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WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

Na piktogramach wskazano usługi świadczone w portach i w pobliżu. 

Zawarte w wydaniu mapy i schematy mają charakter informacyjny i nie należałoby ich 
używać jako podstawę dla nawigacji. Dla nawigacji prosimy używać oficjalne potwier-
dzone mapy hydrograficzne. 

Nie gwarantujemy prawdziwości podanej w wydaniu informacji, dokładności map i sche-
matów. Przed udaniem się do portów prosimy o sprawdzenie niezbędnej informacji.

Wydanie sporządzono przy współpracy z Samorządem miasta Kłajpedy, Samorządem 
miasta Neringa, Samorządem rejonu Szyłokarczemskiego, UAB „Hortivita“, „Klaipėdos 
jachtklubas“, UAB „Klaipėdos pilies uostas“, Służbami Kapitana Portu Dyrekcji Państwowe-
go Portu Morskiego w Kłajpedzie, Przedsiębiorstwem Państwowym Dyrekcja Wewnętrz-
nych Dróg Wodnych (lit. VĮ Vidaus vandens kelių direkcija), Załogi Ochrony Wybrzeży 
Służby Ochrony Granicy Państwowej przyMinisterstwie Spraw Wewnętrznych Republiki 
Litewskiej, Stowarzyszenie w Świętej (lit. Šventosios turizmo asociacija), Służbą Ochrony 
Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Na okładce – Święto Morza w Kłajpedzie w 2017 r., w czasie którego odbyły się Regaty 
Dużych Statków Żaglowych.

Wydanie wydano przez Samorząd rejonu Kłajpedzkiego. Wydanie wydano w ramach re-
alizacji projektu „SOUTH COAST BALTIC - Ustanowienie trwałego transgranicznego zarzą-
dzania dla ruchu wodnego na podstawie sieci współpracy MARRIAGE“.

Więcej informacji o projekcie:
www.southcoastbaltic.eu 
www.project-marriage.eu 

Samorząd rejonu Kłajpedzkiego, Litwa, 2018





ŻEGLUGA W ZALEWIE KUROŃSKIM 

Kontrola statków rekreacyjnych, przybywających 
do Państwowego Portu Morskiego w Kłajpedzie 
(Morze Bałtyckie), odbywająca się w oparciu o Ko-
deks graniczny Schengen.
Regularne kontrole graniczne wobec rekreacyjnych 
jednostek pływających i przybywających nimi osób z 
UE lub państw członkowskich Schengen nie są stoso-
wane, jednak wybiórczo, uwzględniając czynnik ryzy-
ka, mogą kontrole graniczne odbywać się.  

Przepisy Kodeksu granicznego Schengen:
Osoby, przebywające na statkach rekreacyjnych, 
przybywających portów państwa członkowskiego 
(UE lub kraju należącego do strefy Schengen) lub 
udające się do takiego portu, przekraczające granicę 
nie są sprawdzane i mogą przybyć do portu, w któ-
rym nie ma przejścia granicznego. 
Jednak uwzględniając ocenę zagrożenia nielegalnej 
imigracji, szczególnie w wypadkach, gdy przy terenie 

odpowiedniego państwa członkowskiego znajduje 
się linia brzegu trzeciego kraju, odbywają się kontro-
le takich osób i (lub) inspekcja statków rekreacyjnych. 

Wobec rekreacyjnych jednostek pływających i 
przybywających nimi osób z krajów trzecich (nie z 
państw członkowskich UE lub krajów należących 
do strefy Schengen) są stosowane regularne kon-
trole graniczne.  

PRZEKROCZENIE GRANIC 
ZEWNĘTRZNYCH I WARUNKI 
PRZYBYCIA

Przekroczenie granic zewnętrznych
Granice zewnętrzne można przekraczać tylko na 
przejściach granicznych i w ustalonych godzinach ich 
pracy. Przekroczenie granicy na przejściach granicz-
nych, które nie są czynne przez całą dobę, wyraźnie 
wskazano godziny pracy.

Kontrola osób przy przekroczeniu granicy
Przekroczenie granic zewnętrznych sprawdzają funk-
cjonariusze służby granicznej. Może odbywać się kon-
trola środków transportu i rzeczy osób przekraczają-
cych granicę. W wypadku inspekcji mają zastosowanie 
krajowe akty prawne odpowiedniego państwa. 
Odbywa się minimalna kontrola wszystkich osób dążąc 
do ustalenia ich tożsamości na podstawie okazanych 
przez nie dokumentów. W zakresie takiej minimalnej 
kontroli szybko i bezpośrednio zostaje sprawdzona 
ważność dokumentu, pozwalającego prawnemu jego 
posiadaczowi na przekroczenie granicy, w odpowied-
nich wypadkach przy użyciu przyrządów technicznych 
i poszukując w odpowiednich bazach danych informa-
cji o kradzionych, bezprawnie przywłaszczonych, zagi-
nionych i nieważnych dokumentach, także kontrola w 
celu wykrycia oznak fałszowania lub podrabiania. 
Wspomniana w pierwszym akapicie minimalna kon-
trola najczęściej jest sprawowana wobec osób, które 
korzystają z prawa swobodnego przemieszczania się 
zgodnie z prawem unijnym.



