PO PAMARĮ IR LAIVU PO NEMUNO DELTĄ
Programa:
Pamario kraštas – Mažoji Lietuva. Į Mažosios Lietuvos ribas sutelpa kone gražiausios ir
unikaliausios Lietuvos vietos: Kuršių Nerija – UNESCO Pasaulio paveldas, Nemuno delta su
senuoju Rusnės miesteliu, Mingės kaimas, Kintai, Ventės Ragas…Senieji pamariečiai paliko
savo krašte niekur kitur Lietuvoje nesutinkamą medinę architektūrą, žvejo pasaulėjautą,
prijaukintą vėją ir vandenį…
Ryte išvykimas iš Šiaulių. Kelionė link Kryžkalnio–Šilalės–Ventės Rago. Pirma stotelė – Kintai. Kintų
miestelio centre stovi evangelikų liuteronų bažnyčia, kurios istorija tiesiogiai susijusi su Ventės rage
buvusia Vinderburgo pilimi… Bažnyčios istorija siekia 17 amžių. Kintuose aplankysime didžiąją tują,
kitą tokią pamatytumėte tik Šveicarijoje. Iš Kintų važiuojame į Ventės ragą.Ventės ragas –
pusiasalis rytinėje Kuršių marių pakrantėje. Pusiasalio ilgis –5.5 km, didžiausias plotis – 2.2 km.
Ventės Rago istorija labai įdomi. Pusiasalio smaigalyje kryžiuočiai 1360 m. pastatė Vinderburgo pilį.
Laikas ženkliai pakeitė Ventės rago smaigalį, 1975-86 m. smaigalys buvo rekonstruotas, sutvarkyti
krantai, pastatytas molas, nuo 1863 m. smaigalyje veikia švyturys. Pro Ventės ragą driekiasi didysis
paukščių migracijos kelias. Aplankysime Ventės rage veikiančią Ornitologijos stotį*,
muziejų* ir lankytojų centrą. Muziejuje susipažinsite su paukščių žiedavimo istorija,
paukščių migracijos tyrimais ir turtingu paukščių pasauli.
Vykstame į Mingę. Mingė–Minija–Lietuviškoji Venecija. Tai – gatvinis žvejų kaimas Minijos upės
žemupyje. Iš Mingės kaimo laivu išplaukiame į ekskursiją po Nemuno deltą. Susipažinsite su
Nemuno deltos regioninio parko įžymybėmis. Kelionės laivu maršrutas: Minijos kaimas–Upaitės
upė–Kniaupo įlanka–Kuršių marios–Atmatos upė–Uostadvaris–Krokų lankos ežeras–Minijos kaimas
(Trukmė – 2 val. -160 Eur /grupei). Kelionės laive metu skanausite žuvienę (3Eur /žm.).
Vykstame į Rusnės salą. Rusnės sala – tai gyvenimas šalia vandens, ant vandens ir vandenyje. Čia
gyvenimą kuria vanduo… Rusnės sala yra didžiausia sala Lietuvoje, ją iš visų pusių supa vanduo.
Aplankome seną žvejo Banio sodybą*, 2015 m. pastatytą paminklą Indijos tautos tėvui Mahatmai
Gandžiui ir jo bendražygiui Rusnės sūnui Hermanui Kalenbachui. Pamatome Rusnės evangelikų
liuteronų bažnyčią Nuvažiuojame prie Rusnės tilto…
Keliaujame į Šilutę. Pravažiuojame Šilutę (stebime per autobuso langą). Pamatome Šilutę, kuri savo
istoriją skaičiuoja daugiau nei 500 metų.
Atvykstame prie legendomis ir padavimais apipinto Rambyno kalno (45,4 m aukščio virš jūros
lygio). Jis yra miške, Bitėnų kaime, Pagėgių savivaldybėje – ant Nemuno kranto. Tai – skalvių genties
šventvietė, vėliau tapęs lietuvybės puoselėjimo simboliu. Nuo Rambyno apžvelgsite įspūdingus
Nemuno vingius, Mažosios Lietuvos vaizdus su Tilže ir Ragainės miestų panoramomis (dabar
Kaliningrado sritis). Apžiūrėsime Naująjį aukurą ant Rambyno kalno.

Kelionė į namus.
Kelionės kaina 49 v. autobusu – 480 Eur
Kelionės vadovo paslauga – nuo 80 Eur
Lankomi mokami objektai ir paslaugos:
*Ekskurasija laivu po Nemuno deltą (2 val.) – 160 Eur (grupei), žuvienė laive – 3 Eur /žm.;
*Ventes ragas. Ornitologijos stotis. Bilietas – 2 Eur. Gidas – 0.50-1 Eur /žm.;
*Rusnė. Žvejo sodyba – 0.50-1 Eur.
Pastaba. Užsakovui pageidaujant, kelionės programa gali būti pakoreguota. Lydintis gidas
muziejuose ekskursijų neveda.

Informacija /užsakymai tel.: 841399544, 869807197 – Jovita, 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

