Pažintis su vandeninguoju Šilutės kraštu
Šilutės kraštas viliojantis ir kupinas staigmenų. Čia ne tik laukinė gamta – Kuršių marių
skalaujami krantai, šnarantys meldai, šėlstantys vėjai ir paukščiai, sukantys ratus aplink vandens
platybes. Čia pilni paslapčių dvarai Šilutėje ir Švėkšnoje, išdidžios bažnyčios miesteliuose,
trikampė medinė Degučiuose, akmeninė Katyčių miestelio pagrindinė aikštė su senovine
prekyviete, dailios kaimo turizmo sodybos, istoriniai piliakalniai ir gausūs žemdirbių ūkiai.
Šilutės veikloženklis – žuvis ir delta, nes Pamarys – žvejų aistros vieta. Čia populiariausia –
žuvienė, kurios virimas yra tradicija, apipinta meistriškumo paslapčių. Atvykę pirmąjį rugsėjo
savaitgalį, pateksite į Žuvienės virimo čempionatą Šilutės uoste, kurio pagrindinis tikslas – ne tik
pavaišinti svečius, bet ir pakovoti dėl Savivaldybės mero įsteigto prizo – Čempiono žiedo.
Paskutinį gegužės savaitgalį per Šilutės miesto šventę užsukite į Hugo Šojaus dvarą,
paskanaukite kafijos su vofeliais ir paklausykite pasakojimų apie čia praėjusį lietuvininkų
gyvenimą.
Senuoju prekybos keliu, užsukdami į Lietuvos Veneciją – Minijos kaimą, paplaukiokite po
Nemuno deltos upes ir Kuršių marias. Dabar čia siūloma rūkytos žuvies ir žuvienės, susipažįstama
su krašto istorija, tradicijomis ir paveldu. Ventės rago pusiasalyje aplankykite Tado Ivanausko
įkurtą ornitologinę stotį, kurioje žieduojami praskrendantys paukščiai, ir apžiūrėkite paukščių
muziejų. Atplaukę į Rusnę, susipažinkite su didžiausia Lietuvos sala, kurioje įsikūręs miestelis,
turintis seną istoriją, gilias žvejybos ir kulinarines tradicijas, keletą šiuolaikiškų prieplaukų, švyturį
bei kitus lankomus objektus. Rusnė – per amžius besigrumianti su potvyniais sala, į kurios
tyvuliuojančias pievas atskrenda tūkstančiai gulbių, o jos pritraukia norinčius pajusti ištikimybės
dvasią.
Vakarus siūlome praleisti jaukiose kaimo turizmo sodybose bei patiems išsivirti žuvienės.
Visi svečių norai išpildomi, jie gali pasijusti kaip namuose.
Norintys susipažinti su etnografine Mažąja Lietuva, kviečiami į žaismingą kelionę „Vėtrungių
kelias“. Tai galite padaryti automobiliu, dviračiu ir laivu.
Stebėkite paukščius! Nemuno deltos regioninis parkas – tai paukščių karalystė. Pavasario ir
rudens migracijos metu čia apsistoja gausybė sparnuočių. Per ekskursiją „Paukščių stebėjimas
Nemuno deltoje“ išvyskite nepakartojamą gamtos kraštovaizdį, susipažinkite iš arti su laukiniais
paukščiais ir žvėrimis, juos nufotografuokite.
Ekskursija „Potvynio apsupty“ kviečia pažinti Pamario kraštą keliaujant Nemuno deltos
etnologinio – kultūrinio palikimo keliu. Edukacijos metu sužinokite, kaip rūkoma žuvis, pamatykite
senovinį laivą – kurėną. Apsilankykite pas žolininką ir nendrių pjovėją, susipažinkite su Mažosios
Lietuvos kulinarinio paveldo patiekalais.
Atvėrus Klaipėdos krašto buvusio dvarininko Hugo Šojaus namų duris, jums bus pristatyta
edukacija „Dvi kultūros Rytų Prūsijos dvare“, teks kirsti kaizerinės Vokietijos ir carinės Rusijos
(Žemaitijos) sieną, pereiti muitinės kontrolės postą, užpildyti gabenamų per sieną prekių
deklaracijos kortelę. Dvare Jūsų lauks praeities gyvenimas.
Kintų Vydūno kultūros centre kviečiame pabūti kūrėjais, pasigaminti vėtrungę ar sagę bei
kitokį suvenyrą iš vario ir emalės. Jus sudomins rašytojo Vydūno filosofija.
Keliaukite pėsti Šilutės krašto pažintiniais takais, aplankykite Aukštumalos taką, esantį
vienoje didžiausių pelkių Lietuvoje, pamatykite ne tik 300 pelkinių ežerėlių, pasigrožėkite
aukštapelkės platybėmis, retais augalais, saugomais paukščiais, stirnų pulkeliais bei kitais gyvūnais.
Žingsniuodami beveik 2 km ilgio Tulkiaragės taku, esančiu Krokų Lankos ežero pašonėje, pajuskite
gamtos didybę. Šiose vietose pastebėtas perintis, globaliai nykstantis paukštis meldinė nendrinukė.
Dviračių mėgėjus suvilios maršrutai „Grafų Pliaterių takais“, „Pamario švyturio kelias“, kiti
Nemuno deltos keliai. Išsamiau apie Šilutės krašto turizmą galima susipažinti portale
www.siluteinfo.lt
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