PRZEKROCZENIE GRANICY REPUBLIKI 
LITEWSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ 
W PRZESTRZENI WODNEJ ZALEWU 
KUROŃSKIEGO 

Kierując się porozumieniem Republiki Litewskiej i 
Federacji Rosyjskiej „W sprawie żeglugi w Zalewie 
Kurońskim oraz po drogach wodnych Republiki 
Litewskiej i obwodu kaliningradzkiego Federacji 
Rosyjskiej“ i Trybem informowania instytucji Repu-
bliki Litewskiej i Federacji Rosyjskiej o planowanym 
przekroczeniu granicy państwowej w przestrzeni 
wodnej Zalewu Kurońskiego przez sportowe statki 
żaglowe i statki rekreacyjne granicę państwową w 
Zalewie Kurońskim mogą przekraczać tylko spor-
towe statki żaglowe i rekreacyjne z flagami państw 
porozumienia (LT i RU) w sezonie nawigacyjnym (od 
dn. 25 kwietnia do dn. 1 listopada) od godz. 09.00 
do godz. 21.00, na podstawie zawczasu złożonego  
wniosku.
Kierując się niniejszym porozumieniem i trybem, 
statki innych krajów nie mają prawnych możliwości 
przekroczenia granicy państwowej w Zalewie Kuroń-
skim. 
Ponieważ w porozumieniu nie wskazano, że przez 
granicę państwową w Zalewie Kurońskim statkami 
pod flagą stron porozumienia powinni płynąć tylko 
obywatele krajów porozumienia, dlatego na zare-
jestrowanych w Republice Litewskiej statkach granicę 
państwową mają prawo przekraczać obywatele in-
nych krajów (członkowie załogi lub pasażerowie), je-
żeli to jest zgodne z wewnętrznymi aktami prawny-
mi strony porozumienia (w tym wypadku Republiki 
Litewskiej).
Kapitan statku w ustalonym trybie do strony rosyj-
skiej i litewskiej kieruje wstępną informację o plano-
wanym przekroczeniu granicy państwowej w prze-
strzeni wodnej Zalewu Kurońskiego, wpłynięciu/
wypłynięciu do/z portu w Nidzie lub portu rzecznego 
„Rybaczyj“ nie później niż 36 godzin przed udaniem 
się, a 24 godziny przedtem kapitan planowanego 
statku kieruje konkretną informację.
Decyzja o przekroczeniu granicy państwowej w prze-
strzeni wodnej Zalewu Kurońskiego zostaje wydane 

nie później niż 8 godzin przed planowanym przepły-
wem. Kapitan statku zostaje poinformowany, jeżeli 
zostaje wydana negatywna decyzja.

DROGI WÓD WEWNĘTRZNYCH 
W ZALEWIE KUROŃSKIM I 
WPADAJĄCYCH DO NIEGO WÓD.

Poprzez Zalew Kuroński od Państwowego Portu 
Morskiego w Kłajpedzie do ujść rzeki Atmata, Nidy i 
granicy państwowej z Federacją Rosyjską prowadzą 
drogi o międzynarodowym znaczeniu (E 41, E 70), 
posiadające także status dróg wodnych o znaczeniu 
państwowym:

 » Droga E 41 Kowno–Kłajpeda. 65,3 km tej drogi 
prowadzą przez Zalew Kuroński (ujścia rzeki At-
mata–Nida–Kłajpeda).

 » Droga E70 Rotterdam–Kłajpeda. Poprzez Zalew 
Kuroński 4 km tej drogi prowadzi od granicy pań-
stwowej do Nidy. Dalej do Państwowego Portu 
Morskiego w Kłajpedzie droga jest zbieżna z dro-
gą E 41 (39,1 km). Przez Zalew Kuroński także pro-
wadzą wewnętrzne drogi wodne o lokalnym zna-
czeniu: Ventė–Dreverna, Dreverna–Juodkrantė.

 » Droga E 60 Gibraltar–Archangielsk. Prowadzą 
przez wody wybrzeża Morza Bałtyckiego. 

Inne wewnętrzne drogi wodne o znaczeniu pań-
stwowym i lokalnym, które łączą się z Zalewem 
Kurońskim:  
Atmata, Minia, Kanał Króla Wilhelma, Dreverna, Šyša, 
Skirvytė.
Popularne w żegludze i inne wody, które nie są 
wewnętrznymi drogami wodnymi:  
Pakalnė, Krokų Lanka, Purvalankis, Upaitė, Vytinis i in. 
Poruszanie się regulują warunki ochrony środowiska.

W Zalewie Kurońskim może być rozwijana mię-
dzynarodowa, regionalna i lokalna żegluga.
Międzynarodowa – przez pasażerską przystań w Ni-
dzie i Port Wód Wewnętrznych w Nidzie, po dokonaniu 



REJS WYCIECZKOWY ZALEWEM 
KUROŃSKIM

Trasa: Kłajpedzki port zamkowy –Smiltynė klub 
jachtowy – Port jachtowy w Nidzie – Minia przystań 
jachtowa – Przystań Rusnė – Port małych statków w 
Szyłokarczmie (lit.Šilutė) – Port Uostadvaris – Port 
małych statków w Drevernie – Kłajpedzki port zam-
kowy.
To wyjątkowa trasa wodna, łącząca aż siedem por-
tów i trzy przystanie. Podczas rejsu wycieczkowe-
go Państwo odwiedzicie unikalne miejscowości 
kraju pomorskiego, będziecie podziwiać naturalną 
przyrodę, poznacie historię, tradycje, zwyczaje że-
glugi kraju. Podczas rejsz wycieczkowego Państwo 
będziecie mieli wspaniałą możliwość odwiedzić 
wpisaną na listę obiektów dziedzictwa świato-
wego UNESCO Mierzeję Kurońską, zachwycać się 
wspaniałą przyrodą Delty Niemna. Po wypłynięciu 

w ustalonym trybie procedur granicznych i celnych, 
przez Zalew Kuroński można dotrzeć do Federacji Ro-
syjskiej (Obwód Kaliningradzki);
Regionalna – Kłajpeda, Nida–Jurbork, Kowno
Lokalna – płynąc do Nidy, Juodkrantė, Kłajpedy, Dre-
verny, Uostadvaris, Rusnė, Šilutė, Mingė i in.

