PO DAINAVOS KRAŠTĄ:
PUNIA–ALYTUS–DAUGAI–PIVAŠIŪNAI
Programa:
7.00 val. išvykstama iš Varpo g. esančios aikštelės prie Valstybinės Kolegijos. 07.15 val. – iš
aikštelės Gegužių g. prie PC „Akropolis“. Kelionėje nuvažiuojama 560km.
Kelionė Alytaus link.
Pasižvalgymą po šį kraštą pradėsime nuo Punios. Punia yra šalia Nemuno kilpos ir Punelės upės
žiočių. Ji garsi Margirio piliakalniu, kur manoma 1336 m. įvyko garsusis Pilėnų mūšis su kryžiuočiais.
Pilies gynėjai – apie 4 tūkstančius ginkluotų vyrų su šeimomis pilį su turtu sudegino ir nusižudė. Čia
galvą padėjo ir pats kunigaikštis Margiris.
Punios pilis buvo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto žiemos rezidencija.
Punioje aplankysime Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčią, užkopsime ant piliakalnio. Nuo piliakalnio
apžvelgsime nuostabų vaizdą į Nemuną ir akimis neaprėpiamus miškus.
Kelionė į Alytų. Apžvalginė ekskursija po Baltosios rožės miestą – Alytų: Rotušės aikštė,
miesto sodas, „Laisvės angelo“ paminklas, skirtas kovotojams už Lietuvos laisvę, „Baltosios rožės“
pėsčiųjų ir dviračių tiltas. Jis yra aukščiausias Lietuvoje, pastatytas 2015m.
Sukame į Daugus – vieną iš seniausių vietovių Lietuvoje. Pirmą kartą Daugai paminėti kryžiuočių
kronikose 1384m. Daugus iš visų pusių supa ežerai. Dauguose XIY–XV a. stovėjo Lietuvos valdovų
medžioklės pilis. Kai kurie istorikai mano, kad Jogaila medžiodamas čia susitiko su kryžiuočiais ir
sudarė slaptą sutartį, kuria pasižadėjo neremti Kęstučio. Vytauto laikais Dauguose buvo Lietuvos
Didžiojo kunigaikščio rezidencija, Vytauto nurodymu pastatyta bažnyčia.
Vietinio gido* lydimi pasivaikčiosime po Daugų miestelį, kuris yra išsaugojęs viduramžių
miestelio struktūrą. Aplankysime vieną iš gražiausių Daugų ežerą.
Iš Daugų keliaujame į Pivašiūnus, kurie įsikūrę vaizdingoje kalvotoje vietovėje, šalia didelio
Pivašiūnų – Gineitiškių miško ir Ilgio ežero. Rašytiniuose šaltiniuose Pivašiūnai minimi XVII a., tačiau
čia esantys piliakalniai, pilkapiai rodo, kad čia gyventa gerokai anksčiau. 1825 m. Pivašiūnuose
pastatyta Švenčiausios Mergelės Marijos Ėmimo į dangų medinė bažnyčia. Ji garsiausia Alytaus
krašte ir vienintelė Lietuvoje klasicistinio stiliaus, išlaikiusi lotyniško kryžiaus struktūrą. Bažnyčios
viduje yra retai kur Lietuvoje aptinkamas apeinamas altorius. Įspūdinga interjero dalis – 15 medinių,
baltai dažytų skulptūrų su paauksavimu. Lankytojus traukia ir Šv. Mergelės Marijos paveikslas,
turintis stebuklingų galių. Pivašiūnų bažnyčia įtraukta į Jono Pauliaus II Piligrimų kelią.
Apsilankome Pivašiūnų Amatų centre*, kur dalyvausime kulinarinio paveldo edukacinėje

programoje „Dzūkiškos bandos“.* Kiekvienam bus suteikta galimybė pačiam suformuoti ir
iškepti dzūkišką bandą ir po to ją skaniai suvalgyti*.
Iš Pivašiūnų sukame Šiaulių link (260 km, apie 4 val. kelio). Vakare sugrįžtama į namus.

Kelionės kaina – 21 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu.
*Kelionės vadovo paslauga (2 Eur /žm.).
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Daugai – ekskursija 1 Eur / žm.
*Pivašiūnų amatų centras. Bilietas 1,20 Eur – 0.60 Eur
*Pivašiūnų amatų centras. Edukacinė programa – „Dzūkiškos bandos“ -3 Eur / žm.

INFORMACIJA / REGISTRACIJA tel. 841525059, 860197003. Vadybininkė Ieva Balčiūnienė

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

