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KAIP PAŽINTI DZŪKIJĄ IR
SUVALKIJĄ PER 10 DIENŲ?
Lietuvos pietuose yra du skirtingi regionai. Dzūkija pirmiausiai vilioja savo gamta,
miškais bei kaimeliais juose – dvarų čia nerasite. Tuo tarpu Suvalkija, priešingai –
pirmiausiai įdomi tuo, ką sukūrė žmogaus rankos. Apjungus šiuos du regionus į
vieną maršrutą – turėsite įspūdžių pilną kelionę.
Kad maršrutas nebūtų per daug intensyvus, numatyti ir du pasyvesnis poilsio
sustojimai kurortuose - Druskininkuose ir Birštone. Na o jei norite prailginti
atostogas, erdvės išplėsti maršrutą dar yra - pavyzdžiui, neįtrauktas Alytus, bet jei
tik turite laisvą pusdienį, prasukite ir pro Dzūkijos sostinės apylinkes.
Pakeliui bus daug ne tik miškų, bet ir ežerų, todėl šis maršrutas puikiai tinka
karštoms vasaros atostogoms.
O dabar - pirmyn į Dzūkiją ir Suvalkiją!
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Valkininkai
Varėna
Zervynos, Marcinkonys
Merkinė, Liškiava
Druskininkai
Metelių regioninis parkas
Kalvarija
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Marijampolė
Vilkaviškis
Kudirkos Naumiestis
Kaunas
Kauno marios
Birštonas
Aukštadvaris

DZŪKIJA IR SUVALKIJA PER 10 DIENŲ

ŽEMĖLAPIS
Pagrindiniai jūsų įrankiai šioje kelionėje du - šis maršruto aprašymas
(atsispausdinkite arba turėkite telefone) bei žemiau nurodytas interaktyvus
žemėlapis, kuris leis jums tiksliai atrasti kiekvieną objektą. Atsidarykite jį telefone
su Google Maps programėle.
Kiekvienos dienos maršruto objektai pažymėti skirtingomis spalvomis,
rekomenduojamos nakvynės vietos - ruda spalva.
Svarbiausia - nebijokite improvizuoti, nuklysti nuo kelio, jei tik žinote įdomių
objektų pakeliui. Taip pat turėkite mintyje, kad prieš lankantis muziejuose ar
kitose uždarose erdvėse reikėtų iš anksto susisiekti ir pasiteirauti jų darbo laiko.

Aktyvus kelionės maršrutas - spauskite čia: https://bit.ly/3wEriQy

Kaunas

Vilnius
Marijampolė

Varėna

Druskininkai

DZŪKIJA IR SUVALKIJA PER 10 DIENŲ

710 km - toks yra šio maršruto ilgis, nuo starto
Valkininkuose iki jo pabaigos netoli Aukštadvario.

Nusimatykite 8-10 dienų šiai kelionei. Jei turie mažiau laiko didinkite kelionės intensyvumą arba atsisakyti tam tikrų
maršruto atkarpų.

Dzūkijos miškuose vienas kitas keliukas bus duobėtesnis,
tačiau bendrai vertinant - maršrutas patogus, absoliuti
dauguma kelių - asfaltuoti.

Galimi nakvynių kempinguose arba stovyklavietėse
pasiūlymai žemėlapyje pažymėti ruda spalva. Jei aplink save
nerandate tinkamo kempingo ar stovyklavietės - ieškokite
artimiausios kaimo turizmo sodybos ir tarkitės su ja.

Visuose miestuose pakeliui rasite vietų, kur galite
pasimaitinti. Tačiau bus daug piknikams tinkamų vietų,
todėl pasiruoškite ir maistui gamtoje.

Daug gamtos, tai visos gamtos pramogos vaikams čia
įmanomos - maudykitės, žaiskite. O taip pat ir pasakokite
istoriją, nes pakeliui bus ir svarbių Lietuvos asmenybių
gimtųjų vietų.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.

