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ZANAVYKŲ GĖRYBĖS

Dešinioji Nemuno pakrantė, važiuojant nuo Kauno link Jurbarko, daugelio jau
matyta ir pažįstama. Tačiau retesnis keliautojas išbandė kairiosios Nemuno
pakrantės kelius - čia driekiasi Zanavykų kraštas. Jame - labai daug dvarų, daug
piliakalnių ir gražus vaizdas į Nemuną.
Išbandykite šį maršrutą ir atrasti Zanavykų krašto gėrybes.
Naudokite šį maršrutą telefone arba atsispausdinkite jį - kaip patogiau, ir pirmyn
į kelionę. Turėkite asmens dokumentą - tai pasienio ruožas.
KĄ APLANKYSITE:
A.
B.
C.
D.
E.

Senoji Zapyškio bažnyčia
Žemosios Panemunės piliakalnis
Ilguvos dvaras
Vaiguvos upė-gatvė
Zyplių dvaras

F.
G.
H.
I.
J.

Šakių kariljonas
Gelgaudiškio dvaras
Kidulių dvaras
Sudargo piliakalniai
Paminklas Selindžeriui

Aktyvus maršruto žemėlapis - spauskite čia: https://bit.ly/3vFqYQi

Šakiai
Kaunas

ZANAVYKŲ GĖRYBĖS

130 km - tokio ilgio šis maršrutas, jei pradėsite Kaune, o
baigsite Sudarge - iš ten planuokite grįžimą namo.

Zanavykų kraštas - puiki kryptis visam savaitgaliui.
Paskirkite porą dienų šiam maršrutui.

Didžioji dalis kelių - asfaltuoti, ir tik nedidelės atkarpos bus
žvyruotų kelių.

Oﬁcialių kempingų Zanavykų krašte nepavyko rasti ieškokite tam tinkamų kaimo turizmo sodybų arba
pervažiuokite į kitą Nemuno pusę, į Šilinės kaimelį.

Zyplių dvare įsikūręs puikus restoranas “Kuchmistrai” būtinai išbandykite jį. Taip pat galite papietauti Šakiuose
arba Kiduliuose.

Vaikams patiks pasivaikščioti Sudargo piliakalniuose, kur yra
ir žaidimų aikštelių, taip pat vaikams draugiška ir Zyplių
dvaro aplinka.

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

SAVAITGALIO MARŠRUTAS - ZANAVYKŲ GĖRYBĖS

A → 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.

B → Žemosios Panemunės piliakalnis

Visai netoli apleisto Žemosios Panemunės dvaro rasite sutvarkytą Žemosios
Panemunės piliakalnį. Nuo jo atsiveria gražus vaizdas į greta tekantį Nemuną. Čia
puiki vieta pietų piknikui, kadangi yra įrengti ir suolai.

C → Ilguvos dvaras

Ant šlaito prieš Nemuną pastatytas dvaras minimas dar nuo 1583 m. (anksčiau jis
vadinosi Panykių vardu). Dabartiniai dvaro rūmai statyti 18 a. pabaigoje, čia buvo
kultūros židinys. Sovietmečiu daiktai iš dvaro išvežti į Kauno muziejų, pastatai
perduoti senelių prieglaudai (kuri šalia veikia iki šiol). Dabar dvaras privatus. Visai
greta dvaro - alėja, vedanti link senos bažnyčios. Prie jos - graži apžvalgos aikštelė
į Nemuną.

D → Vaiguvos upė-gatvė

Nebūtų šis Vaiguvos upelis išskirtinis iš kitų tokių Lietuvoje, jei ne žmogaus ranka
- dar 19 a. upelį pavertė keliu, ir tai buvo vienintelis būdas nuvažiuoti iki kai kurių
namų. Važiuojamoji upelio dalis tęsėsi apie pusę kilometro. Dabar važiavimas
automobiliu upeliu uždraustas, tačiau dviračiu arba pabraidyti - tikrai galite,
apžiūrėkite sodybas, pastatytas greta upelio.

E → Zyplių dvaras

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

Maršruto tęsinys kitame lape →

SAVAITGALIO MARŠRUTAS - ZANAVYKŲ GĖRYBĖS

F → Šakių kariljonas

Prasukite pro Šakius, kad ir trumpam - čia Zanavykų krašto sostinė. Šakiuose
ryškiausias vienas objektas - pačiame miestelio centre pastatytas kariljonas iš 24
varpų. Jį liejo olandai, prižiūrėjo kompozitorius Giedrius Kuprevičius. Kariljonas
skamba triskart per dieną.

G → Gelgaudiškio dvaras

Gelgaudiškio dvarą 1846 m. pastatė Prūsijos baronas Gustavas Henrikas Koidelis.
Vėliau dvaras parduotas kitiems savininkams, tarpukariu čia įsteigta vaikų
prieglauda. Beje, čia buvo ﬁlmuojamos kai kurios scenos 1972 m. “Tado Blindos”
ﬁlmui. Dvaras prieš keletą metų naujai sutvarkytas, jame vyksta teatralizuoti
vaidinimai ir įvairūs renginiai.

H → Kidulių dvaras

Dar vienas dvaras, kuris maloniai pasikeitė per pastarąjį dešimtmetį. Dvarą
sudaro apie 20 pastatų, pagrindiniai rūmai restauruoti 2013 m., čia dabar veikia
biblioteka, vyksta kultūriniai renginiai, galima užsisakyti teatralizuotas
ekskursijas. Kidulių dvaro istorija siekia 16 amžių, čia gyveno ir žemaičių vyskupai,
ir svečiavosi Prūsijos karalius prieš pasirašydamas pralaimėjimo sutartį su
Napoleonu Bonapartu, užsukdavo ir Rusijos caras.

I → Sudargo piliakalniai

Sudargo piliakalniai dažnai pavadinami antrąja Kernave - čia yra penkių
piliakalnių kompleksas, ant kurių viduramžiais stovėjo svarbi gynybinė pilis
kovose su kryžiuočiais. Teritorija, kurioje išsidėstę piliakalniai, didelė. Įdomus ir
pats Sudargo miestelis, kažkada buvęs žydiškas štetlas, įsikūręs ant kalvos, matosi
ir žydiškos architektūros pastatų.

J → Paminklas rašytojui Selindžeriui

Vakarinėje Sudargo piliakalnių pusėje neseniai pastatytas paminklas rašytojo
Selindžerio kūriniui “Rugiuose prie bedugnės”. Įamžinti rašytojo atminimą
nuspręsta dėl to, kadangi Sudarge gyveno šio rašytojo proseneliai.

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

