
KELIONĖ BAIDARĖMIS PO PIETŲ BALTIJOS REGIONĄ
M A R š R u T A S :  L I E T u v A  –  š v E D I j A  –  v O K I E T I j A  –  L E N K I j A



INFORMACIJOS ŠALTINIAI
Paveldo klasė: [ C ] Kultūrinio paveldo subklasė 
[WH] : Sporto ir poilsio vietos bei veiklos

www.smiltynesjachtklubas.lt
irklakojis.lt/pramogos/isvyka-kanojomis-grobstas
visitneringa.com
www.klaipedainfo.lt

Pietų Baltijos regionas yra vienas iš neatrastų turizmo paveldo lobių Europoje. Šio regiono potencialas apima daugiau nei 1000 metų istoriją: nuo nuosta-
bių miestų ir pilių iki kerinčio kraštovaizdžio – jūros, paplūdimių, miškų bei kitų gamtos objektų.
Kretingos rajono savivaldybės administracija su partneriais iš Lenkijos, Vokietijos ir Švedijos įgyvendina 2014-2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradar-
biavimo per sieną programos finansuojamą projektą „Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“ (angl. 
Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area).

Projektą įgyvendina šie projekto partneriai: 
Pagrindinis projekto partneris Gdansko universitetas (Lenkija); Greifsvaldo universitetas (Vokietija); Kretingos rajono savivaldybės administracija (Lietu-
va); Plungės rajono savivaldybės administracija (Lietuva); Telšių rajono savivaldybės administracija (Lietuva); Leborko savivaldybė (Lenkija); Nacionalinis 
įmonių kultūros fondas (Lenkija); Vietinė turizmo organizacija „Ziemia Lęborska - Łeba“ (Lenkija); Vakarų Pomeranijos regionas (Lenkija); Šiaurės preky-
bos rūmai (Lenkija); Liaudies universitetas Kristanstade (Švedija).

Projekto veiklos – paveldo turizmo maršrutų identifikavimas ir jų suformavimas (duomenų rinkimas, analizė, apdorojimas), turizmo maršrutų publika-
vimas tinklalapyje ir kitose socialinėse prieigose, pritaikymas išmaniosioms aplikacijoms, dalyvavimas turizmo parodose ir mugėse, konsultacijų su 
turizmo verslo ir visuomenės atstovais organizavimas, bendradarbiavimo turizmo srityje plėtra tarp šalių partnerių, patirties pasikeitimas. Projekto metu 
planuojama sukurti 8 paveldo turizmo maršrutus. Kretingos rajono savivaldybės administracija yra atsakinga už baidarių maršrutą Pietų Baltijos regione. 

Daugiau informacijos apie šį projektą galite rasti interneto svetainėje southbaltic-tourist.eu

KRETINGA DISTRICT
MUNICIPALITY

PLUNGĖ DISTRICT
MUNICIPALITY

  LIETuvA

Pirma diena. Klaipėda – Nida – Klaipėda     
Kelionės pradžia Klaipėdoje. 9 val. prasideda kelionė autobusu į Nidą (trukmė: 1 val.), pakeliui aplan-
koma Juodkrantė (trukmė: 1,5 val.), kormoranų gyvenvietė (trukmė: 30 min.), mirusios kopos (trukmė: 
45 min.), Grobšto ragas Nidoje (trukmė: 1–3 val.). Autobusu grįžtame atgal į Smiltynę (trukmė: 1 val.).

Kelionė kanojomis „Grobštas“
Šios kelionės metu Jūs išvysite unikalią Kuršių nerijos gamtos kaitą. Išplaukę iš žaliosios Nidos, 
priartėsite prie geltonosios Parnidžio kopos. Vėliau aplankysite smėlėtą Parnidžio ragą, kurį kuršiai 
vadindavo Radziniu, ir atsidursite unikalaus grožio Grobšto įlankoje. Nuo čia iš marių atsiveria ne-
pakartojami vaizdai į vieną didžiausių Europoje vėjo suformuotų kopų – Sklandytojų kopą (53 m virš 
jūros lygio). Ši kopa yra Grobšto rezervate, kuriame vaikščioti griežtai draudžiama, todėl šį gamtos 
stebuklą iš arčiau galima pamatyti tik prisiyrus kanoja.
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Antra diena. Klaipėda – Kretinga – Žibininkai „Atostogų parkas“ 
    

