ATRASK DZŪKIJĄ. Dviračių maršrutai
Neptūnas – natūralus mineralinis vanduo, išgaunamas
Varėnos miškuose, greta Dzūkijos nacionalinio parko.
Būtent jis paskatino mus supažindinti gamtos
mylėtojus su nepakartojamo grožio Lietuvos kampeliu.
Čia – eterinių aliejų prisotintas pušyno oras – grynas,
kaip ir pats nuo gamtos neatskiriamas Neptūnas.

Parengėme Jums įvairaus sudėtingumo dviračių
maršrutų, vedančių miškų takais, upių ir ežerėlių
pakrantėmis, etnografiniais kaimais. Kviečiame visus,
kuriems artimas aktyvus poilsis, o gamta – neatsiejama
gyvenimo dalis, pasimėgauti natūraliu Dzūkijos
gamtos grožiu.
www.facebook.com/neptunas
www.neptunas.lt

Varėna–Lavysas–„Ūlos akis“–Zervynos–Pauosupė–
Palkabalis–Varėna
Ši trasa pažymėta taip
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Atstumai:
Varėna–Lavyso ežeras – 12,5 km (smėlėtas, žvyruotas miško keliukas)
Lavyso ežeras–„Ūlos akis“ – 5 km (žvyruotas miško keliukas)
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„Ūlos akis“–Zervynos – 5 km (asfaltas)
Zervynos–Palkabalis – 10,8 km
(smėlėtas, žvyruotas miško keliukas)

Palkabalis–Varėna – 15,5 km
(miško keliukas 8,5 km; asfaltas 7 km)

Varėna
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Dainų slėnis Varėnoje
Legendų ir padavimų parkas
„Ūlos akies” šaltinis
Etnografinis Zervynų kaimas
A. Matučio drevė - muziejus
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Keliauk su NEPTŪNU

Varėna–Lavysas–„Ūlos akis“–Zervynos–Pauosupė–
Palkabalis–Varėna
Kelionės pradžia – Varėnos mieste, kurio istorija pradėta skaičiuoti
1862 m., nutiesus Sankt Peterburgo–Varšuvos geležinkelį ir čia
sustojus pirmajam traukiniui. Varėnos geležinkelio stotis iki šiol –
vienas gražiausių statinių mieste, jos vidus dekoruotas Senojoje
Varėnoje gimusio M. K. Čiurlionio kūrybos motyvais. Dabar svečius
į Varėną daugiausia traukia jauki miesto atmosfera, įkvepiantis
Legendų ir padavimų parkas bei renginiais garsėjantis vandenų
apsuptas Dainų slėnis, kuriame įsikūręs įspūdingus nusileidimus
lynais virš vandens siūlantis pramogų ir nuotykių parkas. Varėna
taip pat didžiuojasi kasmet paskutinį rugsėjo savaitgalį vykstančia
tradicine Grybų švente.
Išvažiavę iš miesto, greitai pasieksime Mergežerio kaimą, kuris kūrėsi
apie 1772 m. ir priklausė didikų Bžostovskių valdomam Varėnos dvarui.
Toliau kelias šviesiais pušynais vingiuoja iki vieno skaidriausių Dzūkijos
ežerų – Lavyso, kuriame karštą vasaros dieną rekomenduojame
išsimaudyti.
Įvažiavus į Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją, mus pasitiks abipus
Ūlos įsikūręs Žiūrų kaimelis, kurį pravažiavę greit pasieksime vieną
lankomiausių Dzūkijos nacionalinio parko gamtos vertybių – „Ūlos
akies“ šaltinį. Tai vienas garsiausių ir įspūdingiausių šaltinių, kurių
šiuose kraštuose yra gana daug. „Ūlos akis“ yra kairiojo Ūlos kranto
terasoje tarp Mančiagirės ir Žiūrų kaimų, 8 metrai nuo kranto. Tai lyg
mažytis ežerėlis, kurio duburio ilgis yra 4,4 m, o plotis – 3,4 m, jo centre nuolat kunkuliuoja stiprios vandens srovės permaišomas smėlis.
Šaltinio debitas yra 2 l/s, o per parą net 137,2 m3 vandens nuteka į Ūlą
67 m ilgio upeliu. Senesnieji gyventojai tiki, kad „Ūlos akies“ vanduo
gali pagelbėti nuo įvairių ligų, jei prie šaltinio bus einama vos saulei
nusileidus. Pasakojama, kad panašių šaltinių yra ir pačios Ūlos dugne.

Šaltinio teritorija puikiai atsiveria iš dešiniajame upės krante įrengtos
regyklos. Šalia įrengta poilsiavietė, kurioje, prieš leidžiantis laiptais
žemyn prie šaltinio, reikia palikti dviračius.
Kitas mūsų sustojimas – etnografinis Zervynų kaimas, kuris yra
paskelbtas architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje
kaimo apylinkėse surado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas.
Šie radiniai paliudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių
laikų. Zervynų kaimas, nors ir išsidėstęs nelygioje vietovėje, kadaise
yra kurtas kaip gatvinis. Ilgainiui, dalijantis šeimoms, kaimas nustojo
savo pirmykščio vaizdo ir šiuo metu savo forma primena iš gatvinio
kaimo besivystantį kupetinį.
Pasigrožėję Zervynomis, toliau važiuojame Pauosupės kaimo
link. Pageidaujantieji dviejų dienų kelionės gali apsistoti vaizdingoje
Pauosupės stovyklavietėje, įsikūrusioje veržliosios Ūlos vingiuose.
Paliekame Dzūkijos nacionalinio parko teritoriją ir privažiavę nedidelę
poilsiavietę, sukame Palkabalio kaimo link. Norintieji gali pavažiuoti apie
2 km į priekį ir Pauosupės kaime aplankyti Anzelmo Matučio drevęmuziejų, kur poetas vasarodamas praleisdavo ilgas kūrybos valandas.
Galiausiai kirtę žemyninių kopų gūbrį, pravažiuosime mažyčio
Palkabalio kaimo pakraščiu ir kalvotais pušynais pasieksime
Varėną.
Svarbi informacija: Nuo Varėnos iki Žiūrų kaimo reikia važiuoti
raudona spalva pažymėta trasa, toliau sukti į kairę ir važiuoti iki
Zervynų žalia spalva pažymėta trasa. Nuo Zervynų iki poilsiavietės
netoli Pauosupės kaimo važiuojama geltona spalva pažymėta trasa
ir galiausiai vėl raudona spalva pažymėta trasa.

Zervynos

Lankytojų centras Marcinkonyse

Automobiliu iki Varėnos

Šilagėlių g. 11
(8 310) 44 466
info@dzukijosparkas.lt
www.cepkeliai-dzukija.lt
Lankytojai priimami ištisus metus

nuo Vilniaus ~81 km,
nuo Kauno ~117 km.

800−1200 1245−1700

800−1545

Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2013-06-26. Nei NEPTŪNAS, nei Dzūkijos nacionalinio parko ir
Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcija negali prisiimti atsakomybės už netikslumus, kurių gali atsirasti maršrutuose ar kitoje informacijoje,
ar galimas problemas, Jums naudojantis šiuo gidu. Išsamesnės informacijos ieškokite www.cepkeliai-dzukija.lt arba lanktytojų centre.
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Nepamirškite:
• patogios aprangos ir avalynės,
• kepuraitės nuo saulės, šalmo,
• vandens, užkandžių,
• fotoaparato,
• šiek tiek grynųjų,
• įkrauto mobiliojo telefono.

