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NUOTYKIŲ



Ieškantiems nuotykių

Atostogos gali būti tingios. Tačiau jei Jums gultas, sau-
sakimšas paplūdimys ir ramios popietės kelia nuobodulį, 
kraukitės lagaminus ir keliaukite į Kretingą bei jos apy-
linkes. Čia Jūsų laukia tikras nuotykių rojus ir adrenalino 
pliūpsnis. Atvykę į Kretingos kraštą, atrasite aktyvių pra-
mogų pagal kiekvieno skonį. 

Iš pažiūros ramiame Žemaitijos kampelyje Jūs patirsite 
tokių įspūdžių, kurių nepamiršite visą gyvenimą. Galėsite 
grįžti atgal į vaikystę ir karstytis medžiais bei įveikti kliūtis 
nuotykių parke „Lūšies kelias“. Jei norėsis taikaus karo, 
Jūsų paslaugoms – dažasvydis. 

Lauke karšta? Pirmyn į vandenlenčių parką „313 cable 
park“. Pritrūko adrenalino? Šokite į keturračius ir gaudy-
kite vėją laukuose. 

Ištroškusiems dangaus platybių pasirengęs padėti Karte-
nos aerodromas. Iš ten pakilę į debesis su sklandytuvais 
ar lėktuvais, to niekada nepamiršta, nes įspūdžiai – ne-
išdildomi. 

Kretingos kraštas gali puikuotis žirgynais – juk romantiš-
kai pralėkti miško takeliais ar paupiais svajoja kiekvienas. 
Pramogas su žirgais rajone siūlo ne vienas žirgynas – tik
rai išsirinksite. 

Vandens turizmo gerbėjams Kretingos rajonas taip pat 
turi puikių žinių – Minijos vingiai ir natūrali gamta sužavi 
net visko mačiusius keliautojus. O jei po plaukimo baida-
rėmis ar jodinėjimo yra likę jėgų, galima šokti ant dviračio 
– sudaryti maršrutai leidžia Kretingos kraštą pažinti dar 
geriau ir įdomiau. 

Iš tiesų tobulai praleisite aktyvaus poilsio dieną, o vaka-
re galėsite atsipūsti poilsio ir sveikatingumo komplekse 
„Atostogų parkas“ – čia pavargusius kūnus atgaivins įvai-
riausios pirtys, baseinai, vandens pramogos.
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Jei norite išbandyti pramogas, suteikiančias adrenalino ir 
naujų jėgų antplūdį, nuotykių parkas „Lūšies kelias“ – 
kaip tik Jums. Tai išskirtinis ir vienas didžiausių nuotykių 
parkų Lietuvoje, įrengtas HBH poilsio ir pramogų centre 
Žibininkuose. Jį sudaro septynios skirtingo sudėtingumo ir 
aukščio trasos su beveik 90 rungčių bei daugiau negu 10 
nusileidimų lynais.

Lankytojų laukia tikri išbandymai ir greiti skrydžiai, kurių il-
gis yra nuo 30 iki 140 metrų ilgio. Neseniai įrengtos dar dvi 
naujos trasos – unikali ZOO trasa virš „Žvėrinčiaus“ ir labai 
ekstremali „Oranžinė trasa“ su ilgiausiu, 33 metrų, Tarzano 
šuoliu.

Pramogaudami nuotykių parke „Lūšies kelias“, gausite di-
džiulę adrenalino dozę ir nepamirštamų įspūdžių. Čia ras 
vietą visi. 

O jei norite pabūti truputį vėjavaikiški ir truputį brandūs, 
atvykite į „Boom park“. Parko įkūrėjai sako, kad ši vieta 
skirta kiekvienam – nesvarbu, vaikui, brandžiai asmeny-
bei ar vėjavaikiui. „Boom park“ siūlo tiek atrakcionų, kad 
net galva sukasi: beprotiškas lėkimas padanga nuo kalno, 
šuoliai ant „oro pagalvės“, sėkmės paieškos labirintuose bei 
įvairūs kliūčių ruožai. O jei viršų ima branda ir norisi pabūti 
ramiai – laukia asmeninėms šventėms arba ramiam poilsiui 
pritaikytos pavėsinės. Ir tai dar ne viskas – „Boom park“ pri-
sikvėpuosite grynu oru, pasičirškinsite mėsytės tam skirtose 
laužavietėse, galėsite pasikaitinti pirtelėje.