W Zalewie Kurońskim wszystkie wewnętrzne drogi 
wodne o znaczeniu międzynarodowym i państwo-
wym w okresie nawigacyjnym od kwietnia do listo-
pada (konkretny okres ustala zarządzający drogą –  
Przedsiębiorstwo Państwowe Dyrekcja Wewnętrz-
nych Dróg Wodnych (lit.VĮ Vidaus vandens kelių 
direkcija) i publikuje tę informację na swojej stronie 
internetowej – www.vvkd.lt, vvkd@vvkd.lt. Na stronie 
internetowej są publikowane dane o głębokościach 
oraz inna korzystna informacja) są oznaczone boja-
mi, głębokość w kanale żaglowym – 1,5 m, szerokość 
kanału żaglowego – 50 m.
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Republika Litewska

ze starego Kłajpedzkiego portu zamkowego od-
wiedzicie Smiltynė, gdzie znajduje się Litewskie 
Muzeum Morskie. Tu można przejść się przezro-
czystym tunelem, urządzonym pod akwarium z 
jesiotrami, poczujecie się niby pod wodą! Będąc 
w Juodkrantė należy skorzystać z okazji i przejść 
się po luksusowej dzielnicy will w Juodkrantė lub 
odwiedzić słynną Górę Wiedźm, wstąpić do Re-
zerwatu Przyrody Nagliai. Podczas rejsu wyciecz-
kowego Państwo odwiedzicie i perłę Mierzei Ku-
rońskiej - Nidę. Drugi brzeg Zalewu Kurońskiego 
zachwyci naturalną roślinnością, unikalną historią 
Małej Litwy. Państwo odwiedzicie zwaną litewską 
Wenecją wieś Minia, jedyną wyspę Litwy – Rusnė, 
słynącą wiosennymi potopami Szyłokarczmę (lit. 
Šilutė) oraz starą rybacką wieś, wspominaną na-
wet od 1253 r., Drevernę. Kraj pomorski słynie z 
unikalnej zupy rybnej oraz potraw z ryb, dlatego 
nie zapomnijcie ich skosztować podczas rejsu wy-
cieczkowego po Zalewie Kurońskim.  
Zalecamy po przybyciu do Zalewu Kurońskiego 
zamówić usługi w Klastrze Turystyki Pomorskiej. 
To jest stowarzyszenie łączące 20 podmiotów 
świadczących usługi turystyczne. Klaster Turysty-
ki Pomorskiej zaprasza do unikalnego kraju tu-
rystów i miłośników łowienia ryb na Litwie, któ-
ry ma rozwinięte rozrywki rekreacyjne i wodne.  
Tu można rozkoszować się nie tylko romantycznym 
wypoczynkiem, wartościami kultury pomorskiej, 
rozrywkowym pływaniem, możliwością złowienia 
ryby lub skosztowania potraw z ryb, lecz i ekstre-
malnymi doświadczeniami uśmierzając latawce 
kitesurfingowe, żaglując oraz uczestnicząc w pro-
gramach edukacyjnych, imprezach kulturowych. 

Więcej informacji: www.pamarioklasteris.lt. 

Płynąc tą trasą nie zapomnijcie Państwo zasięgnąć 
szczegółowych informacji o warunkach żeglugi, 
głębokościach w Zalewie Kurońskim. W niektórych 
miejscach Zalewu Kurońskiego głębokości nie na-
dają się dla jacht morskich.
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Kłajpedzki port  
zamkowy

55°42‘24.4“N 21°07‘44.8“E

Ul. Priešpilio 9, Kłajpeda, LT-91240

Vilius Bartusevičius
Kapitan Kłajpedzkiego portu 
zamkowego 
Tel. +370 650 20450 
vilius@ports.lt
www.yacht.lt

O PORCIE

Kłajpedzki port zamkowy - to port małych statków i 
jacht w ujściu rzeki Danė, na terenie grodziska Kłape-
dy. Port zamkowy może przyjmować statki rekreacyj-
ne i jachty. Port świadczy wszystkie niezbędne usłu-
gi: ochrona przez 24 godziny, dostarczenie energii 
elektrycznej i słodkiej wody, Internet, dostawa paliwa 
bezpośrednio na statek na podstawie zamówienia, 
drobne remonty.
W ostatnich latach w porcie na stałe przebywało 
około 200 jacht. Teren dookoła portu jest jednym z 
najczęściej odwiedzanych miejsc – każdego lata ten 
teren staje się centrum imprez miasta portowego.

CZĘSTO ODWIEDZANE MIEJSCA

Kłajpeda jest położona w miejscu gdzie graniczy Za-
toka Kurońska i Morze Bałtyckie, w nizinie pomor-
skiej przy ujść rzeki Danė. Dla Starówko Kłajpedy jest 
charakterystyczna ogromna ilość elementów archi-
tektury niemieckiej oraz skandynawskiej. W okresie 
międzywojennym tę starówkę uważano za jedną z 
najpiękniejszych w Europie Północnej. Nie brakuje 
tu kawiarń, barów oraz klubów nocnych, latem stałe 
odbywają się koncerty, festiwale i inne imprezy roz-
rywkowe, czas wolny tu treściwie spędzą rodziny z 
dziećmi oraz miłośnicy spokojnego wypoczynku oraz 
kultury – w mieście portowym są muzea, teatry, parki.