Kelionė nuo Klaipėdos iki Kretingos, aplankant Kretingos muziejų ir Japonišką sodą. Atvykimas į 
„Atostogų parką“ ir įsikūrimas mediniuose nameliuose. 
Kretingos muziejuje su Žiemos sodu galima susipažinti su dvaro istorija, dvarų kultūrą reprezentuo-
jančiais meno kūriniais, archeologijos vertybėmis. Žiemos sode visais metų laikais žaliuoja ir žydi 

egzotiški įvairių kraštų augalai. 
20 kilometrų atstumu nuo Kretingos įsikūręs 16 hektarų išskir-
tinis, bei didžiausias visoje Europoje Japoniškas sodas, turintis 
tūkstančio bonsų medžių kolekciją, akmenų sodą, sakuras ir 
tvenkinius.
Kelionė į Karteną po pietų. 28 km. Trukmė – 30 min.
Maršrutas baidarėms nuo Aleksandravo iki Raguviškių Minijos 
upe. Maršruto ilgis – 20 km. Trukmė – 4 val. 
Galite pasirinkti vieną iš kelių maršrutų pas paslaugų tiekėją 
„Minijos baidarės“. 
Sugrįžimas į „Atostogų parką“. 
Žibininkuose Jūs taip pat galite paskanauti lietuviškų „Rados 
virtuvės“ patiekalų ir čia gaminamos giros pramogų komplekse 
„HBH“. Vasaros sezono laikotarpiu išbandyti aktyvias pramogas 
kviečia šalia įsikūręs „BOOM parkas“ ir „313 cable park“.

Pirmos dienos pasirinkimas. Išvyka kanojomis „Mirusios 
kopos“, Pervalka – Mirusios kopos (Naglių gamtos rezervatas) – 
juodkrantė (14 km). Trukmė apie 5,5 val.
Tai yra ypatingas vandens maršrutas, nes dauguma jo išsitęsia palei Naglių gamtos rezervatą, kuria-
me draudžiama vaikščioti. Kelionę pradėsite plaukdami šalia senojo Pervalkos švyturio. Tada api-
plauksite Žirgų ragą ir, apsupti nuostabių Mirusių kopų vaizdų, pasieksite Naglių gamtos rezervatą, 
kuriame sustosite papietauti. Kiek vėliau keliausite išilgai Drimzako įlankos ir, aplenkę Avies kulno 
ragą, išvysite vieną didžiausių Europoje pilkųjų garnių ir kormoranų koloniją: čia peri per 3000 porų 
šių žuviaėdžių paukščių. Žygis baigiasi ties Juodkrante. Kupini naujų įspūdžių Nidą pasieksite auto-
busu.

www.smiltynesjachtklubas.lt
irklakojis.lt/pramogos/zygis-kanojomis-mirusios-
kopos
visitneringa.com
www.klaipedainfo.lt

www.kretingosmuziejus.lt
japangarden.lt
www.atostoguparkas.lt
www.salanturp.lt/files/741/Minijos%20schema-
zemelapis.jpg 
www.baidare.com 
www.minijosbaidares.lt/lt/marsrutai
www.baidareskartenoje.lt
www.hbh.lt/hbh-palanga
www.boompark.lt
vandenlentes.lt/313-cable-park
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Antros dienos pasirinkimas. Žibininkai „Atostogų parkas“ –  
Plungė – Plateliai – Žibininkai  
Rytinė kelionė į Platelius. Sustojimas Plungėje (trukmė – 30 min.). 
Jūs galite plaukti jachta Platelių ežere arba dviračių takais apvažinėti apylinkes. 
Apsilankymas Šaltojo karo muziejuje (trukmė – 1 val. 30 min.) 
Išvyka kanojomis Platelių ežere (trukmė – 4 val.) 
Sugrįžimas į „Atostogų parką“ (trukmė – 1 val. 10 min.)