1 DIENA - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Valkininkai

Vos keli miestai Lietuvoje turi pagrindinę trikampę aikštę - Valkininkai vienas iš
tokių..Miestelis labai senas, minimas nuo 14 a., iškentęs daug mūšių. Pradėjus
kurtis žydams, 18 a. čia pastatyta sinagoga, kurios dabar nebėra. Iki karo čia
gyveno beveik vien žydai.

B → Pranciškonų vienuolyno griuvėsiai

Valkininkų pakraštyje, arba jau Pakleštarės kaime, 1650 m. pastatytas
pranciškonų vienuolynas. 1832 m. jis uždarytas, jame buvo įkurdintas carinės
kariuomenės dalinys. O per Antrąjį pasaulinį karą vienuolynas susprogdintas.
Dabar jo likę tik maži pėdsakai, pastatytas jo maketas.

C → Valkininkų stotis

Naujieji Valkininkai pradėjo formuoti prie geležinkelio Vilnius-Gardinas. Kurį laiką
taip ir vadinosi - Valkininkų geležinkelio stotis (nors gyventojų skaičiumi jau
aplenkė pačius Valkininkus). 2010 m. pervadinti į Naujuosius Valkininkus. Užsukti
čia verta dėl stoties - tiek dėl paties pastato, tiek dėl aplinkos.

D → Karpiškių žvėrynėlis

Karpiškių žvėrynėlis - vienos šeimos įkurtas mini zoo, kuriame galima pamatyti
keletą laukinių žvėrių (būna net vilkų), taip pat meškėnų, įvairių paukščių ir t.t.
Dėl apsilankymo tarkitės iš anksto, žvėrynėlis ne visada atviras.

E → Akmenio kaimo bažnyčia

Pakelėje - sena ir įdomi medinė bažnytėlė. Koplyčia čia pastatyta labai seniai 1759 m., vėliau tik padidinta ir remontuota, todėl ši bažnyčia gali pretenduoti į
vienos seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje titulą (seniausia yra Palūšėje).

F → Glūko geležinkelio stotis

1895 m. carinės Rusijos valdžia nutiesė geležinkelį tarp Alytaus ir Varėnos. Tačiau
gana greitai geležinkelis buvo sugriautas, todėl Dzūkijos miškuose dabar galima
pamatyti tai, kas liko iš jo. Glūko geležinkelio stotis - viena iš tokių. Bėgių nebėra,
bet net ir senasis vandens bokštas tebestovi.

G → Beržupio upelio pralaida

Dar vienas šio geležinkelio palikimas - nedidelis mūrinis tiltelis per Beržupio
upelį, arba tiksliau pralaida. Vieta labai graži, todėl verta pasivažinėjimo į miškus.

H → Buvęs geležinkelio tiltas per Merkį

Jei nuo Beržupio upelio pralaidos pylimu (kuriuo kadaise ėjo geležinkelio bėgiai)
važiuosite iki Merkio, atsidursite toje vietoje, kur kadaise buvo geležinkelio tiltas.
Per karą jis buvo susprogdintas, tačiau griuvėsiai išlikę iki šiol.
Nakvynė? Varėnoje yra vienas kempingas - pažymėtas žemėlapyje.

2 DIENA - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Varėna

Varėnos yra dvi - Senoji Varėna ir tiesiog Varėna (arba Naujoji). Prasukite pro abi,
pasivaikščiokite - puikiai gamtoje derantys miesteliai, karštą dieną čia rasite ir
paplūdimių išsimaudyti.

B → Perloja

Perloja - mažas miestelis su įdomia istorija. 1918 m., kuriantis Lietuvos valstybei,
Perloja pagarsėjo savo savivalda ir net gavo Perlojos respublikos vardą. Tokia
respublika - su sava valdžia, policija, teismu ir apsauga nuo plėšikaujančių
vokiečiųs ir lenkų kareivių - čia gyvavo neilgai, vos pusmetį.

C → Ūlos akis

Vietinėmis legendomis apipinta versmė šalia Ūlos upės, kurios baseinėlis yra 3-4
m skersmens, gyli - 1,2 m. Šalia - gražūs Ūlos krantai, kuriuose galima atsivėsinti
karštą vasaros dieną.

