
1.  Druskininkai
2.  Nida
3.  Kelionė  po Europą"
4.  Bet kuris pi l iakalnis
5.  Kauno marių  regioninis parkas
6.  Kadagių  s lėnis
7.  Žiegždrių  atodanga
8.  Dubravos rezervatinė  apyrubė
9. Platel iai
10.  Kačėniškės pi l iakalnis
11.  Anykšč iai
12.  Telšių  miestas
13.  I lgio ežero pažintinis takas
14.  Dubravos pelkės
15.  Zatyšių  karjeras
16.  Vandenlenč ių  parkas „Dock7“
17.  Lavyso ežeras
18.  Dusios ežeras
19.  I lgio ežeras
20. Trakų  pi l is
21.  Olando kepurė
22.  Birštono apžvalgos bokštas
23.  Burbiškių  dvaras
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24.  Nemuno ir  Neries sala (Kaunas)
25.  Širvėnos ežero t i ltas
26.  Metelių  regioninis parkas (ant Dusios kranto –
įspūdingi  vaizdai!)
27.  „Žvėrinč ius“ (Telšiai)
28.  Tervetės gamtos parkas
29.  Birštono Kneipo sodas
30.  Palangos kurhauzas
31.  Raudondvaris
32.  Pažaisl io vienuolynas
33.  Kauno botanikos sodas
34.  Kaune esanti  Kiemo galeri ja
35.  Klaipėda: Molas,  senamiestis,  Jūrų  muziejus,   Jono
kalnelis
36.  Kačėniškės pi l iakalnis
37.  Aukšč iausias pėsč ių jų  t i l tas Alytuje bei  jaunimo parkas
Alytuje
38.  Merkinės miestel is  (pi l iakalnis,  apžvalgos bokštas,
žydų  kapinės)
39.  Pi l iakalniai  Kernavė je.
40.  Mindūnų  apžvalgos bokštas
41.  Energetikos ir  technikos muziejus Vilniuje
42.  Kauno marių  regioninis parkas
43.  Sietuvos kū lgrinda
44.  Mūšos tyrel io pažintinis takas
45.  Kryžių  kalnas (Šiaulių  raj . )
46.  Svi lės šalt iniai  (  Šiaulių  raj . )
47.  Raganų  kalnas
48.  Parnidžio kopa
49. Naisiai
50.  Žaliej i  ežerai
51.  „Memel Nord“ I I  Pasaulinio karo bunkeris (Giruliai)  



 

 

52.  Veliuonos miestel is  ir  pi l iakalniai
53.  Lajų  takas ir  labirintų  parkas (Anykšč iai)
54.  Basų  kojų  takas (Anykšč iai)
55 .  Dievų  i r  deivių  s lėnis
56.  Kelionė  pro Kačerginės miško Šalt inių  taką  iki  Pyplių
pil iakalnio
57.  Labūnavos bokštas
58.  Mergakalnis
59.  Lopaič ių  pi l iakalnis
60. Respublikinis Vaclovo Into akmenų  muziejus
61.  Renavo dvaras
62.  Kretingos dvaras
63.  Japoniškas sodas
64.  Germanto kraštovaizdžio draustinio pažintiniai  takai
65.  Masč io ežero pakrantė
66. Žemaič ių  muziejaus „Alka“ 
67.  Žemaiti jos kaimo ekspozici ja
68.  Pašatri jos pi l iakalnis (Šatri ja)
69.  Žemaiti jos nacionalinis parkas
70.  Panemunės regioninis parkas (Seredžius-Veliuona-
Raudonė-Panemunės pi l is)
71.  Sudargo pil iakalnis
72.  Anykšč ių  COSMOS Paukšč ių  takas
73.  Meteliai
74.  Medžių  lajų  takas
75.  Molėtų  astronomijos observatori ja
76.  Etnokosmologijos muziejus
77.  Mitologinis takas
78.  Siesikių  pi l is  (būt inai  pasisamdant gidą  -  savininką .
Visą  pi l ies charizmą  prideda būtent savininkas,  kuris veda
ekskursi jas ir  labai  įdomiai  viską  papasakoja)



