
W końcu XIX w. w ramach umacniania granicy z kajzerowskimi Niemcami, Imperium 
Rosyjskie zbudowało odcinek kolei, który połączył Alytus (ówczesną Olitę) z Vareną 
(ówczesnymi Oranami). Później ta odnoga kolei została zdemontowana, jednak 
pozostał nasyp i rozciągający się od niego mało używany gościniec, dogodny do 
podróży rowerem, przyciągający turystów swoim malowniczym krajobrazem oraz 
śladami historii.

W czasie podróży zobaczą Państwo pozostałości olickiego mostu kolejowego przez 
Niemen, niezwykły prześwit – tunel długości 60 m utworzony przez rzeczkę Motertis, 
20 metrowy prześwit - tunel utworzony przez rzeczkę Skernė, stację Artyleryjską i 
jeszcze prawie 20 zanikających obiektów historycznych.

W połowie drogi – w Bukaučiškės, w budynkach starej stacji kolejowej Dowgi, 
czekają na Państwa gościnni gospodarze. Będą tu Państwo mogli napić się herbaty, 
odpocząć oraz zwiedzić znajdującą się jedynie parę kilometrów dalej kaplicę dworku 
Vladasa Mironasa, sygnatariusza Aktu Niepodległości z 1918 r., podziwiać widok 
rozpościerający się ze wzgórza na jezioro Dowgi, i jego okolice.

Zbliżając się do Oran, obok dobrze zachowanych filarów mostu kolejowego,
przeprawią się Państwo kładką przez wartką rzeczkę Orankę. Na drugim brzegu rzeki 
spostrzegawczy obserwator odnajdzie ślady zaginionego miasta – pozostałości 
poligonu Artyleryjskiego oraz miasteczka wojskowego z czasów carskich z jedynym 
ocalałym obiektem – stacją kolejową Artyleria.

Długość trasy – około 50 km. Większa jej część biegnie żwirowaną drogą, dróżkami 
leśnymi, około 10 km trasy jest zaasfaltowane. Trasę z łatwością pokonają również 
dzieci – nie ma na niej wzniesień. W Olicie trasa łączy się z Dzukijskim kołem 
rowerowym, natomiast w Oranach – z trasą rowerową EuroVelo11.

Więcej o trasie rowerowej starą koleją – na stronie internetowej 

www.olitaorany.projektas.lt\dvirat_traukinys.htm

Ważniejsze obiekty do zwiedzania:

1. Ruiny olickiego mostu kolejowego przez Niemen;
2. Prześwit – tunel rzeczki Motertis;
3. Wiadukt starego traktu druskiennickiego;
4. Kaplica dworku Vladasa Mironasa;
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5. Filary mostu kolejowego przez Orankę;
6. Budynek stacji Artyleria;
7. Pozostałości mostu kolejowego przez Mereczankę;
8. Kamienny mostek kolejowy przez Beržupis.