Išvyka kanojomis „Krištoliniai vandenys“ Platelių ežere
Atraskite nepakartojamą didžiausio ir giliausio Žemaitijos ežero, kuris išsiskiria įspūdingomis gam-
tos, kultūros ir kraštovaizdžio vertybėmis, grožį. Padėsime Jums susipažinti su šiais krištolo skaidru-
mo vandenimis, kad galėtumėte visiškai atsipalaiduoti ir pasimėgauti nuostabiais reginiais – visa 
tai mes vadiname „Wet Wet Experience“ – nuotaikingų laisvalaikio patirčių ir gurmaniškos iškylos 
deriniu. 
Šis maršrutas leis pamatyti puikiai pažįstamą Platelių ežero salyną, bet unikaliu, smagiu ir įsiminti-
nu būdu. Žinome, kaip sukurti tinkamą aplinką nepamirštamiems nuotykiams, mėgaujantis lėtai ir 
neskubant.
www.visitplunge.lt/plunges-tic
zemaitijosnp.lt/ekspozicijos
www.wetweim.com/crystal.php

Kelionė keltu į švediją
Turite atvykti į Centrinį Klaipėdos terminalą. Naktį DFDS keltu kelsitės 
iš Klaipėdos į Karlshamną. Kelionės trukmė – 12 val.

www.dfdsseaways.lt

  švEDIJA

Trečia diena. Karlshamnas. Įdomybės ir veiklos      
Diena Karlshamno mieste. Pirmiausia derėtų aplankyti Karlshamno mokslo centrą „Kreativum“, kuris 
pritraukia įvairaus amžiaus žmones ir yra ypatingai tinkamas šeimoms. Šiame centre visi – ir maži, 
ir dideli – puikiai praleidžia laiką išbandydami įvairius išradimus, kurių yra daugiau nei 100. Reko-
menduojama aplankyti tropinį centrą, kuriame gyvena daug rūšių gyvūnų iš 5 žemynų. Apsilankymas 
trunka apie 1,5–2 valandas.
Karlshamne verta išbandyti dar vieną pramogą – susipažinti su nepaprastu Pietų Švedijos salynu. Tai 
galima padaryti dviem būdais – jei esate su vaikais, mes rekomenduojame nuplaukti į artimiausią 
salą paprasta valtimi. Jei jūs mėgstate amerikietiškų kalnelių pojūtį, siūlome išsinuomoti greitąją 
„Unika Upplevelser“ jachtą kartu su kapitonu, plaukti palei pačius nuostabiausius salyno pakraščius 
ir per 1 valandą išlėkti į atvirą jūrą.

b4.boka-blekinge.se/sv/se-gora/a584120/entrebil-
jett-till-kreativum/detaljer 
www.karlshamn.se/VisitKarlshamn/Turistcenter/
Om-turistcenter/ 
exotiskvarld.se
www.unikaupplevelser.se
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Trečios dienos pasirinkimas. Apsilankymas Karlskronoje
Šis miestas sudarytas iš 33 salų. Karlskrona yra Švedijos baroko miestas, turintis vienintelę Švedijoje 
išlikusią jūrų laivyno bazę ir Švedijos pakrančių apsaugos tarnybos būstinę. Miesto pagrindinė aikštė 
yra antra pagal dydį Europoje, po Raudonosios aikštės Maskvoje. Senoji laivų statykla, patys seniausi 
laivybos pastatai ir trys bažnyčios, Troso salos yra įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo vietovių sąrašą. 
Jūs galite aplankyti Laivybos muziejų, Blekinge muziejų, pakeliauti po salyną ar užsiimti kitomis vei-
klomis pėsčiomis ar važiuojant dviračiu. Visos salos yra pasiekiamos laivu, kuris dažnai išplaukia 
nuo Laivybos muziejaus. „Amiralitetsparken“ parke gamtos mylėtojai gali pasidžiaugti Pietų Švedijos 
flora ir fauna. Taip pat su visa šeima galite apsilankyti teminiame „Boda-Borg“ pramogų parke. Ten 
kompiuteriniai žaidimai atrodo lyg realybėje. 
Viena galingiausių tvirtovių Drottningskärs Kastell ypač pritraukia turistus. Ši pilis buvo skirta apsau-
goti miestą, todėl net dabar galima pamatyti Švedijos armijos artilerijos kolekciją.

