MARŠRUTAS ŠEIMOMS
Šeimoms siūlome lankyti šiuos Utenos rajono objekus:
1. Dauniškio ežero pakrantė su fontanu
Aplink ežerą įrengti pasivaikščiojimo takai, vaikų žaidimų aikštelės.
Šiltuoju metų laiku veikia šviečiantis ir grojantis fontanas su vandens
ekranu.
+370 389 54346, +370 687 21938
Aušros g., Utena
tic@utenainfo.lt, http://utenainfo.lt/lt/dauniskio_ezeras_utenoje
GPS: 55.502865, 25.602042
2. Tradicinių amatų centras "Svirnas"
Edukacinėse klasėse sertifikuoti meistrai moko savo amato (karpinių,
vytelių pynimo, mezgimo, vaistinės žolininkystės, audimo, juostų
pynimo ir rišimo bei vilnos dirbinių gamybos ir t.t.) subtilybių.
Darbo laikas: pagal išankstinį susitarimą
8 615 25062
K. Ladygos g. 18, Utena
urbonienesvirnas@gmail.com, www.utenosmuziejus.lt
GPS: 55.49534, 25.609235
3. Kempingas "Sudeikiai"
Kempinge galima apsistoti supalapinėmis ir kemperiais. Čia smagu
maudytis Alaušo ežere, žaisti tinklinį, stalo tenisą, šaškėmis,
šachmatais, įvairiais stalo žaidimais, smiginį. Įrengtos sūpynės,
laipynės, čiuožyklos, treniruokliai po atviru dangumi.
Darbo laikas: birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.

+370 615 15324
Pakrantės g. 1, Sudeikiai, Utenos r.
GPS: 55.586086, 25.680296
4. Pramogos kaimo turizmo sodyboje "Alaušynė"
Svečiams siūloma nakvynė, kavinėje išradingai ruošiamos
šeimyninės šventės, banketai, gausu pramogų: kvadrociklai, 6
vietų kateris, vandens balionai, kubilas, dviračiai, vandens
dviračiai,originalios sūpynės, sporto aikštelė, namelis medyje
dviems, 15 vietų motorinis plaustas.
Darbo laikas: pagal išankstinį susitarimą
+370 389 34317, +370 687 97766
Salų k., Sudeikių pšt., Utenos r.
info@abuva.lt, www.abuva.lt
GPS:55.584694, 25.70641
5. Taurieji elniai ir danieliai poilsio ir renginių centre "Alaušo slėnis"
Platus laisvalaikio užsiėmimų pasirinkimas: 2 karšto vandens kubilai, 3
lauko teniso aikštynai, pliažo tinklinis, krepšinio stovas, vaikų žaidimų
aikštelė. Veikia restoranas. Galima stebėti šalia besiganančius
tauriuosius elnius ir danielius.
Darbo laikas :pagal išankstinį susitarimą

+370 640 42840, faks. +370 656 02840
Bikuškio k., Sudeikių sen., Utenos r.
centras@alausoslenis.lt, www.alausoslenis.lt
GPS: 55.615213, 25.67884
6. Pramogos stovyklavietėje "Žygeivių slėnis"
Maloniai kviečia šeimas aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį
paslaptingame Sėlių krašte. Jūsų paslaugoms: baidarės, irklentės, dviračiai,
pažintiniai žygiai su gidu: visureigiu, dviračiais ar pėsčiomis. Poilsiui siūlo
nepakartojamą akmens amžiaus stovyklavietę su nakvyne medžiuose.
Rengia pažintines stovyklas, akmens amžiaus kliūčių taką, akmeninį ritinį,
akmeninį golfą, baidarių, irklenčių kliūčių ruožą, pievos riedulį, taip pat
čia galite išbandyti vienintelę rytų Lietuvoje landšaftinio šaudymo iš lanko
trasą.
Degėsių k., Užpalių sen., Utenos r.
+370 686 95376, +370 652 15392
gindrasius@yahoo.com, www.zygeiviuslenis.lt
GPS: 55.671234, 25.623763
7. Inkilų gaminimas kaimo turizmo sodyboje "Širvynė"
Kviečia šeimas dalyvauti edukacinėje programoje „Inkilų šventė“,
kuri trunka 2-3 valandas. Jos metu skaitoma paskaita apie
parskrendančius paukščius, vyksta trumpas instruktažas, inkilų
gaminimas iš jau paruoštų ruošinių, inkilų dekoravimas, viktorina.
Yra galimybė po edukacinės programos išsikepti dešrelių lauko
židinyje.

