
2 dienos, apie 88 km

Keliaujame asfaltuotais pajūrio dviračių ta-
kais iš Klaipėdos per Girulių girią ir Pajūrio 
regioninį parką iki Palangos – Šventosios ir 
grįžtame atgal tuo pačiu maršrutu.
Lankytini objektai: Pajūrio regioninis par-
kas (Olandų kepurė – 24 m aukščio pajūrio 
skardis, Karklės žvejų kaimas, Plazės ežeras, 
senoji Nemirsetos gelbėjimo stotis), Palangos 

botanikos parkas su F. Tiškevičiaus rūmuose 
įsikūrusiu Gintaro muziejumi, Šv. Marijos baž-
nyčia, lurdas ir Birutės kalnas, rekonstruota 
J. Basanavičiaus pėsčiųjų gatvė su tiltu į jūrą 
Palangoje, „beždžionių“ tiltas per Šventosios 
upę, įspūdinga 4 m aukščio skulptūra „Žvejo 
dukros“ ir Žemaičių alka – Šventosios pajūrio 
kopose atstatyta pagoniška žemaičių švent-
vietė su paleoastronomine observatorija. 
Nakvynė Palangoje arba Šventojoje (1 naktis).

KLAIPĖDA–PALANGA–ŠVENTOJI–PALANGA–KLAIPĖDA

INFORMACIJA

Keliones dviračiais po Lietuvos pajūrį organizuoja ir visą 
paslaugų paketą (dviračių nuoma, dviračių ir bagažo per-
vežimas, nakvynė, maitinimas, gidas) teikia šios turizmo 
agentūros Klaipėdoje:
• „Liturimex kelionių tarnyba“, Liepų g. 21 / J. Karoso g. 6, 

tel. (8~46) 31 06 08, el. paštas klaipeda@liturimex.lt, 
www.liturimex.lt;

• „Krantas Travel“, Teatro a. 5, tel. (8~46) 39 51 11, 
el. paštas travel@krantas.lt, www.krantas.lt;

• „Dorlita“, Tomo g. 10A–1, tel. (8~46) 41 13 46, el. paštas 
dorlita@tinklai.net.

Kokybiškų turistinių dviračių ir inventoriaus nuoma 
Klaipėdoje bei jų pristatymo / paėmimo paslaugos visame 
Lietuvos pajūryje: 
• VšĮ „Du ratai“, tel. (8~614) 18 695, faks. (8~46) 49 29 26, 

el. paštas 2ratai@dviratis.lt, www.bicycle.lt.

Turistinės paslaugos, kurias galima užsakyti tiesiogiai 
arba per turizmo agentūras, ir apytikslės jų kainos:
• dviračio nuoma – 25–30 Lt už parą;
• nakvynė kempinge – apie 10 Lt / asmeniui ir 10 Lt 

už palapinę, svečių namuose, kaimo turizmo sodybo-
je – apie 30–50 Lt / asmeniui, ekonominės klasės 
viešbutyje – 50–90 Lt / asmeniui, vidutinės klasės viešbu-
tyje (2*–3*) – apie 70–170 Lt / asmeniui, aukštos klasės 
viešbutyje (4*–5*) – 150–250 Lt / asmeniui ir daugiau;

• pusryčiai – apie 15 Lt / asmeniui, pietūs arba vakarienė 
restorane – 25–40 Lt / asmeniui;

• gidas arba kelionės vadovas – 200–250 Lt už parą;
• pajūrio muziejai – 2–5 Lt / asmeniui.

Informacija apie Pajūrio dviračių trasą ir specializuotas pa-
slaugas dviratininkams (dviračių parduotuves ir taisyklas, 
dviračių nuomą, žemėlapius ir leidinius, „BaltiCCycle“ žygius):
Virtualiajame dviračių infor-
macijos centre „BaltiCCycle“, 
www.dviratis.lt ir www.bicycle.lt, 
el. paštas dvirinfo@dviratis.lt.