Ieškantiems vandens pramogų ar atgaivos karštą vasaros 
dieną, visą linksmybių asortimentą siūlo vandenlenčių 
parkas „313 cable park“. Šis parkas yra naujausias ir 
moderniausias vandenlenčių parkas visoje Europoje. Parke 
įsikūręs legendinis Vilniaus baras „Briusly“. Didelė terasa su 
vaizdu į vandenlenčių trasą ir sportininkų atliekami triukai 
abejingo nepaliks nė vieno.  Vandenlentės – neabejotinai 
pradžiugins kiekvieną nuotykių ištroškusį žmogų. Tai pra-
moga, kuri tinka pradedantiesiems, tačiau aštrių potyrių 
bei adrenalino kaskart suteikia ir patyrusiems plaukikams.

Trokštantiems per trumpą laiką aprėpti kuo daugiau, ver-
tėtų nuvykti į Kartenos aerodromą. Ten galima grožėtis 
kerinčiais Kretingos krašto vaizdais iš paukščio skrydžio – 
pakilkti į dangų sklandytuvu, lėktuvu arba motoskraidykle! 
Jums nereikės dėl nieko jaudintis, nes sklandytuvą ir lėktuvą 
valdys profesionalus pilotas. Patogiai įsitaisysite ir leisitės į 
dangaus platybes. Atsiplėšite nuo žemės ir pasijausite lyg 
angelai. 

Tačiau jei širdy sėdi išdykęs vaikas, HBH pramogų kom-
pleksas Žibininkuose jus kviečia į dažasvydžio kovas. 
Jose atitrūksite nuo kasdienybės ir gerai praleisite laiką gi-

Ekstremalus sportas
Norite patirti kvapą gniaužiantį nuotykį? Sveiki atvykę 
į Kretingos rajoną – čia aktyvaus poilsio mėgėjai tikrai 
atras ką veikti. Tačiau pirmiausia atsakykite sau – kada 
paskutinį kartą buvote įsikorę į medį? Ar teko eiti siūbuo-
jančiu lynu, kai po kojomis matyti tik medžių šakos? O 
ar teko skrieti vandens paviršiumi? Ar esate bandę pakilti 
aukščiau svajonių ir kasdienių rūpesčių? Jei ne, vadinasi, 
atėjo laikas išmėginti jėgas ir drąsą.



liai miške, kur įrengtos naujos užtvaros ir priedangos. Aktyvaus 
poilsio ir sporto pramogų mėgėjams dažasvydis yra tiesiog liki-
mo dovana. Šis žaidimas garantuoja daugybę teigiamų emocijų 
ir įspūdžių, leidžia pailsėti ir gauti energijos visai darbo savaitei.

Ten pat, Žibininkuose, galima pasinaudoti keturračių ir bagių-
kartų nuoma ekstremalioje trasoje. Medžiojant neišdildomus 
įspūdžius, nebūtina kilti į orą ar nerti po vandeniu. Dar aštres-
nių pojūčių galima pajausti ir atsisėdus ant keturračio monstro 
sėdynės. Kartai, keturračiai ar bagiai – pasirinkimas didelis, tad 
nuspręsti, kokią transporto priemonę išbandyti, šįkart teks Jums!

O ar esate kada girdėję apie motobolą? Šios neįprastos sporto 
šakos varžybas Lietuvoje galite išvysti tik dviejuose šalies mies-
tuose. Vienas jų – Kretinga! Motobolas – tai žaidimas su kamuoliu 
futbolo aikštėje, bet sportininkai po aikštę tikrai nebėgioja. Ka-

muolį jie gainioja motociklais. Reginys vertas azartiškų šūksnių 
ir milijono nuotraukų. Kviečiame pasisemti neišdildomų įspūdžių 
Kretingos motobolo stadione – kiekvieną vasarą čia vyksta tarp-
tautiniai čempionatai, nepaliekantys abejingų. Motobolą Kretin-
goje žiūri visi!

