių teatro specifika, lėlių 
technikomis, pasigaminti lėlę ar pirštinę-
lėlę ir sužinoti jos valdymo ypatumus.
Rotušės a. 2, Alytus, tel. +370 698 13 264,  

www.leliuteatrasaitvaras.lt

2. Anzelmo Matučio 
memorialinis muziejus

Muziejuje vaikams ir šeimoms siūlo-
mos įvairios edukacinės programos 
(kviečiami vaikai nuo 5 m.), rengia-
mos vaikų kūrybos parodėlės. Šiltuoju 
metų laiku poeto kieme vyksta renginiai. 
A. Matučio g. 8, Alytus, tel. +370 315 53 172, 

www.alytausmuziejus.lt/matutis

3. Nuotykių parkas „Tarzanija“

Parke yra 7 skirtingo sudėtingumo tra-
sos suaugusiems ir paaugliams ir viena 
speciali trasa vaikams nuo 3 iki 7 m. Čia 
galima ramiai palikti pačius mažiau-
sius karstytis ir laipioti be papildomų 
apsaugų, kadangi visa trasa įreng-
ta su elastingais tinklais, kad mažyliai 
neiškristų ir nesusižeistų. Parke yra 
batutas. Žaisti futbolą, tinklinį, 
kvadratą, dartus galima nemokamai. 
Vaikams džiaugsmo suteiks pasijodinė-
jimas poniu ir žirgais, jojimo pamokos. 
Parke yra kavinė-picerija ant Nemuno 
kranto.
Radžiūnų g. 33, Radžiūnų k., Alytaus 

sen., Alytaus r., tel. +370 671 80 500, 
www.tarzanija.lt

4. Vaikų laisvalaikio ir 
žaidimų erdvės

Alytuje yra nemažai vaikams skirtų 
laisvalaikio ir žaidimų erdvių, kuriose 

mažyliai saugiai gali leisti laiką, lavėti ir 
bendrauti su kitais vaikais. Mieste ir 

rajone parkuose įrengtos modernios 
vaikų žaidimų aikštelės

.
Vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

Kalnėnų g. 2B, Alytus, 
tel.  +370 699 87 870, 

www.kutis.info

Vaikų žaidimų kambarys „Adomo sodas“
Putinų g. 62, Alytus, tel.  +370 611 10 184, 

www.adomosodas.lt

Vaikų žaidimų kambarys „Bubas“
Kalniškės g. 2B, Alytus,

tel. +370 684 15 331, 
www.bubas.lt

Vaikų žaidimų kambarys „Jomajukas“
Tvirtovės g. 11D, Alytus, 

tel. +370 621 26 838 , +370 611 33 119, 
www.jomajukas.lt

Vaikų kambarys „Mažylio studija“
Ugniagesių g. 8, Alytus, 

tel.:  +370 674 25 977 , +370 682 12 211, 
www.mazyliostudija.lt

Alytuje Jaunimo parkas pritaikytas tiek 
renginiams, tiek ramiam poilsiui, čia 
įrengtos vaikų žaidimų, šachmatų, spor-
to, riedlenčių–riedučių aikštelės.
Alytuje Kurorto parko skvere, už Laisvės 
angelo aikštės, įrengta moderni laipynių 
ir sūpuoklių vaikų žaidimų aikštelė. 
Greta – atvira lauko muzikos instrumentų 
aikštelė.

Prie Mažojo Dailidės ežero ir Alytaus 
piliakalnio yra įrengtos poilsio zonos su 
vaikų žaidimų aikštelėmis.

Dauguose, Turgaus aikštėje, yra įrengta 
žaidimų aikštelė, kurioje vaikai gali sma-
giai praleisti laiką.

Šventes ir Renginiai.

Birželio mėn.
Alytaus miesto dienos, www.alytus.lt

Joninių šventė nuotykių parke „Tarzanija“, www.tarzanija.lt
Birželio mėn. – liepos mėn. Gyvosios istorijos festivalis „Jotvos vartai“, 

www.jotvosvartai.lt

Liepos mėn.
Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena Dauguose, 

www.arsa.lt
Šviežios duonelės šventė (Oninės) Punioje, www.arsa.lt

Rugpjūčio mėn.
Žolinės Pivašiūnuose, www.pivasiunai.lt

Muzikos festivalis „Bunda rokas“, www.facebook.com/bundarokas
„Alytaus pusmaratonis 2018“, http://alytauspusmaratonis.lt

Informaciją apie maitinimo įstaigas galite rasti – 
www.alytusinfo.lt/maistas

Informaciją apie apgyvendinimo paslaugas galite rasti – 
www.alytusinfo.lt/apgyvendinimas

Alytaus turizmo informacijos centras
S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, LT-62137, Alytus

Tel.: +370 315 52 010, +370 687 07 703
www.alytusinfo.lt

Nuotraukų autoriai:
G. Bernatavičius, E. Dovydėnas,

 Oroperatorius, E. Rugieniūtė, Ž. Sinkevičius, 
Alytaus TIC archyvo,poilsiavietės „Daugų sala“ 

Facebook puslapio, www.jomajukas.lt nuotraukos.