D → Zervynos

Daugeliui tai gražiausias Dzūkijos kaimelis. Tikras gatvinis senovinis, su senąja
medine architektūra ir mediniu tiltu. Būtinai pasivaikščiokite jame - kaimelis
mažas, neužtruksite, bet tikrai verta.

E → Gaidžio kopa

Dzūkijos miškai po savimi slepia ne vieną smėlio kopą. Viena iš tokių - Gaidžio
kopa (dar vadinama Klonio kopa). Kalbama, kad tai – vienintelė dar tebepustoma
žemyninė kopa Lietuvoje.

F → Marcinkonys

Marcinkonys - Dzūkijos nacionalinio parko sostinė, minima jau nuo 1637 m.
Kaimeliui pradžią davė miško žvalgų gyvenvietė, jis išaugo 19 amžiuje nutiesus
Varšuva-Sankt Peterburgas geležinkelį greta jo. Grybai ir uogos yra šio miestelio
“valiuta”.

Nakvynė? Variantai du - grįžti į kempingą Varėnoje arba ieškoti kaimo turizmo sodybos tarp
Marcinkonių ir Merkinės.

3-4 DIENOS - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Merkinės cerkvė

19 amžiuje carinė valdžia nugriovė Merkinės miestelio centre 300 metų
stovėjusią archajišką rotušę ir iš tų pačių plytų 1887 m. rotušės vietoje pastatė
cerkvę. Cerkvė veikė iki 1940 m., o nuo 1968 m. čia įkurtas Merkinės krašto
muziejus. Šalia stovi ir nedidelis senosios rotušės maketas.

B → Merkinės bažnyčia

Viena seniausių, jei ne pati seniausia Dzūkijos bažnyčia, minima nuo 1392 m. 1615
m. pastatyta mūrinė bažnyčia buvo gotikinė, vėliau po rekonstrukcijos tame
pačiame amžiuje įgavo barokinių bruožų. Vėliau rusų nusiaubta ir Mykolo Paco
suremontuota.

C → Merkinės apžvalgos bokštas

Ne pats aukščiausias Lietuvoje, tačiau tikrai vienas įdomiausių architektūriškai ir
su vienu geriausių vaizdų - apačioje Nemunas ir jo sala bei Dzūkijos miškai. Ir
bijantiems aukščio šis bokštas turėtų atrodyti mažiausiai baisus (svarbiausia lipant nežiūrėkite žemyn po kojomis).

D → Merkinės piliakalnis

Merkinės piliakalnis apsuptas praktiškai trijų upių - greta Nemuno ir Merkio
santakos, o visai šalia teka dar ir Stangės upeliukas (kažkada sugebėjęs apgraužti
patį piliakalnį). Todėl vaizdas nuo piliakalnio - puikus. 14-15 a. piliakalnyje stovėjo
Merkinės pilis, daug kartų pulta ir deginta kryžiuočių.

E → Liškiavos vienuolyno ansamblis

Liškiavos kaimas įsikūrė 15 a., čia buvo pastatytas dvaras. Vėliau, 17-18 a. Liškiava
priklausė dominikonams, kurie čia pastatė bažnyčią ir vienuolyno pastatus. Į
Liškiavą jie kvietėsi žydų, norėdami paversti ją miesteliu. Vienuolynas užsidarė
1813 m., mirus paskutiniam vienuoliui, dabar jis atnaujintas ir pritaikytas turizmui.

F → Liškiavos piliakalnis

Liškiavos piliakalnis - vienas iš tų retesnių piliakalnių Lietuvoje, turėjusių ne
medinę, o mūrinę pilį. Ji čia buvo pastatyta 14-15 amžiuje, bet savo reikšmę
prarado po Žalgirio mūšio, todėl nebuvo užbaigta - sumūryta tik dalis bokštų
(vieno jo liekanų išlikę iki šiol). Nuo piliakalnio atsiveria puikus vaizdas į Nemuną.

