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NERINGA – žaliausias ir ilgiausias miestas Lietuvoje 

Kuršių Nerija – siauras 97 km ilgio pusiasalis su smėlio kopomis, skiriantis Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Niekur 
kitur Lietuvoje nepamatysite tokios spalvų paletės ir nepajusite gaivaus jūros ir pušų kvapo. Tai unikali UNESCO 
saugoma gamtos ir žmogaus pynė. Tai vėjo ir smėlio žemė. 

Kelionės metu pabuvosite Juodkrantėje ir Nidoje bei aplankysite pasirinktus objektus: Parnidžio kopą su Saulės 
laikrodžiu, Žvejo etnografinę sodybą, pilkųjų garnių ir kormoranų kolonijos peryklą sengirėje, Raganų kalną, 
Pilkąsias kopas, kuriose palaidoti kaimai, V. ir K. Mizgirių galerijoje gintaro ekspoziciją ir pasidarysite gintarinį 
amuletą, Gintaro įlanką, Senąsias Nidos kapines su krikštais, Jūrų muziejų – delfinariumą, edukaciją „Nuspalvink 
savo vėtrungę“. 

KLAIPĖDA – vėjų miestas 

Klaipėda yra seniausias miestas ir vienintelis uostas Lietuvoje, įkurtas vokiečių. Tai  trečiasis pagal dydį Lietuvos 
miestas, įsikūręs Kuršių marių ir Baltijos jūros susiliejimo vietoje, prie Dangės žiočių. Jūriniame mieste slepiasi 
senoji architektūra – fachverkas. Klaipėda visada buvo kosmopolitinis miestas, kuriame gyveno ir savo pėdsakus 
paliko lietuviai, vokiečiai, švedai, olandai, žydai, anglai, škotai, prancūzai…  

Kelionės metu dalyvausite ekskursijoje – žaidime „Kai Klaipėdos senamiestis prabils“ ir  aplankysite pasirinktus 
objektus: mažąjq architektūrą - skulptūras, Lietuvos Jūrų muziejų ir akvariumą, Laikrodžių muziejų, Kalvystės 
muziejų, Klaipėdos pilį, Mažosios Lietuvos istorijos muziejų,   Klaipėdos Universiteto Botanikos sodą, Lietuvos 
dailės muziejaus Prano Domšaičio galeriją, Gintaro muziejų "Amber Queen", Pakrantės artilerijos bateriją „Memel-
Nord“, Muziejus 39/45, Roshen saldžią ekskursiją, Gintaro gaudymą, Dinozaurų parką.  

Grafų Tiškevičių palikimas pajūryje ir ne tik 

Palanga -  vienas iš seniausių ir populiariausių Lietuvos kurortų prie Baltijos jūros nuo seno garsėjantis savo gamta, 
tyru oru, tvarkingais paplūdimiais ir žeme, turinčia gydomųjų savybių. Iš Kretingos kilę grafai Tiškevičiai rūpinosi 
modernaus Palangos kurorto augimu ir jo kultūriniu gyvenimu. Čia slepiasi Grafo Felikso Tiškevičiaus archeologinio 
gintaro rinkinys, „Saulės akmuo“ ir kiti gintaro lobiai. Jame gyveno ir ugnį kūreno kunigaikščio Kęstučio žmona 
Birutė. Šis kurortas slepia daug daugiau įdomybių.  



Kelionės metu dalyvausite ekskursijoje – žaidime “Palangos turtai” ir  aplankysite pasirinktus objektus: Birutės 
parką, Grafų Tiškevičių alėją, Gintaro muziejų, Palangos kurorto muziejų, Antano Mončio namus, Kretingos 
muziejų su Žiemos sodu, Iliuzijų namą „Eureka“, Atostogų parką, Japonišką sodą.  

Šiauliai - saulės kraštas 

Miesto istorija prasidėjo nuo garsiojo Saulės mūšio, kuomet jungtinės lietuvių, žemaičių ir latvių kariuomenė 
visiškai sutriuškino Livonijos ordiną. Dabar tai – muziejų miestas. Muziejų gausa (net 20) drąsiai leidžia Saulės 
miestui pretenduoti į Lietuvos muziejų sostinė vardą. Daugeliui Šiaulių miestas žinomas dėl netoliese jo esančio 
Kryžių kalno, kuris yra vienintelis toks pasaulyje. Šiaulius ir Šiaulių kraštą garsina ne vienas rekordas. Čia galima 
apsilankyti UAB „Rūta” – seniausiai veikiančiame konditerijos įmonėje Lietuvoje. Šiaulių oro uostas Zokniuose yra 
didžiausias oro uostas Lietuvoje. 