Susiplanuoti kelionę ir keliauti savarankiškai Pajūrio dviračių 
trasa padės 3 kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių) išleistas 
išsamus kelionių vadovas su dviračių trasos žemėlapiu (mas-
telis 1:50 000).
Norėdami gauti išsamesnės turistinės informacijos ir Pajūrio 
dviračių trasos kelionių vadovą, kreipkitės į šiuos turizmo 
informacijos ir lankytojų centrus Pajūrio regione:

Klaipėdoje
• Turgaus g. 7, tel. (8~46) 41 21 86, faks. (8~46) 41 21 85, 

Minijos g. 119 („Baltpark“ vešbutis), tel. (8~46) 38 08 03, 
el. paštas tic@klaipedainfo.lt, www.klaipedainfo.lt.

• Smiltynės g. 11, tel. (8~46) 40 22 56, faks. 
(8~46) 40 22 57, el. paštas info@nerija.lt, www.nerija.lt;

Neringoje
• Nida, Taikos g. 4, tel. (8~469) 52 345, faks. (8~469) 52 015, 

el. paštas info@visitneringa.lt, www.visitneringa.com;
• Nida, Naglių g. 8, tel. / faks. (8~469) 51 256, 

el. paštas kinfo@takas.lt, www.nerija.lt;
• Juodkrantė, L. Rėzos g. 54, tel. / faks. (8~469) 53 490, 

el. paštas juodkrante@neringa.lt, www.visitneringa.com.

Palangoje
• Kretingos g. 1, tel. (8~460) 48 811, faks. (8~460) 48 822, 

el. paštas info@palangatic.lt, www.palangatic.lt.

Šilutės mieste ir rajone
• Lietuvininkų g. 10 / Parko g. 2, tel. (8~441) 77 795, 

faks. (8~441) 77 785, el. paštas info@siluteinfo.lt, 
www.siluteinfo.lt.

• Pakalnės g. 40A, Rusnė, tel.: (8~441) 61 685, 58 154.

Gargžduose (Klaipėdos rajonas)
• Klaipėdos g. 15, tel. / faks. (8~46) 47 34 16, 

el. paštas tourgargzdai@delfi.lt, www.klaipedos-r.lt.

Kretingoje
• Vilniaus g. 20, tel. (8~445) 77 612, 

faks. (8~445) 53 505, el. paštas tickretinga@takas.lt.

PALANGOS MARŠRUTAS
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3 dienos, iš viso apie 55 km arba 110 km

Iš Klaipėdos į Nidą važiuojame dviračiais, o 
grįždami renkamės iš trijų variantų: 
a) dviračiais maršrutu Nida–Preila–

Pervalka–Juodkrantė–Klaipėda (apie 
55 km);

b) laivu į Šturmų uostą arba Minijos 
(Mingės) kaimą kitame Kuršių marių 
krante ir dviračiais į Klaipėdą per Ventę–
Kintus–Priekulę (apie 55 km);

c) laivu iš Nidos į Klaipėdą užsukant į 
Juodkrantę (4,5 val.).

Lankytini objektai Kuršių nerijoje: mėlynosios 
vėliavos statusą turintys švariausi Lietuvoje 
paplūdimiai, Jūrų muziejus ir delfinariumas
Smiltynėje, Raganų kalnas ir kormoranų bei 

pilkųjų garnių kolonija prie Juodkrantės, pa-
žintinis takas į mirusias kopas netoli Pervalkos, 
Nidos senamiestis su etnografinėmis žvejų so-
dybomis, Parnidžio kopa, Tomo Mano namas-
muziejus, Mizgirio gintaro galerija-muziejus, 
Nidos liuteronų bažnyčia ir senosios kuršių 
kapinaitės ir kt.

