
7 dienų žygis šv. Jokūbo keliu Lietuvoje 

2018-04-30 

 

Kviečiame visus registruotis ir dalyvauti 7 dienų žygyje Šv. Jokūbo keliu Lietuvoje! Nuoroda 

į renginį: https://www.facebook.com/events/196546794467822/  

Vieno iš Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje – „Camino Lituano“ etapo Kaunas-Lazdijai atidarymo 

proga, kviečiame visus į 7 dienų pažintinį žygį Kaunas – Lazdijai. Eisime, bendrausime, geriau 

pažinsime savo šalį, jos gamtą ir čia gyvenančius nuostabius žmones. Tuo pačiu pažymėsime 

Lietuvos atkūrimo 100-metį bei Šv. Jokūbo kelių Lietuvoje prisijungimą prie Europinio piligriminių 

kelių, vedančių į Santiago de Compostela, tinklo.  

Bendra informacija: 

Žygio trukmė – 7 dienos. Bendras atstumas – apie 200 km., vienos dienos atstumas 25-30 km.  

Žygio pradžia: Gegužės 27 d. 9 val. Pažaislio vienuolynas, T. Masiulio g. 31, Kaunas. 

Atvykimas į starto vietą: Gegužės 26 d. nuo 17 iki 19 val., Pažaislio vienuolynas, T. Masiulio 

g. 31, Kaunas. Čia bus tikslinama galutinė registracija, vyks trumpas instruktažas, bus išduodami 

piligrimo pasai bei žemėlapiai.  

Žygio pabaiga: birželio 2 dieną, Lazdijų miesto centrinė aikštė. 

Nakvynės vietos: Daugšiagirė (Pakuonis), Prienai, Punia, Alytus, Miroslavas, Meteliai, 

Lazdijai.  

Žygio išvakarėse visi norintys galės nakvoti Pažaislio vienuolyno rekolekcijų centre arba 

viešbutyje „Baltos Burės“, adresu R. Kalantos 124, Kaunas. 

Išankstinė registracija yra būtina. 

Registracija vykdoma užpildant registracijos anketą. Maksimalus dalyvių skaičius- 50 

žmonių. Skaičių riboja nakvynės vietos. Dalyviai registruojasi kiekvienas asmeniškai. Iki gegužės 

15 d. imtinai, registruojami tik tie keliautojai, kurie pasiryžę eiti visą 7 dienų maršrutą. Nuo gegužės 

16 d., jei bus vietų, bus registruojami tie dalyviai, kurie norėtų eiti ne visą maršrutą.  

Registracijos anketa yra čia: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMDSdS5cz6SVYZedEfxqx-

3Z_Gt4OIQZWjyYTccz0NW4pnPg/viewform 

Preliminarus žygio biudžetas 1 asm: vienos nakvynės vieta: 8-12 Eur/asm. Maistas: Vakarienė 

+ Pusryčiai (ten, kur bus organizuojama bendrai) 8-10  Eur/asm.  Vietose, kur nebus bendros 

vakarienės, bus galimybė gamintis patiems. Jokių išankstinių mokėjimų ir dalyvio mokesčių nėra, 

visi atsiskaitymai vykdomi vietoje, tiesiogiai paslaugų teikėjams. Žygio pabaiga – Birželio 2 d., 

Lazdijai. Pateksite tiesiai į Lazdijų m. šventę „Pasienio Fiesta“ 

https://www.facebook.com/events/1192836944179813/   

Tiksli informacija ir žygio instrukcija bus atsiųsta visiems, užsiregistravusiems dalyviams el. 

paštu asmeniškai.  

Renginio organizatoriai ir partneriai: 

Camino Lituano bendruomenė, Šv. Jokūbo kelio Savivaldybių asociacija, Šv. Jokūbo kelio 

draugų asociacija, Lazdijų rajono, Alytaus miesto ir rajono, Birštono, Prienų, Kauno miesto ir 

rajono savivaldybės. 

Visa informaciją apie maršrutą ir žemėlapius rasite: www.caminolituano.combei 

https://www.facebook.com/Camino.lt/  

Organizatorių kontaktai: camino.lituano@gmail.com 
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