
Miroslavas → Meteliai
Alytaus rajono

ir Lazdijų
savivaldybės

 Kelionės atstumas: 22,3 kilometro

 Kelionės pėsčiomis trukmė: 6 valandos

 Punktai: Miroslavas – Arciškonys – Mociškėnai – 

Obelninkėliai – (Obelninkai) - Papėčiai - Meteliai

 Distance to walk: 22.3 kilometers

 Time to walk: 6 hours

 Waypoints: Miroslavas – Arciškonys – Mociškėnai – 

Obelninkėliai – (Obelninkai) - Papėčiai - Meteliai

Elektroninis žemėlapis Internete / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1OnTOoEyyaP6NhWvwdcUNB15jkQo&ll=54.31503293397258%2C23.81406888862307&z=12

Miroslavas

Švč. Trejybės bažnyčia ♦ The Church of Holy Trinity in Miroslavas

Miroslavas (Slabada, iki 1744 m.) minimas nuo XVII a.
pabaigos,  priklausė  Alytaus  karaliaus  stalo  ekonomijos
Bendrių dvarui. Miestelyje išlikusi senoji trikampė aikštė,
kurioje  vykdavo  turgūs  ir  prekymečiai.  Miestelį  puošia
mūrinė Švč. Trejybės bažnyčia,  pastatyta 1847 metais,  o
iki tol nuo 1719 metų čia būta medinių bažnyčių.
Šiandien Miroslavas -  seniūnijos  ir  seniūnaitijos centras.
Čia yra piligrimų nakvynė (parapijos namai), veikia maisto
prekių parduotuvė, vaistinė, kultūros namai.

Nuo Miroslavo, maršrutas veda kaimo žvyrkeliu. Kai kur
pakeles puošia mediniai kryžiai.
Kelionei paįvairinti, už Obelninkėlių, jei nueisite nuo kelio

Miroslavas
Miroslavas  is  a  small  town  with  its  origins  from  17th
century.  In  these  early years  it  belonged  to  the  Bendrės
manor of Alytus economy (administrative units of Grand
Duchy  of  Lithuania).  The  town  still  has  its  triangular
central square preserved. The main architectural accent is
the Church of Holy Trinity that has been built in 1847, and
before, there were also few wooden churches, since 1719.
Recently,  Miroslavas  is  the  centre  of  the  local
administrative  units.  There  is  an  overnight  stay
(‘albergue’), several food shops, apotheca, culture house of
the town.

From Miroslavas, the Camino route follows the rural road.
Pilgrims will  see several  handcrafted  wooden crosses  on
the roadside.

For a special interest, after 2 kilometers from Obelninkėliai,
on T-crossroad,  one can turn left  and visit  the village of
Obelninkai. It is so called „loose one-street village“. Here,
pilgrims can find traditional archtecture buildings that have
been  built  before  1940-ties.  Traditional  houses  not  high,
have oblong rectangular footprint and two-sided roofs. Log
walls  either  not  covered  at  all  or  coated  with  vertical
planks. Usually, living houses are built close to the central
street, with the farm buildings behind them.

There is a hill, in the northern part of the village. From the
top, one can overview the surrounding meadows and the
lake of Obelija.
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kairėn  apie  kilometrą  -  aplankysite  Obelninkus.  Tai
palaidasis  gatvinis  kaimas.  Čia  išvysite  tradicinę
architektūrą  išlaikiusius  pastatus,  pastatytus  iki  1940-ųjų
metų. Tradicinės pirkios yra kukliõs išvaizdos: neaukštos,
pailgu stačiakampiu korpusu, dvišlaičiais stogais. Pjautinių
rąstų  sienos  plikos  arba  vertikaliai  apkaltos  lentomis.
Arčiausiai  gatvės  statomas  gyvenamasis  namas,  kiemo
gale  –  tvartas  (daržinė).  Nuo  šiaurinėje  kaimo  dalyje
esančios  kalvos  atsiveria  reginys  į  apylinkių  pievas  ir
Obelijos ežerą.
Netrukus prieisite  Papėčių piliakalnį,  nuo kurio viršūnės
atsiveria  įspūdingas  reginys  –  čia  pamatysite  tris
didžiuosius Dzūkijos ežerus Metelį, Obeliją ir Dusią.

Papėčių piliakalnis nebetoli ♦ Close to Papėčiai Hillfort

I-ame tūkstantmetyje ant  šio  piliakalnio  būta  jotvingių
senovinės  gynybinės  gyvenvietės:  piliakalnio  aikštelėje
surastos gyvenvietės liekanos, o kultūriniame sluoksnyje -
jotvingiams  būdingų  molinių  dirbinių.  Pasak  senolių
padavimo, piliakalnio požemyje yra nugrimzdusi bažnyčia.
Dar paėjėję, pasieksite ir Papėčių kaimą.  Tai irgi gatvinis
kaimas,  gatvė  tęsiasi  apie  3  kilometrus.  Arčiau  Metelio
ežero esančių sodybų siauri žemės sklypų rėžiai driekiasi
iki pat ežero. Valakų reformos rėžinis žemės padalinimas
Papėčiuose  išliko  iki  šiol,  o  baudžiavos  laikais  kaimo
gyventojai  prižiūrėjo  arklių  ganyklas,  ruošdavo  pašarą
žiemai.
Papėčiuose  yra  parduotuvė.  Už  poros  kilometrų  nuo
Papėčių, pasieksite Lazdijų ir Alytaus rajono savivaldybių
ribą, o dar už trijų kilometrų – ir Metelių kaimą.

