DZŪKIJOS NACIONALINIS PARKAS. “KAS JI, TOJI
DZŪKIJA”
Programa:
Dzūkijos Nacionalinis parkas – Lietuvos Valstybinis parkas įkurtas 1991 m., yra didžiausia
saugoma teritorija Lietuvoje. Parko plotas – 58519 ha. Parke 79 kaimai ir Merkinės
miestelis, 30 upių ir upelių, 48 ežerai. Jis įkurtas saugoti ir puoselėti Dainavos upių
santakos gamtos ir kultūros vertybes, sudaryti sąlygas poilsiui ir pažintiniam turizmui.
Jame gausu šaltinių, upių, kurios papildo didžiausią Lietuvos upę – Nemuną. Tai – viena
miškingiausių Lietuvos saugomų teritorijų. Čia išlikę senieji kaimai su tradicine medine
architektūra, savitas šilų, panemunių ir gruntinių dzūkų gyvenimo būdas. Visi Dzūkijos
Nacionalinio parko miškai paskelbti “Natūra 2000” teritorija, kuri vadinama Dainavos
giria…
Kelionės maršrutas: Merkinė – Marcinkonys – Zervynų kaimas – “Ūlos akis” – Marcinkonys
(Etnografinė sodyba – muziejus) – Čepkelių raistas – Marcinkonys
Ankstyvą ryto metą pradedame kelionę į Dzūkiją, kitaip dar vadinamą Dainavą – senąsias jotvingių
žemes. Čia žmonės šneka tarsi dainuodami labai archaiška dzūkų tarme. Čia išlikę senieji kaimai,
didieji miškai. Kelias tolimas mus ves link Merkinės.
Atvykstame į Merkinę – Karalių miestą, Varėnos rajone. Merkinė minima svarbiausių rytų
Europos miestų sąraše. Rašytiniai šaltiniai Merkinę sieja su daugybe istorinių įvykių. Aplankome
reikšmingą Merkinės praeities liudininką – Merkinės piliakalnį. Vaizdas nuo Merkinės piliakalnio
gniaužia kvapą, Nemuno vingiai, kalvos, kalvelės, miškai džiugina akį. Merkinės kraštovaizdį vertino
čia lankytis mėgę LDK vadovai. Merkinėje apžiūrime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią,
pastatytą 1648 m., išlikusį autentišką senosios rotušės bokšto rūsį su skliauto fragmentu.
Toliau keliaujame į Marcinkonis. Tai – Dzūkijos Nacionalinio parko vartai. Tai – vienas didžiausių
Lietuvos kaimų, kuriam pradžią davė miško žvalgų gyvenvietė. Kaimas žavi ne tik gamta, bet ir 1880
m. pastatyta medine neogotikine Šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia. Marcinkonyse
aplankysite etnografijos muziejų – sodybą, kurio unikalūs eksponatai tikrai jus nustebins: ar
pajėgtumėte panešti 110 kg voveraičių talpinantį krešį, ar žinote, kas yra “skliutas”, ”geinis”,
”gagančius” ,”vedega” ???
Niekur kitur, tik šiame unikaliame gamtos sukurtame kampelyje pamatysite iš žemės gelmių dieną ir
naktį kunkuliuojantį “Ūlos akies” šaltinį, stebinantį iš žemės gelmių išnešamu juodu “verdančiu”
smėliu.
Pėsčiomis pasivaikščiosite po vieną gražiausių Dzūkijos etnografinių kaimų – Zernyvas, kurios
garsėja savo paminklinėmis sodybomis. Čia dar gyvos senosios dzūkų tradicijos, savitas gyvenimo
būdas, girdėc dzūkiška šnekta.

Dzūkijos žmonės nuo seno garsėjo savo vaišingumu – tad po pažinties su Parku, svetingos sodybų
šeimininkės pakvies prie dzūkiškomis vaišėmis nukrauto stalo*: net ir pačiam išrankiausiam
gurmanui širdis apsals, paragavus tradicines dzūkiškas grikių “babkas”. Garantuojame –
neatsispirsite pagundai paragauti pyragėlių su grybais, atsigaivinti tikru ”šalcinio vandenėliu”,
pievose surinktų žolelių arbata “Miško pasaka” …
Aplankę senuosius Dzūkijos kaimus, aplankysite gražiausią ir didžiausią šalies pelkę – Čepkelius.
Čia pajusite ramybę, kurią retkarčiais sutrikdo paukščių giesmės.

KELIONĖS KAINA – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovas – 80-100 €/ grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas,
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Vietinio gido paslauga – 5 €/žm.;
*Etnografinės sodybos lankymas – 1 €/žm.;
*Lankytojo bilietas 1 dienos – 1 €/žm;
*Kulinarinio paveldo patiekalų meniu:
Dzūkiški pietūs: grybienė, bulvinė banda, grikinė babka, bandelė su grybais, vanduo, arbata – 16 €.
Pastaba. Kainos gali keistis.
Pastaba. Kelionių programos, pagal užsakovo pageidavimą koreguojamos. Lankomų objektų

skaičius, eiliškumas ir jų kainos gali keistis. Kiekvienu atveju, kiekvienai kelionei
paruošiama programa, kuri atitinka užsakovo lūkesčius.
Informacija tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita,Virginija

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