Miejsca, które Państwo możecie odwiedzić w Kłaj-
pedzkim porcie zamkowym:

 » Północny pirs, Brama portowa. Ul. Smiltynės, 
Kłajpeda.

 » Regionalny Park Nadmorski. 
 » Dyrekcja Regionalnego Parku nadmorskiego. Ul. 

Placio 54, wieś Karklės, rejon kłajpedzki.
 » Promem można przenieść się do Narodowe-

go Parku Mierzei Kurońskiej (Smiltynė–Nida).  
AB „Smiltynės perkėla“, informacja o promach na 
stronie internetowej: www.keltas.lt.

Więcej informacji – www.klaipedainfo.lt. 

Danė

Zalew Kuroński
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WYJAZDY CZARTEROWE

 » Statek „Forelle“. UAB „Dondra“.  
Tel. +370 679 61886. 

 » Statek „Venus S“. UAB „Laivas venus“.  
Tel. +370 644 11155.

 » Statki „Sea horse“, „Vyga“ i „Sealine“. UAB „Eveda“.  
Tel. +370 670 22946.

 » Statki „Sinatra“ i „Admiral“.  
Tel. +370 601 18168.

 » Statki „Matas“.  
Tel. +370 685 41398.

 » Statki „Vasara“, „Delfinas“, „Brizo“, „Lagūna“ i 
„Romastė“. Stowarzyszenie właścicieli małych 
statków w Kłajpedzie „Pajūrio laivai“.  
Tel. +370 686 73232.

 » UAB „Solarfarm“.  
Tel. +370 698 34089.

 » Statek rybacki „Trollis“.  
Tel. +370 612 61204.

 » Kutery rybackie „Eiga-1“, „Eiga-2“.  
UAB „Aisės gidai“.  
Tel. +370 682 15620.

 » Wypożyczalnia jacht, statki „Marinis“, „Pietvis“ i 
„Vakarynė“. UAB „Go Sail“.  
Tel. +370 693 33999.

 » Wypożyczalnia jacht, statki „Minx“, „La mont“.  
Tel. +370 640 20301.

 » Wypożyczalnia jachty „Baltas“. UAB „Savas“.  
Tel. +370 698 31225.

55° 41.847 N 21° 07.250 E

Ul. Smiltynės 25, Kłajpeda, 
LT- 93100

Karolis Dobrovolskas
dyrektor Smiltynė klubu  

jachtowego
Tel. +370 616 72167

Telefon dyżurnego portu  
+370 626 42000

karolis@smiltynesjachtklubas.lt
www.smiltynesjachtklubas.lt

Smiltynė klub jachtowy

O PORCIE

W porcie Smiltynė klubu jachtowego przez cały rok 
są przyjmowane i przechowywane jachty i kutry 
różnych rozmiarów. W dwóch całkowicie zrekon-
struowanych basenach – 65 miejsc cumowania stat-
ków od 3 do 15 metrów. Głębokość basenów od 2,5 
do 3,5 m. Duży głębokość wejścia do portu, która 
sięga 3,8 m. Nie ma żadnych ograniczeń dla wyso-
kości maszt jachty. Świadczymy wszystkie niezbęd-
ne usługi – jest punkt poboru przez statki energii 
elektrycznej i wody, punkt wypompowania paliwa 
i oleju, pochylnia oraz urządzenia do podnoszenia 
i opuszczania do wody. Teren portu jest chroniony 
przez całą dobę, a doświadczeni pracownicy poma-
gają w rozstrzygnięciu wszystkich ważnych kwestii. 
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Zalew Kuroński
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Na przystani są toalety, prysznice, pralnia, suszarka, 
przestrzenny parking samochodowy. Teren i dostęp 
do niego są monitorowane przez całą dobę. Organi-
zujemy rekreacyjne i rybackie wyjazdy na jachtach 
oraz statkach.
3*PLUS Hotel Smiltynė klub jachtowy – to niby osob-
ny „świat” Zalewu Kurońskiego na piaskowej taśmie 
pomiędzy dwoma wodami. Rano Państwo obudzi 
lekki niby dzwoneczki dźwięk lin jachtowych oraz 
gwar budzącego się na drugim brzegu miasta. Dzień 
spędzicie Państwo pomiędzy morzem, słońcem i pia-
skiem wydm, a wieczorem na Państwa będzie czekała 
romantyczna kolacja na brzegu zalewu pod blaskiem 
księżyca lub rozrywki w Kłajpedzie: teatry, koncerty, 
bary i restauracje.

CZĘSTO ODWIEDZANE MIEJSCA

Smiltynė – to część Portu Kłajpedzkiego, położona w 
Parku narodowym Zatoki Kurońskiej, na drugim brze-
gu Mierzei Kurońskiej niż pozostałe terytorium mia-
sta Kłajpedy. Smiltynė z centrum Kłajpedy łączy Mię-
dzynarodowa Przeprawa Morska Smiltynė. Jak i cały 
Narodowy Park Mierzei Kurońskiej, Smiltynė zdobią 
piękne lasy (las Smiltynė i Nerynga), a na brzegu 
rozciągają się wydmy z delikatnego, białego piasku 
i plaże. Tu na stałe mieszka około stu mieszkańców, 
jednak Smiltynė w każdej porze roku odwiedzają tu-
ryści, wczasowicze i miłośnicy przyrody.

