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Atstumai:

Merkinė–Pakelinio ežeras – 4,5 km 
(žvyruotas keliukas)

Pakelinio ežeras–V. Krėvės muziejus 
Subartonyse – 1 km
(žvyruotas miško keliukas, asfaltas)

V. Krėvės muziejus–Samūniškės – 2 km 
(žvyruotas miško keliukas)

Samūniškės–Bedugnio ir Ešerinio ežerai – 2,5 km 
(miško keliukas)

Bedugnio ir Ešerinio ežerai–Merkinė – 5 km
(miško keliukas)

 1. Lankytojų centras 
 2. Subartonių ąžuolynas 
 3. Pakelinio ežeras
 4. V. Krėvės muziejus
 5. Merkinės piliakalnis, vaizdinga Merkio ir Nemuno   
 santaka (+ 3 km)

 Kalvotas miško keliukas tarp Samūniškių ir Merkinės. 

Merkinė–Subartonys–Samūniškės–Merkinė

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
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Ši trasa pažymėta taip

Merkinės piliakalnis

ATRASK DZŪKIJĄ.   Dviračių maršrutai



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

Trasos pradžia – Merkinėje prie lankytojų centro. Čia galime 
apžiūrėti įdomią ekspoziciją apie Dzūkijos nacionalinį parką ir 
Merkinės miestelį, garsėjantį neįkainojama savo istorija.

Merkinė – XIV–XVIII a. Dainavos krašto gynybos, adminis-
tracijos, prekybos, švietimo ir religijos centras. Piliakalnyje 
tarp Merkio ir Stangės stovėjo viena svarbiausių, jau nuo 
1359 m. minima lietuvių pilių. 

Merkinės istorija susijusi su Vytauto, Jogailos, Vladislovo Vazos 
vardais. Žygimantui Augustui 1569 m. patvirtinus jau anksčiau 
Merkinei suteiktas Magdeburgo teises, miesto aikštėje iškilo 
rotušė, suklestėjo amatai, prekyba. Senoji miesto dalis – ur-
banistikos paminklas. Gotikinė, po perstatymo įgijusi baroko 
bruožų, Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia, 
pastatyta  XVII a., – architektūros paminklas. Merkinėje yra 
kraštotyros, Lietuvių tautos kančių ir genocido muziejai.

Važiuodami iš Merkinės senuoju Kauno keliu, pamatysime 
1575–1579 m. statytą miesto stulpą. 

Kita stotelė – Subartonių ąžuolynas. Šis ąžuolynas užima 5 ha 
plotą, senųjų ąžuolų amžius siekia 140–170 metų, o pavieniai se-
noliai – dar labiau paliesti istorijos. Tai puikus Dzūkų aukštumos, 
prasidedančios šiauriau Merkinės, miškams būdingos gyvūnijos 
ir augalijos pavyzdys. Kartu tai viena kertinių nacionalinio parko 
miško buveinių, kur išliko nudžiūvę senoliai medžiai, jų stuobriai ar 
virtuoliai, būtini miško biologinei įvairovei išsaugoti. 

Ąžuolynas neatskiriamas nuo žymiausio Dainavos krašto rašytojo 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos. Subartonyse 
rasime rašytojo namą-muziejų. Kaimą puošia ir legendinis Vinco 
Krėvės išgarsintas Gilšės ežeras, kurio gylis – daugiau kaip 30 m.

Toliau trasa pravažiuosime Samūniškių kaimo pakraštį, pamatysime 
paslaptingą termokarstinį Bedugnio ežerą, aplankysime nedidelį 
Pelekiškės kaimelį, šalia kurio įsikūrę garsieji juodosios keramikos 
meistrai.

Žygį baigsime ir jėgas atgausime ant Merkinės piliakalnio. Nuo 
čia atsiveria nuostabus vaizdas į Nemuno ir Merkio santaką.

Vinco Krėvės-Mickevičiaus muziejus Merkinės miesto stulpas
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Lankytojų centras Merkinėje

Vilniaus g. 3
  (8 310)  57 245 
merkine@dzukijosparkas.lt 
www.cepkeliai-dzukija.lt

Lankytojai priimami ištisus metus

800−1200    1245−1700 800−1545

Automobiliu iki Merkinės

nuo  Vilniaus ~104 km, 
nuo Kauno ~98 km,
nuo Druskininkų ~29 km. 

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 arba lanktytojų centre.

Keliauk su NEPTŪNU

Merkinė–Subartonys–Samūniškės–Merkinė


