Birželio mėn. Rasų šventė prie Jonionių akmenų
Liepos 6 d. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos šventė
prie piliakalnio „Mūsų pušynų ir upių kraštas Merkinė”
Rugpjūčio mėn. per Šv. Roko atlaidus Merkinės miestelio šventė
„Vienaragio slėnis”

Kelionę po Merkinę siūlome pradėti nuo Merkinės lankytojų centro,
kuriame įrengta ekspozicija atskleidžia Parko upių, upelių ir šaltinių
grožį, jų reikšmę ir įtaką krašto apgyvendinimui, žmonių gyvenimo
būdui, kultūrai. Čia rasite informaciją apie lankytinas vietas, turistinio
inventoriaus nuomą, nakvynę, maitinimą, gidų paslaugas, ekskursijas, bei
žygius. Dailės galerijoje pamatysite vietos tautodailininkų ir profesionalių
dailininkų darbų parodas.

Nuo senų senovės Merkinės apylinkių grožis kerėjo čia įsikūrusius
žmones, viešinčius ir gyvenusius valdovus, visų laikų poetus ir keliautojus.
XX a. profesorius Česlovas Kudaba yra pasakęs: „Merkinės apylinkių gamtoje aptiksime beveik visus kraštovaizdžio variantus. Reljefo skulptūros
bei kraštovaizdžio įvairumu Merkinę pranoksta tik Vilniaus apylinkės.
Nėra Merkinėje tik... jūros krantų“.
Maloniai kviesdami keliauti po Merkinę ir jos apylinkes, kviečiame atvykti ir į tradicinius Merkinės renginius:
Sausio 13 d. Laisvės gynėjų dienos paminėjimas
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas
Kovo 11 d. Nepriklausomybės dienos atkūrimo paminėjimas
Gegužės 19 d. Muziejaus naktis Merkinėje „Ant rotušės pamatų“
Gegužės 29 d. Vaikų gynimo dienos šventė „Vaikų šalis”
Birželio mėn. Tradicinis partizanų, politinių kalinių ir tremtinių pagerbimas Merkinės kryžių kalnelyje
Birželio 23 d. Joninių šventė prie Merkinės piliakalnio
„Merkinė, nemiegok !”

Merkinės Švč. M. Marijos ėmimo į dangų ir
Šv. Roko parapijos atlaidai
Liepos 26 d. Šv. Onos atlaidai. (Keliami į artimiausią sekmadienį)
Rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė)
Rugpjūčio mėn. Šv. Roko atlaidai. (Keliami į artimiausią sekmadienį po
Žolinės)

Kai kurių švenčių datos gali keistis.
Dėl tikslaus laiko maloniai prašome pasitikslinti tel. Nr.: 8 672 46275

Išsamią informaciją apie Dzūkijos Nacionalinį parką ir Čepkelių
valstybinį gamtinį rezervatą galima sužinoti lankytojų centruose:
Marcinkonyse: Šilagėlių g. 11, Marcinkonys, Lt – 65303
Tel. 8 310 44466, 8 672 46388, El. p.: info@dzukijosparkas.lt
Merkinėje: Vilniaus g. 3, Merkinė, Lt. 65334
Tel. 8 310 57245, 8 672 46275, El. p.: merkine@dzukijosparkas.lt
www.cepkeliai-dzukija.lt
Lankstuką ruošė A. Černiauskas
Maketavo V. Černiauskas
Fotografijos Brolių Černiauskų

MERKINĖ

Daugel mūsų Tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų tėvelių darbais, bet tarp jų visų gražiausia ir garsiausia
Dainavos šalis - ir savo aukštais kalneliais, ir žemais kloneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais tankumynais, kuriais nei žmogus nepraeina, nei
žvėris nepralenda, tik maži paukšteliai čiulbuonėliai pralekia, tik raibosios
gegutės ir lakštingalėlės ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja ir niaurią
girelę linksmina.
Vincas Krėvė Mickevičius
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Kelionę po Merkinę siūlome pradėti nuo Merkinės lankytojų centro (1).
Kitoje Vilniaus gatvės pusėje paminklas Merkinės jubiliejui: Karališkasis
Jogailos antspaudas (2), čia pat ir koplytstulpis (3), žymintis XVII a. pastatytos dominikonų bažnyčios ir vienuolyno vietą. Centrinėje Dariaus ir
Girėno vardo aikštėje kviečiame aplankyti Merkinės muziejų (4), kuriame
susipažinsite su įspūdinga šio krašto istorija nuo pirmųjų gyventojų, kurie
čia įsikūrė IX tūkst. prieš Kristų iki Atgimimo laikų. „Vazos namas“ (5)
mena ryškiausius Merkinės istorijos įvykius. J. Bakšio g. stovi koplytstulpis, žymintis XVII a. pastatytos jėzuitų bažnyčios ir vienuolyno vietą (6).
V. Sladkevičiaus g. stovinti Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia (7) mena Vytauto ir Jogailos laikus, švedų – rusų karą. Bažnyčia - XVII
a. architektūros paminklas.
Eidami Gardino g., pasukę į kairę miške rasite didžiules civilines žydų
kapines (8), o netoli jų ir žydų genocido kapai (9). Nusileidę nuo senosios
dvarvietės kalno pakilsite ant garsiojo Merkinės piliakalnio (10), nuo kurio atsiveria vienas gražiausių Lietuvos kraštovaizdžių: Nemuno ir Merkio
santaka. Nuo ant Baltojo kalno stovinčio 25 m aukščio apžvalgos bokšto
(11) matyti Merkio, Nemuno ir Straujos slėniai, užnemunės toliai, kuriuose XVI a. iki Prūsijos sienos plytėjo Merkinės giria. Už Seinų ir Nemunaičio gatvių sankryžos, stovi paminklas V. Krėvei Mickevičiui (12), šalia
– jo vardo gimnazija ir buvusi sinagoga. Už gimnazijos – Kryžių kalnelis
(13), didžiausias memorialas Lietuvos partizanams. Pro koplytstulpį, kuris
žymi XVII a. stovėjusios Šv. Petro bažnyčios vietą (14), sovietinių karių
kapus, grįžtame į Merkinės centrą. Merkinės planas urbanistikos paminklo
teritorijoje permainų beveik nepatyrė ir yra paskelbtas valstybės reikšmės
kultūros vertybe, kur saugoma gatvių tinklas, aikštės planas, kapitalinio
užstatymo fragmentai, kurie susiformavo XIII – XVII a. ir išliko iki mūsų
dienų.
Kauno gatvėje įsikūrusiame Puodžių namuose (15) galima susipažinti su
įvairiomis keramikos technologijomis ir juodosios keramikos istorija. Paslaptingieji Jonionių akmenys (16) anapus Nemuno, vilioja mistikos mėgėjus. Vilniaus g. ir prie kelio į Subartonis stovi vieninteliai Lietuvoje stulpai (17), žymintys senąsias Magdeburgo teisių, XVI a. Merkinės miesto
ribas.

