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Lazdijų rajono savivaldybė įsikūrusi Lietuvos pietinėje
dalyje, Lenkijos ir Baltarusijos pasienyje. Seniausią rajo
no praeitį mena Prelomciškės, Paveisininkų, Rudaminos
ir kiti piliakalniai, liudijantys tuos laikus, kai Lazdijų rajo
no teritorijoje gyveno drąsi ir karinga jotvingių gentis.

siautojus vilioja ir daugybė įspūdingų ežerų. Didžiausi
jų – Dusia (2 337 ha), Metelys (1 299 ha) ir Seirijis (503
ha). Dusios ežerą ypač pamėgę buriuotojai. Rajono ryti
niu pakraščiu teka didžiausia Lietuvos upė Nemunas ir
jo intakai Baltoji Ančia ir Seira.

Administracinis rajono centras – Lazdijų miestas. Rajo
nas suskirstytas į 14 seniūnijų. Be Lazdijų, yra dar vienas
miestas – Veisiejai, ir 6 miesteliai: Kapčiamiestis, Krosna,
Rudamina, Seirijai, Šeštokai, Šventežeris.

Rajono miškingumas viršija Lietuvos vidurkį, vyrauja
pušynai. Miškai sudaro net 34,9 %, žemės ūkio naud
menos – 45,2 %, vandenys – 8,2 %, keliai – 2,5 %, už
statyta teritorija – 2,1 %, kita žemė – 7,1 %. Didžiausias
ir gražiausias rajono miškas – Kapčiamiesčio giria. Į
valstybės saugomų teritorijų sąrašą įtrauktas Pertako
miškas ir Dainavos giria.

Kraštas nuo seno garsėja gražia, pramonės nesunio
kota gamta, ežerais ir miškais, istorijos, kultūros bei
etnografijos paminklais, nuoširdžiu gyventojų – dzūkų
– svetingumu.
Akį traukia nepakartojami Lazdijų rajono kraštovaiz
džiai. Dalį teritorijos užimantys Veisiejų ir Metelių regio
niniai parkai – didžiausi turistų traukos objektai. Poil

Kaimo turizmo paslaugas rajone teikia per 40 kaimo
turizmo sodybų. Čia turistams sukurtos puikios sąlygos
pailsėti prie ežerų, pasimėgauti vandens ir miško teikia
mais malonumais.

