


Trakų istorinis nacionalinis parkas. 



Rūdiškių giria. Du ledynų palikti ežeriukai kaip akytės, 
besimerkiančios prieš miegą.



Pažaislio vienuolyno ansamblis – vienas geriausių brandžiojo 
baroko pavyzdžių Europoje. 



Neris netoli Kernavės padaro paskutinius didžiuosius savo vingius.



Passeio dos golfinhos
Nevėžis ties Piepaliais.



Didžiosios, mįslingos Nemuno kilpos ties Birštonu. 



Gotikinio stiliaus Švėkšnos bažnyčia – viena geriausiai išlikusių visoje Lietuvoje 



Karžygiškos praeities paminklas – Medvėgalis. 



Trakų salos pilis – Lietuvos viduramžių gynybinės architektūros 
šedevras, didžiųjų kunigaikščių rezidencija, pradėta statyti XIV amžiuje.



Raudonės pilis. Apie šią pilį pasakojamos šiurpios istorijos –
galbūt todėl, kad čia veikusi koncentracijos stovykla.



Rūkas dengia Šateikių miestelį.



Urso pardoŠateikių bažnyčia. Čia 1909 metais susituokė M. K. Čiurlionis 
ir S. Kymantaitė.



Lietuvos rūkas – vienas gražiausių pasaulyje.



Minijos vaga keičiasi, likusios senvagės – geologinės praeities pėdsakai.



Baltijos jūros pakrantė netoli Karklės. Ledyno paliktą gūbrį nuolat ardo bangos.



Pačiame Žemaičių aukštumos viršuje – Platelių ežeras su 
vaizdingais pusiasaliais ir salomis.



Pilkosios (Negyvosios) kopos – užpustytos buvusių gyvenviečių vietos.



Parnidžio kopa prie Nidos. Kopos viršuje įrengta apžvalgos aikštelė, 
kurioje neapsilankius, vizitas į Neringą būtų neužbaigtas. 



Mažiausia Neringos gyvenvietė – Pervalka. Nuo vikingų laikų čia iš 
jūros į marias būdavo pervelkami laivai.



Kopa Naglių rezervate.



Apsauginėmis tvorelėmis mėginama apsaugoti pajūrio kopas nuo vėjo.



Jau daugiau kaip šimtmetį statomas ir perstatomas Palangos tiltas. 
Pradėtas 1884 metais, dabar siekia beveik pusę kilometro.



Telšiai – Žemaitijos sostinė.



Kelias iš Vievio į Semeliškes vingiuoja palei pietinę Elektrėnų marių dalį.



Lentvario dvaras ir parkas. Neogotikinės formos rūmai jau du kartus 
buvo perstatyti. Perėję privačion nuosavybėn, vėl laukia atnaujinimo. 



Netoli Ginučių malūno yra miške 2 ežerai. Nuo vieno kalno, vadinamo 
Raganos nosim, matosi abu ežeriukai: vienas žalias, kitas mėlynas. 



Ant buvusio piliakalnio pastatyta bokštinė neogotikinio stiliaus bažnyčia –
Žaslių puošmena. 



Dubingių piliakalnis – pats didžiausias Lietuvoje. Čia po slaptų jungtuvių 
su Žygimantu Augustu visą žiemą slėpėsi Barbora Radvilaitė.



Ledyniniai ežerai „broliai dvyniai” Baltis ir Baltelis. Labanoro giria.



Salelė Sartų ežere.



Nudžiūvusio berželio sala Aukštaitijoje.



Saulėlydis Antalieptės mariose. Taip iškart po ledynmečio 
atrodė dauguma Lietuvos ežerų.



40 m gylio Velnio duobė – unikali vietovė. Geobiolaukų matavimo 
entuziastų teigimu, čia tokie stiprūs laukai, kad jų net negalima 
išmatuoti įprastiniais prietaisais – rodmenys tiesiog netelpa jų skalėse.



Mingė – Lietuvos Venecija, nes pas kaimyną į svečius reikia plaukti valtimi.



Lagūninės kilmės Krokų Lankos ežeras. Čia kadaise buvo Baltijos jūra.



Kuršių nerija tarp Baltijos jūros ir Kuršių marių.



Ventės ragas. Šalia dabartinio švyturio stovėjo kryžiuočių pilis, kurią vėliau 
prarijo marios.



Saulėlydis Nemuno deltoje.



Ventės rago švyturys ir viena seniausių Europoje ornitologijos stotis. 
Per sezoną čia sužieduojama iki 100 tūkstančių paukščių.



Savo slėnyje, ramiai vingiuodamas, Merkys įteka į Nemuną.



Ignalinos atominė elektrinė. Jei būtų pastatyti ne du, o visi keturi planuoti 
reaktoriai, ji būtų buvusi galingiausia pasaulyje. 



Kryžių kalnas. Vienintelis toks visame pasaulyje. 


