
Alytus → Miroslavas Alytaus rajono
savivaldybė

 Kelionės atstumas: 23,4 kilometro

 Kelionės pėsčiomis trukmė: 6 valandos

 Punktai: Alytus – „Tarzanija“ – Radžiūnai – Norūnai

– Volungė – Maslaučiškės – Bendrės – Miroslavas

 Distance to walk: 23.4 kilometers

 Time to walk: 6 hours

 Waypoints: Alytus– „Tarzanija“– Radžiūnai – Norūnai 

– Volungė – Maslaučiškės – Bendrės – Miroslavas

Alytus
Alytus - šeštas pagal dydį Lietuvos miestas,  didžiausias
pietų  Lietuvos  miestas,  o  taiP pat  Dzūkijos  (Dainavos)
sostinė. Tai vienas seniausių Lietuvos miestų, viduramžių
kronikose paminėtas dar 1377 metais.
Per Alytų teka didžiausia Lietuvos upė Nemunas. Mieste
veikia  keli  muziejai,  keturios  bažnyčios,  šalia  miesto
driekiasi kraštovaizdžio istorinis draustinis.
Piligrimai ir keliautojai mieste suras Turizmo informacijos
centrą  (TIC),  nakvynes  („albergue“),  viešbučius,
parduotuves, prekybos centrus, viešojo maitinimo įstaigas,
vaistines,  ligoninę  ir  kitus  reikalingus  bei  lankytinus
objektus.
Alytus  yra  vienas  iš  Camino  miestų,  kuriame
rekomenduojama pasilikti ne tik kelionės nakvynei, bet ir
verta skirti papildomą laiką pasivaikščioti pačiame mieste.
Alytus  didelis  miestas,  todėl  būkite  itin  atidūs  sekdami
Camino ženklus ir saugokitės automobilių gatvėse.

Vidzgiris, Radžiūnų piliakalnis ir Tarzanija
Vidzgiris driekiasi dar paties  Alytaus miesto teritorijoje.
Tai unikalus  miškas,  paskelbtas  botaniniu  draustiniu,
kuriame  veši  plačialapiai  bei  griovų  ir  šlaitų  miškai,
skroblynai, ąžuolynai, didelę botaninę vertę turintys retieji
augalai,  gyvena  saugomų  gyvūnų  rūšys.  Šv.  Jokūbo

Alytuje Šv. Jokūbo maršrutas veda šalia Dailiųjų Amatų mokyklos ♦
St. James route passes by the School of Arts in Alytus

 

Alytus
Alytus is the sixth largest city of Lithuania, the largest city
of Southern Lithuania, and the capital of Dzūkija (Dainava)
region. It is one of the oldest cities of Lithuania, mentioned
in medieval chronicles since the year 1377.

Alytus  is  situated  on the  banks  of  Nemunas,  the largest
river of Lithuania. There are several museums, 4 churches
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maršrutas  Vidzgirio  miške  eina  gamtos,  istorijos  ir
klajonių  mėgėjams  įrengtu  ekologiniu-pažintiniu  taku,
vedančiu iki Radžiūnų (dar vadinamo Pilaite) piliakalnio.
Jei  tikėti padavimais,  piliakalnį  supylė  du  broliai
kunigaikščiai, kad galėtų apsiginti nuo priešų.

Vidzgirio miške ♦ In Vidzgiris forest

Netoli  už  piliakalnio,  vaizdingoje  vietoje  ant  Nemuno
kranto įsikūręs nuotykių ir pramogų parkas TARZANIJA.
Tarzanija - tai puiki vieta piligrimo vėlyviems pusryčiams
ar  priešpiečiams,  bei  praleisti  šiek  tiek  laiko  parke,
pramogaujančių svečių apsuptyje.
Palikus Tarzaniją,  toliau  apie 17 km. (4-5  val.)
žygiuojama gražiomis apylinkėmis (“pieva, kelias, laukas,
kryžius”)  iki  Miroslavo.  Pakeliui  kaimuose  galbūt
sutiksite  vaišingų  gyventojų,  bet  patariama  patiems
pasirūpinti  maisto  ir  vandens  atsargų,  kad  jų  pakaktų
įveikti šį atstumą.

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.
Miroslave yra piligrimų nakvynė (parapijos namai),  veikia
maisto prekių parduotuvė, vaistinė, kultūros namai.

in the city, and landscape reservations around.
Pilgrims  will  find  tourism  information  center  (TIC),
options  for  overnight  stay  („albergue“),  hotels,  shops,
supermarkets, catering services, aphotecas, hospital.
Alytus  is  one  of  the  Camino  urban  locations  that  is
recommended not only to stay for the rest of the day and
overnight but also to walk some extra day in it.

Alytus is a big city, therefore, pilgrims and tourists should
pay  more  attention  to  Camino  signs  and  be  careful  of
moving cars in the streets.

Vidzgiris, Radžiūnai Hillfort and Tarzanija
The  forest  of  Vidzgiris  is  located  still  in  the  teritory  of
Alytus  city.  It  is  a  unique  piece  of  nature,  botanical
reservation, the living place for many valuable trees and
plants, and preserved species of animals. Here, the Camino
route  matches  with  another  (local  ecologic-nature)  path
that  leads  the  walkers,  nature  and  history  lovers,  to  the
Hillfort of Radžiūnai. By the legend, this hillfort was built
long time ago by two brothers dukes to defend themselves
from enemies.
Just  few  hundred  meters  further,  one  will  come  to  a
beautiful  place  and  the  adventure  park   TARZANIJA.
Tarzanija  is  a  superb  place  for  pilgrims  to  have  late
breakfast or lunch, also to spend a good time in the park.
After leaving Tarzanija park, the next 17 kilometers (4-5
hours)  to  be  travelled  across  picturesque  landscapes
(„meddow-way-field-cross“) to Miroslavas. Probably, you
will meet some hospitable local people on your way but we
recommend to ensure also by yourself the sufficient food
and water reserves for this distance.

Pakeliui į Miroslavą ♦ On the way to Miroslavas

 

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
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http://www.tarzanija.lt/
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Bendri%C5%B3_dvaras&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Alytaus_ekonomija
http://www.tarzanija.lt/
http://www.piliakalniai.lt/piliakalnis.php?piliakalnis_id=27
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Miroslavo Švč. Trejybės bažnyčia ♦ The Church of St. Trinity in
Miroslavas

the Church of St. 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 small food
shops, aphoteca, culture house of the town.
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