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KLAIPĖDOS RAJONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS
Kvietinių g. 5, LT-96122 Gargždai
Tel. / faks. (8 46) 473 416
Mob. 8 620 81 901
El. p. info@klaipedosrajonas.lt
www. klaipedosrajonas.lt

KRYŽIAŽODIS ”AR GERAI PAŽĮSTI KLAIPĖDOS RAJONĄ?“
1. Kaimas ant Agluonos upės kranto? 
2. Žvejų kaimas ant jūros kranto?  
3. Žvejų kaimas įsikūręs Kuršių marių pakrantėje? 
4. Rašytojos Ievos Simonaitytės gimtinė?  
5. Piliakalnis ant kurio įkurtas Ablingos memorialas? 
6. Kaimas, kuriame gimė lakūnas Steponas Darius? 
7. Ežeras prie Endriejavo? 
8. Upė tekanti per Klaipėdos rajoną?
 Teisingai išsprendę kryžiažodį sužinosite miestą, 
 kuriame yra Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.



Klaipėdos zoologijos sodas 
Durpyno g. 52, Jonušų k.
Tel. 8 673 64706
edvardas@zoosodas.com
www.zoosodas.com
Ar žinojote, kad Afrikos gyvūnus 
galima pamatyti net neišvykus iš 
Klaipėdos rajono? Apsilankykite 
vieninteliame zoologijos sode, ku-
ris įsikūręs vos 10 km nuo Klaipė-
dos. Zoologijos sode šiandien gy-
vena apie 200 vienetų gyvūnų. Šią 
kolekciją sudaro per 150 rūšių, iš 
kurių nemažai yra įtrauktos į Lietu-
vos ir Tarptautinę raudonąsias kny-
gas. Šiame zoologijos sode galite 
pamatyti vienus iš rečiausių Balti-
jos šalyse baltuosius tigrus.

Dinozaurų parkas
Pušyno g. 9, Radailiai
Tel. 8 685 11764
dino@dino.lt 
www.dino.lt

Kokie gyvūnai gyveno mūsų pla-
netoje, kai žmonių dar nebuvo? 
Norite juos pamatyti? Tad nieko ne-
laukite ir apsilankykite „Dinozaurų 
parke“ ir savo akimis išvyskite prieš 
65 mln. metų išnykusius dinozau-
rus, čia pat, Radailiuose, 7 km nuo 
Klaipėdos. Vaizdingoje teritorijoje 
ir gamtos apsuptyje įsikūrusiame 
parke „gyvena“ daugiau nei 40 na-
tūralaus dydžio, šnypščiančių, van-

deniu besispjaudančių bei riaumojančių dinozaurų, kurie nekantrauja 
susitikti su jumis. Čia taip pat rasite ekstremalų 5D kino teatrą, klaidų 
veidrodžių bei energetinį Dino labirintą, vandens burbulus, karuseles ir 
kitas pramogas. 

Apverstas namas
Pušyno g. 9, Radailiai
Tel. 8 685 11764
dino@dino.lt
www.dino.lt
Nevykite į tolimąjį užsienį norėda-
mi išbandyti unikalią pramogą, o 
su tėveliais užsukite į Radailius ir 
jūsų gyvenimas apsivers aukštyn 
kojom. Vos tik įžengsite į „Apverstą 
namą“ jis žaismingai sujauks kas-
dienę rutiną, patirsite neišdildomų 
įspūdžių bei pojūčių! Tai pirmoji ir 
vienintelė tokio tipo pramoga Lie-
tuvoje  – „Apverstas namas“ laukia 
jūsų plačiai atvėręs duris!

„Gamtos perlas“ zoologijos muziejus 
Placio g. 146, Karklė 
Tel.: (8 46) 463033, 8 687 30700
info@gamtosperlas.lt 
www.gamtosperlas.lt

Unikalus, analogų Lietuvoje ir rytų 
Europoje neturintis trofėjų muzie-
jus stebina eksponatų gausa ir įvai-
rove. Čia išvysite dramblį ir žirafą, 
kurie pribloškia savo dydžiu, liūtus, 
zebrą, raganosį, beždžiones, kroko-
dilą, įvairius paukščius ir daug kitų 
egzotinių gyvūnų. Dešimtyje pa-
saulio šalių sumedžioti egzotiniai 
gyvūnai – puiki pažintinė priemo-
nė tiek vaikams, tiek suaugusiems!

