
Alytaus krašto turistinis 
patrauklumas

Birutė Malaškevičiūtė, Alytaus TIC vyr. specialistė



Jei puikiai pažinsite Alytaus kraštą – tai likusią Pietų 
Lietuvos dalį galėsite...



stebėti atsipalaidavę pro autobuso langą!



ŽUVINTO BIOSFEROS REZERVATAS

• Seniausia saugoma teritorija 
Lietuvoje

• Rezervato dalis saugoma Ramsaro 
konvencijos

• Visas biosferos rezervatas yra tinklo 
Natura 2000 dalis

• Įtrauktas į Pasaulinį UNESCO 
programos „Žmogus ir biosfera“ 
biosferos rezervatų tinklą



TILTAS REKORDININKAS

• Aukščiausias Lietuvoje pėsčiųjų ir 
dviračių tiltas, įtrauktas į 
Lietuvos rekordų knygą

• Aukštis 38, 1 m
• Vienintelė Lietuvoje vieta, kur 

galima savo kitam žmogui meilę 
išmatuoti metrais





FONTANAS, NETURINTIS KONKURENTŲ

Vienintelis Lietuvoje stiklinis sūkurinis 
fontanas. Akrilo kolbos formos viduje 
sukasi didžiulis vandens sūkurys. Per 
fontano sieną bėga vanduo, kuris sukuria 
nepakartojamą vaizdą. Sutemus fontanas 
nušvinta įvairiomis spalvomis.



RAIŽIAI 

Raižių kaimas įkurtas XVI a. pab. 
Šiandien čia galia pamatyti:
• XIX a. pab. statytą mečetę
• Paminklą Vytautui Didžiajam
• Du unikalius saulės laikrodžius
• Senąsias musulmonų kapines



VIDZGIRIO BOTANINIS DRAUSTINIS

Unikali natūralios gamtos sala 
Alytaus mieste.
Vidzgiro botaniniame draustinyje 
driekiasi pažintinis gamtinis takas. 
Nužymėti pasivaikščiojimo takai. 
Įrengti informaciniai stendai, 
pasakojantys apie šio miško 
gyventojus, krypties ženklai, 
padedantys orientuotis take ir 
savarankiškai pažinti šį nuostabų 
gamtos objektą.



PUNIOS ŠILAS 
(NEMUNO KILPŲ REGIONINIAME PARKE)



TIK DRĄSIEMS I
Hotelis „Baimės namai“

Kokia paslaptis slepiasi už šio viešbučio sienų? Siaubo išgyvenimas. Viešbučio gyventojai suteiks Jums ypatingai aštrių 
ir įsimintinų pojūčių. Vaikščiodami ir bandydami ištrūkti iš siaubo namų susitiksite jo gyventojus. Svarbu!!! Nežiūrėti 
jiems į akis... Ar išdrįsi pažvelgti baimei į akis? 
Perspėjimas: Skirtas ne silpnų nervų žmonėms. 

www.facebook.com/BaimesNamai/

https://www.facebook.com/BaimesNamai/


TIK DRĄSIEMS II
Svečiuose pas raganas ir žiniuonius. Ar išdrįsi?

Netoli Daugų miesto, nuošalioje Dusevičių sodyboje, laukia šiurpą kelianti viduramžių bausmių, kankinimų ir raganų
teismų erdvė bei pragaro miškas bendriniu pavadinimu – „Pelkė“. Programos vedlys parodo ir pristato eksponatus, į
kuriuos žiūrint darosi nejauku. Miškelyje iš po žemių šviečia kaukolės, kyšo plaštakos, vaiduoklių gaubtai be veidų,
negyvėlio kojos ir kiti šiurpą keliantys elementai. Į pragaro erdvę galima įeiti pro karstą, giljotiną, o praėjus telkšo
pelkė, pro kurią praeinama kabančiu tiltu.



ALYTAUS KRAŠTO PILIAKALNIAI

Alytaus krašte yra daugiau kaip 30 piliakalnių, prie daugelio yra informaciniai stendai, nukreipiantys kelio ženklai.



NUOTYKIŲ PARKAS „TARZANIJA“ 
Didžiausias nuotykių parkas Pietų Lietuvoje

VANDENS BATUTŲ PARKAS DAUGUOSE



JEI REIKIA PASISEMTI STIPRYBĖS



ALYTAUS „KONTROLIERĖS“ 



DVIRAČIŲ TRASA „OLITA ORANY“

Šis daugiau kaip 40 km dviračių 
maršrutas driekiasi ant buvusio 
XIX a. pab. geležinkelio pylimo ir 
sujungia tris savivaldybes: Alytaus 
miesto ir rajono bei Varėnos 
rajoną. Maršrute yra krypties 
rodyklės, maršruto žemėlapio 
stendai, prie lankytinų objektų 
informaciniai stendai. 



SIENINĖ TAPYBA ALYTUJE



EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI



ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

Muziejuje vyksta edukaciniai užėmimai mokiniams ir suaugusiems.
Muziejuje galima apžiūrėti šias ekspozicijas: „Gyvenimas abipus Nemuno“, skirtą Alytaus miesto istorijai nuo XIV iki XX a. 
paskutiniojo dešimtmečio, ir „1915 m. rugpjūčio 27-oji Alytuje: vienos gatvės istorija“, skirtą Pirmojo pasaulinio karo 
100-osiosms  metinėms. „Sodzius Dzūkijon“ - nemokamas skrydis virš Dzūkijos, namo projektas ir idėjos nuostabiai 
vakarienei! 



Jeigu norisi ramaus poilsio



PRAMOGOS



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Daugiau informacijos rasite 
www.alytusinfo.lt


