
Punia → Alytus Alytaus rajono
savivaldybė

 Kelionės atstumas: 29,6 kilometro

 Kelionės pėsčiomis trukmė: 7,5 valandos

 Punktai: Punia – Paliepiai – Raižiai – Tabalenka – 

Radvilonys – Bazorai – Karkliniškės – Takniškiai - 

Alytus

 Distance to walk: 29.6 kilometers

 Time to walk: 7.5 hours

 Waypoints: Punia – Paliepiai – Raižiai – Tabalenka –

Radvilonys – Bazorai – Karkliniškės – Takniškiai - 

Alytus

Elektroninis žemėlapis Internete / Online Map: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ktGNjK0oL-NcoTW1gnKUC0k26uY&ll=54.44909902891788%2C24.12760441406249&z=11

Punia
Dešiniajame Nemuno krante, Nemuno kilpų regioniniame
parke įsikūręs gražus Punios miestelis. Tai vienas seniausių
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestų, kuris beveik
400 metų turėjo Magdeburgo teises. Manoma, kad būtent
Punioje  stovėjusi  garsioji  Pilėnų  pilis.  1336  metais
kryžiuočiams  užpuolus  pilį,  vietos  gyventojai,
vadovaujami kunigaikščio Margirio, narsiai gynėsi, o likę
paskutinieji gynėjai susidegino, bet priešams nepasidavė.
Punioje taip pat yra žinoma Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia,
kuri buvo pastatyta dar 1863 metais.
Punioje  yra  piligrimų  nakvynės  namai  („albergue“).
Miestelyje taip pat esama prekybos centrų ir maisto prekių
parduotuvių, maitinimo įstaigų, kuriose galite pasistiprinti
ir pasirūpinti maisto ir vandens atsargomis kitai dienai.
Išėję iš Punios, po 8 kilometrų kelio pasieksite Raižius.

Raižiai
Raižių  kaimas  yra  žymus  vietine  totorių  bendruomene,
kurios gyvenimo šiose vietose istorija siekia 15-tą amžių.
Raižiuose  rekomenduojama  aplankyti  1889  metais
pastatytą Raižių mečetę bei paminklą Vytautui Didžiajam,
kuris prieš daugelį amžių ir pakvietė totorius apsigyventi
Lietuvoje.
Raižiuose veikia parduotuvė ir valgykla.
Išėjus  iš  Raižių,  toliau  piligrimų  ir  keliautojų  laukia
maždaug  20  kilometrų  atstumas  iki  Alytaus  miesto.
Patariama pasirūpinti maisto ir vandens atsargų tiek, kad jų

Punios šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia ♦
Church of St. James the Apostle in Punia

Punia
Punia is a beautiful town settled on the right bank of river
Nemunas, in the Regional park of Nemunas Bends. It  is
one of the oldest towns from the Grand Duchy of Lithuania
which had posessed Magdeburg Law for almost 400 years
period.  Supposedly,  here  was  the  place  of  the  famous
Pilėnai Castle in Punia. In year 1336, during the onfall of
crusaders,  local  settlers  together  with the Duke Margiris
fought bravely the invaders, and the rest alive defenders of
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pakaktų įveikti šį atstumą.

Raižių mečetėje ♦In the Mosque of Raižiai

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,  stūkso  keturios  bažnyčios,  šalia
miesto driekiasi kraštovaizdžio istorinis draustinis.
Piligrimai ir keliautojai mieste suras Turizmo informacijos
centrą  (TIC),  nakvynės  vietas  („albergue“),  viešbučius,
parduotuves, prekybos centrus, viešojo maitinimo įstaigas,
vaistines,  ligonines  ir  kitus  reikalingus  bei  lankytinus
objektus.
Alytus  yra  vienas  iš  miestų  Camino  kelyje,  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.

Baltosios Rožės pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas Alytuje ♦
The pedestrian and bicyclist bridge of the White Rose in Alytus

the  Castle have  burned  themselves  in  a  fire  but  not
surrended.
Punia is also famous for its Catholic church of St. James
the Apostle. It has been built in 1863.
Pilgrims  will  find  overnight  stay  place  („albergue“)  in
Punia. Also, there are located several food shops, markets
and catering services that will help to refresh oneself and to
renew food and water reserves for the next walking day.
After  leaving  Punia,  the  village  of  Raižiai  is  another
significant stop reachable in 8 kilometers of walk.

Raižiai
Raižiai village is famous for its local Tatar community with
the long history of Tatars living here even from the 15th
century.  The  recommended  places  of  interest  are  the
Mosque (est. 1889) and the Monument to the Grand Duke
Vytautas who had invited the Tatars to settle in Lithuania
many centuries ago.
Here,  pilgrims  can  find  food  shop  and  canteen  for  the
lunch.
After  leaving  Ražiai,  the  next  20  kilometers  of  Camino
route  lead  to  Alytus  city.  It  is  recommended  to  ensure
sufficient food and water reserves for this distance.

Pakeliui į Alytų ♦ On the way to 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
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  rather  big city,  therefore,  pilgrims and  tourists
should pay more attention to Camino signs and be careful
of moving cars in the streets.
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