„Gamtos perlas“ safaris Karklėje
Placio g. 146, Karklė
Tel.: (8 46) 463033, 8 687 30700
info@gamtosperlas.lt
www.gamtosperlas.lt
Ar žinote kas yra safaris? Tai – il-
goka iškyla į laukinę gamtą (ypač 
Rytų Afrikoje) žvėrių pamatyti. O 
ar norėtumėte pajausti Afriką Lie-
tuvoje? Tad nieko nelaukite ir su 
šaunia kompanija išbandykite sa-
farį Karklėje. Jus nustebins sukaup-
ta unikali paukščių kolekcija. Dar 
didesnį įspūdį paliks smalsūs vilkų 
žvilgsniai, išdidūs stumbrai, smali-
žė meškutė Laima, šernai bei stru-
čiai. Safario metu turėsite progą iš rankų pamaitinti danielius, tauriuo-
sius bei Dovydo elnius ir briedę Meilę.

Autentiškas Šiaurės Amerikos 
indėnų „Vinetu kaimas“
Šlikių g. 63, Šlikių k. Kretingalės sen.
Tel.: 8 602 50008, 8 602 04009
info@vinetukaimas.lt
www.vinetukaimas.lt

„Vinetu kaimas“ – gyvosios indėnų istorijos muziejus po atviru dangu-
mi. Kartu su tikru indėnu patirsite indėnišką gyvenimą autentiškose 
palapinėse, maitinisitės tradiciniu, palaimintu indėnų virtuvės maistu ir 
gėrimais, laisvę atrasite jojant žirgais, kūrybos kibirkštį įžiebsite kuriant 
rankdarbius, o kovos dvasią pažadinsite šaudant iš lanko į taikinius ar 
mėtant tomahaukus. Čia dunda indėnų būgnai, o akmenų energetinis 
labirintas padeda paleisti norus ir svajones išsipildymui. 

Gargždų kino teatras „Minija“
Kvietinių g. 3, Gargždai
Tel.: (8 46) 277720, (8 46) 277726
info@gargzdukinas.lt
www.gargzdukinas.lt

Moderniausias Lietuvoje Gargždų 
kino teatras „Minija“ populiari lais-
valaikio praleidimo vieta Klaipė-
dos rajono ir aplinkinių miestų bei 
miestelių gyventojams. Kino teatro 
repertuare visada išsirinksite ani-
macinį arba filmą visai šeimai, o 2D 
ir 3D vaizdo efektas, erdvinio garso 
sistema ir kėdės su vibro plokšte 
leis mėgautis laiku kino salėje. Kino 
tetaro patalpose taip pat veikia foto 
ir kino technikos ekspozicija „Kino 
kelias“ ir kavos baras „Crazy Cup“.

Slidinėjimo trasa „Utrių kalnas“
Žvelsėnų g. 27, Lapiai
Tel. 8 699 03781 
utriukalnas@gmail.com
www.utriukalns.lt
Pasiilgote žiemos pramogų? Slidi-
nėjimo trasa „Utrių kalnas“  Klai-
pėdos rajone prie Minijos upės 
visada džiaugiasi balta žiema ir jos 
teikiamais malonumais bei kviečia 
apsilankyti visus žiemos pramogų 
mėgėjus. Ant „Utrių kalno“ veikia 
dvi – mėlynoji ir raudonoji – trasos, 
du keltuvai, nedidelis „snowpar-
kas“ snieglentininkams. Ant kalno 
laukiamos šeimos su vaikais, nes 
įrengta ir nemokama rogučių trasa vaikams. Be to, čia nuomojamos sli-
dės mažiesiems, veikia pradedančiųjų trasa, yra galimybė pasinaudoti 
slidinėjimo instruktoriaus paslaugomis ir išmokti slidinėti. 

Baseinai
„Gargždų pramogos“
Skaidrioji g. 12, Gargždai
Tel. 8 646 12747
uzsakymai@gargzdupramogos.lt
www.gargzdupramogos.lt

„Spa Radailiai“
Pušyno g. 9, Radailiai
Tel. 8 699 83199
radailiaispa@gmail.com
www.radailiudvaras.lt/
spa-radailiai

Kai už lango šąla ar lyja, maudynės 
baseine primena šiltas dieneles, o 
per vasaros karščius vėsus baseino 

vanduo maloniai atgaivina. „Gargž-
dų pramogos“ – tai aktyvaus lais-
valaikio kompleksas, išsiskiriantis 
sportinių ir vandens pramogų pa-
siūla. Naujame Radailių dvaro ba-
seine rasite skirtingo dydžio ir gylio 
baseinus (150 cm, 70 cm, 30 cm) ir 
tėveliams, ir vaikučiams. Taigi ba-
seino malonumais galite mėgautis 
visais metų laikais! 

