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

Merkinė–Maksimonys–Pakrykštės cirkas–Miežionys
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Atstumai:
Merkinė–Maksimonys – 4,5 km (žvyruotas miško keliukas)
Maksimonys–Pakrykštės cirkas – 8 km (smėlėtas miško keliukas)
Pakrykštės cirkas–Miežionys – 9 km (žvyruotas lauko keliukas)
Miežionys– Lizdai – 3,2 km (smėlėtas – žvyruotas miško keliukas)
Lizdai - Netiesos - 8 km (smėlėtas – žvyruotas miško keliukas)
Netiesos - Merkinė - 8 km (smėlėtas – žvyruotas miško keliukas)
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1. Lankytojų centras
2. Merkinės piliakalnis
3. Baležeris
4. Pakrykštės cirkas
5. Regykla Miežionyse
6. Lizdų ežeras
7. Klepočių kryžiai

Keliauk su NEPTŪNU

Merkinė–Maksimonys–Pakrykštės cirkas–Miežionys
–Lizdai–Netiesos–Merkinė
Kelionės pradžia - Merkinėje, kuri istorijoje minima nuo 1359 m. Miesto
istorija susijusi su Vytauto, Jogailos vardais, čia mirė Lietuvos didysis
kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladislovas Vaza. Žygimantui Augustui
1569 m. patvirtinus jau anksčiau duotas Merkinei Magdeburgo teises,
miesto aikštėje iškilo rotušė, suklestėjo amatai, prekyba. Miestas sunyko
po 1655 m. karo su Rusija. Merkinėje išliko du miesto ribas žymintys
stulpai, taip pat vertėtų aplankyti Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo
bažnyčią, kraštotyros muziejų, Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų
centrą, piliakalnį, kryžių kalnelį pokario pasipriešinimo kovoms atminti.
Nuo lankytojų centro Nemunaičio gatve riedame Maksimonių
kaimo link. Prieš kertant Straujos upę, smagiai pavažiuosime bruku
(akmenimis grįsto kelio atkarpa). Maksimonyse ir Zakavoliuose įsikūrę
profesionalus juodosios keramikos meistrai, su kuriais susitarus galima
pažiūrėti kaip žiedžiami ar lipdomi puodai.
Aplankę Balažerį, vaizdingais Netiesų apylinkių miškais, kuriuose
slepiasi 4 užpelkėję, gamtos paminklu paskelbti, ežerėliai, privažiuosime
Pakrykštės erozinį cirką. Čia prieš akis atsivers unikalus ir didingas
Nemuno senslėnis, kuriuo pasieksime nediduką Miežionių kaimelį.
Iš Miežionių regyklos puikiai atsiveria platus Nemuno slėnis ir abu
upės krantai. Po Žalgirio mūšio, apie 1500 m., žmonės iš dešinio Nemuno
kranto ėmė kurtis kairiajame, kur pradėjo formuotis rėžiniai kaimai.
Po Lietuvos - Lenkijos valstybės padalijimo 1795 m. kairiojo Nemuno
kranto žemės atiteko Prūsijai, o nuo 1815 m. čia veikė autonominės
Lenkijos karalystės įstatymai.

Dauguma dešiniojo kranto kaimų išskirstyti į vienkiemius 1930-1939
metais. Į vienkiemius keltasi noriai, nes prieš šimtą metų išsiskirstę
kairės Nemuno pusės kaimai gyveno geriau (dėl ten buvusios vokiškos
tvarkos, geresnių padargų ir pan.). Kairėje Nemuno pusėje dėl gaisrų
buvo draudžiama statyti pirtis, o laidoti leidžiama tik prie bažnyčių,
todėl čia nerasime mažų kaimo kapinaičių, kokiose dešiniame Nemuno
krante laidojama iki šiol, į kairįjį krantą bėgdavo rekrūtai, vengiantys
tarnauti caro kariuomenėje.
Nemuno pakrančių kaimai, garsūs žvejybos ir sielininkystės verslais,
dažniausiai išsidėstę lygiagrečiai upei. Nuo seno čia kaimo vyrai
plukdydavo sielius, žvejojo Nemune, dirbo miške pjovėjais, eiguliais,
sakintojais. Kairiu Nemuno krantu paprastai ėjo ir burliokų takai.
Nusamdyti burliokai krantu tempdavo laivus, gabenančius įvairias
prekes iš Kauno.
Geriausia vieta maudynėms kelionės metu - Lizdų ežeras, kuris yra
pats didžiausias Dzūkijos nacionaliniame parke (27 ha). alia Lizdų yra
Klepočių kaimas, kurio kelių sankryžoje iškilę kryžiai 1944 m. gruodžio
24 d. tragedijai įamžinti, kai NKVD baudėjai Klepočiuose ir aplinkiniuose
kaimuose sudegino 70 sodybų ir nužudė 37 žmones.
Pakeliui į Merkinę persikelsime brasta per Apsingės upelį, kirsime
Straują ir kelionę baigsime aplankydami apžvalgos bokštą šalia
Merkinės, nuo kurio dar sykį pasigrožėsime puikia Nemuno slėnio ir iki
horizonto besidriekiančių pušynų panorama.

Lankytojų centras Merkinėje

Automobiliu iki Merkinės

Vilniaus g. 3
(8 310) 57 245
merkine@dzukijosparkas.lt
www.cepkeliai-dzukija.lt

nuo Vilniaus ~104 km,
nuo Kauno ~100 km,
nuo Druskininkų ~29 km.

Lankytojai priimami ištisus metus
800−1200 1245−1700

800−1545

Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2014-06-26. 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.

