PAMARYS IR KURŠIŲ MARIŲ KRUIZAS Į NIDĄ
Programa:
Pamario kraštas – tai žemės palei Kuršių marias, Nemuno deltą, tai Žalgirio miškas ir
Rusnės sala. Tai labai savitas kraštas, kuriame galima išskirti kelių etninių kultūrų ištakas.
Pamario kraštas unikalus ir įdomus dėl savo išskirtinės gamtos, architektūros.
Nida – Kuršių nerijoje, Neringos savivaldybė administracinis centras, kurortinė gyvenvietė.
Renginiai Nidoje 2018:
06.23 XX Tarptautinis folkloro festivalis “Tek saulė ant maračių”.
08.11 Tarptautinė Kuršių marių regata ir senųjų amatų dienos.
08.25 XI folkloro šventė “Pūsk vėjuži!
Ryte, 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos – aikštelė Varpo g., Valstybinė kolegija
ir 07.15 val. – aikštelė Gegužių gatvėje, PC ”Akropolis”.
Kelionė į žvejų kaimą Kuršių marių pakrantėje – į Mingę (Minijos kaimas) – Lietuvos
Veneciją. Trumpa pažintis su Minge, jos pagrindine gatve – Minijos upe…
Iš Mingės laivu per marias plaukiame į Nidą. Dvi valandas gėrimės Kuršių marių
nepakartojamais vaizdais, Neringos peizažais.
Nidoje ekskursija: atšiauriausių vėjų pustoma Parnidžio kopa su Saulės laikrodžiu (52 m virš
jūros lygio). Parnidžio kopa pateko į Patricios Schultz knygą “1000 vietų, kurias turite pamatyti prieš
mirtį”. Tai – išties unikali vieta. Apžiūrime etnografinę žvejo sodybą*, skulptūrą Vytautui
Kernagiui atminti, gotikinę Evangelikų bažnyčią ir senąsias Nidos kavinaites, Tomo Mano
namelį, Gintaro muziejų*, Vėtrungių galeriją. Nidoje – nemokamas SPA, tai Baltijos jūros
paplūdimys, Baltijos jūros balto smėlio paplūdimyje galima išsimaudyti ar kitaip leisti laisvą laiką
(nuo 2002 m. Nidos paplūdimiui suteikta Mėlynoji vėliava).
Nidoje net pats Užkalnis rastų kur pavalgyti. Nemažai vidutinės klasės ir gausu ekonominės klasės
kavinukių, kurios tikrai nenuvils nei jūsų gomurio, nei piniginės.
Svečiavimosi Nidoje trukmė – 4 val.
Laivu grįžtame į Pamarį – į Uostadvarį Rusnės saloje. Čia dvaro nerasime, bet uostas ir senas
švyturys tikrai yra.
Rusnė – viena seniausių gyvenviečių Nemuno deltoje, įkurta 15 a. ir vienintelis Lietuvos

miestelis esantis saloje. Pažintis su Rusne: Rusnės Evangelikų liuteronų bažnyčia, Rusnės pašto
pastatas ir Senojo Peterio tilto liekanos, paminklas Mahatma Gandžiui ir Hermanui
Kalenbachui.
Rusnė pagrįstai vadinama skaniausios rūkytos žuvies sostine. Įsigyti rūkytos žuvies užsukame
į “Ingos rūkyklėlę” (Skalvių 6a). Ši rūkyklėlė veikia jau 25 metus. Ir ji puikiai reprezentuoja
Rusnės smulkųjį verslą. Šiais metais “Ingos rūkyklėlės “ šeimininkei Indrei Šatkienei įteiktas
Žemės Ūkio Ministerijos padėkos raštas už nuoširdų darbą, garsinant Lietuvos vardą .
Žuvies skanautojams “Ingos rūkyklėlėje” įrengta speciali patalpa, kur sukaupta nemažai žvejybos
priemonių bei žvejų buities rakandų kolekcija. Čia ir paskanausime 4 rūšių rūkytos žuvies, bus
arbata, gaiva, įdomus pasakojimas apie žuvies rūkymo technologiją*. Pageidaujantys nusipirks tikros
rusniškos rūkytos žuvies lauknešėliui į namus.
Kelionė į namus .

Kelionės kaina – 19 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;
*Kelionės vadovas – ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Kruizas Mingė – Nida – Uostadvaris (trukmė – 8 val.) –16 €/asm. (kai grupė ne mažiau 30 žm.);
*Nida. Žvejo sodyba 1– 0.50 €;
*Nida. Tomo Mano muziejus 2.50 – 1 €;
*Gintaro galerija Nidoje – 2,5 €/(suaugusiems) – 1,20 €/pensininkams ir mokiniams;
*Rusnė, „Ingos rūkyklėlė“. Ekskursija – 5 €/žm.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis gidas ekskursijų
muziejuose neveda.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2018 07 14-2018 07 14
Trukme: 16 val.
Kaina: 19 €
Datos: 2018 08 11-2018 08 11

Trukme: 16 val.
Kaina: 19 €
Datos: 2018 08 25-2018 08 25
Trukme: 16 val.
Kaina: 19 €

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

