Į NERINGOS IR NAGLIO ŽEMĘ – KURŠIŲ NERIJĄ su
gide A. Grosiene
Programa:
Kviečiame keliauti į gražiausią Lietuvos kampelį – Kuršių nerijos pusiasalį. Nepaliestas
gamtos grožis ir kopos – didžiausias Kuršių nerijos turtas. Iš vienos pusės nerijos krantus
skalauja Baltijos jūra, iš kitos – tyvuliuojančios Kuršių marios. O tarp šių vandenų tolyn
driekiasi smėlio juosta su miškais, laukymėmis, retomis gyvenvietėmis, švyturiais…
Išvykimas iš Šiaulių. 7:00 val. – Varpo g. aikštelė prie Valstybinės kolegijos, 7:15 val. –
aikštelė Gegužių g., prie PC „Akropolis“.
Klaipėdoje persikelsime į Kuršių neriją ir keliausime Nidos link. Pirmoji mus pasitinka Juodkrantė,
garsėjusi gintaro klodais. Lankysime „Raganų kalną“ – didžiulę kopą, apaugusia sena giria ir
akmens skulptūrų parką „Žemė ir vanduo“ marių pakrantėje. Palikdami Juodkrantę, sustosime
garnių ir kormoranų „rezidencijoje“. Vykstame į Naglių gamtinį rezervatą ir pažintiniu taku
eisime iki Agilos kopagubrio, nuo kurio atsiveria smėlynų, marių ir jūros panorama. Tai –
pilkosios arba mirusios kopos, saugančios slenkančio smėlio palaidotų kaimų istoriją. Atvykstame
į Nidą. Istorikai sako, kad akmens amžiuje čia įsikūrė gyvenvietė dėl pratako, jungusio jūrą su
mariomis. Dabar tai – jaukus kurortinis miestelis. Užlipsime į Uošvės kalną, aplankysime vokiečių
rašytojo, Nobelio premijos laureato Thomo Manno vasarnamį. Netoliese užsuksime į kuklią Nidos
evangelikų liuteronų bažnytėlę ir šalia prisiglaudusias etnografines kapinaites, kurių įžymybės
– mediniai krikštai. Medžio drožėjas Eduardas Jonušas daugumą nykstančių krikštų perdrožė,
išlaikydamas autentiką ir pats atgulė čia 2014 m. Nidos centre į marias žvelgia maestro Vytauto
Kernagio skulptūra, plevena vėtrungės, nosį kutena rūkomos žuvies kvapas…Lipame į Urbo
kalną, jo viršūnėje nuo 1874 m. stovi švyturys. Grožėdamiesi išskirtine pamario krašto architektūra,
keliausime didžiausios Parnidžio kopos link. Pakeliui – Tylos slėnis su didžiausiu sostu milžinei
Neringai. Parnidžio kopos viršūnėje mus pasitiks saulės laikrodis ir kaip ant delno atsivers Nidos
miestelio panorama. Iš čia matosi Kuršių marios ir Baltijos jūra, ir Mirties slėnis, ir Sklandytojų kopa,
ir…Rusija.
Likusį laisvą laiką praleisime, skanaudami šviežią žuvį ar pasėdėsime jaukioje kavinukėje, o jei
pasitaikytų puikus oras, nuvyksime prie Jūros. Kelionė į namus.
Kuršių nerijos muziejai lankomi pagal galimybę – savarankiškai, laisvo laiko metu .
Nida – Thomo Manno memorialinis muziejus ( Skruzdynės 17, tel. 8469 52260). Kaina – 2,50–1 Eur.
V. ir K. Mizgirių Gintaro galerija-muziejus (Pamario 20, tel.: 8469 52573, 8469 52712 ). Kaina –
1.25–0.60 Eur.
Žvejo etnografinė sodyba (Naglių 4, tel.: 8469 52372). Kaina – 1–0.50 Eur.

Eduardo Jonušo namai (E. A. Jonušo 1, tel.: 8 682 10493) – (auka).
Juodkrantė – Vėtrungių galerija (L. Rėzos 13, tel.: 8 698 27283) – (nemokamai ir tik suaugusiems).
Kelionė Nida–Klaipėda–Šiauliai.
Kelionės kaina – 23 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovės paslauga – 2 €;
*Autobuso perkėlimas į Smiltynę – 57.80€, ekologijos mokestis – 45 €;
*Kelto bilietas;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Mirusių kopų takas Neringoje – 2 €/asm., iki 18 m. ir neįgaliems asm. – nemokamai.
Pastaba. Muziejai Nidoje lankomi savarankiškai, pagal galimybę, laisvo laiko metu. Kelionės
vadovas ekskursijų muziejuose neveda.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

