
Šv. Jokūbo kelias

Šv. Jokūbo kelias, arba Camino de Santiago, – tai kelias, kuriuo piligrimai keliauja į Santjago de 
Kompostela (isp. Santiago de Compostela) miestą Ispanijoje, kur įspūdingoje katedroje ilsisi 
Šv. Jokūbo palaikai. Bet koks kelias, kuriuo Jūs einate į Santjago de Compostela, galėtų 
būti vadinamas Šv. Jokūbo keliu. Tarptautinio Šv. Jokūbo kelio pagrindu ir Lazdijų ra-
jono savivaldybėje parengtas šiuolaikinis piligriminis, turistinis, pažintinis maršrutas, 
jungiantis Lietuvą su bendru Šv. Jokūbo kelių tinklu Europoje. Pirmoji maršruto sto-
telė – Meteliai. Čia piligrimai atkeliauja iš Alytaus savivaldybėje esančio Miroslavo 
miestelio. Lazdijų rajone maršrutas baigiasi Lietuvos-Lenkijos pasienyje. Keliau-
dami šiuo maršrutu turėsite galimybę aplankyti Metelių Kristaus Atsimainy-
mo, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės diecezinę kryžių šventovę, 
Šventežerio Švč. Mergelės Marijos Gimimo ir Lazdijų Šv. Onos baž-
nyčias bei pakeliui esančius paminklus, muziejus ir kitas 
žymias vietas. Daugiau apie piligriminį kelią – 
www.CaminoLituano.com

Ančios ežero pakrantės pėsčiųjų takas driekiasi 4 km. Kelionė šiuo pažintiniu 
taku yra puiki galimybė susipažinti su Ančios ežeru ir jo apylinkių gamta. Ežerą 
supančiame miške gausu smiltyninių gvazdikų, kanapinių kemerų, paprastųjų 
šilingių bei kitų miško gėrybių. Čia galite pamatyti mažiausią Europoje gyvenan-
tį paukštį – paprastąjį nykštuką, sutikti prašokuojančią medvarlę. Pradžios WGS 
koordinatės – 54.089916, 23.708229.

Petroškų miško takas tęsiasi 3,5 km. 
Takas veda per eglynų, pelkėtų lapuo-
čių miškų ir skroblynų bendrijas. Šio 
miško gamtinės sąlygos yra itin palan-
kios gausiai perintiems paukščiams. Čia 
galima pamatyti ir labai retus sparnuo-
čius: ulduką, žaliąją meletą, erelį rėksnį. 
Išskirtinė Petroškų miško vertybė – ba-
linis vėžlys. Pradžios WGS koordinatės – 
54.123468, 23.637915.

Schemoje pėsčiųjų tako maršrutas  
pažymėtas raudona spalva.

Daugiau informacijos: 
Veisiejų regioninio parko  
lankytojų centras 
Santarvės g. 3, Veisiejai, Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 318 56 234  
El. p. lankytojucentras@veisiejuparkas.lt

A K T Y V Ū S 
L A Z D I J A I

PĖSČIŲJŲ MARŠRUTAI

VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 
Janaslavo k. 10, 67170 Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 318 51 881 
Vilniaus g. 1, Lazdijai 
Tel. +370 318 66 130 
El. p. turizmas@lazdijai.lt 
El. p. turizmas.info@lazdijai.lt 
www.lazdijai-turizmas.lt



Metelių regioninis parkas

Metelių regioninis parkas – tai vietovė, kur tyvuliuoja poilsiautojų pamėgti Du-
sios, Metelio bei Obelijos ežerai, mažose pelkutėse vis dar gyvena baliniai vėžliai, 
o pavasarį ir rudenį apsistoja dideli migruojančių vandens paukščių pulkai.

Žiedinis Bijotų-Širvinto miškų pažintinis takas prasideda prie Metelių regioni-
nio parko lankytojų centro. Keliaudami 3,5 km ilgio taku užsuksite į sausą pušy-
ną, brandų ąžuolyną bei virtuolių pilną mišką. Į tarpinio tipo pelkę veda plasti-
kinis lieptas. Take vedami edukaciniai užsiėmimai moksleiviams. Pradžios WGS 
koordinatės - 54.283936, 23.741354. 