Lankytini objektai Pamaryje: Ventės rago 
ornitologinė stotis ir XIX a. švyturys, Minijos 
(Mingės) kaimas – Lietuvos Venecija, 
I. Simonaitytės memorialinis muziejus 
Priekulėje.

Grįžtant iš Nidos a) ir c) maršrutais, nakvoti 
galite Juodkrantėje (1 naktis) ir Nidoje (1 naktis 
arba 2 naktys), o grįžtant b) maršrutu – Nidoje 
(1 naktis) ir Ventėje arba Kintuose (1 naktis).

INFORMACIJA

Keliones dviračiais po Lietuvos pajūrį organizuoja ir visą 
paslaugų paketą (dviračių nuoma, dviračių ir bagažo per-
vežimas, nakvynė, maitinimas, gidas) teikia šios turizmo 
agentūros Klaipėdoje:
• „Liturimex kelionių tarnyba“, Liepų g. 21 / J. Karoso g. 6, 

tel. (8~46) 31 06 08, el. paštas klaipeda@liturimex.lt, 
www.liturimex.lt;

• „Krantas Travel“, Teatro a. 5, tel. (8~46) 39 51 11, 
el. paštas travel@krantas.lt, www.krantas.lt;

• „Dorlita“, Tomo g. 10A–1, tel. (8~46) 41 13 46, el. paštas 
dorlita@tinklai.net.

Kokybiškų turistinių dviračių ir inventoriaus nuoma 
Klaipėdoje bei jų pristatymo / paėmimo paslaugos visame 
Lietuvos pajūryje: 
• VšĮ „Du ratai“, tel. (8~614) 18 695, 

faks. (8~46) 49 29 26, el. paštas 2ratai@dviratis.lt, 
www.bicycle.lt.

Turistinės paslaugos, kurias galima užsakyti tiesiogiai 
arba per turizmo agentūras, ir apytikslės jų kainos:
• dviračio nuoma – apie 25–30 Lt / para;
• persikėlimas laivu iš Nidos į Nemuno deltą arba atvirkš-

čiai – apie 50 Lt / asmeniui, Klaipėda–Nida – 25 Lt / 
asmeniui, apie 300–400 Lt už laivelį iki 8–10 dviratinin-
kų, apie 600–1000 Lt už laivą iki 25–30 dviratininkų;

• keltas į Smiltynę Klaipėdoje – 1,5 Lt / asmeniui, dviratis – 
nemokamai;

• nakvynė kempinge – apie 10 Lt / asmeniui ir 10 Lt 
už palapinę, svečių namuose, kaimo turizmo sodybo-
je – apie 30–50 Lt / asmeniui, ekonominės klasės 
viešbutyje – 50–90 Lt / asmeniui, vidutinės klasės viešbu-
tyje (2*–3*) – apie 70–170 Lt / asmeniui, aukštos klasės 
viešbutyje (4*–5*) – 150–250 Lt / asmeniui ir daugiau.

Pastaba: Nakvynės kainos Kuršių nerijoje liepos–rugpjūčio 
mėnesiais pakyla dvigubai palyginus su ne sezono kai-
nomis.

• pusryčiai – apie 15 Lt / asmeniui, pietūs arba vakarienė 
restorane – apie 25–40 Lt / asmeniui;

• gidas, kelionės vadovas – apie 200–250 Lt / para;
• muziejai pajūryje – 2–5 Lt / asmeniui.

Informacija apie Pajūrio dviračių trasą ir specializuotas pa-
slaugas dviratininkams (dviračių parduotuves ir taisyklas, 
dviračių nuomą, žemėlapius ir leidinius, „BaltiCCycle“ žygius):
Virtualiajame dviračių infor-
macijos centre „BaltiCCycle“, 
www.dviratis.lt ir www.bicycle.lt, 
el. paštas dvirinfo@dviratis.lt.

