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 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
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Čepkelių valstybinio
rezervato muziejus

Atstumai:
Marcinkonys–Lynežeris – 12 km (žvyruotas miško keliukas)
Lynežeris–Kašėtos – 4 km (žvyruotas miško keliukas)
Kašėtos–Pauosupė – 1,5 km (smėlėtas miško keliukas)
Pauosupė–Zervynos – 6,2 km (žvyruotas miško keliukas)
Zervynos–Marcinkonys – 11 km (smėlėtas–žvyruotas miško keliukas)
1. Etnografinė sodyba Marcinkonyse
2. Lankytojų centras
3. Lygučio ir Lyno ežerai
4. Etnografiniai Zervynų ir Lynežerio kaimai
5. A. Matučio drevė Pauosupėje
Smėlingas takelis link Zervynų.
A. Matučio drevė

Keliauk su NEPTŪNU

Marcinkonys–Lynežeris–Kašėtos–Zervynos–Marcinkonys
Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro.
Prieš kelionę galima atsigaivinti Kastinio ežere, nes iki girių
glūdumoje pasislėpusio etnografinio Lynežerio kaimo teks keliauti apie 1 val. Važiuodami gražiais pušynais, prieš Lynežerį
užsuksime aplankyti Lygučio ežerą. Tai nedidelis, Čepkelių raisto
ir lietaus vandenų maitinamas ežerėlis, tad sausą vasarą neretai
ir išdžiūstantis. Nuo jo ranka pasiekiamas ir Lynežerio kaimas, iš
visų pusių supantis gražuolį Lyno ežerą.
Dar pusvalandis neskubaus mynimo ir Kašėtose kelsimės per vieną
gražiausių ir turistų bene mėgstamiausių Dzūkijos upių – Ūlą.
Netoli Uosupio upelio ir Ūlos santakos, šalia Pauosupės kaimelio, dešiniajame upelio krante stūkso rašytojo Anzelmo Matučio
drevė-muziejus. Rašytojo vaizduotė padėjo sukurti tai, kas dabar
žavi visus čia apsilankančius keliautojus. Žemiau Pauosupės
kaimo, prie Ūlos upės, rasime stovyklavietę, kur galima sustoti kiek
pailsėti, o neskubantiems – net ir pernakvoti.

Toliau keliaujame link Zervynų – vieno gražiausių Dzūkijos
kaimų, garsėjančių savo sodybomis. Kaimas paskelbtas
architektūros paminklu. Archeologai XIX a. pabaigoje kaimo
apylinkėse rado 24 akmens ir žalvario amžiaus stovyklas. Šie
radiniai liudija, kad čia žmonių gyventa nuo pat seniausių
laikų.
Išvažiuodami iš Zervynų pamatysime kelias įspūdingas drevinę
bitininkystę menančias gamtos paminklais paskelbtas pušis.
Miško keliuku grįšime į Marcinkonis. Žygį baigsime etnografinėje
sodyboje. Jos ekspozicijoje – namų apyvokos daiktai ir baldai, amatininkų darbai ir senieji audiniai. Vienas seniausių
eksponatų – XIX a. pirmojoje pusėje skobta kampinė spinta
(indauja). Čia pamatysime 110 kg voveraičių talpinantį krepšį,
geinį, skiltuvą ugniai skelti, kraičkubilį, gagančių, „dziedą“
ir kt. Susipažinsime su dzūkų gyvenimo būdu, papročiais ir
amatais.

Zervynos

Marcinkonių geležinkelio stotis

Lankytojų centras Marcinkonyse

(8 310) 44 532; 8 700 55 111
www.litrail.lt

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

Automobiliu iki Marcinkonių
nuo Vilniaus ~99 km,
nuo Kauno ~119 km,
nuo Druskininkų ~35 km.

800−1200 1245−1700

800−1545

Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2012-06-20. 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.
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Nepamirškite:
• patogios aprangos ir avalynės,
• kepuraitės nuo saulės, šalmo,
• vandens, užkandžių,
• fotoaparato,
• šiek tiek grynųjų,
• įkrauto mobiliojo telefono.