G → Druskininkai

O čia jūsų poilsis - dvi nakvynes rekomenduojame praleisti Druskininkuose - čia
yra ką veikti ir aktyviam laisvalaikiui, ir norint ramiai pailsėti. Lynų kelias, pramogų
medžiuose parkas, gausybė SPA, muziejai ir tikrai geri restoranai. Žodžiu pailsėkite kurorte prieš kitą maršruto dalį.

Nakvynė? Druskininkuose galite naudotis Druskininkų kempingo paslaugomis.

5 DIENA - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Metelių bažnyčia

Keliaujame į Metelių regioninį parką. Klasicistinė ir neobarokinė Metelių bažnyčia
pastatyta 1819-1822 m., ant kalniuko Metelių centre. Prieš tai čia stovėjusi medinė
bažnyčia, kuri sudegė į ją trenkus žaibui. Įdomu tai, kad bažnyčia turi dvi
varpinės, o prie vienos iš jų prilipdytas kreivas namukas.

B → Metelių apžvalgos bokštas

Tarsi olimpinių žaidynių fakelas iš toli matosi Metelių apžvalgos bokštas.
Nedidelis (15 m aukščio), todėl vaizdas nuo jo labai stipriai nenustebins - visai
greta matysite Metelio ežerą, Metelių miestelį, jei pasiseks - tolumoje įžvelgsite ir
Dusios ežerą.

C → Metelių regioninio parko lankytojų centras

Prie Dusios ežero įsikūręs Metelių regioninio parko centras - jei tik pataikysite
darbo metu (o vasarą dirba ir savaitgaliais) - supažindina su parku, turi visai
neblogą ekspoziciją ir dar šalia turi ilgą lieptą į ežerą - kojoms pamirkyti arba
piknikui čia gera vieta. Greta ir pažintinis takas miške.

D → Dusios ežeras

Tai trečias pagal dydį Lietuvoje ir didžiausias pietų Lietuvos ežeras, todėl dažnai
vadinamas Dzūkijos jūra. Pietinėje pakrantėje galima rasti ir tinkamų
maudynėms vietų - atsigaivinkite.

E → Kryžiai

Dusios krante rasite kryžių sanbūrį - ši vieta taip ir vadinama, tiesiog Kryžiais.
Greta laukuose stovi didelė mūrinė koplyčia. Istorija čia prasideda nuo 1701-1702
m. karo su švedais, kada čia buvo apsistojusi Lietuvos kariuomenė. Jos vadas
Višnoveckis buvo itin religingas, įsakė nupiešti Marijos paveikslą (jis išlikęs iki šiol),
šioje vietoje taip pat atliktos pamaldos. o po savaitės išdygo pirmieji trys kryžiai tradicija išliko iki šiol.

F → Prelomčiškės piliakalnis

Prelomciškės piliakalnis - vienas didžiausių Metelių regioniniame parke. Čia
gyvybė virė 1-13 amžiuose, ant piliakalnio, greičiausiai, stovėjo jotvingių pilis.
Piliakalnis visiškai ant Dusios ežero kranto. Jo papėdėje ir dabar randama
jotvingių kultūros radinių.

Nakvynė? Netoli Seirijų yra Šilaičių kempingas, arba ieškokite tinkamos kaimo turizmo sodybos.

6 DIENA - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Rudaminos piliakalnis

Aukštas ir didelio ploto piliakalnis, kuris vertinamas kaip vienas didžiausių
jotvingių palikimų Užnemunėje. Yra versijų, kad būtent čia buvo karūnuotas
Mindaugas, bet kiek šios versijos istoriškai pagrįstos - neaišku.

B → Aštriosios Kirsnos dvaras

Aštriosios Kirsnos dvaras – vienas didžiausių Dzūkijoje, jį sudaro net 19 pastatų ir
parkas. Dvaras minimas jau nuo 16 a. Dvaras išsiskiria uždarais kiemais, išvystyta
vandens telkinių sistema. Šiuo metu dvaras privatus, jame auginami žirgai, elniai.