Susiplanuoti kelionę ir keliauti savarankiškai Pajūrio dviračių 
trasa padės 3 kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių) išleistas 
išsamus kelionių vadovas su dviračių trasos žemėlapiu (mas-
telis 1:50 000).
Norėdami gauti išsamesnės turistinės informacijos ir Pajūrio 
dviračių trasos kelionių vadovą, kreipkitės į šiuos turizmo 
informacijos ir lankytojų centrus Pajūrio regione:

Klaipėdoje
• Turgaus g. 7, tel. (8~46) 41 21 86, faks. (8~46) 41 21 85, 

Minijos g. 119 („Baltpark“ vešbutis), tel. (8~46) 38 08 03, 
el. paštas tic@klaipedainfo.lt, www.klaipedainfo.lt.

• Smiltynės g. 11, tel. (8~46) 40 22 56, faks. 
(8~46) 40 22 57, el. paštas info@nerija.lt, www.nerija.lt;

Neringoje
• Nida, Taikos g. 4, tel. (8~469) 52 345, faks. (8~469) 52 015, 

el. paštas info@visitneringa.lt, www.visitneringa.com;
• Nida, Naglių g. 8, tel. / faks. (8~469) 51 256, 

el. paštas kinfo@takas.lt, www.nerija.lt;
• Juodkrantė, L. Rėzos g. 54, tel. / faks. (8~469) 53 490, 

el. paštas juodkrante@neringa.lt, www.visitneringa.com.

Palangoje
• Kretingos g. 1, tel. (8~460) 48 811, faks. (8~460) 48 822, 

el. paštas info@palangatic.lt, www.palangatic.lt.

Šilutės mieste ir rajone
• Lietuvininkų g. 10 / Parko g. 2, tel. (8~441) 77 795, 

faks. (8~441) 77 785, el. paštas info@siluteinfo.lt, 
www.siluteinfo.lt.

• Pakalnės g. 40A, Rusnė, tel.: (8~441) 61 685, 58 154.

Gargžduose (Klaipėdos rajonas)
• Klaipėdos g. 15, tel. / faks. (8~46) 47 34 16, 

el. paštas tourgargzdai@delfi.lt, www.klaipedos-r.lt.

Kretingoje
• Vilniaus g. 20, tel. (8~445) 77 612, 

faks. (8~445) 53 505, el. paštas tickretinga@takas.lt.

KLAIPĖDA–JUODKRANTĖ–PERVALKA–PREILA–NIDA–KLAIPĖDA

KURŠIŲ NERIJOS MARŠRUTAS
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5 arba 7 dienos, iš viso apie 215 km

Tipinė kelionės dviračiais programa (5 dienų – 
vietiniams pajūrio gyventojams, 7 dienų – turis-
tams iš kitų miestų):
1 diena: Klaipėda.
Atvykstame į Klaipėdą, išbandome dviračius ir 
pasiruošiame kelionei. 
Nakvynė Klaipėdoje.
2 / 1 diena: Klaipėda–Palanga–Klaipėda (apie 
55 km).
Dviračiais važiuojame į Palangą ir atgal per 
Girulių mišką bei Pajūrio regioninį parką naujai 
įrengtais ir rekonstruotais dviračių takais su 
asfalto danga.
Lankytini objektai: Olandų kepurė – 24 m 
aukščio pajūrio skardis, Karklės žvejų kaimas, 
Plazės ežeras, Palangos botanikos parkas 
su Gintaro muziejumi, lurdu ir Birutės kalnu, 
Šv. Marijos bažnyčia, J. Basanavičiaus pėsčiųjų 
gatvė su tiltu į jūrą ir kt. 
Nakvynė Klaipėdoje.

