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Labanoro kosmose

 Apie maršrutą

▪ TRUKMĖ: Jeigu norėsite apžiūrėti visus objektus - maršrutai reikės labai ilgo pusdienio arba 
visos dienos. Ir čia net neįvertinus atvykimo iki Labanoro iš kitų miestų. 

▪ VAIKAI: Šis maršrutas neblogai draugauja su vaikais - jiems patiks ir Etnokosmologijos 
muziejuje, ir žvejybos bei medžioklės muziejuose, o Labanoro regioninio parko lankytojų 
centre jų lauks ir specialios užduotys. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes regionuose ne 
visur galima atsiskaityti kortele. 

▪ KAIP NAUDOTIS? Maršrutu patogiausiai naudotis telefone - išsisiųskite šį PDF’ą el. paštu, 
atsidarykite per Google Maps programėlę nuorodą į maršruto žemėlapį (kitame lape), o jei 
nepavyksta - kiekvieno taško koordinates į programėlę galite suvesti ranka. Tikslios 
koordinatės nurodytos prie objektų aprašymų, kurie parengti lakoniški, tinkantys paskaitymui 
lankantis vienoje ar kitoje vietoje. Norint išsamesnės informacijos visada lengva ją rasti 
internete - turizmo informacijos centrų puslapiuose arba Wikipedijoje. 

 Ką aplankysime

 Planuokite

Didžiausias regioninis parkas Lietuvoje, turintis daugiausiai ežerų ir pas save priglaudęs 
aukščiausią apžvalgos bokštą - šiame sakinyje jau tikriausiai yra pakankamai priežasčių 
aplankyti Labanoro regioninį parką. O jei dar prie jo prijungsime keletą Molėtų gėrybių - net ir 
“Žvaigždžių karų” herojus Darthas Vaderis atostogoms pasirinks šį kraštą - ką ir padarė, kaip 
matėte “Laisvės TV” projekto “Krazy Lithuania” antrajame epizode (www.youtube.com/watch?
v=asi89FU9Z0I).
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Nuoroda į aktyvų maršrutą Google Maps: https://goo.gl/gmLDRz.  

(kaip atsidaryti maršrutą Google Maps programėlėje - aprašyta šio dokumento pabaigoje).

Labanoras

 Žemėlapis

Vairas, maistas ir nakvynė:

Maršruto ilgis: 41 km 
Vairuoti: 00:49 h 

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 160 km, 2:10 h 
▪ Kauniečiai: 260 km, 3:50 h 
▪ Klaipėdiečiai: 650 km, 7:20 h

Jeigu iškęsite iki maršruto pabaigos 
- tikrai puiki vieta yra “Labanoro” 
restoranas (šalia regioninio parko 
lankytojų centro). Kitu atveju - bent 
kelios vietos Molėtuose arba 
pakeliui tarp Molėtų ir Labanoro.

Be kaimo turizmo sodybų, kurių 
aplink Labanorą tikrai nemažai, 
nakvynei galite rinktis viešbučius - 
tas pats “Labanoro” viešbutis arba 
kelios vietos Molėtuose. Gamtos 
gerbėjams - Mindūnų kempingas.
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Labanoro kosmose

https://goo.gl/gmLDRz
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A.   Tikrai kosmosas: Etnokosmologijos muziejus

Koordinatės: 55.3153, 25.5553. Iki kito objekto: 13 km.

Koordinatės: 55.2319, 25.4409. Iki kito objekto: 8 km.

Koordinatės: 55.2320, 25.5627. Iki kito objekto: 2 km.

B.   Mėgstantiems vandenį ir greitį: Vandenlenčių parkas

Pirma dalis

Ne tik savo išore, bet ir koncepcija šis muziejus yra unikalus 
ne tik Lietuvos, bet ir pasaulyje. Savotiškų būdu pristatantis 
žmogaus ir kosmoso ryšį, muziejus siūlo ne tik žvaigždžių 

stebėjimą naktimis. Ekskursijos vyksta darbo dienomis 
(registruokitės tel. 8 615 20688), žvaigždžių stebėjimas - 

naktimis.

Mindūnuose vienas greta kito veikia du muziejai: Ežerų 
žvejybos muziejus bei Antano Truskausko medžioklės ir 

gamtos muziejus. Pirmasis turėtų patikti visiems, kam įdomūs 
senoviniai žvejybos būdai. Antrasis - tiems, kam patinka žvėrių 

(net ir egzotinių) iškamšos.  

Flip point vandenlenčių parkas prie Molėtų - jeigu gali Darthas 
Vaderis, kodėl negalite jūs? Tuo labiau, kad vasara tam 
geriausias laikas. Kontaktai: www.facebook.com/flipmoletai/. 
(Ir ne, tai nėra reklama, už kurią sumokėta Lietuvon.lt - 
Darthas Vaderis būtų supykęs už jos neįtraukimą).

