uoste siūloma paplaukioti įvairaus tipo pramoginiais laivais, paskanauti žuvies kulinarinio paveldo patiekalų. 15 m apžvalgos
bokštas kviečia grožėtis Naglių gamtinio rezervato ir Kuršių marių vaizdais, o reguliarus tiesioginis reisas Dreverna–Juodkrantė-Dreverna sujungia Kuršių marių krantus.

3 Ievos Simonaitytės
memorialinis muziejus
Dviejų aukštų vasarnamyje,
svečių ir rašytojos kambariuose
sukurta memorialinė autentiška aplinka, kurioje rašytoja praleisdavo vasaras nuo 1961 m.
iki 1978 m. Miestelio centre
rašytojai pastatytas paminklas.
Vingio g. 11, Priekulė
Tel. 8 46 454 247
www.gargzdumuziejus.lt

2010 m. rekonstravus J. Gižo etnografinę sodybą ir pritaikius ją
įkurtas muziejus ir Turizmo informacijos centras. Muziejuje įrengta istorinė ekspozicija apie Drevernos laivadirbį ir žveją J. Gižą,
Pamario kultūros vertybes, žvejybos ir laivadirbystės tradicijas.
Organizuojami edukaciniai plaukiojimai senoviniu buriniu kuršių
laivu – reisine „Dreverna“. Teikiamos baidarių, kanojų nuomos bei
stovyklavimo paslaugos J. Gižo etnografinėje sodyboje.
Žvejų g. 13, Dreverna
Tel. 8 648 23 198

9 Drevernos kultūros namai

Tai Prūsijos karaliaus Frydricho Vilhelmo I garbei pavadintas kanalas, kurio statybos vyko 1863–1873 m. Kanalo statybos tikslas
buvo apsaugoti laivus ir plukdomus sielius nuo pavojingų audrų, kildavusių Kuršių mariose. Kanalą kasė vietos gyventojai ir
tik paskutiniaisiais metais, siekiant paspartinti kasimo darbus
buvo atsiųsti prancūzų karo belaisviai. Kanalo ilgis 25–27 km,
plotis 28–30 m, vidutinis gylis 1,7 m. 1902–1904 m. įrengta
10 metalinių tiltų. Šiuo metu išlikę 2 tiltai su metalinėmis konstrukcijomis ir 7 tiltų atramų liekanos. Šiandien Karaliaus Vilhelmo kanalas – sparčiai populiarėjanti vandens turizmo trasa ir
pramoginės žvejybos vieta.

SVENCELĖ

Tai buriuotojų jėgos aitvaras Meka, įsikūrusi Kuršių marių rytinėje pakrantėje ir gamtos draustinių apsuptyje. Unikali vandens
sporto oazė, kurioje kiekvienas gali mokytis „suvaldyti vėjus“ ir
atsipalaiduoti. Neaprėpiamos erdvės, vanduo, vėjas, kopų vaizdai antrapus marių ir į kraštovaizdį įsiliejantis modernus poilsio
kompleksas maloniai kviečia kiekvieną.

Pastatytas 1875 m. Geležinkelio stoties pastatas, pirmas bei
antras geležinkeliečių namai, vandens bokštas su priestatu,
sandėlys, vakarų bei rytų ūkiniai pastatai turi architektūrinę ir
inžinerinę vertę. Išliko senoji komplekso struktūra. Visi senieji
pastatai įdomūs savo architektūra kaip regioninės stilistikos bei
tuometinės valdinės architektūros pavyzdžiai.
5 Priekulės Šv. Antano
Paduviečio bažnyčia
Iki 1936 m. katalikų bažnyčia
įrengta nuomojamose patalpose. 1937–1938 m. pastatyta
dabartinė mūrinė bažnyčia
kunigo Nikodemo Petkaus rūpesčiu. Pastatas stačiakampio
plano, vienabokštis, su apside.
Bažnyčioje įrengti 3 altoriai.
Šventorių juosia medinių statinių tvora su gelžbetoniniais stulpais.