Miejsca, które Państwo możecie odwiedzić w Smil-
tynė klubie jachtowym:

 » Smiltynė plaża błękitnej flagi.
 » Smiltynė bunkry. 
 » Litewskie Muzeum morskie. Ul. Smiltynės 3, Kłaj-

peda, LT-93100.
 » Delfinarium. Ul. Smiltynės 3, Kłajpeda LT-93100.
 » Etnograficzna Zagroda Rybacka. Ul. Smiltynės 12, 

Kłjapeda LT-93100.

 » Ekspozycja statków weteranów. Ul. Smiltynės 43, 
Kłajpeda LT-93100.

WYJAZDY CZARTEROWE

 » Smiltynė klub jachtowy świadczy usługi pływa-
nia na statkach i kutrach, organizuje świątecz-
ne dla firm, kilkudniowe rejsy wycieczkowe w 
Zatoce Kurońskiej i Morzu Bałtyckim. W spra-
wie szczegółowej informacji zwracać się pod  
tel. +370 616 72167.
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Nerynga

55°18‘08.4“N 21°00‘30.3“E

Ul. Naglių 14, Nida, Samorząd 
Neryńgski, LT-93123

Tel. + 370 687 37500
VHF kanał 12, sygnał wywoławczy - 

NIDOS UOSTAS
E-mail karolis.atkocaitis@nerkom.lt

Facebook – Nidos jachtų uostas

Port jachtowy w Nidzie

O PORCIE

Port jachtowy w Nidzie jest położony na Mierzei 
Kurońskiej przy granicy z Obwodem Kaliningradz-
kim (Rosja). Port w Nidzie posiada dwie przystanie: 
południową (na południe od terminalu promów), 
przeznaczoną dla statków pasażerskich, i północną, 
przeznaczoną dla statków rybackich. Port jachtowy w 
Nidzie mieści około 120 statków. Jednocześnie port 
może zmieścić 40–60 jacht. Port przyjmuje żeglarzy 
także z innych państw – są punkty kontroli paszpor-
towej i celnej. Tor wodny od Smiltynė do Nidy ozna-
czono znakami umownymi. Wejście do portu z toru 
wodnego Zatoki Kurońskiej - 256°. 

Autor fotografii – 
Paulius Armonavičius 
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CZĘSTO ODWIEDZANE MIEJSCA

Nerynga – unikalny kurort na pomorzu Litwy, wy-
różniający się swoistym krajobrazem kulturowym, 
pasujący do spokojnego wypoczynku i rekreacji, ak-
tywnego spędzenia wolnego w otoczeniu przyrody. 
O wyjątkowości kurortu Neryngi decyduje także to, 
że Mierzeja Kurońska jest wpisana na listę obiektów 
dziedzictwa światowego UNESCO ze względu na jed-
noczesną harmonię i walkę przyrody oraz człowie-
ka – walkę z falami i wydmami, które zasypują wsie, 
bezkresem i przestrzenią lasu, otwierającą horyzont, 
małymi wsiami rybackimi, które stały się popularny-
mi kurortami pomorza i skarbami bursztynu. 

Miejsca, które Państwo możecie odwiedzić w Porcie 
jachtowym w Nidzie:

 » Dyrekcja Narodowego Parku Mierzei Kurońskiej. 
Ul. Naglių 8, Nida. 

 » Etnograficzna zagroda rybacka w Nidzie. Ul. Na-
glių 4, Nida.

 » Wydma Parnidis z zegarem słonecznym i kalen-
darzem.

 » Latarnia na górze Urbo w Nidzie.
 » Muzeum Historyczne Mierzeji Kuruńskiej. Ul. Pa-

mario 53, Nida.
 » Muzeum pisarza Thomasa Manna. Ul. Skruzdynės 

17, Nida.
 » Starówka Nidy z autentycznym domem rybac-

kim, otwierającą się panoramą.
 » Podróżując brzegiem Zatoki Kurońskiej – ekspo-

zycja wiatrowskazów, która jest wyjątkowo cie-
kawym elementem historii tego kraju. 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.visit-
neringa.com 

WYJAZDY CZARTEROWE

 » Kuter „Aistis“. 20 miejsc. Statek „Austėja“. 70 
miejsc. Wycieczki poznawcze, turystyczne,  
rekreacyjne statkami po Mierzei Kurońskiej i  
Delcie Niemna dla grup i osób pojedynczych.  
Tel. +370 698 88815,  
E-mail: info@mariulaivai.lt,  
http://www.mariulaivai.lt.

 » Łódka żaglowa „Kuršis“, 12 miejsc.  
Tel. +370 686 65242.

 » Statek „Forelle“, 80 miejsc.  
Tel. +370 686 66600,  
E-mail: minge@erdves.lt.

 » Jacht „Autrimpas“, 12 vietų.  
Tel.: +370 611 65042, +370 696 06835,  
www.vipsailing.lt.

 » Szybkobieżny kuter „Freda“, 6 miejsc.  
Tel. +370 684 78707,  
E-mail: info@jovila.lt.

