NAUJIENA! DVIEJŲ DIENŲ KELIONĖ PO DZŪKŲ ŽEMĘ
– DRUSKININKAI
Programa:
NAUJIENA! DVIEJŲ DIENŲ KELIONĖ PO DZŪKŲ
ŽEMĘ–DRUSKININKAI
DATA 2022.07.16 – 2022.07.17 ir 2022.09.10–2022.09.11
Dzūkija ar Dainava? Nuo 13 iki 19 a. šis kraštas buvo vadinamas Dainava ir
greičiausiai tai buvo didesnė teritorija nei šiandieninė Dzūkija. Kraštas išskirtinio
grožio, išskirtinio kraštovaizdžio. Kaip dainoje: ”Mes esam dzūkai – girių karaliai, o
karalienė – DZŪKIJA”.
Kelionės maršrutas: Merkinė–Marcinkonys–Zervynų kaimas–“Ūlos
akis”–Marcinkonys (Etnografinė sodyba-muziejus)–Čepkelių
raistas–Druskininkai–Liškiava.
1 diena. Ankstyvą ryto metą (7.00 val.) 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.
Atvykstame į Merkinę – karalių miestą. 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
labai 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.
Aplankome Česukų kaime Merkinės piramidę. Tai – vienas lankomiausių Dzūkijos objektų.
Piramidė pastatyta Povilo ir Onutės Žėkų iniciatyva. Pamatome miškų apsuptyje pūpsantį
stiklinį kupolą, kurio viduje stovi trišonė piramidė, o joje – 2 unikalūs kryžiai, kurie
koncentruoja dvasinę energiją ir perteikia ją šios erdvės lankytojams.
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 – Zervynas,
kurios garsėja savo paminklinėmis sodybomis. Čia dar gyvos senosios dzūkų tradicijos,
savitas gyvenimo būdas, dzūkiška šnekta.
Dzūkijos žmonės nuo seno garsėjo savo vaišingumu, tad svetingos sodybos šeimininkė
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, aplankysime gražiausią ir didžiausią šalies
pelkę – Čepkelius. Čia rasime ramybę, kurią retkarčiais sutrikdo paukščių giesmės.
Pastaba. Šiuo metu vyksta Čepkelių raisto rekonstrukcija ir lankymas negalimas.

Vietoje šio objekto lankome Česnulio medžio skulptūrų parką (5-3 € + gido
paslauga – 20 €).
2 diena. Pusryčiai. Ekskursija pėsčiomis po Druskininkus. „Plepi ponia“ * supažindins
su Druskininkais Sužinosite, “Kas buvo tie Druskininkai?”, kodėl būtent čia išsiveržė
mineralinės versmės. Pasivaikščiosite vaizdingomis Druskonio, Nemuno, Ratnyčėlės
pakrantėmis. Nusiprausite „grožio“ šaltinio mineraliniu vandeniu, aplankysite Druskininkų
gydyklos biuvetę, kur tiesiai iš gręžinio degustuosite mineralinį vandenį. Pabuvosime
svečiuose pas Čiurlionius. Aplankysime memorialinį M.K.Čiurlionio muziejų*, kuriame
laikas sustojęs nuo 19 a. pabaigos. 14.30 val. laivu „Druskininkai“ Nemuno upe
išplaukiame į Liškiavą*. Plaukiame 40 min. Stebėsite Nemuno krantus. Liškiavoje
aplankysite sakralinės architektūros ansamblį Švč. Trejybės bažnyčią, piliakalnį, mitologinį
akmenį „su jaučio pėda“, pasigrožėsite puikiu kraštovaizdžiu, pajusite šio krašto grožį.
Ekskursijos trukmė su vietiniu gidu – 3 val.
Iš Druskininkų 17.30 val. išvažiuojame į namus.
KELIONĖS KAINA – 92 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas kelionei 2 d. – komfortabilus autobusas;
*Nakvynė viešbutyje Druskininkuose;
*1 pusryčiai;
*Lydinčio kelionės vadovo paslauga – ekskursinė programa;
*Kelionės programos organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Merkinės piramidė– auka;
*Dzūkijos Nacionalinio parko lankytojo bilietas – 1 Eur;
*Marcinkonys, etnografinės sodybos lankymas – 2-1 Eur. Gidas – 2-1 Eur /žm.;
*Kulinarinio paveldo degustavimas – 12 Eur;
*Česnulio skulptūrų parkas – bilietas 5-3 €, gidas grupei – 20 €;

*Ekskursija po Druskininkus „Plepi ponia“ – 5 € /asm.

*Plaukimas su gidu į Liškiavą, ekskursija po Liškiavą – 15 Eur;
*Ekskursija po Druskininkus su „Plepia ponia“ (5 Eur /žm)
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis.
Kelionė kolektyvams organizuojama pagal užsakymą. Kaina priklauso nuo išvykimo vietos ir
žmonių skaičiaus grupėje.
INFORMACIJA/REGISTACIJA TEL.: 841 399 544, 869 684 064. Vadybininkė Ieva

Datos:
Datos: 2022 09 10-2022 09 11
Trukme: 2 d.
Kaina: 92 €

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