Darbo laikas: pagal išankstinį susitarimą.
+370 698 25387, +370 615 24841
Šeimyniškių k., Užpalių sen., Utenos r.
info@sirvyne.lt, www.sirvyne.lt
GPS: 55.660353, 25.607479
8. Vytauto Valiušio keramikos muziejus
Muziejaus ekspozicijų salėse rodoma apie 700 autentiškų senosios keramikos pavyzdžių.
Aplankę muziejų ne tik sužinosite keramikos istoriją ir jos paslaptis, bet ir atsisėdę prie
žiedimo rato patys galėsite pabandyti nužiesti galbūt pirmą gyvenime puodą.
Darbo laikas: II-V- 10:00-18:00, VI- 10:00-17:00
+370 686 22807, +370 615 49525
Topolių g. 7, Leliūnai, Utenos r.
www.utenosmuziejus.lt
GPS: 55.475539, 25.393338
9. Betoninių skulptūrų muziejus "Drakono džiunglės"
Levutės ir Petro Meškauskų sodyboje per dešimtmetį buvo nulipdyta apie
60 betoninių skulptūrų: įvairios vazos, arklys, elnias, krokodilas, liūtas,
meška, erelis, sakalas, pelėda, gulbė, varlė, ežys, šuo ir kiti gyvūnėliai.
Muziejuje rengiamos edukacinės pamokėlės, dalį skulptūrų galima
įsigyti.
Darbo laikas: I-VII 9:00 - 19:00

+370 620 20823
Vytauto g. 10, Kuktiškės, Utenos r.
justinaskorsakas@yahoo.com
GPS: 55.392799, 25.671118
10. Triušiukų slėnis
Jūsų laukia įvairių veislių triušiukai: nuo dekoratyvinių
(nykštukinių) iki pačių didžiausių ir stambiausių Belgijos
milžinų.
+370 673 37 553, +370 604 92 818
ramunaslam@gmail.com, www.triusiukai.lt
Antalamėstės k., Saldutiškio sen., Utenos r.
GPS: 55.367808, 25.824416

11. Vilko muziejus
Muziejuje
įrengta
ekspozicija
atskleidžia
žymaus
menininko Petro Abukevičiaus asmenybę ir nueitą kūrybinį kelią.
Lankytojai supažindinami su buvusiu vilkų voljeru, vedami Vilkų
taku. Vilkų seklyčioje lankytojai gali ne tik grožėtis vilkų
atvaizdais, bet ir pasiklausyti vilkų „dainavimo”.
Darbo laikas: pagal išankstinį susitarimą.
+370 686 32295, +370 699 65912
Indubakių k., Saldutiškio sen., Utenos r.
ramuno.atelje@gmail.com, www.ramuno-atelje.lt
GPS: 55.379824, 25.847641
12. Utenos hipodromas
Utenos hipodromas kviečia vaikus ir jų tėvelius susipažinti su žirgyne
gyvenančiais sportiniais žirgais. Pažintinio pasivaikščiojimo metu
sužinosite kaip gyvena sportiniai žirgai, kokios yra jų veislės, kaip jie
treniruojami, kaustomi, kinkomi. Susipažinsite su ristūnų žirgų sporto
inventoriumi. Bus galimybė iš arti apžiūrėti žirgus, juos paliesti ir
pamaitinti obuoliais bei morkomis. Drąsiausius vaikučius vėžinsime
sportiniu vežimaičiu hipodromo taku.
Užpalių g. 107, Utena
+370 687 89988, +370 616 99 988
info@kamanos.com, www.kamanos.com
GPS: 55.517304, 25.622046

