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−Česukai−Pašilingė−Maksimai−Ucieka−
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Atstumai:
Merkinė–Česukai – 6,5 km (smėlėtas, žvyruotas miško keliukas)
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Česukai–Maksimai – 5 km (smėlėtas miško keliukas)
Maksimai–Grūtas – 18 km

(smėlėtas miško keliukas)

Grūtas–Druskininkai – 6 km (asfaltuotas dviračių takas)
Druskininkai–Liškiava – 10 km (asfaltuotas kelias)
Liškiava–Žeimiai – 3,5 km (žvyruotas vieškelis)
Žeimiai–Panara – 8,5 km (smėlėti lauko ir miško keliukai)
Panara–Merkinė – 10 km
(žvyruotas vieškelis,
smėlėtas lauko
keliukas)
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Ši trasa pažymėta taip
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Liškiava

1. Lankytojų centras
2. Merkinės piramidė
3. Retųjų ir saugomų augalų kolekcija Liškiavoje
4. Liškiavos piliakalnis ir alkakalnis
5. Liškiavos vienuolynas ir bažnyčia
6. Jonionių akmenys
7. Merkinės piliakalnis

Keliauk su NEPTŪNU

Merkinė−Česukai−Pašilingė−Maksimai−Ucieka−Žiogeliai−
Druskininkai−Gailiūnai−Liškiava−Žeimiai−Gudeliai−Panara−
Merkinė
Kelionės pradžia – Merkinėje, kuri istorijoje minima nuo 1359 m.
Nuo lankytojų centro Gardino gatve leidžiamės iki Nemuno ir
Merkio santakos ir dešiniuoju krantu vingiuojančiu keliuku riedame iki tilto per Merkį. Į pietus atgręžti slėnio šlaitai stebina
žolynų spalvomis ir drugių gausa. Kirtus Merkį keliaujame pro
Merkinės piramidę link Česukų kaimo, iš kurio atsiveria vaizdinga Merkinės panorama. Česukai – tai panemunių dzūkų kaimas,
kurio gyventojai daugiausiai vertėsi žvejyba ir sielių plukdymu.
Merkinę su Česukais kelis šimtmečius jungė keltas, kuriuo keldavosi
keliaujantieji didžiuoju Varšuvos–Vilniaus traktu, ypač intensyviai
naudotu XVIII a. Iki Pašilingės kaimo ir vyksime šio istorinio kelio,
jungusio abi sostines trasa, vėliau dar įsuksime į jį ties Uciekos ir
Žiogelių kaimais.
Kirtus Pašilingės upelį mūsų kelias per grybingus pušynus suka link
Nemuno krante įsikūrusių Maksimų kaimo ir panemuniais veda link
Uciekos. Dešinėje lieka įspūdingo aukščio, tačiau apaugę medžiais
Kruševo ir Uciekos skardžiai, paskelbti gamtos paminklais. Kirtę
Straverkos upelį, patenkame į dar XX a. pradžioje buvusio Uciekos
dvaro valdas. Plačią derlingą terasę rytuose įrėmina šaltiniuotais
lapuotynais apaugę šlaitai, o nuo Nemuno ją atskiria kopų juosta,
kurių smėlį čia sunešė ne ledynų tirpsmo, bet senojo Nemuno
vandenys.
Pageidaujantieji gali už kaimo kapinaičių sukti dešiniau ir apsilankyti vaizdingose Grovos upelio žiotyse. Mišriu mišku su
tankiu lazdyno traku apaugusiuose slėnio šlaituose gyvena vienas
rečiausių Lietuvos žvėrelių – didžioji miegapelė. Pervažiavę Grovos
upelį, kuriuo tarpukaryje ėjo demarkacinė linija, skirianti Lietuvą

nuo Lenkijos užimtos dalies, toliau sausais pušynais toliau pro
vaizdingą Žiogelių kaimą keliaujame link Grūto.
Atsigaivinus skaidriame Ilgio ežere, asfaltuotu dviračių taku
pasiekiame Druskininkus ir, tiltu pervažiavę Nemuną, sukame
link Liškiavos. Nuo Liškiavos piliakalnio su nebaigtos statyti pilies
bokštu ar greta esančio alkakalnio atsiveria įspūdingas vaizdas į
Nemuną ir jo kairiame krante stūksantį Liškiavos bažnyčios ir
buvusio dominikonų vienuolyno ansamblį. Vėlyvojo baroko
Švč. Trejybės bažnyčia garsėja savo interjeru – 7 rokoko stiliaus
altoriais, paveikslais, freskomis. Krūčiaus upelio kilpoje yra
Dzūkijos nacionalinio parko retųjų augalų ekspozicija, šalia
išliko ir senosios žydų kapinės.
Nuo Liškiavos keliaujame panemuniais pro Žeimius ir Gudelius.
Šiose vietose 1944 m. liepos 15 - 16 d., sovietų kariuomenei keliantis per Nemuną vyko įnirtingi ir daug aukų pareikalavę mūšiai.
Toliau kelias Nemuno tėkmės suformuota lyguma veda link
Panaros kaimo, savo pavadinimą gavusio nuo šiose apylinkėse
tekančių kelių upelių, kurie „paneria“ į žemės gelmes ir vėl pasirodo tik prieš įtekant į Nemuną. Dabar Panara daugiau žinoma
dėl šalia kaimo įsikūrusios religinės „Pilnų namų“ bendruomenės,
plėtojančios ekologinį vaistažolių ūkį.
Pravažiavus Panarą, miško keliais sukame link Nemuno, dalis maršruto driekiasi juodalksniais apaugusiomis ganyklomis,
kur dar visai neseniai ganėsi Dubaklonio kaimo karvės ir avys.
Pasigrožėję upės vaizdais per grybingus pušynus keliaujame link
Merkinės tilto per Nemuną ir pasigrožėję vaizdinga Nemuno ir
Merkio santaka, grįžtame į Merkinę.

Česukai

Didižioji miegapelė

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 ~98 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 – 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.
© 2013

Nepamirškite:
• patogios aprangos ir avalynės,
• kepuraitės nuo saulės, šalmo,
• vandens, užkandžių,
• fotoaparato,
• šiek tiek grynųjų,
• įkrauto mobiliojo telefono.