Vaikų žaidimų kambariai 
„Emigus“
Pušų g. 40, Gargždai
Tel. 8 605 65662
pramogos@emigus.lt
www.emigus.lt

Račkauskų sodyba
Kantvainų k., Agluonėnų sen.
Tel. 8 698 47208 
rackauskusodyba@gmail.com
www.rackauskusodyba.lt

„Žaliasis slėnis“
Jungtinė g. 2, Aukštkiemių k.
Tel.: (8 46) 473 090, 8 678 54446
info@zaliasisslenis.lt
www.zaliasisslenis.lt

Vaikų kambariai – puiki linksmybių, žaidimų ir pramogų vieta. „Emigus“ 
vaikų kambaryje laukia supynės palmėje, jėgų išbandymas einant „bež-
džionių“ tiltu ir smagus nusileidimas į tropikų jūros baseiną. Čia galima 
trumpalaikė vaikų priežiūra, rengiamos vaikų šventės, gimtadieniai. Ra-
čkauskų sodyboje švenčiant vaikišką gimtadienį, organizuojama eduka-
cinė programa „Linksmoji kepyklėlė“. Na, o „Žaliojo slėnio“ vaikų kamba-
rys, dekoruotas nuotaikingais paveikslais bei minkštu, žolę primenančiu 
kilimu. Čia mažųjų svečių laukia daugybė žaislų bei ekranas rodantis 
vaikų pamėgtus animacinius filmukus ir kitos pramogos.

Jodinėjimas
S. Baniulio sodyba
Agluonos g. 20, Šiūpariai
Tel.: 8 687 71518, 8 690 50875
info@baniuliusodyba.lt
www.baniuliusodyba.lt

Horsemarket
Kunkių g. 38, Dargužių kaimas
8 655 38676; 8 655 99906
laisve@horsemarket.lt
www.horsemarket.lt 

Jei tu negali nei dienos gyventi 
be žirgo ir tavo kambario sienos 
nukabinėtos žirgų ir raitelių nuo-
traukomis – apsilankyk „Baniulių 
sodyboje“ arba ateik pas Horse-
market jojimo trenerius ir jie pa-
dės išsipildyti tavo svajonėms! Čia 
tavęs laukia profesionalūs trene-
riai, išmoksi jodinėjimo subtilybių, 
praktiškai susipažinsi su žirgų priežiūra, išmoksi pabalnoti ir pasirūpinti 
žirgu ar poniu. Čia vien tik geros emocijos, teigiama energija ir vaistas 
nuo streso! Na, o jeigu vienos dienos praleistos su žirgu neužteks, laiką 
gali praleisti vaikų vasaros stovykloje „Simaronas“.

„Drakono dažasvydis“
Vyturių g. 29, Gargždai
Tel.: 8 684 88835, 8 674 41336, 8 677 46227.
3drakonai@transer.net
www.dazasvydis.transer.net/dazasvydis

Dažasvydis, tai pramoginis – sportinis žaidimas, kurio žaidėjams ne-
taikomi jokie reikalavimai ar apribojimai. Jį gali žaisti vyrai, moterys ir 
vaikai. Kuo didesnės komandos, tuo didesnis žaidimo aikštelės laukas 
ir ilgiau galima taikliai ir greitai šaudyti, o svarbiausia įvykdyti žaidimo 
užduotį – stengtis nukauti savo priešus arba pagrobti vėliavą. Aktyvus 
sportas ir pilnas netikėtumų, įtampos ir emocijų žaidimas gryname 
ore – garantuotas!

„MemelGP“ kartodromas
Vaškių g. 30, Mickų kaimas 
Tel. 8 650 11966 
info@memelgp.lt
www.memelgp.lt

Pasijuskite tarsi garsiųjų brolių 
Schumacherių kartodromo lanky-
toju ir apsilankykite didžiausiame 
visoje Žematijoje „MemelGP“ kar-
todrome! Išbandykite savo jėgas 
260–300 metrų ilgio atviroje tra-
soje su boksais, kai bendras trasos 
plotas yra net 1800 kv. metrų ir pa-
juskite „Formulės 1“ lenktynininko 
dvasią. 

