
Meteliai → Lazdijai Lazdijų
savivaldybė

 Kelionės atstumas: 29,8 kilometro

 Kelionės pėsčiomis trukmė: 8 valandos

 Punktai: Meteliai – Bijotų gamtos takas - Kryžių 

koplyčia – Staigūnai – Burakavas – Šventežeris – 

(Teizai) – Giraitė - Panarvė - Lazdijai

 Distance to walk: 29.8 kilometers

 Time to walk: 8 hours

 Waypoints: Meteliai – Bijotai Nature Trail – Chapel of 

Kryžiai  – Staigūnai – Burakavas – Šventežeris – 

(Teizai) – Giraitė - Panarvė - Lazdijai

Elektroninis žemėlapis Internete / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-m80rI4x8pl1VtMvvTe8GH55ZZM&ll=54.259686866658164%2C23.59872949999999&z=12 

Meteliai
Metelių  kaimas  įsikūręs  vaizdingoje  2  kilometrų  pločio
sąsmaukoje tarp Dusios ir Metelio ežerų.
Kaimas žinomas nuo  1508  metų.  XVI amžiuje  priklausė
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Simno dvarui, 1574 metais
jame  įkurtas  karališkasis  žirgynas.  Tradicinis  gyventojų
verslas  nuo  senų  laikų  buvo  žuvininkystė.  1619  metais
pastatyta bažnyčia ir įkurta parapija.
2008  metais  Meteliai  buvo  pripažinti  Alytaus  apskrities
gražiausia kaimo gyvenamąja vietove, o tais pačiais metais
rugpjūčio 2-3 dienomis atšventė 500 metų jubiliejų.
Metelių  centre  stovi  didinga  Kristaus  Atsimainymo
bažnyčia. Čia pat ir parapijos namai (nakvynė) bei maisto
prekių parduotuvė.
Vos išėję iš Metelių kaimo, pamatysite 15 metrų aukščio
Metelių  apžvalgos  bokštą  ,,Nendrių  pėdas”.  Nuo  jo
atsiveria įspūdingi vaizdai: Metelių ežeras ir kaimas, šlapia
Kemsinės  pieva,  Papėčių  piliakalnis  bei  matosi  siauras
Dusios ežero ruožas. Nuo bokšto įdomu stebėti ir Metelio
ežere šurmuliuojančius vandens paukščius.
Nuėję Kelio maršrutu 1,5 kilometro nuo ,,Nendrių pėdo“,
pateksite prie Metelių regioninio parko Lankytojų centro
bei  prieplaukos.  Čia  pamatysite  ir  nuorodas  į  Bijotų  –

Meteliai
Meteliai is a village on the spectaculous 2 kilometers-wide
isthmus between the lakes of Dusia and Meteliai.
The  village  was  known  from  1508  and  belonged  to  the
manor of the Grand Duke. In 1574 the royal stud was here.
Traditionally,  most  of  local  inhabitants were fishermen.  In
1619, the church was built and the parish established.
In 2008, Meteliai won the award of the most beautiful village
in Alytus county, and in the same year on 2-3th of August it
celebrated the 500th anniversary.
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Širvintų pažintinį gamtos taką.

Metelių apžvalgos bokštas „Nendrių pėdas“ ♦
Sightview tower in Meteliai „Reed sheaf„

Nuo  Lankytojų  centro,  sekantys  5  kilometrai  piligrimų
ženklais pažymėto kelio nuvingiuoja Bijotų taku, mišku ir
kaimų laukais iki  Kryžių Švenčiausios Mergelės Marijos
Rožinio  Karalienės  Koplyčios.  Nors  iki  koplyčios  būtų
įmanoma  nužingsniuoti  ir  trumpesniu  asfaltuotu  keliuku
palei Dusios pietinę pakrantę, tačiau ši asfaltuota atkarpa
beveik  neturi  kelkraščių,  šiltuoju  sezonu  joje  gausiai
būriuojasi automobiliai bei poilsiautojai, o ne sezono metu
-  pėstiesiems  nesaugu  dėl  pravažiuojančių  automobilių.
Tuo  tarpu,  Bijotų  pažintinis  takas  patrauklus  patogiais
žymėtais miško takais, unikalia aukštapelke, augmenija bei
vienur kitur  įrengtomis improvizuotomis pėsčiųjų poilsio
vietomis.