C → Kalvarijos sinagogų kompleksas

Kalvarijos sinagogų kompleksą sudaro trys pastatai – dvi sinagogos ir Talmudo
mokykla (rabino namas). Seniausias komplekso pastatas – barokinė sinagoga,
pastatyta 18 a. Jaunesnė – eklektinė sinagoga, statyta 19 a. O 20 a. pastatytas
vienaaukštis rabino namas. Sovietmečiu čia buvo sandėliai, dabar grąžinta žydų
bendruomenei.

D → Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba

J. Basanavičiaus gimtinėje galima susipažinti su autentiška 19-20 amžių
sandūros pasiturinčio Suvalkijos ūkininko sodyba. Būtent šioje sodyboje augo
Lietuvos nepriklausomybės akto signataras. Greta sodybos auga Lietuvos
tautinio atgimimo ąžuolynas.

E → Bartninkų bažnyčios griuvėsiai

1790 m. pastatyta Bartninkų bažnyčia išgyveno apie pusantro šimto metų ir per
karą, 1944 m., buvo stipriai apgriauta. Sovietinė valdžia nedavė leidimo atstatyti
bažnyčios, todėl ji taip ir liko stovėti – be stogo, tik neblogai išsilaikiusios mūro
sienos. Aplinka čia tvarkoma, ypač gražu vakare, prieš saulėlydį.

F → Marijampolės gatvės menas

Marijampolei labai pasisekė, kad menininkas Ray Bartkus prieš 6 metus būtent šį
miestą pasirinko savo ir draugų gatvės meno idėjoms realizuoti. Dabar čia
kasmet vykstantis meno simpoziumas palieka vis po kelis naujus gatvės meno
kūrinius, kurių iš viso jau sukurta virš 20, ir tai tikrai keičia miesto veidą.

G → Paežerių dvaras Vilkaviškyje

Paežerių dvaras prie Vilkaviškio – vienas unikaliausių Sūduvos krašte. Pastatytas
18 a. pabaigoje, prieš Antrąjį pasaulinį karą Paežerių dvaro rūmai atiteko Vasario
16-osios Akto signatarui Jonui Vailokaičiui. Tačiau neilgam – po metų jis emigravo
į Vokietiją. Šiuo metu dvaras priklauso Lietuvos dailės muziejui. Visa aplinka
gražiai sutvarkyta - dvaras vėl tapo traukos centru, čia rengiamos ekspozicijos.

Nakvynė? Vienas kempingas yra Marijampolėje, kitas - prie Vištyčio ežero. Išsirinkite.

7 DIENA - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Išnykusio miesto Širvintos muziejus

Iki Antrojo pasaulinio karo Kudirkos Naumiestis iškart už Širvintos upės ir sienos
su Vokietijoje turėjo miestą dvynį – Širvintą (Schirwindt). Tai buvo tipiškas
Mažosios Lietuvos miestas su lietuviškos istorijos elementais. Tačiau per karą
Širvinta buvo sugriauta ir neatsatyta (vienintelis toks miestas Europoje).
Informacijos apie miestą galima rasti tik privačiame muziejuje, kuris įsikūręs
Kudirkos Naumiestyje (dėl apsilankymo susisiekite tel. 868583510).

B → Prano Sederevičiaus skulptūrų ansamblis

Savamokslis primityviojo liaudies meno skulptorius Pranas Sederavičius savo
kieme iš betono kūrė didžiules savo herojų skulptūras - Vytautą Didįjį, Darių ir
Girėną, Vincą Kudirką, net JAV prezidentą J. F. Kenedį. Skulptorius jau miręs, bet
dabartiniai kiemo šeimininkai neprieštarauja, jei svečiai užsuka į kiemą.

C → Keturnaujienos koplyčia ant aerodromo tako

Šioje vietoje sovietmečiu buvo kolūkiečių sodyba, ir 1969 m. lapkritį jos šeimininkė pamatė
religinį apsireiškimą. Kalbos apie tai greitai pasklido kaimelyje, žmonės čia vyko melstis ir
padėti gėlių. Sovietams tai nepatiko - jie iškėlė šeimą į miestelį, sodybą nugriovė ir jos
vietoje nutiesė kolūkio aerodromo taką. Po Nepriklausomybės šeima atgavo savo sodybos
žemę, už suaukotus pinigus pastatė koplyčią - viduryje aerodromo tako. Dabar taip viskas ir
išlikę - aerodromo takas ir koplyčia viduryje jo.

