PAMARIO IR NEMUNO DELTOS ĮDOMYBĖS
Programa:
Trukmė – 16 val.
Kelionės maršrutas: Šiauliai–Dreverna–Ventė–Minija–Rusnė–Švėkšna–Šiauliai
Ryte, 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių į pamario kraštą.
11.00 val. atvykstame į Dreverną. Edukacinė pramoginė programa “Žuvies kelias” kviečia į
unikalų pamario gyvenimą Drevernoje, kur gamta sukūrė palankias sąlygas gyvenimui ir žvejybos
verslui – čia susipažinsite su žvejybos Kuršių mariose istorija, tradicijomis, žvejų gyvenimu ir buitimi,
laivadirbyste.
Lankome laivadirbio J. Gižo etnograﬁnę sodybą. Čia “žvejytės” jums pristatys krašto folkloro
programą “Į žvejus eisiu”. Muziejuje susipažinsime su J.Gižo asmenybe ir laivdirbio amatu,
puošniomis vėtrungėmis ant laivų stiebų. Sodybos kieme ragausite unikalią drevernišką žuvienę,
skanausite Mažosios Lietuvos desertą – gliumzinį pyragą ir kaﬁją. Degustuosite vietinio vyndario
“Memel Wine” vyno. Keliausime į Drevernos mažųjų laivų uostą. Iš apžvalgos bokšto (15 m)
apžvelgsite Drevernos apylinkes.
Iš Drevernos, kelionės vadovo lydimi, pro Kintus važiuojame į Ventės ragą (22 km). Čia 14.30 val.
ekskursija*: Ornitologijos stotis, muziejus, paukščių gaudyklės, švyturys, molas. Iš Ventės vykstame į
Mingę – žvejų kaimas vadinamas “Lietuvos Venecija”. Kodėl taip vadinamas, pamatysite patys – savo
akimis. Iš Mingės kaimo išplaukiame laivu į 2 ,5 val. trukmės ekskursiją po Nemuno deltą.
Plauksime Minijos upe, praplauksime Ventės ragą, įplauksime į marias, plauksime Atmatos upe, Krokų
lankos ežeru, Upaitės upe…Grožėsimės vaizdingais Kuršių Nerijos, Nemuno deltos vaizdais.
Grįžę keliausime į vienintelę Lietuvos salą – Rusnės salą. Rusnė – tai lietuviškos rūkytos žuvies
sostinė. Lankome “Ingos rūkyklėlę”. Dalyvaujame kitoje edukacinėje programoje “Žuvies
kelias”. Susipažįstame su žuvies keliu iš vandenų į rūkyklą. Skanaujame šviežiai rūkytą žuvį (yra
galimybė nusipirkti rūkytos žuvies).
Kelionė į grafų Pliaterių Švėkšną. Švėkšnoje aplankome grafų Pliaterių dvarvietę, parką, Genovaitės
vilą, saulės laikrodį. Pasigrožime aukščiausia šiame krašte raudonų plytų bažnyčia, šventoriumi ir
keliaujame namų link.
KELIONĖS KAINA – 550 Eur
Kelionės vadovo paslauga – 80-100 Eur
Dreverna. Edukacinė programa su folkloro grupe, vaišės (vynas, kaﬁja, pyragas) -17 Eur /žm.;

Ventės ragas. Bilietas – 3.5 Eur. Gido paslauga – 1 Eur /žm.;
Plaukimas laivu Nemuno delta (2,5 val.). Kaina – 250 Eur / grupei;
Rusnė, “Ingos rūkyklėlė” – “Žuvies kelias ” – 5 Eur /žm.
Informacija tel.: 869807197, 841399544 (Jovita )

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

