RAMBYNO REGIONINIS PARKAS – TAURAGĖ, TAURŲ
REGIONINIS PARKAS
Programa:
Rambyno regioninis parkas įkurtas 1992 m., siekiant išsaugoti Nemuno žemupį. Parko
plotas – 4811 ha, įkurti 8 draustiniai, saugantys Nemuno slėnio gamtą ir didingąjį
Rambyno kalną, Bitėnų kaimą ir senąjį Vilkiškių miestelį.

Ryte išvykimas. Kelionė link Kryžkalnio, link Vilkyškių miestelio. Gražus Vilkyškių miestelis
įsikūręs ant kalnagūbrio. Ši gyvenvietė žinoma nuo 13 a. Miestelis garsėja 1628 m. čia įkurtu
Mažosios Lietuvos dvaru. Mažosios Lietuvos dvarai skyrėsi nuo likusio krašto dvarų, nes čia
nebūdavo kuriamos didikų rezidencijos, dvaras daugiau buvo skirtas ūkiniams reikalams.
Apsilankome dvaro sodyboje. Išvysime senąjį smuklės pastatą, raudonų plytų arklides, tarnautojų
pastatą, svirną, buvusio parko fragmentus. Čia dabar įsikūrusi seniūnija.
Šalia Vilkyškių miestelio esančiame miške, Rambyno Regioniniame parke žaliuoja eglė, kitaip dar
vadinama Raganų egle. Aplankome šįą, vieną įspūdingiausįų Lietuvos eglių, kurios aukštis – 32,5
metrai. Eglės išskirtinumas tai, kad 80 cm aukštyje eglė išsišakoja į 17 kamienų. Žmonės pasakoja,
jog eglė taip keistai suaugusi dėl to, kad kadaise pro čia jojęs Nepoleonas nupjovęs jos viršūnę.
Daug gražių legendų apie šią eglę.
Toliau Vilkyškių keliu keliaujame link Bitėnų. Bitėnų kaimas prie Nemuno Lietuvai davė Martyną
Jankų ir Rambyno kalną. Už kelių kilometrų, kitoje Nemuno pusėje – Ragainė, Martyno Mažvydo
“Katekizmo” – pirmosios lietuviškos knygos gimtinė. Daug šviesos į Bitėnų gyvenimą įnešė Martyno
Jankaus sodybos kieme 1892 m. pastatyta spaustuvė. Ji veikė iki 1909 m. Spaustuvininko, rašytojo,
poeto M. Jankaus veikla buvo didelė paspirtis Lietuvai spaudos draudimo metais. Su M. Jankaus
veikla, darbais susipažinsite Bitėnuose veikiančiame muziejuje*. M. Jankaus muziejus
supažindina ir su Vidūnu. Muziejaus kiemelyje pamatysite “Mažosios Lietuvos paveikslų sodą” –
galeriją po atviru dangumi. Čia galėsite pasidžiaugti unikaliu gamtos paminklu – baltųjų gandrų
kolonija.
Aplankysite Rambyno kalną – mistiškiausią Mažosios Lietuvos vietą. Jis yra miške, ant Nemuno
kranto. RAMBYNAS – SKALVIŲ GENTIES ŠVENTVIETĖ. Pasižvalgysime ant Rambyno kalno, nuo jo
atsiveria įspūdingi Nemuno vingiai, Mažosios Lietuvos vaizdai su Tilžės, Ragainės miestų
panoramomis.
Toliau mūsų kelias veda į Tauragę, kuri išsidėsčiusi ant Jūros upės krantinės. Aplankomas Taurų
nuotykių parkas, kur jūsų laukia pramogos* – Taurų nuotykių parkas išsiskiria savo estetika. Čia
panaudotos visos anksčiau rengtų parkų įdėjos, todėl jis išskirtinis, taip pat jis naujausias ir
didžiausias savo plotu Lietuvoje. Vyresniesiems čia siūlomos pramogos: kelių (4) spalvų trasos,

suskirstytos pagal aukštį, rungčių sunkumą. Dar viena pramoga – kopimas į kalną, yra apžvalgos
bokštas. Taurų nuotykių parke galima aplankyti įspūdingą 11 -13 a. pilį, safarį. Daugiau informacijos:
www.tauruparkas.lt
Po pramogų – kelionė į namus.

Kelionės kaina – 490 € / grupei
Gido paslauga – 80 € / grupei
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas (49 – 55v.);
*Kelionės organizavimas.
Papildomos išlaidos:
*Kelionės vadovas grupei – ekskursinė programa – 60 €
*Bitėnai M. Jankaus muziejus. Bilietas 1- 0,50 €. Gidas grupei -10 €;
*Ekskursija po “Mažosios Lietuvos” paveikslų sodą -10 €/ grupei;
*Taurų nuotykių parkas: pramogos medžiuose įrengtose trasose – 7 € -10 € (suaugusiems). Vaikams
geltona trasa – 6 €. Pilis – 2 €.
Pastaba. Kelionės programą, užsakovo pageidavimu, koreguojame, paruošiama programa pagal
užsakovo poreikius ir galimybes.
IFORMACIJA tel.: 841399544, 869807197, 861846466 – Jovita, 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