Kad ieškoti būtų lengviau:
 w „Boom park“ – Mokyklos g. 90, Žibininkai,  

tel. +370 685 44 419, www.hbh.lt
 w Dažasvydis HBH pramogų komplekse – Liepų g. 23, Žibininkai,  

tel. +370 650 22 050, www.hbh.lt
 w Ekstremalas.lt keturračių ir Bagi-kartų nuoma  

(būtina registracija telefonu), Žibininkai, tel. +370 620 57 777
 w Kartenos aerodromas – Dauginčiai,  

tel. +370 652 79 222, www.sklandymas.puslapiai.lt
 w Kretingos motobolo stadionas – Tiekėjų g. 34, Kretinga,  

tel. +370 655 49 945, www.motobolas.lt 
 w Nuotykių parkas „Lūšies kelias“ – Liepų g. 23, Žibininkai,  

tel. +370 650 22 050, www.hbh.lt
 w Vandenlenčių parkas „313 cable park“ –  

Mokyklos g. 82, Užpelkiai, tel. +37066313313, www.313cablepark.lt
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Jei domina profesionalios jojimo pamokos su instruktoriumi – laikas 
apsilankyti jojimo sporto klubo „Ties Baltija“ žirgyne. Pamokos 
metu  išmoksite jojimo pagrindus  arba patobulinsite jau turimus. 
Instruktorius pristatys bendravimo su žirgais subtilybes. Juk vienas 
iš svarbiausių sėkmingo jojimo žingsnių yra užmegzti ryšį su žirgu. 
Jodinėjimo su žirgais pamoka ne tik suteiks žinių apie žirgus ir jodi-
nėjimo meną, ne tik išmokys praktinių jojimo ir bendravimo su žir-
gais įgūdžių, bet ir atpalaiduos bei suteiks pozityvių minčių. 

O štai jojimo mokykla „Lyderis“ vilioja išvykomis su žirgais ir kvie-
čia aktyviai bei maloniai praleisti laisvalaikį. Iškylos metu turėsite 
galimybę susipažinti su nuostabiais gyvūnais – žirgais, kurie suteiks 
daug teigiamų emocijų. Pasijodinėjimo metu josite Žibos upės pa-
krante, įkvėpsite tyro miškų oro ir kartu susipažinsite su didingais 
gyvūnais. Patirti nuotykius taip pat kviečia ir žirgynas „EP Hor-
ses“. 

Net ir išmanantiems jojimo meną ar žirgų rūšis, žadą atima Kal-
niaus sodyboje auginami fryzai. Fryzų veislė yra viena seniau-
sių žirgų veislių, išvestų Europoje. Fryzai nuo seniausių laikų buvo 
naudoti ūkio darbams ir karui. Kare jie buvo nepakeičiami dėl savo 
drąsos ir jėgos. Fryzus karuose naudojo romėnai, vėliau dėl gero žir-
gų būdo pamėgo ir anglai. Šių gražuolių gimtinė – Fryzijos provin-
cija Olandijoje. Dėl savo išskirtinai puikių savybių fryzai auginami ir 
Kalniaus sodyboje. Ant šių žirgų be baimės gali joti net visiškai jodi-
nėjime patirties neturintis žmogus. Juk fryzas – ne tik drąsus, bet ir 
ramus, protingas kompanionas. Nuo 2014 metų Kalniaus sodyboje 
auginami fryzai yra puiki draugija užsidėjus šalmą zovada pasileis-
ti laukais arba, atvirkščiai, ramiai risnoti miškų takeliais, paupiais. 
Kad ir kurį būdą pasirinktumėte, jodami ant įspūdingo grožio fryzo 
jausitės tarsi herojus iš filmo.

Kad ieškoti būtų lengviau:
 w Jojimo sporto klubo „Ties Baltija“ žirgynas – Liepų g. 1B, Žibininkai, 

tel. +370 690 40 538
 w Jojimo mokykla „Lyderis“ – Saulėtekio g 9A, Užpelkiai,  

tel. +370 686 12 900
 w Kalniaus sodyba – Barkeliai, tel. +370 608 64 000,  

www.kalniaus-sodyba.lt
 w Žirgynas „EP Horses“ – Pryšmančiai, tel. +370 607 13 105

Jodinėjimas –  
ant žirgo su vėju plaukuose
Skrieti per laukus ant eiklaus žirgo, kai vėjyje plaikstosi karčiai, – 
tikriausiai daugelis bent jau vaikystėje yra turėjęs tokią svajonę. 
Svajonės tuo ir smagios, kad kartais pildosi. Ypač, jei poilsiaujate 
Kretingos rajone. Čia rasite net keletą žirgynų, kurių treneriai su 
nuostabiais žirgais yra pasirengę pildyti svajones, mokyti jodi-
nėti ir išmokyti, kaip elgtis su grakščiaisiais keturkojais laisvės 
nešėjais.
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Visi žino – vanduo ramina ir atpalaiduoja. Tad padovanokite sau nepa-
mirštamas akimirkas ir pamatykite daugybę nuostabių, laukinės gam-
tos ir pačios upės sukurtų vietų, kurių kartais keliaujant pakrante pama-
tyti yra neįmanoma... Pamirškite darbus, miesto šurmulį ir pasinerkite į 
vandens pramogų nuotykius – baidarėmis, vandens dviračiais ar tiesiog 
siausdami baseinuose. 