Bijotų aukštapelkė ♦ High bog of Bijotai

Apie  Kryžių  Koplyčią  legenda  byloja,  jog  1702  metais
šioje vietoje buvo apsistojusi etmono Mykolo Servantiečio
Višnioveckio vadovaujama Lietuvos kariuomenė, ketinusi
užkirsti kelią į Gardiną traukiančiai Švedijos kariuomenei.
Belaukdami  priešo,  lietuviai  pastatė  tris  kryžius  toje
vietoje, kurioje kariuomenės kapelionas laikė mišias, o ant
vieno  jų  pakabino  Bariūnų  Dievo  Motinos  paveikslo
kopiją.  Pralaimėjus  mūšį,  paveikslą  paslėpė  vietiniai
gyventojai, o po kelių metų šioje vietovėje regėjimą atgavo
namo  grįžtantis  mūšio  veteranas.  Pasklidus  žiniai  apie

Just at the edge of the village, there is a sight view tower
„Reed sheaf“, 15 meters high. From the top one will see so
impressive views to Meteliai lake, village, wet meadow of
Kemsinė, Hillfort of Papėčiai and narrow strip of Dusia lake.
Also, it  is possible to observe water birds flying over and
swiming on Meteliai lake.
After  1.5 kilometers of  walk from ,,Reed sheaf“,  one will
arrive to  the Visitors  center  of  Meteliai  regional  park and
here also are the direction references to the educational trail
of Bijotai – Širvintos.

Metelių regioninio parko lankytojų centro prieplauka ♦
Pier nearby the Visitors center of Meteliai Regional park

From  here,  the  next  5  kilometers  of  the  marked  Camino
passes through the Trail of Bijotai, forests and village fields,
up to the Chapel of Crosses. Although, it is possible to reach
the Chapel also by the shorter asphaltic shortcut along the
southern  shore  of  Dusia  lake,  however,  this  road  has  no
roadsides  for  walking,  in  summertime it  is  much crowded
with people and parked cars, and during non-season period is
potentially  dangerous  to  walk  due  to  moving  cars.
Meanwhile, the trail of Bijotai is attractive with its unique
high bog, forest trails, plants and occasional rest places.

The legend of Chapel of Crosses tells about the year 1702
when  Lithuanian  Army  under  the  command  of  Hetmon
Vishniovetsky had their campsite in this place.

Kryžių koplyčia ♦ Chapel of Crosses
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stebuklą,  šioje  vietoje  žmonės  pradėjo rinktis  ir  melstis.
Pirmoji kopyčia čia pastatyta 1822 metais.

Prie koplyčios rasite 2 geriamo vandens šulinius. Šalia -
Dusios ežeras, čia krantas patogus maudytis, kaip ir visa
pietinė Dusios pakrantė, itin pamėgta poilsiautojų.

Nužygiavę dar 6 kilometrus laukų takais per Staigūnus ir
Burakavą,  pasieksite  Šventežerio  kaimą.  Čia  dienos
maršruto pusiaukelė bei  patogi pietų stotelė.  Šventežerio
centre net ir apniukusią dieną saulėtu geltoniu šviečia Švč.
Mergelės  Marijos  Gimimo  bažnyčia,  čia  pat  per  gatvę
veikia maisto parduotuvė. Šventežeryje įdomu aplankyti ir
vietos mokyklą, ežero pakrantę, pasivaikščioti iki netolimo
Ežerėlių piliakalnio.
Nors ir tolokai nuo Kelio maršruto (apie 2.5 kilometro į
šiaurę),  Šv.  Jokūbo  piligrimų  žingeidaus  dėmesio
nusipelno  ir  Teizų  kaimo  viešoji  biblioteka:
http://www.teizai.puslapiai.lt/.  Neseniai  atnaujintame
bibliotekos pastate verda margas vietos vaikų ir bibliotekos
darbuotojų  kultūrinis  gyvenimas.  Čia  veikia  internetas,
vyksta  vaikų  renginiai,  įvairios  pamokėlės,  proginės
šventės. Netoliese ir Teizų maisto parduotuvėlė.

