
Prienai → Punia
Alytaus rajono savivaldybė

Birštono savivaldybė

Prienų rajono savivaldybė

 Kelionės atstumas: 25,5 kilometro
 Kelionės pėsčiomis trukmė: 6,5 valandos
 Punktai: Prienai –– Birštonas – Kernuvės – Moibelės

– Nečiūnai – Nemajūnai – Šilėnai – Mišiškės - Punia

 Distance to walk: 25.5 kilometers
 Time to walk: 6.5 hours
 Waypoints:  Prienai  –  Birštonas  –  Kernuvės  –

Moibelės  –  Nečiūnai  –  Nemajūnai  –  Šilėnai  –
Mišiškės - Punia

Elektroninis žemėlapis Internete / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1PNlVNCt5eEv4M5NA4SKGvCDx83hq90Hd&ll=54.57414832547459%2C24.043974649999996&z=11 

Kelio  atkarpa  prasideda  Prienų  Globos  namuose,
teikiančiuose piligrimams nakvynę.

Prienų Globos namai (nuotrauka: PGN) ♦
Residential Care House of Prienai (albergue service)

Prieš  išeidami  į  žygį  galite  aplankyti  Prienų  Kristaus
Apsireiškimo  bažnyčią,  Nemuno  kilpų  regioninio  parko
lankytojų centrą, paminklą kunigaikščiui Kęstučiui.

Nuo  Prienų  Globos  Namų,  kelio  maršrutas  apie  6
kilometrus veda paslaptingu Žvėrinčiaus mišku į Birštoną.
Žvėrinčiaus miško takas puikiai įrengtas, jame daug poilsio
stotelių ir informacinių stendų.

Keliaudami  iki  Punios  galėsite  pasivaikščioti  Birštone,
užkopti ant Vytauto kalno, pamatyti Šv. Antano Paduviečio
bažyčią,  Sakralinį  muziejų  Birštone,  papietauti,  arba
atvykus apie 9 valandą rytą, papusryčiauti Eglės sanatorijos
kavinėje - bare „Žalia siena“. 

This  stage  of  the  Camino  begins  near  the  building  of
Residential Care House of Prienai (here, also the overnight
stay services are provided for pilgrims). Before the day trip,
pilgrims could see several notable objects of Prienai, like
the Churh of Christ Manifestation, Monument to the Duke
Kęstutis,  attend  the  Visitors  center  of  Regional  park  of
Nemunas Bends.

Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia ♦
Church of Manifestation of Christ in Prienai

From the Residential  House,  the Camino route leads 6
kilometers  through  mysteriuous  and  beautiful  forest  of
Žverincius to the town of Birštonas. The trail in Žvėrinčius
is  excellent,  with  many  resting  places  and  information
boards.

On  the  way  Punia,  pilgrims  could  walk  around  in
Birštonas town, climb the hill of Vytautas, see and attend
the  Church  of  St.  Anthony Paduvian,  Sacral  musemu in
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Apsilankykite Birštono Turizmo informacijos centre.

Birštono šv. Antano Paduviečio bažnyčia ♦
Church of St. Anthony Paduvian in Birštonas

Iki  artimiausios  didesnės  gyvenvietės  Nemajūnų  lieka
apie 9 kilometrus, o iki Punios - apie 18 kilometrų, tad prieš
palikdami  Birštoną,  pasirūpinkite  maisto  ir  vandens
atsargomis.
Nemajūnų šv. Petro ir Povilo bažnyčia – vienas įstabiausių
šios kelio atkarpos objektų. Nemajūnuose galite aplankyti ir
socialines paslaugas teikiantį Dienos centrą (čia ir piligrimų
nakvynė) bei Amatų centrą.

Nemajūnų amatų centre ♦ Center of handicraft in Nemajūnai

Birštonas., to have a lunch or late breakfast around  9 am.
in  cafe  bar  „Žalia  siena“ in  sanatory  Eglė.  Also,  it  is
recommended to attend the Tourism information Center of
Birštonas.

From Birštonas to Nemajūnai there still are 9 kilometers,
and to Punia - around 18 kilometers to walk, therefore, it is
recommended to check the reserves of food and water in
your backpack, before you leave  Birštonas.

The Church of St. Peter and Paul in Nemajunai is one of
notable objects in this stage of Camino.

Nemajūnų šv. Petro ir Povilo bažnyčia ♦
The Church of St. Peter and Paul in Nemajūnai

Pilgrims  also  can  visit  the  Day  center  and  Handicraft
center  in  Nemajūnai.  The  Day  center  provides  social
services for local inhabitants, and also it can help pilgrim
groups with overnight-stay services.

Further, the Camino winds to the left and right some 9 or
10  kilometers,  by  crossing  spectaculous  fields  and  pine
forests and, finally, reaches Punia town. Here is the finish
of  this  Camino  stage,  nevertheless,  the  day  trip  can  be
continued on local walks in Punia, to climb on the hillfort
of  Punia,  to pray in the Church of  St.  James Apostle,  to
attend local ethnographic exposition, and to check and see
other interesing objects.

Toliau, apie dešimtį kilometrų laukais ir pušynais kelias vingiuoja iki Punios miestelio. Čia pasibaigia ši kelio atkarpa,
tačiau  dienos  žygis  gali  būti  tęsiamas  pažintiniu  pasivaikščiojimu  Punioje,  kuri  žymi  savo  piliakalniu,  Šv.  Jokūbo
bažnyčia, etnografine ekspozicija ir kitais įdomiais objektais.

Maitinimo įstaigos ir parduotuvės veikia Prienuose, Birštone ir Punioje.

Birštono turizmo informacijos centras (TIC) ♦ Birštonas tourism information Center (TIC)
B. Sruogos g. 4, LT-59209 Birštonas, Tel. / Ph.: +370 319 65 740, email: info@visitbirstonas.lt Web: www.visitbirstonas.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 

Nemajūnų dienos centras (nakvynė) ♦ Day Center of Nemajūnai (albergue service)
Topolių g. 1, Geležūnai, LT-59452 Birštonas, Tel. / Ph.: +370 676 85688

Nemajūnų Amatų centras ♦ Handicraft Center of Nemajūnai
Topolių g. 2, Geležūnai, LT-59452 Birštonas, Tel. / Ph.: +370 319 43722, +370 600 14309

Svečių namai „Punios Ainiai“ (nakvynė) ♦ Guest House „Punios Ainiai“ Nemajūnai (albergue service)
Kauno g. 3, Punia, Tel. / Ph.: +370 683 68872, +370 682 65008, email: puniosainiai@gmail.com
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