Ieškantiems aktyvių vandens pramogų, idealiausias būdas tas pramogas 
patirti yra plaukti baidarėmis. O didžiausius nuotykius plaukiantiems su 
baidarėmis siūlo gražioji bei visad stebinanti upė Minija. Vandens turizmui 
Minija tinkamiausia balandžio–gegužės mėnesiais, pasirenkant maršrutą 
nuo Stalgėnų, Mardosų ar Aleksandravo iki Kartenos per Salantų regioninį 
parką. Parko teritorijoje Minija teka apie 25 km. Esant sausringam laiko-
tarpiui, vandens lygiui upėje nukritus, kelionę baidarėmis galima pradėti 
nuo Kartenos Gargždų link. Norintiems apsistoti savo paslaugas siūlo upės 
pakrantėse įsikūrusios kaimo turizmo sodybos. Plaukiant Minija įspūdžiai 
yra garantuoti – smagus iššūkis yra perplaukti upės slenksčius, sustoti ra-
miuose užutėkiuose papietauti, sukaitus įšokti į vėsią tėkmę.

Pasiilgusiems ramesnio poilsio ant vandens išeitį siūlo kaimo turizmo so-
dyba „Vienkiemis“. Sodybos šeimininkai kviečia kaitriomis vasaros die-
nomis maloniai praleisti laiką plaukiojant vandens dviračiais. Keliaudami 
pasigrožėsite įspūdingu Akmenos gamtovaizdžiu, praplauksite gražiausius 
upės lankstus, galėsite stebėti neįtikėtiną bebrų nardymą upės vandenyje. 

Ramias, tačiau labai smagias vandens pramogas, siūlo poilsio ir sveika-
tinimo centras „Atostogų parkas“. Tai didžiausias Vakarų Lietuvos poil-
sio ir sveikatinimo kompleksas. 16 baseinų, 8 pirtys, atskira erdvė vaikams 
ir galybė sveikatai bei jėgoms atgauti skirtų procedūrų, programų telpa po 
vienu stogu ir po atviru dangumi. Atvykę ilgesniam laikui, kviečiami apsi-
stoti viešbutyje ar miško apsuptyje esančiose rąstinėse vilose, taip pat čia 
veikia ir du jaukūs restoranai.

SPA „Levanda“ Kretingos rajone yra dar viena ideali vieta kūno ir sielos 
poilsiui. Dešimtys atpalaiduojančių, gaivinančių, gydančių procedūrų pa-
dės kūnui aktyviai atsigauti, kol jūs tiesiog tingėsite. Privati aplinka, puiki 
muzika bei kvapai, profesionaliai atlikti masažai bei vandens procedūros 
per keletą valandų padės pasijausti taip, lyg būtų prabėgusi savaitė atos-
togų.

Kad ieškoti būtų lengviau:
 w Kaimo turizmo sodyba „Vienkiemis“ – Vienkiemio g. 3, Padvariai,  

tel. +370 685 69549, vienkiemis.lt
 w Poilsio ir sveikatinimo centras „Atostogų parkas“ – Venecijos aklg. 2, 

Žibininkai, tel. +370 600 85 222, atostoguparkas.lt
 w SPA „Levanda“ – Pakrantės aklg. 5A, Padvariai,  

tel. +370 672 32 044, www.spalevanda.lt
 w Baidarių nuoma: 
 w Baidarės Kartenoje – Kartena, tel. +370 645 79 020, www.baidarius.lt
 w Baidarių nuoma – Plungės g. 16, Kartena,  

tel. +370 601 70 485, www.baidareskartenoje.lt
 w Kaimo turizmo sodyba „Laukdvaris“ – Laukžemė,  

tel.: +370 640 20 030, +370 620 82 020, www.laukdvaris.lt
 w Kalniaus sodyba – Barkeliai, tel. +370 608 64 000, www.kalniaus-sodyba.lt
 w „Minijos baidarės“ – Plungės g. 26, Kartena,  

