
 
 

TRADICINĖ PAVASARIO KELIONĖ Į LIETUVOS PAJŪRĮ IR LGD 
SUVAŽIAVIMAS 

2015 M. GEGUŽĖS 23–24 DIENOMIS 
 
 
1 diena – gegužės 23 d. 
 
7.00 išvykimas nuo šv. Petro ir Povilo bažnyčios. Sustojimai: Statoil degalinėse 7.15 
Vilniuje (Geležinio vilko g. 2A prie žiedo) ir 8.30 Kaune (Islandijos pl. 61). 

Kelionė Panemune, aplankant Raudonės pilį. 

12 val. atvykimas į Šilutę, sustojimas Lietuvininkų gatvėje, prie Senojo turgaus aikštės. 

Toliau vyksime į Rusnės salą. Pažintis su Rusnės miestelio architektūriniu ir urbanistiniu 

paveldu, Rusnės upės ištaka (Atmata, Skirvytė). Susitikimas su Rusnės seniūnijos 

seniūne Dalia Drobniene, kuri papasakos apie Rusnės salos gyventojus, jų pasiekimus ir 

problemas. 

Apie 13.30 plaukimas laivu Atmatos upe. Pasiplaukiojimo trukmė apie 3 val., aplankant 

Uostadvarį, Minijos kaimą, Krokų lanką, nuplaukiant iki Atmatos žiočių Kuršių mariose. 

Laive vaišės, tarp jų išskirtinė kapitono žuvienė.  

Apie 17 val. vykstame į Aukštumalos pelkę (pažintinis takas po aukštapelkę), galima 

paeiti 300 m, arba 600 m į vieną pusę. Toliau vykstame į Kintus, pažintis su Kintų 

miesteliu, kuris siekia kurortinės teritorijos statuso. Iš Kintų vykstame į Dreverną (J. Gižo 

žvejo sodyba, Drevernos prieplauka) ir Svencelę (kaitavimo centras, vadinamas "Svencelės 

spotu"). Toliau vykstant link Priekulės susipažisime su Klaipėdos (Vilhelmo) kanalu. 

Trumpa pažintis su Priekule. 

Apie 21 val. atvykstame į Klaipėdą, apgyvendinimas svečių namuose Litinterp, adresu: 

Puodžių g. 17, Klaipėdos centre, netoli H.Manto centrinės gatvės. 

 

2 diena – gegužės 24 d. 
 
8.00 pusryčiai. 

Nuo 9.00 registracija į LGD suvažiavimą Klaipėdos universiteto Studlende, H. Manto 84. 

10.00–13.00 LGD suvažiavimas (žr. suvažiavimo programą). 

Nuo 13.30 pažintis su Klaipėdos uostu ir jo akvatorija. Ekskursiją laivu „Venus“ suteiks 

Valstybinė Lietuvos uosto direkcija. Ekskursijos trukmė apie 1 valandą.  

Nuo 15.00 planuojamas pasivaikščiojimas pėsčiomis pajūriu nuo Karklės iki Melnragės. 

Apie 16.30 išvykimas į Vilnių. 

 
KELIONĖS KAINA 48 €, į ją įskaičiuota: 

• Kelionė patogiu autobusu (19 Eur, jei susirinks 48 keleiviai); 

• 1 nakvynė viešbutyje (16,75 Eur be pusryčių, pusryčiai rezervuojami atskirai, 

kainuotų 2,5 Eur) 

• Kelionė laivu Nemuno delta ir vienos vaišės laive – 8 Eur. 

• Kelionė laivu po Klaipėdos uostą – 4 Eur. 

• 0,25 ct – lauktuvės ekskursijų vadovams. 

 

 

Daugiau informacijos: agne.jasinaviciute@gmail.com, 868625751 arba 8 5 272 3432 