Vandenlenčių parkai
„Wake Village“ 
Mokyklos g. 7, Gribžiniai
Tel. 8 644 66454
info@pirtiskaime.lt
www.pirtiskaime.lt

„Infinity“
Gargždų g. 20, Dovilai
Tel. 8 637 77688
info@iwp.lt
www.iwp.lt

„Wake Inn Svencelė“
Aitvarų g., Svencelė
Tel. 8 638 00838
info@lifeislife.lt
www.kaitumokykla.lt

Mokate plaukti, nebijote vandens, o ekstremalūs pojūčiai ir adrenalinas 
negąsdina? Tuomet visa tai patirsite vandenlenčių sporto dėka. Tai tarsi 
tarpinis variantas tarp vandens slidžių, kai reikalingas kateris, ir banglen-
čių, kai varomąja jėga tampa vėjas. Dėl savo paprastumo ir nesudėtin-
gumo, tai Lietuvoje vis populiarėjantis sportas, kurį pabandyti tikrai gali 
ir turi visi! Wake, chill and take some fun! 

Kaitavimo stovyklos vaikams
„Life is life“
Svencelė, Klaipėdos raj.
Tel. 8 610 18605
info@lifeislife.lt
www.kaitumokykla.lt

„Windigo“
Svencelė, Klaipėdos raj.
Tel. 8 698 16320
info@windigo.lt
www.windigo.lt

„Vėjo zona“
Svencelė, Klaipėdos raj.
Tel. 8 659 95829
info@go2kite.com
www.go2kite.com

Išmokite mėgautis vėjo jėga ir lais-
ve kaitų mokykloje-stovykloje! Čia 
jūsų lauks sportiškas gyvenimas 
ant marių kranto, išmoksite buriuo-
ti burlente, valdyti jėgos aitvarus, 
plaukti irklentėmis, čiuožti ban-
glentėmis bei patirti daug naujų 
nuotykių. Jus mokys IKO (Internati-
onal kiteboarding organization) sertifikuoti instruktoriai turintys patir-
ties. Kaituoti, plaukti burlente mokysitės Svencelėje Kuršių mariose, kur 
nėra bangų, didelio gylio ir vyrauja lygus vėjas. Na, o jei pasiseks sulaukti 
bangų – lėksite prie jūros čiuožti banglentėmis bei irklentėmis. Pavargus 
nuo vandens žaisite futbolą, kvadratą arba tinklinį, vyksite į pažintinius 
žygius, o vakare chill‘as ar stalo žaidimai bei šarados. Tad tikrai nebus 
kada nuobodžiauti!

Moksleivių poilsiavietės
„Žilvitis“
Placio g. 28, Karklė
Tel.: (8 46) 463 146, 8 686 84478
balsiene.zilvitis@gmail.com
www.zilvitis.eu

„Pasaka“
Vydūno g.2, Kukuliškių km.
Tel.:(8 46) 490 042, 8 685 32032
pasaka@vaikupoilsis.com
www.vaikupoilsis.com

Karklės SOS vaikų poilsiavietė
Placio g. 46, Karklė
Tel.: 8 684 25985, 8 672 06689
karkle@sos-org.lt
www.karkle.lt

Ieškai vasaros stovyklos ir norėtum laiką praleisti prie jūros su bendra-
amžiais? Tuomet nieko nelauk ir lėk į pajūrį! Čia nestigs maudynių jūroje, 
sporto užsiėmimų, daug pažintinių ir kūrybinių renginių, filmų kūrimo, 
spektaklių, konkursų ir kt. Juk stovykloje visada linksma ir smagu!

”Jaunųjų vilkų stovykla“
Šlikių g. 63, Šlikių k. Kretingalės sen.
Tel.: 8 602 50008, 8 602 04009
info@vinetukaimas.lt
www.vinetukaimas.lt
Šioje pažintinėje nuotykių stovy-
kloje bus daug įspūdžių ir naujų 
patyrimų. Čia įsikūnysite į indėno 
gyvenimą, nukeliausite į praeitį ir 
kiekviena išaušusi diena bus lau-
kiama, nauja ir nepakartojama. Pa-
žinsite spalvingą ir turtingą indėnų 
pasaulį, jų istoriją ir kultūrą. Gyven-
site tikrose indėnų palapinėse tipi, 
pajausite gamtą ir jos ritmą, išmok-
site indėnų pėdsekystės meno, 
mokinsitės daryti indėniškas sapnų gaudykles, mandalas, amuletus, 
sužinosite jų rekšmę, gaminsitės savo ginklus: ietį, lanką ir strėles. Kaip 
tikri indėnai pasileisite į pažintinę kelionę žemyn upe su baidarėmis ir 
kanojomis, mokinsitės jodinėti ant žirgų ir juos pažinti. Sužinosite daug 
indėniškų gudrybių, išmoksite įvairiausių žaidimų bei patirsite staigme-
nų bei linksmybių su indėnų būgnais, dainomis ir šokiais prie laužo! Visi 
už vieną, vienas už visus, HAU!

