
Daukšiagirė → Prienai Prienų rajono savivaldybė

 Kelionės atstumas: 22 kilometrai
 Kelionės pėsčiomis trukmė: 5,5 valandos
 Punktai:  Daukšiagirė  –  Pašventupys –  Antakalnis  –

Ašminta – Pošventis – Pociūnai – Bagrėnas – Prienai

 Distance to walk: 22 kilometers
 Time to walk: 5.5 hours
 Waypoints: Daukšiagirė – Pašventupys – Antakalnis –

Ašminta – Pošventis – Pociūnai – Bagrėnas – Prienai

Elektroninis žemėlapis Internete / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1IviMLO_aIXVcdaFNU6j7AsiK4pIfx-pC&ll=54.67814010395649%2C24.01675680163578&z=12  

Kelio  atkarpa  prasideda  Daukšiagirėje,  Dvaro  Bravoro
Menėje. Čia piligrimų nakvynė.

Dvaro Bravoro Menė ♦ Manor Brewery Hall (albergue service)

Nuo  Daukšiagirės  kelias  driekiasi  tolyn  per  vaizdingus
slėnius,  laukus,  nedideles  keleto  sodybų  gyvenvietes.
Didesnės gyvenvietės pakeliui - Ašminta, Pošventis. Kartais
akiratyje  pasimatys  didesni  ūkinės  paskirties  pastatai,
žadinantys  smalsumą,  kas  juose  vyksta.  Iki  Pociūnų
pastebėsite  ir  keletą  pakelės  paminklų,  kryžių,  praeisite
Pošvenčio  piliakalnį,  o  žvilgsnį  nuolat  lydės  erdvus  ir
nepakartojamas kraštovaizdis.

Pociūnuose patogu sustoti dienos žygio pietų pertraukai,
čia  veikia  sklandytojų  kavinė  ir  klubas.  Aerodromo
teritorijoje bus kur pasidairyti ir galbūt sudalyvauti, o ypač

This stage of the way begins in Daukšiagirė, at the Manor
Brewery Hall which also provides the albergue service for
pilgrims.

From  Daukšiagirė,  the  way  leads  further  along  the
spectaculous walleys, fields, small villages, and few bigger
ones  -  Ašminta  and  Pošventis.  From time  to  time,  your
attention probably would be attracted by bigger farms and
barns, monuments and crosses on the waysides, the hillfort
of Pošventis. And all the time, your eyes will be delighted
by the spacious and unique local scenery.

Pošventyje ♦ In Pošventis

Pociūnai is the best place to have the lunch break of the
day trip. There is a nice cafe-bar and club house of pilots
„Debesota“,  near the airfield.  During the summer season,
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šiltuoju metų laiku, kai padangėje ratus suka lėktuvai, kyla
sklandytuvai, iš padebesių leidžiasi parašiutininkai.

Kavinė-baras „Debesota“ Pociūnų aerodrome ♦
Cafe-bar „Debesota“ in Pociūnai airfield

 Čia  pat  Važatkiemis,  poeto  Justino  Marcinkevičiaus
tėviškė bei  gimtasis namas. Ir  jei  padangių pramogos jus
suvilios ir privers pamiršti tolimesnį šios dienos žygį – ne
bėda: juk aerodrome veikia piligrimų nakvynė,  o Prienus
galėsite atidėti rytojui.

Nuo  Pociūnų  iki  Bagrėno,  smėlėtas  kelias  dar  trejetą-
ketvertą kilometrų tęsis per laukus bei pamiškes. Nusileidus
nuo Bagrėno aukštumos į panemunę, ties Paukščių regykla
-  jau  beveik  ir  Prienų  pradžia.  Čia  kelio  asfaltas  telieka
automobiliams,  piligrimams  likusius  2-3  kilometrus  bus
saugiau  eiti  kairiuoju  kelkraščiu,  bei  netrukus  prasidės  ir
miesto šaligatviai.

Prienuose  kelias  Šv.  Jokūbo kriauklėmis  nužymėtas  per
miesto  centrą,  praeina  netoli  Kristaus  Apsireiškimo
bažnyčios  ir  veda  tiltu  per  Nemuną,  iki  nakvynės  vietos
Prienų Globos namuose. Tad keliu žygiuodami į nakvynės
vietą, pakeliui ir svarbesnius miesto objektus aplankysite, ir
taip pat galėsite įsigyti vakarienei maisto produktų.

the  aviation  life  is  intensive  here,  including  plane  and
sailplane  flights,  skydiving,  school  of  young  pilots.
Possibly, you would be caught by all the sky entertainments
and forget your further trip of the day... However, make no
worry  because  the  overnight  stay  for  pilgrims  is  also
available right here, in Pociūnai.

From Pociūnai, there are three-four kilometers to walk on
sandy road through the fields and groves to Bagrėnas, the
village on the top of the hill. Just down the hill, there is the
bird  observatory on the  bank of  Nemunas  river,  and  the
beginning of Prienai town is almost here, too.

Paukščių regyklas ♦ Observatory of birds

The last 2-3 kilometers of the Camino stage are securely
walkable on the left  wayside of the asphalted road. Also,
the pavements of the town will appear soon.

The  Camino  in  Prienai  is  well  marked  with  St.  James
scallop shells. It leads through the central part of the town,
passes nearby the Church of Christ Manifestation, crosses
the bridge over the Nemunas river,  and then the Camino
stage ends near the overnight-stay place. Therefore, being
on the way, you will see the majority of notable objects of
Prienai, and also find a food shops to buy products for your
supper.

Dvaro Bravoro Menė Daukšiagirėje (nakvynė) ♦ The Manor Brewery Hall in Daukšiagirė (albergue service)
Dvaro  g.10,  Daukšiagirės  kaimas,  Pakuonio  seniūnija,  Prienų  rajonas  LT-59040,  Tel./Ph.:+370  69995675,  Web:
http://www.dvarobravoromene.lt/ 

Klubas  ir  kavinė  Debesota  Pociūnų  aerodrome  (nakvynė)  ♦ Cafe  and  clubhouse  Debesota  in  Pociūnai  airfield
(albergue service)
Sklandytojų g. 7, Pociūnai, Prienų rajonas, Tel. / Ph.: +370 650 36036, Web: www.  pociunai  .lt/

Prienų globos namai (nakvynė) ♦ Residential Care house of Prienai (albergue service)
Panemunės g. 28, Prienai, Tel. / Ph.: +370 618 65239, email: info@  pgn.lt , Web: www.pgn.lt 
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