Koordinatės: 55.2192, 25.5608. Iki kito objekto: 7,7 km.

D.   Aukščiausias Lietuvoje: Labanoro bokštas

Gana neseniai iškilęs Labanoro apžvalgos bokštas - pats 
aukščiausias Lietuvoje, net 36 m aukščio. Ir tikrai su puikiu 
vaizdu, ko kartais pritrūksta kai kuriems naujai pastatytiems 
apžvalgos bokštams Lietuvoje. 

C.   Fauna: Žvejybos ir medžioklės muziejai Mindūnuose

http://www.facebook.com/flipmoletai/
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E.   Iš akmens: Stirnių bažnyčia

Koordinatės: 55.2311, 25.6466. Iki kito objekto: 9,5 km.

Koordinatės: 55.2674, 25.7736. Iki kito objekto: 0,3 km.

Koordinatės: 55.2695, 25.7723. Gero kelio namo!

F.  Aukštaitijos pažiba: Labanoras 

G.   Pavyzdys kitiems: Labanoro regioninio parko centras

Antra dalis

Vykstant nuo Mindūnų iki Labanoro akis užklius už akmeninės 
bažnyčios. Stirniuose jau nuo 18 amžiaus stovėjo dvi koplyčios. 
Dabartinė akmeninė bažnyčia statyta tarpukariu, 1937-1940 m.

Jeigu kils abejonių, ar verta čia užsukti - drąsiai apsilankykite, 
nes Labanoro regioninio parko lankytojų centras, atrodo, bus 

vienas įdomiausių tokių objektų Lietuvoje. Ir viskas dėl 
lankytojams patrauklios interaktyvios ekspozijos. Vienintelis 

minusas - centras nedirba sekmadieniais arba vakarais.

Sekantiems tik žinias, Labanoras išgarsėti turėjo prieš keletą 
metų, kai sudegė jo bažnyčia (kuri vėliau buvo naujai atstatyta). 
Jeigu Lietuvoje būtų renkami kurortai kaimuose, Labanoras 
galėtų pretenduoti į tokį statusą - vis labiau tvarkomas, gamtos 
apsuptas, išsiskiriantis savo senąja architektūra.  

Jeigu patiko šis maršrutas ir jo formatas, išbandykite “Nuotykiai su Lietuvon.lt” 
maršrutų prenumeratą - kas mėnesį vos už €3 gausite po 2 keliauti paruoštus 

maršrutus. Prenumeruoti galite čia: www.patreon.com/lietuvon.   

http://www.patreon.com/lietuvon
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Maršrutą sudarė: atradimų žemėlapis Lietuvon.lt. 

Visus “Laisvės TV” projekto “Krazy Lithuania” maršrutus ateityje rasite adresu  
www.lietuvon.lt/krazy.  

Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: nuotykiai@lietuvon.lt.  

Maršrutams panaudotos asmeninio archyvo bei turizmo informacijos centrų 
nuotraukos. 

Nei sudarant maršrutą, nei filmuojant “Krazy Lithuania” treilerius, nė vienas 
Holivudo personažas nenukentėjo. 

May the Force be with you.

Gero kelio!

KAIP NAUDOTIS MARŠRUTO ŽEMĖLAPIU TELEFONE KELIAUJANT: 

Jūsų tikslas: atsidaryti maršrutą su Google Maps programėle telefone: 
 1 Atsidarykite šiame dokumente nurodytą maršruto nuorodą savo telefone. 
 2 Atsidarius Google Maps naršyklėje, spauskite ant savo vardo ikonos viršutiniame dešiniajame 

kampe arba ant “Sign in” / “Prisijungti”. 
 3 Prisijunkite prie savo Google paskyros ir maršrutų žemėlapis automatiškai turėtų būti atidarytas 

Google Maps programėle telefonu. 

Alternatyva jei nepavyktų: Kompiuteriu prisijungę prie savo Google paskyros, atidarykite maršrutų 
žemėlapio nuorodą. Ten viršutiniame kairiajame kampe raskite žvaigždutę - ją paspaudę, išsaugosite 
maršrutą prie savo žemėlapių. Tuomet atsidarykite Google Maps programėlę telefone, eikite į Meniu —
> Jūsų vietos —> Žemėlapiai —> Maršrutas nr. X. Taip visda galite įjungti arba išjungti norimą 
maršruto sluoksnį ant Google Maps programėlės.

http://www.lietuvon.lt/krazy
mailto:nuotykiai@lietuvon.lt