3 / 2 diena: Klaipėda–Šernai–Priekulė–
Dreverna–Svencelė–Kintai–Ventė (apie 55 km).
Keliaujame dviračiais keliu per Pamario pievas 
ir žvejų gyvenvietes ir kaimus. 
Lankytini objektai: I. Simonaitytės memoriali-
nis muziejus Priekulėje, Ventės rago ornitologi-
nė stotis ir XIX a. švyturys.
Nakvynė Ventėje.
4 / 3 diena: Ventė–Kintai–Šilutė–Rusnė–
Uostadvaris–Nida (apie 50 km).
Važiuojame keliu per pavasario potvynių už-
liejamas pievas ir Aukštumalos pelkes. Laivu 
persikeliame į Nidą. 
Lankytini objektai: Aukštumalos pelkės pažin-
tinis gamtos takas, Šilutės senamiestis, etnog-
rafinė žvejo sodyba Rusnėje, polderių muziejus
ir XIX a. švyturys Uostadvaryje.
Nakvynė Nidoje.
5 / 4 diena: Nida.
Poilsio diena, skirta maudynėms jūroje ir susi-
pažinimui su Nidos kurortu.
Lankytini objektai: Parnidžio kopa ir saulės 
laikrodžio liekanos, bažnyčia ir senosios kuršių 
kapinaitės, muziejai – etnografinė žvejo sody-
ba, Mizgirio gintaro galerija ir žymaus vokiečių 
filosofo bei rašytojo Tomo Mano namas.
Antroji nakvynė Nidoje.
6 / 5 diena: Preila–Pervalka–Juodkrantė–
Klaipėda.
Dviračiais grįžtame į Klaipėdą asfaltuotu dviračių 
taku (apie 55 km, iš kurių apie 16 km atkarpą nuo 
Juodkrantės planuojama išasfaltuoti  2006 m.).
Lankytini objektai: Raganų kalnas ir kormoranų 
bei pilkųjų garnių kolonija prie Juodkrantės, pa-
žintinis takas į mirusias kopas netoli Pervalkos.
Nakvynė Klaipėdoje.
7 diena: Grįžimas iš Klaipėdos namo.

INFORMACIJA

Keliones dviračiais po Lietuvos pajūrį organizuoja ir visą 
paslaugų paketą (dviračių nuoma, dviračių ir bagažo per-
vežimas, nakvynė, maitinimas, gidas) teikia šios turizmo 
agentūros Klaipėdoje:
• „Liturimex kelionių tarnyba“, Liepų g. 21 / J. Karoso g. 6, 

tel. (8~46) 31 06 08, el. paštas klaipeda@liturimex.lt, 
www.liturimex.lt;

• „Krantas Travel“, Teatro a. 5, tel. (8~46) 39 51 11, 
el. paštas travel@krantas.lt, www.krantas.lt;

• „Dorlita“, Tomo g. 10A–1, tel. (8~46) 41 13 46, 
el. paštas dorlita@tinklai.net.

Kokybiškų turistinių dviračių ir inventoriaus nuoma 
Klaipėdoje bei jų pristatymo / paėmimo paslaugos visame 
Lietuvos pajūryje: 
• VšĮ „Du ratai“, tel. (8~614) 18 695, 

faks. (8~46) 49 29 26, el. paštas 2ratai@dviratis.lt, 
www.bicycle.lt.

Turistinės paslaugos, kurias galima užsakyti tiesiogiai 
arba per turizmo agentūras, ir apytikslės jų kainos:
• dviračio nuoma – apie 25–30 Lt / para;
• persikėlimas laivu iš Nidos į Nemuno deltą arba atvirkš-

čiai – apie 50 Lt / asmeniui, apie 300–400 Lt už laivelį 
iki 8–10 dviratininkų, apie 600–1000 Lt už laivą apie 
25–30 dviratininkų;

• keltas į Smiltynę Klaipėdoje – 1,5 Lt / asmeniui, dvira-
tis – nemokamai;

• nakvynė kempinge – apie 10 Lt / asmeniui ir 10 Lt 
už palapinę, svečių namuose, kaimo turizmo sodybo-
je – apie 30–50 Lt / asmeniui, ekonominės klasės 
viešbutyje – 50–90 Lt / asmeniui, vidutinės klasės viešbu-
tyje (2*–3*) – apie 70–170 Lt asmeniui, aukštos klasės 
viešbutyje (4*–5*) – 150–250 Lt / asmeniui ir daugiau;

Pastaba: Nakvynės kainos Kuršių nerijoje liepos–rugpjūčio 
mėnesiais pakyla dvigubai palyginus su ne sezono kai-
nomis.

