Į PAMARIO KRAŠTĄ SU MINI KRUIZU PO NEMUNO
DELTĄ
Programa:
Kelionės vadovas – Monika Gruslytė, Saulius Stasiūnas.
Maršrutas: Šiauliai – Kelmė – Dreverna – Ventės ragas – Mingė – Kelionė laivu – Rusnė –
grafų Švėkšna.
Išvykimo laikas ir vieta:
7.00 val. – Tilžės g. Katedra.
7.15 val. – Gegužių g. PC Akropolis.
Kelionę po Pamario kraštą pradėsime nuo pažinties su senu žvejų kaimu – Dreverna (1253 m.),
įsikūrusiu prie Kuršių marių ir Drevernos upės. Aplankysime 15 m aukščio apžvalgos bokštą, iš kurio
atsiveria nuostabi panorama – nepakartojami vaizdai į marias ir Kuršių nerijos Mirusias kopas.
Aplankysime mažąjį laivų uostą, Jono Gižo etnografinę sodybą*. Sodyba yra vienintelė Lietuvoje
išlikusi laivadirbio sodyba, kuri pristato Pamario krašto laivadirbystės ir žvejybos tradicijas. Joje
įkurta interaktyvi ekspozicija – ,,J. Gižas. Laivadirbio skrynią atvėrus“*.
Tęsiame kelionę Pamario keliais. Važiuojame prie Ventės rago. Ventės ragas – pusiasalis
rytinėje Kuršių marių pakrantėje. Pusiasalio ilgis – 5,5 km, didžiausias plotas – 2,2 km. Pusiasalio
smaigalyje kryžiuočiai buvo pastatę Vinderburgo pilį. Dabar jo smaigalyje nuo 1863 m. veikia
švyturys. Pro Ventės ragą driekiasi paukščių migracinis kelias, todėl 1929 m. Ventės rage įsteigta
ornitologinė stotis, muziejus ir lankytojų centras. Aplankome ornitologinės stoties paukščių
migracijos ekspoziciją*.
Iš Ventainės prieplaukos išplaukiame į mini kruizą: Ventės ragas – Atmatos upė – Uostadvaris –
Krokų lankos ežeras – Mingė (senasis Minijos kaimas) – romantiškoji Upaitė*. Grįžę iš
romantiško pasiplaukiojimo, paskanausime pamario žuvienės*.
Keliaujame į didžiausią Lietuvos salą – Rusnę – rūkytos žuvies sostinę. Rusnės miestelyje
apžiūrime evangelikų – liuteronų bažnyčią, šalia bažnyčios esančią ,,didvyrių giraitę“. Aplankome
„Ingos rūkyklėlę“, kuri jau gyvuoja 25 metus. Dalyvaujame edukacinėje programoje – “Žuvies
kelias”. Čia šeimininkė pademonstruos žuvies rūkymo procesą. Jaukioje aplinkoje degustuosime 4
rūšių šviežiai išrūkytą žuvį*. (Po edukacijos galėsite įsigyti žuvies lauknešėliui).
Kelionė į namus, su trumpu sustojimu grafų Pliaterių Švėkšnoje. Pasigrožime aukščiausia
šiame krašte bažnyčia. Pasivaikštome po grafų Pliaterių įkurtą parką. Pasigrožime liepų alėja,
skulptūromis, Genovaitės vila.
KELIONĖS KAINA – 30 Eur
Į KELIONĖS KAINĄ ĮSKAIČIUOTA:

*Transportas;
*Kelionės organizavimo išlaidos
*Kelionės vadovo – gido paslauga (ekskursinė paslauga)
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Jono Gižo etnografinė sodyba. Bilietas 2 € – suaugusiems,1 € – studentams, moksleiviams ir
senjorams; Gidas – 10 € / grupei iki 30 asm.;
*Ventės ragas. Ornitologinė stotis. Bilietas: 3 € – suaugusiems, 2 € – moksleiviams ir senjorams;
Gidas: 25 €;
*Mini kruizas (2 val.) po Nemuno deltą: 280 € / grupei;
*Žuvienė: 4,00 € /asm.;
*Ingos rūkyklėlė, edukacinė programa: „Žuvies kelias“: 6 €.
Pastaba:
Lankomų objektų kainos ir eiga gali keistis.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 8 41 525059; 8 670 88723 – vadybininkė Ieva.

Datos:
Datos: 2022 07 06-2022 07 06
Trukme: 14 val.
Spec. žinute: Išvykimas garantuotas, liko 10 vietų
Kaina: 30 €
Datos: 2022 08 06-2022 08 06
Trukme: 14 val.
Kaina: 30 €
Datos: 2022 09 11-2022 09 11
Trukme: 14 val.
Kaina: 30 €
Datos: 2022 09 24-2022 09 24
Trukme: 14 val.
Kaina: 30 €

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