 » Jacht „Lana“, 50 miejsc.  
Tel. +370 682 58595,  
E-mail: jonasnikolicius@gmail.com.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.visit-
neringa.com/what-to-do/water-tourism 
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Rejon Šilutė

55°21250‘N 21°17081‘E

Tel. +370 655 37766  
E-mail: info@minija.com

www.minija.com

Minia przystań  
jachtowa

O PORCIE

Minia przystań jachtowa – jedyna w rejonie Šilutė, 
do której mogą wchodzić różne jachty. Głębokość w 
rzece Minia do wsi Mingė jest 2,4–3,0 m, to wystar-
czająca i zapewniona głębokość pod kilem. Poza tym, 
do części północnej wsi Mingės nie ma linii elektrycz-
nych oraz mostów. W górę rzeką Minia od wsi Mingė 
jachty już nie mogą przepłynąć, ponieważ 9 metrów 
nad wodą rzeczną jest linia prądu elektrycznego o 
wysokim napięciu.
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NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE MIEJSCA

Mingė – rybacka ulicówka w Samorządzie rejonu 
Szyłokarczemskiego, 7 km na południe od Kintów, w 
dolnej części rzeki Minia, w Parku Regionalnym Del-
ty Niemna. Jedyna wieś z jedną ulicą, gdzie ulicę za-
stępuje rzeka, jednak w pobliżu nie ma mostu przez 
rzekę – na drugą stronę można dostać się tylko łód-
ką lub rowerem wodnym. Dzięki niepowtarzalnemu 
krajobrazowi Mingė jeszcze jest nazywana „litewską 
Wenecją“. Tu można jeszcze obejrzeć pozostałości ar-
chitektury Małej Litwy i podziwiać niedotkniętą przez 
człowieka, wyjątkową przyrodę.

WYJAZDY CZARTEROWE

Proponowana trasa: rzeka Minia – wieś Minia – rzeka 
Upaitė upė – Kniaupo zatoka – Zatoka Kurońska – rze-
ka Atmata – Uostadvaris – jezioro Krokų lanka – rzeka 
Minia.

W Minia przystani jachtowej usługi transportu wod-
nego świadczy:

 » UAB „Jovila“.  
Tel. +37068478707,  
www.jovila.lt.

 » UAB „Mingės egzotika“.  
Tel. +370 686 66600,  
www.mingeskaimas.lt.

 » Zagroda Jonasa Bulavina.  
Tel. +370 685 33211,  
www.minges.lt.

Przystań Rusnė

O PORCIE

Chcąc dotrzeć do Przystani Rusnė, rzeką Atmata 
należy podnieść się w górę o 5,3 mili morskiej od 
Uostadvaris. W Rusnė można zatrzymać się przed 
mostem, głębokość przy brzegu - 1,6 m. Wysokość 
mostu od powierzchni wody – do 14 m. Chcąc płynąć 
Niemnem w górę w kierunku Jurborku lub Skirvyte, 
Pakalne należy uzyskać zezwolenie służb pogranicz-
nych lub ochrony środowiska.

55°297788‘N 21°359373‘E

Administracja przystani
Tel. +370 659 72979
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NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE MIEJSCA

Rusnė – jedna z najstarszych miejscowości w Delcie 
Niemna, założona w XV w. i jedyne litewskie mia-
steczko położone na wyspie, słynne urodą swojej 
przyrody, różnorodnością ptaków oraz wiosennymi 
potopami. 

Miejsca, które Państwo możecie odwiedzić w Przysta-
ni Rusnė:

 » Etnograficzna zagroda muzeum K. Banisa, ul. 
Skirvytėlės. 8, Rusnė.

 » Kościół ewangelicko-luterański (XIX w.) į wieża z 
XIV w., ul. Kušmarių 10, Rusnė.

 » Zagrody rybackie.
 » Stara poczta, ul. Nemuno 1, Rusnė.
 » Drewniany wiszący most nad rzeką Pakalnė.
 » Pomnik dla Mahatma Gandhi i jego towarzyszo-

wi Hermanowi Kalenbach, wychodźczy z Rusnė.

WYJAZDY CZARTEROWE

Proponowana trasa: rzeka Atmata – Uostadvaris – Za-
toka Kurońska – rzeka Rusnaitė – rzeka Pakalnė – rze-
ka Atmata.

W przystani Rusnė usługi transportu wodnego 
oświadczy:
 » „Svitkinų kaimo turizmo sodyba“.  

Tel. +370 688 85619.
 » UAB „Atmatos upė“.  

Tel. +370 698 79635.

55°340067‘N 21°552145‘E

Ul. Uosto 9, Szyłokarczma,  
LT- 99185

Tel. +370 640 56841
E-mail: uabkintai@gmail.lt

www.kintai.lt

O PORCIE

Port (Marina) jest położony 5 km w górę rzeką Šyša 
od jej ujścia w rzece Atmata. Port jest oddalony 13 km 
od Zatoki Kurońskiej. Z portu można dotrzeć do sie-
ci rzek Delty Niemna, Zatoki Kurońskiej i Morza Bał-
tyckiego. Głębokość Portu stanowi 2 m, a głębokość 
drogi wodnej rzeką Šyša – 1,5 m. W porcie małych 
statków w Szyłokarczmie jest około 100 miejsc dla 
małych statków, także jest pochylnia przeznaczona 
do podnoszenia i opuszczania statków.

Port małych statków w 
Šilutė
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NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE MIEJSCA

Po przybyciu do Portu małych statków w Szyłokarcz-
mie (lit. Šilutė) można obejrzeć miejscowości Szy-
łokarczma, Žibai, Verdainė i Cintjoniškės, gdzie naj-
wyraźniej widoczne sprawiające wrażenie odblaski 
wschodniopruskiej architektury, dużo starożytnych, 
ozdobnych budynków: służba pożarowa, szkoła po-
czątkowa, dworzec kolei wąskotorowej (zwanej wą-
skotorówką) i in. 