Teizų viešoji biblioteka ♦ Public library of Teizai

Nuo Šventežerio, toliau Kelio maršrutas veda per laukus
link Giraitės miško. Giraitės miške pamatysite Pundziaus
akmenį,  o kuo įsimintiną – rasite informacinėje lentelėje
šalia ☺.  Išėjus  iš  miško,  kelias  nuvingiuos pro  kryžių
kalvelę, vienišą pakelės kryžių, ir artyn Lazdijų miesto.
Jau  peržengus  Lazdijų  miesto  ribą,  akiratyje  už  pakelės
sodybos  pasirodys  karinis  bunkeris,  priklausantis  prieš
Antrąjį Pasaulinį karą įrengtai 1792-jų bunkerių Molotovo
gynybinei linijai (http://kriepost.org), besidriekiančiai nuo
Ukrainos iki pat Palangos oro uosto. Neišvaizdus ir niūrus,

Soldiers were waiting for the onfall of Swedish Army on its
way to Grodno. During the waiting time, Lithuanians built
three  crosses  and  installed  an  icon  of  Mother  of  God  for
Holy Mass in this place. The battle was lost then but after
several  years a blind participant of the battle came to this
place again, and got back his vision. This miracle inspired
people to gather here for Mass and prayer. The first chapel
was built here in 1822.
There are two wells of drinking water, nearby the Chapel. The
access to the lake is comfortable for swimming, like the entire
southern shore of Dusia, loved by holiday people in summer
time.

After another 6 kilometers of the Camino walk you reach the
village of Šventežeris. This is the halfway of the day and the
right place for dinner time. The Church of Holy Virgin Mary
Birth shines with its sunny color even in clouded days.

Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia ♦
Church of St Mary Virgin birth in Šventežeris

Food shop located just accross the street. There are also few
places for local walks, like school of Šventežeris, lake shore,
and maybe to Hillfort of Ežerėliai in some 1.5 kilometers to
the south.
The public library of Teizai  (http://www.teizai.puslapiai.lt/)
may also be an attraction for some pilgrims, despite some 2.5
kilometers  away  from  the  Camino  route.  This  library  is
noticable  for  its  cultural  life.  The  librarians  and  village
children  arrange  various  workshops,  acitivites,
performances.  Internet  access  is  available  here.  The  local
food shop is just in a hundred meters from the library.

After  the  dinner,  be  prepared  for  some  longer  walk  to
Lazdijai.  The  Camino  runs  across  fields  and  dives  into
Giraitė forest. You will find Pundzius stone there. After the
forest ends, the route passes by a small hill of crosses on the
right,  then another lonely cross. Finally,  the way comes to
the edge of Lazdijai town.

Near the edge of Lazdijai the military bunker on the right
could catch one’s atterntion. This bunker belongs to so called
Molotov defense line of 1792 bunkers from the World War II
(http://kriepost.org).  The  line  spans  many  hundreds  of
kilometers  from  Ukraine  to  the  Airport  of  Palanga.  This
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šis  mūras  tarsi  žymi  dviejų  ypatingai  skirtingų  istorinių
maršrutų sankryžą, ir galbūt ne vieną piligrimą paskatins
susimąstyti apie žmonijos kelių prieštaringumą.
Kitoje  kelio  pusėje  –  senosios  žydų  kapinės  (valstybės
saugomas paveldo objektas).
Iki Lazdijų miesto centro belieka vos puskilometris.

Lazdijai
Lazdijai  –  rajono  savivaldybės  ir  apylinkių  seniūnijos
centras. Miesto planas yra spindulinis, centre  stačiakampė
aikštė,  kiek  į  pietus  -  parkas.  Miestą  puošia  neobaroko
stiliaus  dvibokštė  Šv.  Onos  bažnyčia.  Kiek  atokiau,
gyvenamų  namų  rajone,  pasislėpusi  Lazdijų  Sentikių
cerkvė.  Už  5  kiometrų  į  vakarus  išlikęs  XIX  amžiaus
Aštriosios Kirsnos dvaras.

Lazdijų Šv. Onos bažnyčia ♦ Church of St. Anna in Lazdijai

Lazdijuose piligrimai suras ir  kitus jiems reikalingus bei
lankytinus  objektus:  nakvynes,  Turizmo  informacijos
centrą, parduotuves, prekybos centrus, maitinimo įstaigas,
medicininės pagalbos įstaigas, autobusų stotį ir kt.

Lazdijai – paskutinė Kelio stotelė Lietuvoje. Už keliolikos
kilometrų  driekiasi  Lietuvos-Lenkijos  siena,  už  kurios  -
lenkiškojo šv. Jokūbo kelio Camino Polaco pradžia, o kita
šv.  Jokūbo  kelio  stotelė  –  jau  kaimyninės  šalies  mieste
Seinuose.

Gero Kelio! ♦  Buen Camino!

rather symbolic intersection of St. James way and Molotov
defense line may imply some thoughts of how the ways and
roads of mankind could be so different and so contradictious.
On the other side of Camino – the old jewish cemetery (an
object of cultural heritage).

