Panemune link Kuršių marių
Programa
1 DIENA
Ryte pajudame link Kauno. Atvykstame į Raudondvarį - jaukų Lietuvos miestelį, įsikūrusį Nemuno
ir Nevėžio upių santakoje. Apsuptas nuostabios gamtos, išsaugojo ir garbingą XVII a. pradžios
Lietuvos renesanso architektūros paminklą - Raudondvario pilies dvarą. Rūmai, kartu su parko
teritorijoje išsidėsčiusiais dviem oficinų pastatais, oranžerija, arklidėmis ir ledaine, sudaro vientisą
dvaro ansamblį. Be kita ko užsuksime į Veliuoną, laikomą viena iš seniausių Lietuvos gyvenviečių.
Pasak istorinių šaltinių, Veliuonoje lankėsi, kovojo ir mirė Lietuvos kunigaikštis Gediminas, todėl ir
mes aplankysime jo kapą. Kiek toliau Raudonės miestelis, garsėjantis ne tik geografinė vieta, bet
ir Raudonės pilis. Pilyje dabar įrengta Raudonės pagrindinė mokykla, tačiau galėsime pakilti į
pilies bokštą iš kurio atsiveria stulbinantis apylinkių vaizdas. Šalia yra senasis Raudonės parkas,
pradėtas veisti dar XVI a. pabaigoje, garsėjantis legendomis apipintu gamtiniu paminklu - Gedimino
ąžuolu. Judame link Panemunės. Čia ant aukšto Nemuno kranto įsitaisiusi Panemunės pilis puošia
visą gyvenvietę. Pagal skirtingas tradicijas dar vadinama Vytėnų arba Gelgaudų pilimi. Minima jau
nuo XVI a., ne kartą rekonstruota ir perstatyta, šiandien renesanso stiliaus rezidencinė pilis
įtraukta į Lietuvos architektūros paminklų sąrašą. Greta pilies vis dar išlikęs senas, bet jau
sulaukėjąs, parkas, stebinantis savo puikiais kaskadiniais tvenkiniais. Ir štai mes jau Šilutės rajone savitame krašte, išsaugojusiame Didžiosios ir Mažosios Lietuvos etninių regionų kultūrą. Toliau
keliaujame į Mingės ( Minijos ) kaimą vadinamąją "Lietuviškąja Venecija", įsikūrusį ant Nemuno
upės kranto. Nei vienas nepasigailėjo čia apsilankęs ir nori grįžti vėl ir vėl. Nakvynė sodyboje.
2 DIENA
Ryte pasiplaukiojimas laivu Nemuno delta ir Kuršių mariomis, kurio metu galėsite užsisakyti
gardžios, kapitono išvirtos žuvienės. Vykstame į Ventės ragą - tikrą rojaus kampelį gamtos
mylėtojams. Tai labiausiai į vakarus nutolęs Šilutės rajono taškas, būtent čia driekiasi Baltijos jūros
paukščių migracijos kelias. Aplankome neseniai rekonstruota ir dar didesniems paukščių srautams
pritaikytą žiedavimo stotį, apžiūrime ornitologijos muziejuje įkurtą paukščių migracijos
ekspoziciją. Geležiniais laiptais, išdailintais ketaus ornamentais, įkopsime į jau šimtą metų
veikiantį švyturį. Vėliau aplankome Rusnę, seniausią Lietuvos kurortinį miestelį, įsikūrusį Nemuno
deltoje. Vienintelis kelias patektį į salą : tiltas per Atmatos upę. Kelionę užbaigiame Švėkšnoje, kur
aplankome gotikinio stiliaus raudonų plytų bažnyčią. Senasis Švėkšnos dvaro sodybos kompleksas,
turi nenuginčijamą architektūrinę, istorinę, urbanistinę, kultūrinę vertę, šalia įkurtas vienas iš
gražiausių ir geriausiai tvarkomų Žemaitijos parkų. Pasisėmę teigiamų emocijų keliaujame namų
link.