Miejsca, które Państwo możecie obejrzeć w Porcie 
małych statków w Szyłokarczmie:

 » Historyczny plac starego targu przy rzece Šyša. 
Šilokarčema.

 » Zespół Dworu Hugo Šojusa. Ul. Lietuvininkų 4, 
Šilutė.

 » Kościół Luterański z fragmentami biblijnymi 
przedstawionymi na freskach wewnątrz. Ul. Lie-
tuvininkų 21, Šilutė.

WYJAZDY CZARTEROWE

Proponowana trasa: rzeka Šyša – rzeka Atmata – 
Uostadvaris – rzeka Upaitė – Kniaupo zatoka – Zatoka 
Kurońska – Przylądek Ventė – Zatoka Kurońska – rze-
ka Atmata – rzeka Šyša.

W porcie małych statków w Szyłokarczmie (lit. Šilutė) 
usługi transportu wodnego świadczy:
 » UAB „Kintai“.  

Tel. +370 441 47339,  
www.kintai.lt.

 » UAB „Arenijaus servisas“.  
Tel. +370 690 99969,  
www.arenijausservisas.lt.

55°2060’N 21°1760’E 

Tel. +370 37 322844
E-mail: vandenskeliai@is.lt

www.vvkd.lt

Port Uostadvaris

O PORCIE

Port jest położony w Samorządzie rejonu Szyłokar-
czemskiego, na wyspie Rusnė, na lewym brzegu rzeki 
Atmata, 5 km na północny zachód od Rusnė. Trafia na 
teren Regionalnego Parku Delty Niemna. Wejście do 
Portu Uostadvaris jest dość skomplikowane ze wzglę-
du na stale zasypywane piaskiem ujść portu. Zaleca 
się wpływać do Portu Uostadvaris od środka rzeki At-
mata, przytrzymując się wschodniego brzegu wejścia. 
Głębokość ze strony wschodniej: 1,6 –1,8 m, cumowa-
nie jest możliwe u podnóża wzgórza latarni do brzegu 
pirsu. Uostadvaris to resortowy port. Operator portu 
– Państwowa Dyrekcja Dróg Wód Wewnętrznych, więc 
należy uzyskać zezwolenie na postój w porcie.
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Rejon Kłajpedzki

NAJCZĘŚCIEJ ODWIEDZANE MIEJSCA

Uostadvaris słynie z latarni. Wysokość latarni – 18 me-
trów. Obecnie to jest pomnik historycznej techniki, 
nie używany w celach nawigacji, lecz jest wspaniałą 
wieżą obserwacyjną okolic Rusnė i Minii. Zupełnie 
plisko latarni Uostadvaris w 1907 roku wybudowa-
no stację wodną z turbiną parową, wypompowującą 
nadmiar wody z łąk i wypuszczająca ją do rzeki Atma-
ta. Ona jest nie tylko pomnikiem historycznym tech-
niki, lecz posiada wartość pod względem architek-
tonicznym. Wieża obserwacyjny portu Uostadvaris 
otwiera szerokie okolice wyspy i pokazuje fascynu-
jącą panoramę Zatoki Kurońskiej. W pogodny dzień 
odwiedzający wieżę obserwacyjną mogą widzieć w 
oddali rozciągające się wydmy Mierzei Kurońskiej.

WYJAZDY CZARTEROWE

Proponowana trasa: Uostadvaris – Duobelė – Krokų 
lanka – Aukštumala – Atmata – Uostadvaris. Trasa jest 
szczególnie przyciągająca, gdy jest pokonywana na 
kajakach, kanoe. Głębokość 0,5 m – 1,0 m.

W Porcie Uostadvaris usługi transportu wodnego 
świadczy:
 » Zagroda D. R. Paulių.  

Tel. +370 699 95559.
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55°31‘04.0“N 21°13‘10.3“E

Ul. Pamario 12, Drewerna, rejon 
kłajpedzki, LT- 96240

UAB „Hortivita“
Tel.: +370 678 77789,  
+370 604 71723 
E-mail: port@dreverna.lt
www.dreverna.com 
Facebook – Drevernos uostas

Port małych statków w 
Drewernie

O PORCIE

Port małych statków w Drewernie jest położony na 
wschodnim brzegu Zalewu Kurońskiego, naprzeciw-
ko miejscowości Juodkrantės (Mierzeja Kurońska, re-
jon neryński), oddalony 25 km na południe od portu 
w Kłajpedzie. Głębokość kanału wejścia do portu – 
1,2 m, głębokość akwatorium portu – 1,8 m.
Port został wybudowany w 2009 roku, w 2017 r. - 
zmodernizowany. Port ogółem może zmieścić 110  
statków, 30 z tych miejsc są przeznaczone dla przy-
pływających gości. Na terenie portu jest pochylnia, 
dźwig (6 t), hangar, parking samochodowy, woda, 
energia elektryczna, urządzenie do usuwania ście-
ków, stacjonarne pomieszczenia sanitarne (pryszni-
ce, toalety), wifi. We miejscowości Drewerna (około 

2 km od portu) jest sklep spożywczy i z artykułami 
rybackimi, centrum informacji turystycznej (około 1 
km od portu).
W porcie jest czynny trzygwiazdkowy kemping 
(skandynawskie drewniane domki wypoczynkowe 
na osiem miejsc noclegowych całkowicie wyposażo-
ne, parkingi dla samochodów kempingowych i pole 
namiotowe), hotel i restauracja, baza kitesurfingowa, 
rozrywki wodne, wypożyczalnia statków, łódek, ro-
werów wodnych, desek napędzanych nożne (angl. 
pedal board), desek z wiosłami (angl. sup board), 
elektrycznych rowerów. 
W porcie można nabyć wyłowione w Zalewie Kuroń-
skim, wędzone ryby, w restauracji „Port Dreverna“ 
skosztować charakterystycznej dla tego kraju zupy 
rybnej. W sezonie letnim regularnie zgodnie z rozkła-
dem  kursuje pasażerski prom do Juodkrantė (Mie-
rzeja Kurońska, Nerynga).

