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Prienų rajono savivaldybė

 Kelionės atstumas: 26,5 kilometro
 Kelionės pėsčiomis trukmė: 6,5 valandos
 Punktai:  Pažaislis  –  Panemunė  –  Rokeliai  –

Margininkai – Dvylikiai – Pakuonis – Daukšiagirė

 Distance to walk: 26.5 kilometers
 Time to walk: 6.5 hours
 Waypoints:  Pažaislis  –  Panemunė  –  Rokeliai  –

Margininkai – Dvylikiai – Pakuonis – Daukšiagirė

Elektroninis žemėlapis Internete / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Tmjmh43bgm131qUP8zryWwi46EOKzzkx&ll=54.80162127106526%2C24.019137849999993&z=11 

Kelio  atkarpos  pradžia  -  Pažaislyje,  unikaliame
vienuolyno ansamblyje. Atvykę į nakvynės vietą, piligrimai
tenepraleis  progos  pasivaikščioti  vienuolyno  apylinkėse,
praeiti Kauno marių pakrante, nužingsniuoti iki jachtklubo.
O pernakvoję vienuolyno rekolekcijų centre arba viešbutyje
„Monte  Pacis“  ir  papusryčiavę,  iš  pat  ryto  galės  leistis  į
kelionę.

Pažaislio vienuolyno ansamblis ir Kauno marios ♦
Monastery of Pažaislis (with albergue services) and Kaunas Reservoir

Nuo  Pažaislio  kelias  vingiuoja  per  gražiausias  vietas:
Kauno marias, laivų prieplauką, hidroelektrinę, Panemunę,
Panemunės  šilą.  Švč.  Mergelės  Marijos  bažnyčia
Panemunėje  –  puiki  vieta  sustoti  atsikvėpti,  skirti  laiko

Pažaislis, the unique ensemble of the monastery, is on the
beginning of  this camino stage.  Take a short  recreational
trip around when you arrive here. Pilgrims may have their
night sleep either in the monastery recollection center or in
the hotel „Monte Pacis“, and in the next morning start the
camino trip.

The first kilometers run ahead through the most beautiful
sites:  Kaunas  reservoir,  ship  pier,  hydroelectric  power
station, the district and the forest of Panemunė. The Church
of Holy Virgin Mary is a good place for the first stop, to
take a rest, to have a time for meditation or pray.

Kauno Panemunės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia ♦ The church of
Holy Virgin Mary in Panemunė, Kaunas
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meditacijai ar maldai.

Ir vėl tolyn, Kauno miesto gatvėmis bei gatvelėmis. Tik
prieš  posūkį  kairėn  į  Rokelių  gatvę,  nepraeikite  prošal
degalinės.  Joje verta  apsirūpinti  bent vandens atsargomis,
nes  netrukus,  Rokeliuose,  atsisveikinsime  su  Kaunu,  ir
sekančių 15-18-kos kilometrų atstume iki Pakuonio kažin ar
pavyks surasti parduotuvių ar pakelės užeigų.

Nuo  Rokelių  atsiveria  užmiesčio  erdvės,  o  kelias  veda
tiesiai šalia Rokų miško ir medelynų. Žygiavimas vienodu
tempu  nesustojant  truks  apie  pusantros-dvi  valandas,  iki
Margininkų.

Margininkuose  patogu  vėl  sustoti,  pailsėti,  galbūt
papietauti. Piligrimų dėmesį atkreips Švč. Mergelės Marijos
Škaplierinės bažnyčia bei varpinė.

Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčia ♦ Church of
Holy Virgin Mary in Margininkai

Nuo  Margininkų  laukia  dar  pusantros  ar  dvi  valandos
vienodo, beveik meditatyvaus žygiavimo. Kelias neprailgs,
linksmai besišnekučiuojant su žygio draugais, ar žvilgsniu
bei mintimis klajojant po laukų erdves.

Pakuonyje  dar  vienas  atokvėpis.  Miestelio  centre  dvi
maisto parduotuvės ir Pakuonio bažnyčia. Iki Daukšiagirės
ir  nakvynės  vietos  lieka  vos  kilometras,  tad  Pakuonyje
galima  užtrukti  valandėlę,  o  gal  ir  dvi.  Čia  yra  ne  tik
centrinė, bet ir daugiau gatvių, taigi, galima pasivaikščioti
po  miestelį,  pasižvalgyti  po  jo  aplinką,  pajusti  ramiai
tekantį vietos gyvenimą.

Kilometras  iki  Daukšiagirės.  O Daukšiagirėje  jus sutiks
Dvaro Bravoro menė, svetingi šeimininkai, kvapni arbata,
vakarienė,  pirtis  ir  saldus  miegas  Dvaro  Bravoro  menės
minkštose lovose.

Then again ahead, along the streets of Kaunas. Just before
the turn left to Rokeliai, pay your attention to the gasolin
station.  Check  water  reserves  in  the  station  and  in  your
backpack because the next 15-18 kilometers probably will
last without any shops or wayside cafes.

Behind  Rokeliai,  the  picturesque  contryside  scenery
opens in front. The way leads straightly by side of Rokai
forest  and  tree  gardens.  Walking  at  average  pace  and
without stops may last one and a half to two hours, until the
village of Margininkai.

Margininkai is a next convenient place to stop, to take a
rest  and  have  a  lunch.  The attention  of  pilgrims will  be
attracted  by  the  Church  of  Holy  Virgin  Mary  of
Margininkai.

After the lunch in Margininkai, there are more 1.5-2 hours
of uniform and almost meditative walking to Pakuonis. This
time  will  not  last  long  if  chatting  with  friends  or  by
wandering  with  one’s  mind  and  sight  the  surrounding
spaces.

A stop in  Pakuonis.  There  are  two food shops and the
church in Pakuonis. It is good to stay here for an hour or
two. Pakuonis has more streets, not only the central one.
Therefore, it may be curious to walk and look around, to
feel the quietness of the local life.

Pakuonio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ♦ The Church
of Pakuonis

Just  a  kilometer  to  Daukšiagirė.  Here  you will  be  met
hospitably by the hosts of the Manor Brewery Hall.  You
and your friends will have a good time with tasty tea and
supper, hot baths and sweet sleep in soft beds of the Manor
Brewery Hall.

Motinos  Marijos  Kaupaitės  rekolekcijų  centras,  Pažaislio  vienuoline (nakvynė)  ♦ Center  of  recollections in  the
Monastery of Pažaislis (albergue service)
T.Masiulio 31 LT 52436,Kaunas, Tel. / Ph.: +370 630 59882, Email: rekolekcijos.pazaislyje@gmail.com 

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, email: mene.dvaro@gmail.com 
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