Persikėlimas į Näsum miestą
Kelionė iš Karlshamno į Näsum prasideda vaka-
re. 30 km. Trukmė – 40 min. 
Nakvynė „Humegarden“ jaunimo hostelyje arba 
„Barnakalla“ hostelyje.

www.barnakalla.se
www.humletorkan.com

www.visitkarlskrona.se/en
b2.boka-blekinge.se/en/to-do/a438026/blekinge-
museum/showdetails?filter=c%3D22047
b2.boka-blekinge.se/en/to-do/a440124/marinmu-
seum/showdetails
www.bodaborg.com
www.kastellet.net

Ketvirta diena. Išvyka kanojomis su nakvyne Humletork mieste  

Tobulas nuotykis kelionių kanojomis ieškotojui Holjeån ir Ivösjön miestuose. Be plaukimo baidarė-
mis, taip pat yra galimybė pasivaikščioti po vienu iš daugelio šios vietovės gamtinių takelių. Patogus 
apgyvendinimas nakvynės namuose, įrengtuose prie vienintelės vietos Švedijoje, kur džiovinami apy-
niai. Hosteliai tinkami poroms, draugams, šeimoms ir grupėms, norinčioms kuo daugiau susipažinti 
su gamta ir jos apylinkėmis.

wetlandi.se/paket
wetlandi.se/wp-content/uploads/2018/04/Kanot-Humletork-EN.pdf 
www.bromolla.se/globalassets/uppleva-och-gora/turism-och-fritid/lederna/holjealeden.pdf
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Ketvirtos–penktos dienos pasirinkimas. Gyvenkite kaip 
Robinzonas Kruzas  
Pabėkite nuo kasdienio streso ir pabandykite gyventi laukinėje gamtoje taip, kaip gyveno Robinzonas 
Kruzas saloje, apsuptoje Skonės regiono didžiausio ežero. Nuotykis su kanojomis, skirtas poroms, 
šeimoms ir grupėms. 
wetlandi.se/paket
wetlandi.se/wp-content/uploads/2018/03/Robinson-Crusoe-EN.pdf

šešta diena. Treleborgas      
Kelionė iš Imelno į Treleborgą (150 km, 2 val.) ir po to kelionė į Vokietiją.

Penkta diena. Išvyka kanojomis į Imelną ir piknikas gamtoje. 
  

Kelionė nuo Näsum miesto į Imelną. 22 km. Trukmė –26 min.
Organizuojami aktyvūs žaidimai komandoms gamtoje. Pietų laikas. Antroje dienos pusėje – 20–30 
min. išvyka baidarėmis iki nuostabios vietos piknikui gamtoje.

immelnskanotcenter.se/paket/f-retaget.html
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  vOKIETIJA

Septinta diena. Rostokas    
Kelionė į Vokietiją, Rostoką. 
Persikėlimas iš Treleborgo į Rostoką. 5 išplaukimai per dieną. Trukmė – 6 val. 
Alternatyvus persikėlimas iš Treleborgo į Zasnicą. 14 išplaukimų per dieną. Trukmė – 4 val. 15 min.
Diena Rostoke. Aplankysite: Varnemiundės paplūdimį, Rostoko miesto sieną. Apgyvendinimas mies-
te.

www.ttline.com/en/passengers/tickets-and-prices/
rostock---trelleborg/
www.directferries.com/trelleborg_rostock_ferry.htm
www.rostock.de/urlaub-freizeit.html

Aštunta diena. Greifsvaldas    
Kelionė į Greifsvaldą. 107 km. Trukmė – 1 val. 30 min.
Popietė Greifsvalde. Pasivaikščiojimas po senamiestį, apsilankymas Uosto muziejuje. Naktis Greifs-
valde.

www.greifswald.info
www.museumshafen-greifswald.de
www.tierpark-greifswald.de/ueber-den-tierpark.html
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Devinta diena. Plaukimas baidarėmis varnovo upe    
Kelionė į gamtinį užmiestį Ekhofe. 135 km. Trukmė – 1 val. 30 min.
Plaukimas baidarėmis Varnovo upėje nuo Ekhofo iki Bützow ežero. 20 km. Trukmė – apie 5 val. Apsis-
tojimas kempinge arba grįžimas į Greifsvaldą.

www.naturdorf-eickhof.de/weg-zu-uns
www.kanu-warnow.de/index.html 
www.kanu-warnow.de/pdf/kanu-warnow.pdf 
kanu-camping-warnow.de