D → Jono Jablonskio tėviškė

Jeigu norisi pamatyti tipinę zanavykų ūkininkų sodybą - užsukite į kalbininko
Jono Jablonskio tėviškę. Jis čia su tėvais atsikėlė būdamas 17 metų, ir vis
sugrįždavo kurti, rašyti. Namo viduje veikia J. Jablonskio muziejus.

E → Griškabūdžio bažnyčia

Ši Griškabūdžio karmelitų bažnyčia turi unikalią savybę - ji yra aštuonkampė, ir
yra vienintelis išlikęs daugiakampės klasicistinės medinės bažnyčios Lietuvoje
pavyzdys.

F → Zyplių dvaras

19 amžiuje įkurtas neobarokinis dvaras jungia net keliolika pastatų, kuriuose
galima rasti ir Zanavykų muziejų, ir galeriją, ir puikų restoraną. Pagrindiniai dvaro
rūmai renovuoti 2012 m. ir atviri lankytojams. O aplink dar ir tvarkingas dvaro
parkas - todėl pasilikite laiko šio dvaro lankymui.

G → Senoji Zapyškio bažnyčia

Nemuno pakrantėje žaliose pievose stovi vieniša gotikinė Zapyškio bažnyčia.
Bažnyčia Povilo Sapiegos čia pastatyta dar 1578 m. 19 a. bažnyčia nesutalpino visų
vietinių, todėl planuota ją išplėsti, tačiau 1901 m. ji buvo oﬁcialiai uždaryta. Be
karų bažnyčią niokojo ir Nemuno potvyniai, dėl kurių iš čia išsikėlė gyventojai ir
bažnyčia liko viena. Dabar bažnyčia sutvarkyta ir tikra pakrantės puošmena.

Nakvynė? Apsistokie kempinge Kaune, jis pažymėtas žemėlapyje.

8 DIENA - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Dubravos pažintinis takas

Dubravos rezervatinė apyrubė - savotiškas mažasis rezervatas. Apsauginis
režimas čia palaikomas beveik 50 metų, todėl gamta tikrai natūrali - ne tik pelkė,
bet ir miškas. Per juos eina 1,9 km ilgio pažintinis takas, kuriuo verta pasivaikščioti
per miškus ir pelkes.

B → Pažaislio vienuolynas

Vienas gražiausių vienuolynų Lietuvoje. vienuolyno ansamblis pastatytas 17-18 a.,
jo statyba pasirūpino Kazimieras Pacas. Po 1831 m. sukilimo vienuolynas
uždarytas, vėliau paverstas stačiatikių vienuolynu. Per Pirmąjį pasaulinį karą čia
veikė vokiečių karo lauko ligoninė, sovietiniais metais - centrinis archyvas, vėliau
senelių namai ir ligoninė.

C → Vieškūnų piliakalnis

Kažkada netoli nuo piliakalnio buvo Vieškūnų kaimas, kuris panaikintas dėl
statomos Kauno HE ir atsiradusių Kauno marių. Būtent šio kaimo atminčiai
pavadintas 1992 m. atrastas piliakalnis. Iki tol piliakalnis buvo užžėlęs ir dėl to
nepastebimas.

D → Mergakalnio regykla

Jei norite kuo plačiau aprėpti Kauno marių vaizdą, čia yra tinkama vieta Mergakalnio regykla yra aukščiausia atodanga prie marių. Čia įrengta ir mini
poilsiavietė - laužavietė ir suolai, todėl vieta tinkama piknikui. Galima
pasivaikščioti ir skardžiu link Kauno marių.

E → Maisiejūnų piliakalnis

Beveik tobulos formos pailgas piliakalnis atrodo tarsi būtų atkeltas iš Kernavės
piliakalnių komplekso - su eiline kalva jo tikrai nesumaišysi. Dėl reljefo nelygumų
vaizdas nuo jo atsiveria gerokai platesnis, nei galėtum pagalvoti stovėdamas
papėdėje. Netoli nuo jo yra kitas, Lašinių piliakalnis, ir juos abu sieja padavimai.