tel. +370 640 24 477, www.minijosbaidares.lt 
 w Raguviškių pirtis – Raguviškiai, tel. +370 650 46 895, pramogaukpasmus.lt
 w Rūdžio baidarės – Minijos g. 2, Kartena,  

tel. +370 672 26 698, rudziobaidares.lt
 w UAB „Paslauga tau“ – Birutės g. 11, Kretinga,  

tel. +370 687 12 779, baidares.biz
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1 maršrutas
Kretinga–Dimitravas–Eršketynas–Lazdininkai–Sausdravai–Mažučiai–Laukžemė–
N. Įpiltis

Vien Kretingą apvažiuoti dviračiu prireiks kelių valandų. Ne todėl, kad miestas di-
džiulis. Todėl, kad mieste daug įdomių objektų, šalia kurių tikrai verta sustoti. Pir-
masis sustojimas – Kretingos muziejus. Nusipirkę vieną bilietą, aplankysite Dvaro 
rūmus, Žiemos sodą, Malūną, Ūkvedžio namą. Gal susigundysite papietauti dvare 
esančioje kavinėje ar išgerti kavos Dvaro saldaininėje. Kretingoje taip pat aplanky-
ti galite Tiškevičių koplyčią-mauzoliejų, pranciškonų vienuolyną ir bažnyčią, Pran-
cūzijos Lurdo kopiją, žavius Dvaro, Pastauninko, Jauryklos parkus. 

Iš Kretingos dviračiu smagu pasiekti Dimitravo kaimą. Ten yra stovėjęs dvaras, 
išlikę priverčiamųjų darbų kalėjimo griuvėsiai. Sutikti vietiniai mielai papasakos 
apie savo kaimo įdomią praeitį. O nuo Dimitravo vinguriuoja jaukus ir retai mašinų 
važiuojamas kelias į Erškėtyną. Jam reikia daugiau laiko. Be galo švariame miš-
ke stūkso Alkos kalnas, kuriame protėviai aukas aukojo, vėliau kalnas tapo žydų 
masine kapaviete. Ne taip toli ir pats Erškėtynas – mažasis Kretingos krašto kry-
žių kalnas, šalia kurio trykšta stebuklingas šaltinis. Pasakojama, kad čia pasirodė 
Mergelė Marija. Jos garbei stovi koplyčia, čia gegužės mėnesį vyksta pamaldos. 
Pavargusiųjų laukia poilsiavietė. 

Nuo Erškėtyno smėlėti miško keliukai veda į Lazdininkus. Čia sukasi dabar jau 
Prezidentiniu tituluojamas malūnas. XX amžiaus pradžioje parvežtas į Lazdininkus 
malūnas veikė daugelį metų ir net buvo pirktas už pinigus, uždirbtus Amerikos an-
glies kasyklose. Malūnas nebeveikia, bet savo didingumu tikrai traukia stabtelėti. 

Dviračiais per Kretingos kraštą
Vieną galima pamatyti keliaujant automobiliu, kitą – baidarėmis ar valtimis. 
Yra vietų, kurių nepasieksi nei keliais, nei vandeniu. Tuomet puiki išeitis yra ke-
liauti dviračiu – ir ekologiška, ir ekonomiška bei sveika, aktyvu, įdomu.



Nuo Lazdininkų nebe taip toli ir Sausdravai. Šiame atokiame kaime yra įkurtas Baltų 
mitologinis parkas. Parkas iš paukščio skrydžio primena baltų kultūrai itin svarbų Gy-
vybės medį. Klaidžiodami išpuoselėto, bet kartu ir labai natūralaus parko takeliais, susi-
pažinsite su baltiškaisiais dievais. 

Šalia esančiame Mažučių kaime grožiu stebina kasmet vis besiplečiantis ir lietuviams 
egzotišką kultūrą propaguojantis Japoniškas sodas. Jis unikalus – vienintelis toks Lie-
tuvoje ir didžiausias Europoje. Čia gražu visais metų laikais – japoniško reljefo sodas 
žavus ir apsnigęs, ir rudeniškai nusispalvinęs, ir pavasariškai sprogęs sakurų, magnolijų 
ir kitų augalų žiedais. Pavargę nuo vaikščiojimo, gali pasimėgauti japoniška arbatos 
ceremonija, fotografuotis apsirengus kimono ar ramiai pamedituoti akmenų sodelyje.