• pusryčiai – apie 15 Lt / asmeniui, pietūs arba vakarienė 
restorane – apie 25–40 Lt / asmeniui;

• gidas / kelionės vadovas – apie 200–250 Lt / para;
• muziejai pajūryje – 2–5 Lt / asmeniui.

Informacija apie Pajūrio dviračių trasą ir specializuotas pa-
slaugas dviratininkams (dviračių parduotuves ir taisyklas, 
dviračių nuomą, žemėlapius ir leidinius, „BaltiCCycle“ žygius):
Virtualiajame dviračių infor-
macijos centre „BaltiCCycle“, 
www.dviratis.lt ir www.bicycle.lt, 
el. paštas dvirinfo@dviratis.lt.

Susiplanuoti kelionę ir keliauti savarankiškai Pajūrio dviračių 
trasa padės 3 kalbomis (lietuvių, anglų, vokiečių) išleistas 
išsamus kelionių vadovas su dviračių trasos žemėlapiu (mas-
telis 1:50 000).
Norėdami gauti išsamesnės turistinės informacijos ir Pajūrio 
dviračių trasos kelionių vadovą, kreipkitės į šiuos turizmo 
informacijos ir lankytojų centrus Pajūrio regione:

Klaipėdoje
• Turgaus g. 7, tel. (8~46) 41 21 86, faks. (8~46) 41 21 85, 

Minijos g. 119 („Baltpark“ vešbutis), tel. (8~46) 38 08 03, 
el. paštas tic@klaipedainfo.lt, www.klaipedainfo.lt.

• Smiltynės g. 11, tel. (8~46) 40 22 56, faks. 
(8~46) 40 22 57, el. paštas info@nerija.lt, www.nerija.lt;

Neringoje
• Nida, Taikos g. 4, tel. (8~469) 52 345, faks. (8~469) 52 015, 

el. paštas info@visitneringa.lt, www.visitneringa.com;
• Nida, Naglių g. 8, tel. / faks. (8~469) 51 256, 

el. paštas kinfo@takas.lt, www.nerija.lt;
• Juodkrantė, L. Rėzos g. 54, tel. / faks. (8~469) 53 490, 

el. paštas juodkrante@neringa.lt, www.visitneringa.com.

Palangoje
• Kretingos g. 1, tel. (8~460) 48 811, faks. (8~460) 48 822, 

el. paštas info@palangatic.lt, www.palangatic.lt.

Šilutės mieste ir rajone
• Lietuvininkų g. 10 / Parko g. 2, tel. (8~441) 77 795, 

faks. (8~441) 77 785, el. paštas info@siluteinfo.lt, 
www.siluteinfo.lt.

• Pakalnės g. 40A, Rusnė, tel.: (8~441) 61 685, 58 154.

Gargžduose (Klaipėdos rajonas)
• Klaipėdos g. 15, tel./faks. (8~46) 47 34 16, 

el. paštas tourgargzdai@delfi.lt, www.klaipedos-r.lt.

Kretingoje
• Vilniaus g. 20, tel. (8~445) 77 612, 

faks. (8~445) 53 505, el. paštas tickretinga@takas.lt.

KLAIPĖDA–PALANGA–KLAIPĖDA–PRIEKULĖ–KINTAI–VENTĖ–
ŠILUTĖ–RUSNĖ–NIDA–JUODKRANTĖ–KLAIPĖDA

TREJŲ VANDENŲ KRAŠTO MARŠRUTAS