Kelionės metu dalyvausite ekskursijoje su gidu bei aplankysite pasirinktus objektus: Dviračių muziejų, V. 
Kavaliauskienės Katinų muziejų ir Jaunųjų gamtininkų centrą, Chaimo Frenkelio vilą, Šokolado muziejų, Kryžių 
kalną, Zoknių oro uostą. 

Žvilgsnis į Lietuvą iš  aukštai 

Lietuva garsėja savo kraštovaizdžiais, lygumomis, miškų gausybe, ežerais, pelkėmis. Gamta laikoma dideliu šalies 
turtu, ir ją stengiamasi puoselėti. Lietuvoje miškai užima trečdalį teritorijos. O miškingiausia yra pietų Lietuva.  
Lietuva, po Danijos ir Maltos yra mažiausiai kalnų bei kalvų turinti valstybė ES ir Europoje. Tačiau tai netrukdo 
pamatyti Lietuvą iš aukštai. Leiskimės į kelią ir grožėkimės Lietuva iš bokštų.   

Keliaudami „bokštų žiedu“ aplankysite  Panemunės pilį, aukščiausią Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštą, Sudargo 
piliakalnius, Merkinės kraštovaizdžio apžvalgos bokštą,  Metelių apžvalgos bokštą ir pasivaikščiosite  viename 
seniausių  ir didžiausių Lietuvoje  Kadagių slėnių.  

Trys sostinės 

Žinių apie savo šalį niekada nebus per daug. Lietuvos istorija – tūkstantmetė ir permaininga, gamta – išskirtinė, 
kultūros paveldas – turtingas. Galima išvardinti mažiausiai tris senąsias Lietuvos sostines – Kernavė, Trakai, 
Vilnius… Ką žinote apie jas? Kernavė - pirmoji Lietuvos sostinė, pirmą kartą aprašyta apie 1515 m. Kernavės 
įkūrėjas Kernius buvo ir pirmasis Lietuvos kunigaikštis, nes būtent jis sugalvojęs Lietuvos vardą. Lietuvos Didžiųjų 
Kunigaikščių Gedimino ir Kęstučio vardai siejami su Trakais. Lietuvos metraštyje pateikiama gerai žinoma legenda 
apie tai, kaip Gediminas perkėlė sostinę į Vilnių. Šiandien niekam nekelia abejonių, kad Vilnius yra ilgaamžė 
Lietuvos sostinė ir tai – viena gražiausių Europos sostinių. 

Kelionės metu dalyvausite ekskursijose su gidu bei aplankysite pasirinktus objektus: Trakų pilį, kibinų degustaciją,  
Kernavės piliakalnius, Kernavės archeologinės vietovės muziejų, Valdovų rūmus, Vilniaus Katedrą, Pinigų muziejų, 
Valstybės pažinimo centrą. 

Anykščiai – istorijos, literatūros, gamtos ir pramogų kokteilis 

Anykščiai, apibus Šventosios upės slėnio įsikūręs miestelis, yra dideli, tačiau ne miesto dydžiu, o tuo ką gali 
pasiūlyti. Anykščių šilelyje tūkstantmečius guli iš Skandinavijos ledyno atgabentas vienas didžiausių Lietuvos 
riedulių – Puntuko akmuo. Čia rasite ir vieną didžiausių šalyje Rubikių ežerą, kuriame pažertos 16 salų sukuria 
gamtos labirintą, patogiai apžvelgiamą iš viršaus. Anykščiai – vienintelis Lietuvos miestas, pro kurį siauruoju 
geležinkeliu vis dar juda traukiniai XIX a. čia nuteistais bėgiais. Taigi, važiuojate pramogauti ar lankote istorines 
vietoves, keliaujate po gamtą ar domitės literatūriniais Anykščiais – čia rasite visko. 

Kelionės metu aplankysite pasirinktus objektus: Medžių lajų taką ir apžvalgos bokštą, Puntuko akmenį, Siauruką ar 
jo muziejų, Labirintų parką, Kalitos kalną, COSMOS Paukščių taką, Laimės žiburį, Arklio muziejų, Anykščių 
regioninio parko lankytojų centrą, Rubikių apžvalgos bokštą, Šeimyniškėlių piliakalnį.  


