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  1. Lankytojų centras
 2. Čepkelių raisto mokomasis takas
 3. Drevinės bitininkystės pažintinis takas
 4. Drevinės bitininkystės muziejus Musteikos kaime
 5.  „Bobos daržo šalcinis“ Margionyse
 6. Etnografinė sodyba Marcinkonyse 

 Dalis trasos smėlėta. Būtina turėti vandens atsargų!

Marcinkonys–Čepkeliai–Musteika–Margionys–Marcinkonys

         39 km           5–6 h           50 %           40 %          10%          
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Atstumai:
Marcinkonys–Čepkelių raisto mokomasis takas – 4,5 km (žvyruotas miško keliukas)

Čepkelių raisto mokomasis takas–Drevinės bitininkystės pažintinis takas – 9,5 km 
(smėlėtas miško keliukas)

Drevinės bitininkystės pažintinis takas–Musteika – 5 km (smėlėtas miško keliukas)

Musteika–Margionys – 8 km (smėlėtas, žvyruotas miško keliukas)

Margionys–Marcinkonys – 11 km (asfaltas)

Ši trasa pažymėta taip

Žemyninės kopos Čepkeliuose

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 įvairaus sudėtingumo dviračių maršrutų, 
vedančių miškų takais, upių ir ežerėlių pakrantėmis, 
etnografiniais kaimais. Kviečiame visus, kuriems arti-
mas aktyvus poilsis, o gamta – neatsiejama gyvenimo 
dalis, pasimėgauti natūraliu Dzūkijos gamtos grožiu. 

www.facebook.com/neptunas
www.neptunas.lt

ATRASK DZŪKIJĄ.   Dviračių maršrutai



Trasos pradžia – Marcinkonyse prie lankytojų centro. Žemyninėmis 
kopomis vingiuojančiu keliuku pasieksime Čepkelių valstybiniame 
gamtiniame rezervate esantį mokomąjį taką. Tako pradžioje įrengtas 
apžvalgos bokštas, iš kurio atsiveria didžiuliai miškingomis salo-
mis iškaišyti padūmavusios aukštapelkės plotai. Pavasarį čia girdisi ir 
parskridusių gervių klykavimai, iš raisto plynių ataidi tetervinų burbulia-
vimas. Pasigėrėję vaizdu iš aukštai, patraukime šalia pelkės nutiestu taku. 
Įrengti informacijos stendai supažindins su įvairiu augalijos ir gyvūnijos 
pasauliu, o poilsis apžvalgos aikštelėje leis pasinerti į iš raisto vidurio 
atsklindančių garsų ir kvapų įvairovę.

Atminkime: rezervatas – tai saugoma, ypač vertinga gamtinė teritorija, 
tad apsilankymą reikia suderinti su Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių 
valstybinio gamtinio rezervato direkcija. Nuo balandžio 1 d. iki liepos 1 d. 
pažintiniais tikslais lankytis rezervato mokomajame take leidžiama tik 
lydint direkcijos darbuotojui arba licenciją turinčiam gamtos gidui. Šiuo 
laikotarpiu per dieną gali būti organizuojamos ne daugiau kaip 2 ekskursi-
jos ne didesnėms nei 20 žmonių grupėms. Nuo liepos 1 d. iki balandžio 
1 d. pažintiniais tikslais lankytis rezervato mokomajame take leidžiama ir 
savarankiškai, turint direkcijos išduotą raštišką leidimą arba lydint rezevato 
gidui.

Susipažinę su Čepkeliais, toliau raisto pakraščiais važiuokime link 
drevinės bitininkystės pažintinio tako. Pasivaikščiojimas šiuo taku – 
tai puiki galimybė susipažinti su drevėtomis pušimis, primenančiomis 
vieną seniausių šio krašto verslų, pamatyti tik Musteikos kraštui 
būdingą smėlio kalvelių ir nedidelių pelkučių mozaiką. Kelionė šiuo taku 
suteiks vertingų žinių apie bitininkystės istoriją, padės įvertinti sunkų šio 
krašto bitininkų triūsą. 

Pusvalandis neskubaus mynimo ir prieš akis atsiveria girių glūdumoje 
pasislėpęs etnografinis Musteikos kaimas, kuriame, aplankę 
bitininkystės muziejų, galėsime dar labiau pagilinti žinias apie bi-
tininkavimo tradicijas. Kaimą puošia vietinių meistrų pastatyti kryžiai, čia 
surasime ir namą, kuriame garsus gamtininkas Tadas Ivanauskas 1918 
metais buvo įsteigęs mokyklą vietiniams vaikams.

Toliau mūsų trasa vingiuoja Margionių kaimo link. Pakeliui galėsime atsi-
gaivinti Grūdos upėje, atsipūsti vasaros metu lubinais mėlynuojančioje 
didelėje laukymėje, kaimo gyventojų vadinamoje Valakais. Margionyse 
mūsų lauks pažintis su įdomiuoju „Bobos daržo“ šaltiniu. Čia įrengtos 
pavėsinės, įdomūs informacijos stendai, mediniai laiptai ir tilteliai.

Iš Margionių asfaltuotu keliu lengvai pasieksime Marcinkonis.

Marcinkonys–Čepkeliai–Musteika–Margionys–Marcinkonys

Čepkelių apžvalgos bokštas Drevinės bitininkystės pažintinis takas

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

Visa maršrutuose pateikta informacija buvo tiksli ir teisinga spausdinimo metu – 2012-06-20. 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.
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Marcinkonių geležinkelio stotis

 (8 310)  44 532;  (8 700)  55 111 
www.litrail.lt

Automobiliu iki Marcinkonių 
nuo  Vilniaus ~99 km, 
nuo Kauno ~119 km,
nuo Druskininkų ~35 km. 

Keliauk su NEPTŪNU

Lankytojų centras Marcinkonyse

Šilagėlių g. 11
 (8 310)  44 466 

info@dzukijosparkas.lt 
www.cepkeliai-dzukija.lt
Lankytojai priimami ištisus metus

800−1200    1245−1700 800−1545