  LENKIJA

Dešimta diena. Kelionė baidarėmis Persantės upe ir apsilankymas 
Kolobžego mieste     
Kelionė į Lenkiją, Kolobžegą. 191 km. Trukmė – 3 val. 50 min.
Persantės upės vandenyse gyvena retų ar nykstančių žuvų rūšių, tai patraukli vieta žvejams. Persan-
tės upė – ornitologų rojus. Čia galite pamatyti daugybę rūšių paukščių, kaip antai: gervių, gulbių, 
garnių, gandrų, taip pat plėšriųjų paukščių, pvz., suopių, vanagų. Aplinkiniuose miškuose galite 
sutikti šernų, elnių, stirnų. Tai taip pat yra kelių šimtų metų ąžuolų ir gražiai žydinčio Pomeranijos 
sausmedžio buveinė. Plaukimas baidarėmis Persantės upe (157 km) yra įvairaus pobūdžio. Kai kurie 
etapai yra nesunkūs, kai kurie yra tarpiniai, tačiau yra ir labai sunkių etapų. Paskutinis etapas, kurį 
mes siūlome šios kelionės metu (20 km), yra lengvas ir baigiasi Kołobžege. Tai kurortinis miestas, 
turintis įdomią per 1000 metų istoriją.

klimatycznykolobrzeg.pl/247-kolobrzeg-szlak-ka-
jakowy-po-rzece-parsecie
parseta.org.pl/index.php?id=2638
klimatycznykolobrzeg.pl/en
www.PomorzeZachodnie.travel/en
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vienuolikta diena. Persikėlimas į nacionalinį Tucholsko šilo parką  
    

Kelionė į nacionalinį Tucholsko šilo parką. 219 km. Pietausite nukeliavę į turizmo sodybą užmiestyje 
prie ežero.

Plaukimas baidarėmis Brdos upe ir apsilankymas nacionaliniame 
Tucholsko šilo parke      
Apsilankymas nacionaliniame Tucholsko šilo parke (trukmė – 2 val.). 
Rekomenduojame išsinuomoti dviratį: parke įrengti geri dviračių takai, aplinkui vyrauja graži gamta. 
Šalia yra Choinicės miestas, kurį galima aplankyti. 
Pakotulsko – Sąpolno. 24 km. Trukmė – 5–6 val. 
Grįžimas į turistinę sodyba užmiestyje.

www.swornegaciekwatery.pl/o-nas
www.pnbt.com.pl

www.agrokajaki.pl
www.pnbt.com.pl
www.miastochojnice.pl
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Dvyliktos dienos pasirinkimas. Slovinų nacionalinis parkas  
  

Kelionė ryte į Slovinų nacionalinį parką. 152 
km. Trukmė – 2 val. 50 min.
Apsilankymas Slovinų nacionaliniame parke: 
1. Judančios kopos, gamtiniai takeliai, rake-
tų paleidimo komplekso muziejus, galimybė 
važinėtis dviračiu, meleksais, turistiniu tauki-
niu, kelionė laivu Lebo ežere ir t.t. 
2. Turas su gidu iš PTTK (Lenkijos turizmo ir 
kraštotyros draugijos), apgyvendinimas pili-
grimų namuose.

slowinskipn.pl/pl
www.re-create.pl
www.lotzl.lebork.pl



Parengė Kretingos rajono savivaldybės administracija.
Nuotraukų autoriai: A. Petrokienė (viršelio nuotrauka), projekto „Baltijos 
paveldo maršrutai. Paveldo turizmo infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos 
teritorijoje“ nuotraukų archyvas, „313 cable park“ nuotraukų archyvas, 
Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ nuotraukų archyvas, 
Kretingos rajono savivaldybės nuotraukų archyvas, V. Ščiavinskas. 
Žemėlapiai: maps.google.com, openstreetmap.org
Išleido UAB „V3 studija“, Kaunas, www.v3studija.lt
2021

Šis turistinis gidas parengtas įgyvendinant 2014-
2020 m. Interreg Pietų Baltijos bendradarbiavi-
mo per sieną programos finansuojamą projektą 
„Baltijos paveldo maršrutai. Paveldo turizmo 
infrastruktūros plėtra Pietų Baltijos teritorijoje“. 
Už šio gido turinį atsako Kretingos rajono savi-
valdybės administracija ir jokiomis aplinkybėmis 
negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Są-
jungos nuomonę.


