KLAIPĖDA-MĖMELIO PASLAPTYS
Programa:
Kelionės datą ir išvykimo vietą ,laiką pasirenka užsakovas!
Kelionių organizatorius „Kelionių centras“, Pajūrio gidė Šarūnė Jurevičienė ir
kelionių vadovas Saulius Stasiūnas kviečia pažinti tai, kas kantriai ir ,deja, po
truputį nykdamas mūsų laukia po didžiuliu uostamiesčio įvaizdžiu – seniausiojo
Lietuvos miesto pagrindai – Mėmelis.
Maršrutas ir programoje lankomos vietos: Šiauliai – Melnragės molas, kur Baltija
sveikina Kuršių marias – senojo Mėmelio ir uosto panorama iš žuvėdros skrydžio –
pažintinis plaukimas po Klaipėdos uosto akvatoriją – išsamus pasivaikščiojimas
Mėmelio alštate su pietų pertrauka Fridrichštat pasaže ir degustacija ekskursijos
pabaigoje.
Ką pamatysime: Mėmelburgo pilį, jachtų uostelį su pilies Vaiduokliu, ištikimuosius Peliuką
ir Katiną, lipsime į Jono kalnelį pagerbdami seniausią Mėmelio bažnyčią. Tikrai nepamiršime
Dangės promenados, paslaptingų požemių ir prisieksime MEILEI prie Taravos Anikės. Su
Mėmeliu atsisveikinsime, ragaudami karališkąjį Luizės tortą.
Kaip pažinti miestą, kuris Lietuvos Respublikai priklauso mažiau kaip šimtą metų,
o pats skaičiuoja jau aštuntą šimtmetį? Čia prireiks viso dienos pastangų – nuo senojo
miesto pakraščių, jūros vartų, per piliavietę, krantinę iki senąją Dangės vagą mininčios
gatvės ir jaukių viduramžiškų kiemų su ,deja, karo nušluotų bažnyčių atminimo vietomis.
Būtina pasivaikščioti molu, išplauti į uosto akvatoriją, pasiklysti tarp senamiesčio kiemų,
išragauti Mėmelio pirklio vertų pietų, surasti be galo intriguojančių istorijų pėdsakų ir
patirti likimo ženklų šeštąjį jausmą… O galiausiai tiesiog pasiduokime aplinkos žavesio ir
meilės istorijos kerams – tikroji Anikės iš Taravos istorija nepaliks mūsų abejingų … Su
paskutiniu burnoje beištirpstančio Luizės torto gabaliuku natūraliai imsite ir
mintyse sudėsite prūsiškus žodžius: „Hoch lebe Memel“.
Šioje frazėje paslėptas visas miesto pažinimo raktas – žmogus, gebantis jungti tolimąją
istoriją, tiesiogiai praūžusius įvykius ir dabarties aktualijas. Tai – gidė Frau Šarūnė
Jurevičienė, kurios energijos, žinių, negirdėtų žodžių ir netikėtų pažinties akimirkų
pasikrausime su kaupu.
Filosofas Arvydas Juozaitis miesto epe „Klaipėda – Mėmelio paslaptis“ rašo:
„Klaipėdos skylėta antklodė, užmesta ant Mėmelio akėto kūno. Šis polis-dvipolis

yra Lietuvos stebuklas, neleidžiantis lietuviui puikuotis vienaveide autobiografija,
verste verčiantis pagalvoti apie Prūsijos sienas“ …
Tad nusiteikime nerti į išoriškai žinomą ir netikėtai mums nepažintą pasaulį su riteriai ir
karaliais, žvejais ir pirkliai, laukininkais ir prūsais kitokiame nei Lietuvos civilizacijos cikle…
Kelionės trukmė – 16 val.
Kelionės kaina – _____ Eur derinama agentūroje (priklauso nuo žmonių skaičiaus grupėje ir
išvykimo vietos).
Į kelionės kaina įskaičiuota:
*Transportas kelionei;
*Kelionės vadovo – gido paslauga;
*Ekskursijos organizacinės išlaidos.
Papildomos išlaidos pagal pageidavimą:
*Ekskursija po Mėmelį su gide Frau Šarūne Jurevičiene (3 val.) – ___ Eur grupei;
*Pietūs Klaipėdos senamiestyje, Friedricho pasaže – 10-15 Eur (užsakoma iš anksto);
*Pasiplaukiojimas po uosto akvatoriją Jūros vartai – Kiaulės nugara – Pilies uostelis
prabangiu laivu „Sinatra“ 2 val. – 300 Eur grupei;
*Luizės torto degustacija prie kafijos puodelio „Chocolate House Klaipėda“ – 4-6 Eur
(užsakoma iš anksto). Pilies uostelis. Skanausime.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant programa koreguojama. Užsakovas iš anksto pasirenka
lankomas vietas, pramogas, objektus.
Informacija / registracija: 841399544; 869807197 Jovita ar 861846466 Virginija.

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