Pajūrio dviračių trasa
www.bicycle.lt/pajuriotrasa
Šauniai praleisti laisvalaikį su šeima ar draugais galima važiuojant dvi-
račiu Pajūrio dviračių trasa. Atkarpoje nuo Klaipėdos iki Palangos būsite 
kupini įspūdžių atradę tikrąjį Lietuvos pajūrį, aplankę II pasaulinio karo 
gynybinius įtvirtinimus „Memel Nord“, Pajūrio regioniniame parke esan-
čią „Olando kepurę“ su aukščiausiais Lietuvos pajūrio skardžiais ir dau-
geliui egzotiškai atrodantį akmenuotą paplūdimį. Taip pat pravažiuosite 
pro Karklę, o atsikvėpti galėsite prie Plazės ežero įrengtame paukščių 
stebėjimo namelyje ir pasigrožėti nuostabia pajūrio gamta. 

Ekologinis pažintinis takas „Litorina“
Pajūrio regioninio parko direkcija
Placio g. 54, Karklė
Tel. (8 46) 41 24 83
direkcija@pajuris.info
www.pajuris.info
Dvi valandos nepaprastų vaizdų ir tik gryname ore su profesionaliais 
gamtos gidais, vaikščiojant vienu gražiausių Lietuvoje pripažintu ekolo-
giniu pažintiniu taku „Litorina“, garantuoti! Šis takas yra 2 km ilgio ir veda 
senosios Litorinos jūros kranto šlaitu, kurio aukštis siekia 8–21 m. Keliau-
dami šiuo taku aplankysite įspūdingą Olando kepurės skardį, kai į Baltijos 
jūrą žvelgsite iš 15 metrų aukščio, pamatysite gilias šaltiniuotas griovas 
su trumpais srauniais upokšniais bei unikalų mišką su mūsų kraštui visai 
nebūdingais medžiais: bukais, kėniais, maumedžiais, platanalapiais kle-
vais ir kt. Juos atpažinsite pagal šalia įrengtas informacines lenteles. Taip 
pat rasite informacijos apie pajūrio sandarą ir pajusite istorijos pulsą. 

Pakrantės artilerijos baterija 
„Memel-Nord“
Kukuliškių k.
Tel. 8 630 20263
https://www.facebook.com/memelnord/

Mėgstate istoriją, karo temą ir ne-
bijote mažų patalpų? Jeigu bent 
vienas „taip“ – tuomet būtinai nu-
sikelkite į XX a. pradžią ir pajuskite 
dalelę II pasaulinio karo laikų. Jį 
užuoskite ir palieskite “Juodojoje 
tvirtovėje” dar kitaip vadinamuose 
„Memel Nord” gynybiniuose įtvir-
tinimuose prie Baltijos jūros. Tai ne 
tik bunkeris, bet ir šio krašto isto-
rija, su kuria susipažinsite naujai ir 

įvairiapusiškai. Pajusite istorijos alsavimą ir pabūsite praėjusioje istorijos 
laiko atkarpoje, kurią galėsite įvertinti visai kitaip negu iki šiol.

Lakūno Stepono Dariaus gimtinė-muziejus
Dariaus km., Judrėnų sen.
Tel.: (8 46) 319 767, 8 698 81025
steponodariausgimtine@gmail.com
www.lam.lt
Tikrai nenusivilsite apsilankę vie-
noje iš atokiausių Klaipėdos rajono 
gyvenviečių, Dariaus kaime, netoli 
Judrėnų, kur pabuvosite garsiojo 
lakūno, 1933 m. perskridusio per 
Atlantą, Stepono Dariaus gimtinė-
je. Pamatysite lėktuvo „Lituanica“, 
kuriuo Darius ir Girėnas skrido, 
nuolaužą, simbolinį granitinį kom-
pasą  žemėje, kuris sukurtas re-
miantis  lėktuve buvusio kompaso 
prototipu. Susipažinsite su eksponatais, pasakojančiais apie Lietuvos 
aviacijos istoriją ir orlaivius, kuriais skraidė žymiausi mūsų šalies lakūnai. 
Ekspozicijoje pamatysite ir nemažai S. Dariaus asmeninių daiktų: knygų, 
proginių medalių, ženkliukų, foto nuotraukų ir kt. Edukacinių užsiėmimų 

dėka sužinosite, kaip aviacijoje galima pritaikyti fizikos, geografijos ir ki-
tas mokykloje įgytas žinias.