Pailsėję, puikiu keliu lengvai pasieksite Laukžemę – gražią gyvenvietę su sena Šv. 
Apaštalo Andriejaus bažnyčia ir jau griūvančiu, tačiau savo paslaptingumo nepra-
randančiu dvaru. Nuo Laukžemės nebe taip toli ir S. Įpilties kaimas. Ten galėsite aplan-
kyti ne vieną įspūdingą piliakalnį. 

2 maršrutas
Kretinga–Raguviškiai–Budriai–Abakai–Kartena–Kūlupėnai–Nasrėnai–Skaudaliai–Kal-
nalis (naujas dviračiųpėsčiųjų kelias iki Imbarės piliakalnio)–Salantai–Gargždelė

Apžiūrėję Kretingos lankytinas vietas, galite rinktis ir antrąjį maršrutą. Jis pirmiausia 
veda į Raguviškius, kurie yra įsikūrę vaizdingame Minijos slėnyje. Nuo ten netoli Bud-
riai, o iš jų ramiu keliu ranka pasiekiami Abakai. Ten stovi Abakų lurdas. Jį 1921 m. įren-
gė K. Navirauskas, atsidėkodamas už tai, jog gyvas grįžo iš Pirmojo pasaulinio karo. Prie 
grotos ir koplyčios trykšta gydomosiomis savybėmis garsus šaltinis.

Abakai įkurti šalia Kartenos. O ši garsėja Kartenos piliakalniu. Jei tikėtume legen-
domis, šį piliakalnį supylė užsispyrę žemaičiai, kariavę su švedais ir rusais. Remiantis 
archeologiniais tyrinėjimais, ant Kartenos piliakalnio pilį VIII–IX amžiuje pastatė ne že-
maičiai, o kuršiai. Tie, kas užlipa į piliakalnį, yra apdovanojami nuostabiu Kartenos 
apylinkių peizažu.

Iš Kartenos kelias veda į Kūlupėnus, garsėjančius braškėmis, o vėliau išnyra Nasrėnai 
su Vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejumi. Jame yra išsaugota XVIII a. klėtis. 
Ten įrengta etnografinė ekspozicija – šeimininkės svirnelis, mergos kamara, rakandų 
kamara, grūdinė. O užsukus į sodybos namą, galima susipažinti ir su paties M. Valan-
čiaus gyvenimu. Muziejuje vyksta ir žemaitiškų tekstų skaitymas, klojimo teatras, čia 
galima pamatyti jei ne vienintelę, tai vieną pirmųjų skulptūrų Lietuvoje, skirtą bulvei. 

Pro muziejų vingiuojantis kelias rodo kryptį pro vaizdinguosius Skaudalius, iš ten bū-
tina nuvažiuoti į Kalnalį. Nedideliame kaime yra Šv. Lauryno bažnyčia, kurioje buvo 
pakrikštytas M. Valančius, ir apžvalgos bokštas. Nuo Kalnalio yra įrengtas dviračių–
pėsčiųjų kelias iki Imbarės piliakalnio. Ant jo X–XIII amžiuje stovėjusi kuršių pilis buvo 
Keklio žemės administracinis ir ūkinis centras. Kaip piliakalnis galėjo atrodyti, kai ant jo 
stovėjo pastatai, galima pamatyti Kretingos muziejuje. Imbarės pilis buvo tokia svarbi, 
kad net konkuravo su Apuolės pilimi, o pilies papėdės gyvenvietėje aptikta gatvių sis-
tema leidžia daryti prielaidą, jog viduramžiai Imbarė turėjo miesto bruožų.

Nuo piliakalnio galima važiuoti Salantų link. Čia būtina aplankyti Salantų bažnyčią 
ir Salantų miesto arba kitaip – dvaro parką. Iš dvaro rūmų belikę tik rūsiai, užtat 
XIX amžiuje įkurtas parkas sprogsta visu grožiu. Romantikus sužavės vingiuojantys 
takeliai ir medžių paunksmėse pastatyti suoleliai, o gamtos gerbėjai gali ir nesulaikyti 
nuostabos šūksnių. Mat parke auga pats storiausias kaštonas Lietuvoje. Jo kamieno 
apimtis yra beveik 5 metrai. Užsukę į parką šviesiais vasaros vakarais pamatys ore 
nardančius šikšnosparnius. Dvaro parkas – jų namai.
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