KLAIPĖDA IR PAJŪRIO REGIONINIS PARKAS
Programa:
Ryte,7.00 val. išvykimas iš Šiaulių į Klaipėdą. Išvykimo vietos: 7.00 val. Varpo gatvė,
aikštelė prie Valstybinės Kolegijos, 7.15 val. – Gegužių gatvė, aikštelė prie PC Akropolis
Kelionė Šiauliai – Klaipėda.
Atvykus, 10.00 val. lankomės pilies muziejuje*. Pilies muziejus yra įsikūręs po žemės pylimu –
bastionu esančioje princo Frydricho poternoje. Šios žemės priklausė kuršiškai Pilsoto žemei, kur
egzistavo savita ir turtinga kultūra… Muziejaus ekspozicija ir gidė Monika supažindins mus
Klaipėdos miesto raida nuo 14 iki 17 a. Pamatysime kuršių ginklus bei papuošalus, Klaipėdos
pilyje rastus buities daiktus, 16 a. auksinį su deimanto akute žiedą, aludario reikmenis, kurpiaus
gaminius, pilies ir miesto įsteigimo raštų kopijas ir kt…
Klaipėdoje 2018 m. sausio mėnesio 17 d. atidarytas Mažosios Lietuvos istorijos muziejui
priklausantis muziejus “Muziejus 39/45“ (Priešpilio g. Nr2). Jis įsikūręs po pylimu, buvusios
Klaipėdos pilies rytinės kurtinos vietoje, kur karo metais buvo vokiečių sprogmenų sandėlis. Šis
muziejus pristato labai svarbų ir skaudų istorijos etapą – II Pasaulinį karą. Muziejus su
interaktyviomis ekspozicijomis, labai įtaigus, įspūdingas, nebanalus, nešabloniškas karo muziejus.
Muziejaus salės: ”Klaipėda karo išvakarėse”, ”Klaipėdos šturmas”, ”Klaipėda po karo”, ”Atmintis”.
Susipažinsime su muziejaus ekspozicijomis*.
Apie 12 val. važiuojame į Melnragę – prie šiaurinio molo, pamatome Jūros vartus – įplaukiančių
laivų pasitikimas ir išplaukiančių išlydėjimas (galbūt pavyks pamatyti drąsiųjų locmanų – laivų vedlių
pavojingą ir atsakingą darbą). Laisvas laikas pajūryje. Toliau – pažintis su Pajūrio regioniniu
parku. Pirmiausia aplankome II Pasaulinio karo artilerijos bateriją Memel Nord. Ją apžiūrime,
lydimi vietinio gido*.
Pasivaikščiojame pajūriu “Litorinos taku”, žvilgsnis į Baltijos jūros platybes nuo Olandų
kepurės skardžio (24 m aukščio). Susipažinsime su išskirtine šios pakrantės augalija,
Baltijos jūros formavimosi laikotarpiais (Ancyliaus ežeras – Litorinos jūra – Baltijos jūra).
Aplankome Pajūrio regioninio parko lankytojų centrą, kuriame eksponuojami netoliese surasti du
mamuto kaulai.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina – dėl kainos teirautis agentūroje!
Gido paslauga – 80-100 € / grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:

*Kelionė patogiu autobusu:
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS:
*Klaipėda. Pilies muziejus. Bilietas 1.74–0.87 €;
*Klaipėda Muziejus 39/45 Bilietas 1.74–0.87 €;
*Pajūrio regioninis parkas. Bunkerio – karo artilerijos batarėjos Memel Nord lankymas su gidu
Timūru Bandza (863020263). Bilietas – 1 € ir auka bunkerio tvarkymui; *Pajūrio regioninis parkas,
lankytojo bilietas – 1 €.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, lankymo eiliškumas gali keistis.
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