Prelomčiškės kalvų pažintinis takas veda per Lietuvoje retas stepines pievas, 
kuriose nuo pavasario iki rudens žydi augalai, dūzgia retos bitės ir kamanės. Ge-
gužės mėnesį kalvų šlaitai pasidabina baltais lieknųjų plukių žiedais. Nuo Pre-
lomčiškės piliakalnio ir kalvų viršūnių atsiveria įspūdingos Dusios ežero panora-
mos. Tako ilgis - 3,2 km. Pradžios WGS koordinatės - 54.304194, 23.659444.

Schemose raudona spalva pažymėti miško ir pievų takai, o violetine – žvyrkeliai.

Daugiau informacijos: 
Metelių regioninio parko lankytojų centras 
Seirijų g. 2, Metelių k., Lazdijų r. sav. 
Tel. +370 318 43 649, +370 601 55 716 
El. p. arturas.peckys@meteliuparkas.lt

Lazdijų rajonas – unikalių vietovių kraštas, traukiantis turistus savo gamta, kuri 
nusidažo įvairiomis spalvomis skirtingais metų laikais. Pavasarį akį traukia so-
driai žalia bundančios gamtos spalva. Vasarą galime išvysti skaisčiai prinokusių 
uogų ir pražydusių gėlių spalvų paletę. Rudens laikotarpiu akį džiugina šiugždan-
tys žalsvų, gelsvų ar raudonų atspalvių medžių lapai. Žiemą Lazdijų kraštas pasi-
dengia spindinčia balta spalva. Žygiai pėsčiųjų takais yra puikus būdas pamatyti 
Lazdijų rajono gamtą ir visas jos spalvas, aplankyti kultūrinio ir gamtinio paveldo 
objektus bei aktyviai ir turiningai praleisti savo laisvalaikį.

lazdiJų Miesto parkas

Mėgstate laisvalaikį leisti gryname ore, sportuoti ar tiesiog pasivaikščioti ir pasigro-
žėti jus supančia aplinka? Tuomet Lazdijų miesto parkas yra puiki vieta Jūsų ir Jūsų 
šeimos laisvalaikiui. Rekonstruotame parke įrengtas naujas stadionas, vaikų žaidi-
mų, krepšinio, riedutininkų, poilsio aikštelės, pavėsinė. Parke įrengti treniruokliai 
pritaikyti įvairaus amžiaus žmonėms. Nutiestais patogiais pėsčiųjų takais galima pa-
sivaikščioti ne tik po parką, bet ir nukeliauti iki pat viešojo miesto paplūdimio prie 
Baltajo ežero. Maršruto ilgis – 2,5 km.

Schemoje pėsčiųjų tako maršrutas pažymėtas raudona spalva.

Daugiau informacijos: 
VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ 
Janaslavo k. 10, Lazdijų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: +370 318 51 881, +370 640 66 845 
El. p. turizmas.info@lazdijai.lt

veisieJų regioninis parkas

Veisiejų regioninis parkas įsikūręs Pietų Lietuvos aukštumos ir smėlingosios 
Pietryčių lygumos sandūroje, ežeringiausioje Pietų Lietuvos aukštumos dalyje. 
Parko pasididžiavimas – europinė medvarlė – vienas iš regioninio parko simbo-
lių. Veisiejų regioniniame parke siūlome išbandyti 3 pažintinius pėsčiųjų takus.

Ilgininkų miško pėsčiųjų tako ilgis 4,7 km. Pėsčiųjų takas veda per Il-
gininkų mišką, patenkantį į Ančios kraštovaizdžio draustinio teritoriją. 
Ilgininkų miškas išsiskiria gausia samanų danga, kurią formuoja papras-
toji šilsamanė, atžalinė gūžtvė, purioji dvyndantė. Miško aikštelėse ran-
dama Kalninė arnika, kuri šimtmečius yra naudojama kaip vaistažolė. 
Deja, jos radimvietės gamtoje tampa vis retesnės, todėl ši rūšis įtraukta į 
saugomų augalų sąrašus. Čia taip pat galite pamatyti šilinį viržį. Tai am-
žinai žaliuojantis mažas 30-60 cm aukščio krūmelis, kurio maži lapeliai 
prigludę prie stiebo ir šakų. Ant vieno krūmo būna iki 75 000 lapelių. 
Pradžios WGS koordinatės – 54.038735, 23.712751.