F → Kruonio gravitacinė kalva

Keista ir vienintelė tokia vieta Lietuva. Gravitacinių kalvų pasaulyje yra bent
keliasdešimt, dažnai jos sužymėtos turistų lankymui, skirtingai nei ši, prie
Kruonio. Jos esmė - dėl aplinkos detalių (nesimato horizonto ir t.t.) susidaro keista
optinė iliuzija, kuri iškreipia mastelius, ir atrodo, kad automobilis rieda į įkalnę.
Įsimeskit kamuolį eksperimento patikrinimui.

Nakvynė? Vykite į Birštoną - ten yra vienas kempingas.

9-10 DIENOS - DZŪKIJA IR SUVALKIJA

A → Birštonas

Vėl nusipelnėte poilsio - Birštone praleiskite laisvą dieną, juk šiame kurorte
galima puikiai pailsėti. Nemuno kilpoje įsikūręs miestelis yra lyg sumažintas
Druskininkų variantas - su gydyklomis, Nemuno pakrante ir puikiais restoranais.

B → Birštono apžvalgos bokštas

Visai neseniai pastatytas ir iškart tapo didžiuliu traukos objektu - tai šiuo metu
yra aukščiausias apžvalgos bokštas Lietuvoje (apžvalgos aikštelė yra net 45 m
aukštyje). Iš bokšto atsiveria nuostabūs Birštono ir Nemuno kilpų vaizdai.

C → Napoleono kepurė

Kelionę tęsiame link Vilniaus - čia greta kelio pūpso nedidelis piliakalnis. Oﬁcialus
jo vardas - Lepelionių piliakalnis, seniau dar vadintas Balnakalniu, tačiau dabar
dažnai vadinamas Napoleono kepure.

D → Aukštadvario piliakalnis

Ant Aukštadvario piliakalnio stovėjo Novenpilio pilis, kuriai užimti kryžiuočiai
pirmą kartą 1381 m. panaudojo patrankas. Pilis tuomet buvo sudeginta, bet po
metų vėl atstatyta.

E → Aukštadvario vienuolynas

Vienuolynas Aukštadvaryje iškilo 17 a. pradžioje, po dviejų šimtų metų, 1832 m.
vienuolynas uždarytas, jame įrengtos rusų kareivinės, o bažnyčia vėliau perdaryta
į cerkvę. 20 a. vienuolyno pastatams ir bažnyčiai teko būti viskuo - per sandėliu,
žemės ūkio mokykla, vėl sandėliu, dar restoranu, kol pastatai vėl grąžinti į
bažnyčios rankas. Dabar čia veikia pensionatas.

F → Velnio duobė

Aukštadvario regioninis parkas garsėja “duobėmis”, garsiausia iš jų - Velnio
duobė, apipinta legendomis ir mitais. Norintiems mistikos - ekstrasensai teigia
nustatę prie Velnio duobės didelę energetinio lauko anomaliją. Velnio duobė
didžiulė - 200 m skersmens, 40 m gylio, idealiai apvali, lyg išmuštas krateris.

G → Spindžiaus ežeras

Ne saulėtą dieną vaizdas gali ir neišsiskirti, bet šis Spindžiaus ežeras tikrai spindi jo vanduo dėl dumblių saulės šviesoje atrodo visiškai žalias ir tai daro ežerą
išskirtiniu. Net per Google žemėlapį matosi ženklus skirtumas nuo gretimų
ežerų.

H → Strėvos įgriuva

Strėvos įgriuva vadinama Velnio duobės seserimi. Labai graži gamtos vieta,
termokarstinės įgriuvos dėka susidariusi prieš 18 tūkstančių metų. Sutvarkyta
aplinka, įrengtas informacinis stendas - turėtų būti tinkama pasivaikščiojimui bet
kuriuo sezonu.
Maršruto pabaiga! Gero kelio namo!

PABAIGAI

Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?
Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos,
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).
Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską
galima atlikti ir telefonu.

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite

www.lietuvon.lt/telia

