PO PAMARĮ IR LAIVU PO NEMUNO DELTĄ
Programa:
Nemuno deltos regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Kuršių marių pietrytinėje
pakrantėje. Plotas – 28870 ha. Apsilankę, išvysite unikalią Nemuno deltą su pagrindinėmis
atšakomis Atmata ir Skirvyte. Tai – įvairiapusis susipynusių upių, ežero-lagūnos Krokų
lankos ir daugybės kitų mažesnių ežerų žaidimas. Plaukiant laivu, jūsų žvilgsnis galės
netrukdomai keliauti pievomis, pilnomis retų paukščių.
Kaip įprasta, šiame krašte neapsieinama be gardžios žuvienės.
Kelionės vadovas – gidė Monika Gruslytė.
Ryte 7.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos:
*7.00 – Tilžės gatvė, Šiauliai, stotelė prie Katedros.
*7.15 – Gegužių gatvė, PC Akropolis.
Keliaujame maršrutu Šilalė–Kintai–Mingė (185 km). Atvykstame į Mingės kaimą. Tai – žvejų kaimas,
esantis Minijos upės žemupyje, Nemuno deltos regioniniame parke. Kaimo namai išsidėstę palei upę,
fasadai – į upės pusę. Tai – vienintelis gatvinis kaimas, kuriame gatvę atstoja upė. Tiltų per upę nėra.
Dėl gražaus, unikalaus gamtovaizdžio dar vadinamas “Lietuvos Venecija”. Kaimas minimas nuo 1540
m.
Iš Minijos (Mingės) išplaukiame laivu* į 2 val. trukmės ekskursiją po Nemuno deltą.
Plauksime Minijos, Upaitės upe, Kniaupo įlanka, Kuršių mariomis, Krokų lankos ežeru, praplaukiame
Uostadvario švyturį. Minijos upe sugrįžtame į Mingės kaimą.
Parplaukus, kavinėje “Mingės egzotika” valgome to krašto žuvienę (3,50 €/asm.)
Iš Mingės kaimo važiuojame į Ventės ragą (10 km). Ventės ragas – tai pusiasalis prie Kuršių marių,
visai netoli Nemuno upės žiočių. Ventės rage lankome Ventės rago ornitologinės stoties paukščių
migracijos ekspoziciją. Čia viskas kvepia ES pinigais. Pirmame aukšte – paukščių ekspozicija,
antrame – ornitologijos istorija, žiedų pavyzdžiai ir įdomūs faktai apie plunksnas. Trečiame aukšte –
apžvalgos aikštelė. Ekskursija su vietiniu gidu*.
Toliau keliaujame link molo, švyturio ir įdomiausio objekto – tinklų, į kuriuos įskrenda paukščiai ir
būna žieduoti…
Po ekskursijos bus galima įsigyti rūkytos žuvies (4,5 €/kg-8 €/kg).

Pažintį baigiame, aplankydami grafų Švėkšną. Miestelio centre stovi dvibokštė raudonų
plytų šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia. Bažnyčios šventorių su grafų Pliaterių parku
jungia viadukas, pastatytas 1885 m. Tai – unikalus ir retas statinys Lietuvoje.
Aplankysite 18 a. įkurtą grafų Pliaterių parką su įspūdinga liepų alėja, vila „Genovefa“,
tvenkiniais ir skulptūromis.
Kelionė namų link. Apie 21 val. sugrįžtame į namus.

KELIONĖS KAINA – 19 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS :
*Ekskursija laivu po Nemuno deltą. Trukmė – 2 val. Kaina – 240 €/grupei;
*Žuvienė – 3,50 Eur/žm.;
*Ventės ragas Bilietas – 3-2 €. Vietinio gido paslauga – 1 €/asm.;
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos 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

