
 
KVIEČIAME Į DZŪKIJĄ.  MERKINĖ– MERKINĖS PIRAMIDĖ–GRŪTO PARKAS–
DRUSKININKAI 
7.00 val. išvyksime iš Zarasų Sėlių aikštės. Keliausime į Merkinės miestelį – Varėnos rajone. Prieš 
kelis amžius Merkinė buvo ketvirtas pagal dydį Lietuvos miestas. Merkinė įsikūrusi Nemuno ir Merkio 
upių santakoje, didžiųjų ano meto kelių iš Vilniaus į Krokuvą ir iš Kauno į Gardiną, kryžkelėje. Pirmą 
kartą istoriniuose šaltiniuose Merkinė paminėta 1359 metais. Merkinė labai suklestėjo XVII a., 
susijusi su Vladislovo Vazos gyvenimu ir mirtimi, Šiaurės karo metu, žygiuodamas su savo 
kariuomene, čia du kartus buvo apsistojęs Rusijos caras Petras I. Merkinėje buvo Lietuvos valdovų 
mėgstamas medžioklės dvaras, katalikų ir stačiatikių bažnyčios, sinagogos, du vienuolynai… 
Nuo didingo Merkinės piliakalnio viršūnės apžvelgsime nuostabią Merkinės panoramą. Anais 
laikais ant šio piliakalnio stovėjo Merkinės pilis. 
Merkinėje, dešiniajame Nemuno krante – naujas, neeilinės architektūros, 26 m aukščio Merkinės 
apžvalgos bokštas – „Pušų gojelis“. Nuo šio bokšto matosi Nemuno kraštovaizdžio draustinis, 
Nemuno ir Merkio santaka, Merkinės tiltas, kuris neseniai šventė 100 metų sukaktį. 
Šalia Merkinės, Česukų kaime – dvasinio pažinimo ir sveikatinimo erdvė – POVILO PIRAMIDĖ. 
Tai  – vienas iš lankomiausių Dzūkijos objektų. Stiklino kupolo viduje – trišonė piramidė, o joje – du 
unikalūs kryžiai, kurie koncentruoja subtiliąją dvasinę energiją bei ją perteikia šios erdvės 
lankytojams. 
Keliausime į Grūto parką, esantį netoli Druskininkų. Grūto parke įrengta socialistinio realizmo dvasia 
sukurtų sovietinio laikotarpio veikėjų skulptūrų lauko ekspozicija. Toks parkas – unikalus reiškinys 
pasaulyje. Čia dalyvausime ekskursijoje po Grūto parką su audiogidu.. Vietinėje kavinėje galima 
pasivaišinti sovietinių laikų valgiais iš meniu „Nostalgija“* 
Važiuosime į sveikatos šaltinių kurortą – Druskininkus. Teminė ekskursija po Druskininkus „Čiurlionio 
takais“ Laisvas laikas. Apie 18 val. išvykstame į Zarasus. 
Kaina asmeniui  - 29 eurai. 
Į ją įskaičiuota kelionės kaina autobusu, gido paslaugos, teminė ekskursija po Druskininkus 
„Čiurlionio takais“, audiogidas Grūto parke. 
Papildomos 
išlaidos:                                                                                                                              
*Merkinės piramidė – auka;  *Grūto parko bilietas -  4 Eur / žm. *Meniu „Nostalgija“ – 6,20 Eur 
(barščiai, kotletas, kisielius arba pagal individualų pageidavimą). 
 
Kelionės vadovė – gidė Irena Baliulė 
Registruotis kviečiame Zarasų turizmo ir verslo informacijos centre Sėlių a. 22, susimokant grynais, 
arba pavedimu į sąskaitą AB Swedbank LT057300010002614116, mokėjimo paskirtyje nurodant Į 
DZŪKIJĄ ir savo telefono numerį. 
Kviečiame registruotis, vietų skaičius ribotas 

 