79.  Taujėnų  dvaras
80. Panemunės pi lys
81.  Lietuvos pilys ir  dvarai:  https://www.l ietuvos.dvarai . l t/
82.  GASTROliavimo po Lietuvą  gidas:
https://www.l ithuania.travel/ lt/news/gastroliavimo-po-
l ietuva-gidas
83.  Pirtys Lietuvoje.  Gero garo žemė lapis:
https://www.l ithuania.travel/ lt/news/pirtys-l ietuvoje-gero-
garo-zemelapis
84.  Šokolado muziejus
85.  Gravitacinė  kalva
86.  Biržų  pi l is  ( ir  alaus darykla :))
87.  Kirki lų  apžvalgos bokštas
88.  Marvelės kaskados
89.  Panemunės pi l is
90.  Puntuko akmuo
91.  Velnio akmuo
92.  Grūto parkas
93.  Atominis bunkeris
94.  Pyplių  pi l iakalnis l
95.  Aušros vartai
96.  Vingio parkas
97.  Trys kryžiai
98.  Gedimino pil is
99.  Gaujos nacionalinis parkas Latvi joje
100. Širvėnos t i ltas
101.  Asvejos ežeras
102.  Radvilų  rūmų  l ikuč iai  
103.  Takas (pėsč iomis,  dvirač iu,  r ieduč iais)  palei  Šventą ją
upę  Anykšč iuose
104.  „Marso kanjonai“ – taip dažnai vadinami Naujojoje
Akmenė je esantys ir  iki  šiol  veikiantys karjerai .



Č ia jau daugel į  dešimtmeč ių  yra kasamos naudingos
iškasenos.  Vertas aplankyti  objektas.  Susitarti  reikia iš
anksto.  (https://www.checkinlithuania.com/lankytini-
objektai/ ispudingiej i-marso-kanjonai/) .  
105.  I lzenbergo dvaras (Rokiškio raj . )  Tai  vienintel is
visiškai  atkurtas,  natūral ios žemdirbystės tradici jas
tęsiantis dvaras Balt i jos šalyse.  Galimi įvairūs edukaciniai
užsiėmimai.  (https:// i lzenbergas. lt/) .  
106.  Aukštait i jos siaurasis geležinkelis  arba siaurukas.
Šaunus pasivažinė j imas traukinuku.
(https://siaurukas.eu/) .  
107.  Dusios ežeras.  Tai  – didžiausias pietų  Lietuvos
ežeras,  esantis vaizdingame Metelių  regioniniame parke.
Visoje šalyje pagal  dyd į  j is  užima treč ią ją  v ietą .  Ežeras
tarsi  jūra.  Linkiu pasimėgauti  šiuo nuostabiu ežeru.
(https://www.atraskdzukija. lt/marsrutai/dusios-ezeras-ir-
jo-apylinkes/) .
108.  Apžvalgos ratas ir  Zaraso ežero pakrantė  (Zarasai) .
2011 m. atidarytas apžvalgos ratas – analogo Lietuvoje
neturintis architektūros statinys.  Praeinantiems 17 m.
aukšč io ratu atsiveria Zaraso ežero panorama.
(https://www.visitzarasai . l t/ lt/ lankytinos-vietos/top-
lankomiausi-objektai-zarasuose/apzvalgos-ratas-ir-zaraso-
ezero-pakrante).
109.  Palemono kalnas (Seredžius)
110.  Lantainių  pi l iakalnis (Domeikava) 
111.  Pogrindinė  spaustuvė  (Domeikava)
112.  Nerėpos entomologinis draustinis (Kulautuva)
113.  Vi lki jos apžvalgos aikštelė
114.  Rugpjūč io mėnesio pabaigoje – Danil iškio Liepų  alė ja
115.  Kačerginės miestel is  (parkas,  Nemuno pakrantė ,
„Barsukynė“)



116.  Televizi jos bokštas
117.  Europos parkas
118.  Kl inč ių  karjerai
119.  Vištytyje esantis Ši lel io pažintinis takas
120.  Naisiai
121.  Paežerių  dvaras
122.  Pažintinis takas „Maironio kelias Padubysiu“

 



184.  „Tarp mūsų  mergaič ių“
185.  „Perl  Harboras“
186.  „Dar po vieną“ 
187.  „Seselė  Račed“
188.  „Arrival“ 
189.  „Animatrix“ 
190. „Avinelių  tylė j imas“
191.  „Karalienė  Viktori ja“
192.  „Gyveno kartą  Uvė“
193.  „Kafarnaumas“ 
194.  „Džokeris“
195.  „Klajoklių  žemė“
196.  „Dėdė ,  Rokas ir  Nida“
197.  „Žvaigždžių  karai“
198.  „Šindlerio sąrašas“
199.  „Romo dienoraštis“
200. „The Motorcycle Diaries“
201.  „Acrimony“
202.  „Diringas“
203.  „Gataka“
204. „Bliss“
205.  „West world“
206. „Bėgantys labirintu“
207.  „Friends“
208.  „Undinė“
209. „Nomadland“
210.  „Antroji  aš“
211.  „The Handmaid's Tale“
212.  „Money Heist“