Senosios žydų kapinės ♦ Entrance to the Old Jewish cemetery

The remained distance to the centre of Lazdijai – just a half
of kilometer.

Lazdijai
Lazdijai  is  the  center  of  municipal  district,  and
administration  of  the  surroundings.  The  plan  of  the  town
represents radial arrangement, with the rectangular square at
the center. Town park is located a little bit to the south from
the centre.
The  Catholic  church  of  St.  Anna  has  Neo-Baroque  two-
towered  architecture.  Another  church  of  Russian  old
believers  is  hidden  in  the  district  of  private  houses  and
gardens. The manor of XIX century of Aštrioji Kirsna is still
preserved, 5 kilometers to the west from Lazdijai centre.
Pilgrims will  also easily find other  important  objects,  like
Tourism  Information  Center  (TIC),  shops,  supermarkets,
catering  services,  institutions  of  medical  assistance,  bus
station, etc.
Lazdijai is the last station on Camino Lituano route. After the
next ten-twelwe kilometers, the Lithuania-Poland border to
be  reached,  and  the  further  route  is  already  on  Camino
Polaco way. The next station is in Seinai, town of Poland.

Buen Camino!
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Svarbūs objektai kelyje ♦ Main Objects on the Camino route

Meteliuose ♦ In Meteliai
1. Metelių  parapijos  nakvynės  namai  ♦ Overnight  stay  at

parish guest house („albergue“)
Adr. / Addr: Ežero g. 3, Meteliai, 67482 Lazdijų r.
Tel. / Ph. : +370 8 686 75 824
email: vytautasmet@erdves.lt 

2. Kristaus  Atsimainymo  bažnyčia  ♦  Church  of
Transfiguration

3. Maisto prekių parduotuvė ♦ Food shop

4. Apžvalgos  bokštas  „Nendrių  pėdas“  ♦ Sightview  tower
„Reed sheaf“

5. Metelių regioninio parko Lankytojų centras ♦ The Visitors
centre of Meteliai regional park

6. Bijotų  –  Širvintų  pažintinio  tako  pražia  ♦ The  Trail  of
Bijotai-Širvintai starts here

7. Bijotų aukštapelkė ♦ High bog of Bijotai

Elektroninis žemėlapis / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-
m80rI4x8pl1VtMvvTe8GH55ZZM&ll=54.2701135809108%2C23.67391718310546&z=12 

Kryžiuose,  Šventežeryje,  Teizuose  ♦ In  Kryžiai,
Šventežeris, Teizai
1. Kryžių koplyčia ♦ The Chapel of Crosses

2. Kryžių sodas ♦ The Garden of Crosses

3. Geriamo vandens šulinys ♦ Well of drinking water

4. Paplūdimys ♦ Lakeside for swimming

5. Šventežerio bažnyčia ♦ Church of Šventežeris

6. Maisto parduotuvė ♦ Food shop in Šventežeris

7. Šventežerio mokykla ♦ School of Šventežeris

8. Teizų viešoji biblioteka ♦ Public library in Teizai

9. Maisto parduotuvė Teizuose ♦ Food shop in Teizai

Elektroninis žemėlapis / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-
m80rI4x8pl1VtMvvTe8GH55ZZM&ll=54.2701135809108%2C23.67391718310546&z=12 

Lazdijuose ♦ In Lazdijai
1. Lazdijų Turizmo Informacijos Centras (TIC)  ♦ Tourism

Information Center (TIC) of Lazdijai
Adr. / Addr: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. / Ph. : +370 318 66 130
Email: turizmas@lazdijai.lt 

Dirba / Works on:
I-IV: 8:00-12:00, 13:00-17:00
V: 8:00-12:00, 13:00-15:45

2. Viešbutis „Žibintas“ ♦ Hotel „Žibintas“
Adr. / Addr: Nepriklausomybės a. 4, LT-67106 Lazdijai 
Tel. / Ph. : +370 611 47109
Email: zibintas  @gmail.com 

3. Šv. Onos bažnyčia ♦ Church of St. Anna in Lazdijai

4. Restoranas „Pas Mantą“ ♦ Restaurant „Pas Mantą“

5. Prekybos centras „IKI“ ♦ Supermarket „IKI“

Elektroninis žemėlapis / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1-
m80rI4x8pl1VtMvvTe8GH55ZZM&ll=54.2701135809108%2C23.67391718310546&z=12 
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