Gargždų krašto muziejus
Gargždų krašto muziejus
Sodo g. 5, Gargždai
Tel.: (8 46) 45 22 14, 8 670 37 145
gargzdu.muziejus@gmail.com
www.gargzdumuziejus.lt

Agluonėnų etnografinė sodyba
Aukštujų g. 5A, Agluonėnai
Tel. (8 46) 442 094
agluonenu.sodyba@gmail.com
www.gargzdumuziejus.lt

Laisvės kovų ir tremties 
istorijos muziejus
Klaipėdos g. 29, Priekulė
Tel. (8 46) 45 47 87
tremties.muziejus@gmail.com
www.gargzdumuziejus.lt

Kiekvienas apsilankęs Gargždų krašto muziejuje šiuolaikiškomis priemo-
nėmis sužinos apie ilgiausiai gyvavusią Europos sieną, apie dvi etnines 
grupes Klaipėdos rajone, o Agluonėnų etnografinėje sodyboje išvysite 
išlaikytą Mažosios Lietuvos architektūrai būdingą stilių, namų apyvokos 
daiktus. Muziejuose vyksta įvairūs edukaciniai užsiėmimai, kurių metu 
sužinosite apie tarpukario Lietuvos žaislus, švietimo sistemos ypatu-
mus, muitinės veiklą ir netgi turėsite galimybę praeiti muitinės patikrą. 
„Teisėtai“ kirtę sieną būsite apdovanoti, o „nusikaltę“ gausite papildomą 
žaismingą užduotį. Noritys galės sudalyvauti nestandartiniame „Etnopro-
tmūšyje“. Jo klausimai ir užduotys padės pasinerti į etnografijos vingrybes 
bei sužinosite įdomių ir linksmų faktų apie mūsų senolių gyvenimo būdą. 
Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje yra įamžintos Klaipėdos regi-
ono pokario laisvės kovos ir trėmimai bei vyksta edukaciniai užsėmimai.

J. Gižo etnografinė sodyba
Žvejų g. 13, Dreverna 
Tel. (8 46) 32 61 73
gizo.muziejus@gmail.com
www.gargzdumuziejus.lt

Apsilankę Jono Gižo etnografinėje sodyboje pateksite į garsaus pamario 
žvejo ir laivadirbio J. Gižo namus. Susipažinsite su jo asmenybe, laivadir-
bystės ir žvejybos tradicijomis. Patirsite „Kelionę laiku Drevernoje“ nusi-
kėlę į 1939 metus ir atlikdami ūkio buities darbus garsiojo laivadirbio so-
dyboje, susipažinsite su didžiaisiais žvejybos ypatumais ir pagrindinėmis 
Kuršių marių žuvimis, o išsirinkus sau mieliausią žuvytę ją bus galima ir 
nusilipdyti. Taip pat turėsite galimybę nuspalvinti ryškiausią ir analogų pa-
saulyje neturintį šio krašto simbolį – vėtrungę, kurią kiekvienas Kuršių ma-
rių žvejys privalėjo turėti ant savo laivo kaip skiriamąjį ženklą. Jeigu esate 
dokumentinių filmų mėgėjas galėsite pamatyti ir trumpą filmą „Kurėnas“.

Veiviržėnų amatų centras
Mokyklos g. 2, Veiviržėnai 
Tel. 8 618 85928 
k.r.amatucentras@gmail.com
Klaipėdos rajono amatų centras  – 
atgaivina, išsaugo ir perduoda 
ateinančioms kartoms šio krašto 
amatus, tradicijas ir papročius, vie-
nija Klaipėdos rajono amatininkus, 
organizuoja parodas, muges ir te-
mines vakarones. Edukacinių už-
siėmimų metu galėsite išbandyti 
pynimą iš laikraščių, užsiimti lėlių 
gamyba, dekupažu, medžio drožy-
ba, muilo virimu, išsikepti gardžių 
bandelių pagal senolių receptus 
ar atlikti kitą širdžiai mielą ir įdomų 
amatą. Nusivilti tikrai neteks!