Meteliai
Metelių  kaimas  įsikūręs  vaizdingoje  2  kilometrų  pločio
sąsmaukoje  tarp  Dusios  ir  Metelio  ežerų.  Pavadinimas
kilęs nuo Metelio ežero. Pasakota, kad apylinkėse augdavo
daug aitraus kvapo augalų - mėtelių. Kita liaudies versija:
aplinkiniuose miškuose būdavę daug šernų ir žmonės, nuo
jų bėgdami,  šaukdavę „meiteliai  atbėga“,  o  aplinkiniams
pasigirsdavę „meteliai”.
Kaimas žinomas nuo  1508  m.  XVI a.  priklausė Lietuvos
didžiojo  kunigaikščio  Simno  dvarui,  1574  m.  buvo
karališkasis  žirgynas.  Tradicinis  gyventojų  verslas  buvo
žuvininkystė. 1619 m. pastatyta bažnyčia, įkurta parapija. 
Meteliai  pažymėti  1613  m.  Lietuvos  Didžiosios

Obelninkų kaimo arhitektūra (šaltinis: lietuvon.lt) ♦
Architecture in the village of Obelninkai

Not  far  from Obelninkai  crossroad,  the  Camino leads  to
Papėčiai hillfort. The hillfort opens the spectaculous views
of  three largest  lakes  of  Dzūkija  –  Metelys,  Obelija  and
Dusia.
In  the I-st  millenium, an ancient  defensive settlement  of
yotvings  was  located  on  the  top  of  this  hillfort.
Archaeological findings are about remains of the settlement
and clay ceramics by yotvings. Also, according to some old
legend, a church is burried under the ground of the Hillfort.

Papėčių piliakalnis ♦ Hillfort of Papėčiai

One more kilometer after, there is the village of Papėčiai. It
is  also  „loose  one-street  village“,  with  the  3  kilometers-
long central street. The farmsteads closer to Meteliai lake
have their land patches spreading almost to the lake shore.
This  form  of  land  patching  has  remained  from  the  old
period of serfage, so called „reform of valakas’“. In serfage
period, village inhabitants looked after the horse pastures
and worked on fodder preparation for the winter.
There is a food shop in the village. After the next couple of
kilometers, the border between Alytus and Lazdjai districts
will  be  reached,  and  three  kilometers  more  after  –  the
village of Meteliai will be reached.

Meteliai
Meteliai is a village on the spectaculous isthmus between
Dusia and Meteliai lakes. The village name was originated
from the name of the lake, and the latter one has obtained
his  name  either  from  the  name  of  water  mint  plants
„mėteliai“,  or  from  the  slang  name  for  wild  boars
„meitėliai“ that many ones have lived in the forests around.
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Kunigaikštijos  žemėlapyje.  Apie  1800  metus  čia  buvo
karališkasis Metelių dvaras.

\Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčia ♦
Church of Transfiguration in Meteliai

Metelių centre stovi Kristaus Atsimainymo bažnyčia. Čia
pat  yra  ir  parapijos  namai  (nakvynė)  bei  maisto  prekių
parduotuvė.
2008  metais  Meteliai  buvo  pripažinti  Alytaus  apskrities
gražiausia kaimo gyvenamąja vietove, o tais pačiais metais
rugpjūčio 2-3 dienomis atšventė 500 metų jubiliejų.

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
1613,  Meteliai  were  marked  in  the  map  of  the  Grand
Duchy. In 1800, there was declared as the royal manor of
Meteliai.

Metelių parapijos nakvynės nanai ♦
Night stay („albergue“) in Meteliai

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.

Svarbūs objektai kelyje ♦ Main Objects on the Camino route

Miroslave ♦ In Miroslavas

1. Švč. Trejybės parapijos nakvynės namai ♦ Overnight stay
at St. Trinity guest house („albergue“)
Adr. / Addr: Vienuolyno 2a, Miroslavo k., LT-64235 Alytaus r.
Tel. / Ph. : +370 315 66399, +370 687 56093

2. Miroslavo  Švč.  Trejybės  bažnyčia  ♦  Church  of  Holy
Trinity

3. Maisto  prekių  parduotuvė  „Slabadėlė“  ♦ Food  shop
„Slabadėlė“

4. Vaistinė „Ramunėlė“ ♦ Aphoteca „Ramunėlė“

5. Maisto parduotuvės ♦ Food shops

El. žemėlapis / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1OnTOoEyyaP6NhWvwdcUNB15jkQo&ll=54.31503293397258%2C23.81406888862307&z=12

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“

El. žemėlapis / Online Map:  https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1OnTOoEyyaP6NhWvwdcUNB15jkQo&ll=54.31503293397258%2C23.81406888862307&z=12
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