Kuršių nerija
Programa
1 DIENA
Ryte išvykstame link Žemaitijos. Atvykę į Klaipėdą, pasivaikščiojame po miesto senamiestį. Iš kitų
Lietuvos senamiesčių jis išsiskiria savo kompaktiškumu, vokiškos ir skandinaviškos architektūros
įtaka. Čia matoma puiki fachverko architektūrinio stiliaus, skulptūrų bei žalumos harmonija.
Pasigrožėsime Teatro aikšte, žavinga „Taravos Anikės“ skulptūra, Arkos paminklu ir kitais
išskirtiniais miesto akcentais. Po ekskursijos keltu keliamės į Smiltynę, pradedame pažintį
su Kuršių Nerija. Tai unikali šalies vieta, pusiasalis įtrauktas į UNESCO Pasaulio gamtos paveldo
sąrašą kaip vienas gražiausių ir unikaliausių Europos kraštovaizdžių. Pirmiausiai
stabtelsime Juodkrantėje, kuri užburia puikiai sutvarkyta ir išpuošta Kuršmarių krantine,
atstatytomis stilingomis senosiomis vilomis, soduose ir gėlynuose skendinčiais žvejų namais.
Kopsime į Raganų kalną - pasaulį, kuriame gyvena raganos, velniai, lietuviškos mistinės būtybės
bei Neringos krašto legendų herojai. Toliau vykstame pasigrožėti juodųjų garnių ir kormoranų
kolonijas. Pušyse ir eglėse įsikūrusios paukščių kolonijos yra didžiausios ir seniausios Lietuvoje,
žinomos dar nuo XIX amžiaus. Taip pat aplankysime Pilkasias arba Mirusias kopas Naglių
rezervate. Ilgiausios Lietuvos kopos taip vadinamos dėl vyraujančios augalijos spalvos. Kopos,
besidriekiančios tarp Pervalkos ir Juodkrantės, saugo vieną liūdniausių Kuršių nerijos kaimų
istorijų. Stulbinantis kopų peizažas yra vienas įspūdingiausių visos šalies kraštovaizdžio elementų,
niekada nepaliekantis abejingų. Pasiekiame Nidą ir įsikuriame nakvynei.
2 DIENA
Nida - didžiausia Kuršių nerijos gyvenvietė, kurią sergsti dvi aukštomis pušimis apaugusios kopos.
Viena jų - Urbo kalnas. Kalno pavadinimas kilęs nuo žodžio „urbas" (duobė, skylė), nes šios kopos
viršūnėje būta įdubos. Ant Urbo kalno puikuojasi senasis Nidos švyturys. Šiuo metu ant kalno
įrengta apžvalgos aikštelė. Parnidžio kopa - mėgstamiausia poilsiautojų lankymo vieta. Čia rasite
ir Saulės laikrodį – kalendorių. Kuršių nerija vienintelė vieta Lietuvoje, kur saulė leidžiasi ir teka
nuo vandens paviršiaus, todėl vaizdas iš čia tikrai stulbinantis. Nidos istorijoje atsispindi visos
Kuršių nerijos istorija. Aplankysime Etnografinę žvejo sodybą, įsikūrusią liaudies architektūros
paminklu pripažintame name, ant marių kranto. Sodybą sudaro kiemas, želdiniai, šulinys,
gyvenamieji ir ūkinis pastatai. Gyvenamajame name įrengta interjero ekspozicija su XIX – XX a.
sandūrai būdinga įranga, baldais, audiniais, namų apyvoka, darbo įrankiais, kurie supažindina su
nerijos žvejų kasdienybe. Toliau vykstame į Tomo Mano memorialinį muziejų. Muziejus įkurtas
name, kuriame rašytojas praleido kelias vasaras, eksponuojamos nuotraukos, knygos, dokumentų
kopijos,pasakojančios apie T. Manno gyvenimą ir kūrybą.
Pakvėpavę gaiviu pajūrio oru bei pasigrožėję išskirtiniais vaizdais keliaujame namo.