CZĘSTO ODWIEDZANE MIEJSCA

Drewerna – stara wieś rybacka, wspominana od 1253 
r., położona na wybrzeżu Zalewu Kurońskiego przy 
ujściu rzeki Drewerna. W pobliżu rzeki Drewerna, 
przez prawie 300 lat, funkcjonowało duże targowi-
sko rybne – Strykis, które odwiedzało wielu rybaków 
i kupców. Imię rybaków tu sławił budowniczy stat-
ków Zatoki Kurońskiej J. Gižas, który obecnie spoczy-
wa na otoczonym legendami wzgórzu cmentarza w 
Drewernie. Wzdłuż Drewerny rozciąga się Kanał Króla 
Wilhelma, którym statki trafiały do Kłajpedy, omija-
jąc niebezpieczną Zatokę Kurońską. Kanał w latach 
1863–1873 kopali francuscy niewolnicy wojenni. 
Dzisiaj Drewerna to unikalna miejscowość otoczona 
wodą. Tu wspaniale współgra historyczna przeszłość i 
współczesny tryb życia, przejęte tradycje kraju rybac-
kiego.
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Miejsca, które Państwo możecie odwiedzić po przy-
byciu do portu małych statków w Drewernie:

 » wieża obserwacyjna o wysokości 15 metrów, z 
której otwiera się niepowtarzalny widok na Zato-
kę Kurońską, Szare Wydmy Mierzei Kurońskiej lub 
na zwane inaczej Martwe Wydmy.

 » Jedyna zachowana na Litwie Zagroda Etnograficz-
na budowniczego statków J. Gižasa. Przedstawia 
ona kulturę, historię, tradycje rybackie regionu 
pomorskiego. Odbywają się tu zajęcia edukacyj-
ne: „Droga rybna”(lit. „Žuvies kelias“), „Mój rodzin-
ny wiatrowskaz”(lit. „Mano šeimos vėtrungė“), 
„Kurėnas“, „Przygotuj rybkę” (lit. „Pasidaryk žuvy-
tę“). W zagrodzie można obozować. Ul. Žvejų 13, 
Drewerna. Tel. +370 648 23198. 

 » Dom Wspólnoty wsi Drewerna. Historyczna i wi-
zualna znajomość z bursztynem, jego obróbką. Ul. 
Klaipėdos 4, Drewerna. Tel.  +370 699 30840. 

 » Stary Cmentarzyk w Drewernie, grób budowni-
czego statków J. Gižasa. 

 » Biblioteka w Drewernie (jest dostęp do Internetu). 
Ul. Žemaičių 2, Drewerna. 

 » Restauracja „Przystań Króla Wilhelma” (lit. „Kara-
liaus Vilhelmo prieplauka“). Ul. Dzūkų 21, Dre-
werna.

 » Restauracja „Port Dreverna“. Ul. Pamario 12, Dre-
werna. Tel. +370 604 71723.

 » Baza kitesurfingowa „Go2kite“ w porcie w Dre-
wernie. Dziecięcie obozy letnie, lekcje dla dzieci i 
dorosłych, wypożyczalnia sprzętu. Ul. Pamario 14, 
Drewerna. Tel. +370 659 95828

 » Sportowe szkoły żeglarskie i kitesurfingowe, obóz 
turystyczny we wsi Svencelė. Tel. +370 655 24355.

WYJAZDY CZARTEROWE

 » Statek „Gilija“. 50 miejsc. Statek „Pašvaistė“. 18 
miejsc. Szybkobieżny kuter „Maxum“. 8 miejsc.  
Tel. +370 604 71723,  
E-mail: dreverna@hortivita.lt.

 » Starożytny żaglowiec Zatoki Kurońskiej  
„Dreverna“.  
Tel. +370 46 476301, +370 46 476301.

 » Wypożyczalnia kajaków, kanoe. Ul. Žvejų 13, 
Drewerna.  
Tel. +370 648 23198.

 » Statek „Gintaras“, 20 miejsc. Statek „Dreverna“  
20 miejsc.  
Tel. +370 686 26911.

 » Statek rekreacyjny, 12 miejsc. Jacht żaglowy 
„Vitalija“, 8 miejsc. Stetek „Raivita“, 12 miejsc.  
Tel. +370 699 10809.

 » Statek „Nelė“, 12 miejsc.  
Tel. +370 686 40996.

 » Kuter MA-R141, 8 miejsc.  
Tel. +370 611 12808.

 » Statek „Palmė“, 12 miejsc.  
Tel. +370 630 74977.
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SOUTH COAST BALTIC to wspólna inicjatywa marketingowa promująca region żeglarski południo-
wo-wschodnich wybrzeży Morza Bałtyckiego, w tym Pomorze Przednie (GER), Zachodniopomor-
skie (PL), Pomorksie (PL), Bornholm (DK), Region Kłajpeda (LT) i obwód kaliningradzki (RUS).
Projekt jest finansowany z unijnego programu rozwoju regionalnego programu INTERREG Połu-
dniowy Bałtyk, 2014-2020.
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