Renkamės šeštadienį rugsėjo 29 d. 10:00 Merkinėje prie kryžių kalnelio (54.165689, 24.182488 (WGS) 54° 9'
56.48", 24° 10' 56.96").
10:00 – 10:30 Aplankysime Merkinės apžvalgos bokštą ir piliakalnį.
11:00 – 11:30 Liškiavos piliakalnį ir miestelį.(25 km)
12:00 – 12:30 apžvalgos bokštas prie Snaigyno ežero (54.098571, 23.723704 (WGS) 54° 5' 54.86", 23° 43'
25.33") 28 km
12:40 – 13:30 Veisiejuose aplankysim dvarą (http://www.kpd.lt/sugriztantys-dvarai-28-veisieju-dvara/)
apie kurį trumpai papasakos parko darbuotoja . (Arbatėlė, sumuštiniai)







XVIII a. Veisiejų dvarą pabaigė statyti LDK etmonas Mykolas Juozapas Masalskis. Jis
užveisė parką bei didingą sodą. Šiandien parkas laikomas gamtos paveldo paminklu. Jame
yra liaunakamienių liepų ratas ir Veisiejų uosis – dendrologijos paminklas, kurio skersmuo
siekia daugiau nei 5 m.
Parke buvusio Veisiejų dvaro restauruotame fligelyje įsikūręs Veisiejų regioninio parko
lankytojų centras. Čia lankytojų laukia puiki ekspozicija ir edukacinės programos.
Veisiejų parke nyra Meilės tiltelis. Sakoma, jei per tiltelį pereisi sugalvojęs norą apie meilę,
šis būtinai išsipildys.
Buvusio dvaro parke yra paminklas esperanto kalbos pradininkui L. L. Zamenhofui, kuris
gyveno ir dirbo Veisiejuose.
Iš parko teritorijos galima grožėtis Ančios ežere trykštančiu grojančiu ir šviečiančiu fontanu.

14:00 – 14:20 Užsukam į Vainežerio dvaro parką (dvaro nėra). Čia yra paminklas Emilijai
Pliaterytei(54.073825, 23.66817) (7 km)





Vainežerio parką į dvi dalis dalija Vainežerio ežeras. Viename ežero krante yra XVII-XVIII
a. įtvirtinimai, vadinami Okopka. Kitame ežero krante – Justinavo dvaro pamatai ir
paminklas E. Pliaterytei.
Pliaterytė narsiai kovėsi už Lietuvą ir jos laisvę, pasižymėjo svarbiausiuose 1831 m.
sukilimo mūšiuose.
Už savo narsą E. Pliaterytė dar vadinama lietuviškąja Žana D`ark.

14:30 – 15:00 Judam link Dusios ežero. Taške (54.260502, 23.694158 (WGS) 54° 15' 37.81", 23° 41' 38.97")
yra lankytina vieta – Kryžiai. Trumpam sustosim. (32 km)




Kryžių šventovėje (Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės diecezinė kryžių šventovė)
yra Barūnų Dievo Motinos paveikslo kopija, nutapyta XVIII a. ant skardos gabalėlio. Ji
buvo Lietuvos kariuomenės vado etmono M. S. Višnioveckio talismanas.
Nuo Kryžių šventovės iki Dusios ežero veda Kryžiaus kelias, kuris, tikima, supiltas iš
smėlio parvežto iš šventojo miesto – Jeruzalės.

15:10 16:30 Toliau važiuojam link Kalniškės partizanų mūšio vietos(54.338867, 23.549065 (WGS)54° 20'
19.92", 23° 32' 56.63"). (24 km) Pakeliui galima aplankyti Prelomčiškės piliakalnį ant Dusios ežero kranto.

 Kalniškės miške mūšis įvyko 1945-ųjų gegužės 16 d.
 Tai vienas didžiausių ir nuožmiausių lietuvių rezistencinės kovos mūšių.
 Mūšyje, prieš kelis kartus gausesnes NKVD kariuomenės 220 pasienio pulko
pajėgas, kovojo apie 100 Lazdijų krašto partizanų, vadovaujamų Jono Neifaltos – Lakūno.

 Mūšyje žuvo 44 partizanai.
16:30 – 17:30 Toliau per Simną judam link Šaltupio sodybos (54° 43' 37.1", 23° 57' 19.6",).(72 km) Pakeliui
Balbieriškio atodanga prie Nemuno. Galima sustoti.
Rugsėjo 30 d. 8:00 – 10:00 renkam grybus Bačkinikų miške. Po to pusryčiai su karšta sriuba, atsisveikinimas
ir ekskursija po Linksmakalnį.
http://kauno.diena.lt/naujienos/kaunas/menas-ir-pramogos/r-puisio-paroda-linksmakalnis-fotomenininkoakimis-874483
Maršrutą paruošė Juozas Muliuolis, todėl su visais siūlymais ir pageidavimais kreipti į jį.