Įveistas XIX a. antroje pusėje Minijos upės dešiniojo kranto vingyje. Parkas turi peizažinio stiliaus elementus ir užima 13 ha
teritoriją. Parko teritorija išraižyta takų sistemos. Vienas iš pagrindinių takų vingiuoja palei Minijos krantą. Parką puošia tautodailininkų sukurtos istorinės tematikos medžio skulptūros.

1. Edukacinė pramoginė programa „Žuvies kelias“

8 Laivadirbio Jono Gižo šeimos kapas
Laivadirbio J. Gižo šeimos kapas Drevernos k. kapinėse. Drevernos kapinėse yra palaidotas žymus laivadirbys Jonas Gižas bei
jo artimieji. Drevernos k. kapinėse išsaugoti senųjų lietuvininkų
antkapiniai paminklai – krikštai.

PRIEKULĖ

1 Priekulės Vingio parkas

EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI

7 J. Gižo etnografinė sodyba

4 Priekulės geležinkelio stoties pastatų kompleksas

Priekulės miestas įsikūręs gražiame Minijos vingyje, apaugusiame šimtamečiais ąžuolais. XVI a. pab. – XVII a. Priekulė tapo
administraciniu, dvasiniu ir prekybos centru. Nuo 1540 m. buvo
didžiausia gyvenvietė Klaipėdos krašte. XVI a. pab. įkurta seniausia Klaipėdos krašte evangelikų liuteronų parapija. Priekulėje
veikė J. F. Šrioderio, J. Triaušo lietuviškų leidinių spaustuvė, koklių
fabrikas, 1875 m. atidarytas geležinkelio kompleksas, pastatytas
dvarininko L. Gleicho paštas. Priekulė garsi literatūros kūrėjais.
Čia dirbo žymus vokiečių rašytojas E. Vichertas, gyveno ir kūrė
rašytoja I. Simonaitytė.
Šiandien išlikusiame ir išsaugotame Priekulės senamiestyje galima
pamatyti senąją architektūrą, buvusias prekybos ir kultūros vietas,
kur ne kur išlikusį akmeninį grindinį, iškabas ant sienų. Minijos
upės dešiniojo kranto vingyje, yra Vingio parkas, kuriame vyksta
žirgų varžybos Klimovo taurei laimėti. Pamario krašto architektūra,
muziejai, kabantys tiltai – visa tai galima rasti Priekulėje.

12 Karaliaus Vilhelmo kanalas

6 Evangelikų
liuteronų bažnyčia
Priekulės evangelikų sąjungos
namai, pastatyti 1903 m. tais
pačiais metais iškilmingai pašventinti. Statybai buvo išleista
7 000 markių. Už valdiškas ir
privačias lėšas buvo nupirkta
fisharmonija. Seniau, kol Priekulėje nebuvo katalikų bažnyčios, čia buvo laikomos katalikų
pamaldos. Po karo, nugriovus
senąją bažnyčią, 1957 m. šiuose namuose pradėjo veikti naujoji
bažnyčia.

DREVERNA

Senas žvejų kaimas, minimas nuo 1253 m., įsikūręs Kuršių marių
pakrantėje prie Drevernos upės žiočių. Drevernos žvejų vardą
garsino Kuršmarių laivų statytojas Jonas Gižas. 2010 m. rekonstruotoje Jono Gižo etnografinėje sodyboje įkurtas muziejus, kuriame galima susipažinti su laivadirbystės ir žvejų tradicijomis.
Čia taip pat organizuojama edukacinė pramoginė programa ir
kulinarinis kruizas „ŽUVIES KELIAS“. Moderniame mažųjų laivų

Įkurti 1958 m. Organizuoja tradicinę kasmetinę žvejų šventę
Drevernoje „Ant marių kraštelio“ ir rudens Lygės šventę. Veikia
vokaliniai ir folkloriniai ansambliai „Žvejytės“ ir „Pamariukai“. Organizuojamos kalendorinės šventės, konferencijos, teatrų trupių
pasirodymai, parodos. Kultūros namų antrąjame aukšte veikia
biblioteka, yra nemokama interneto prieiga.
Žemaičių g. 2, Dreverna
Tel. 8 699 29 126
10 Drevernos mažųjų laivų uostas

Drevernos mažųjų laivų uostas įsikūręs rytiniame Kuršių marių
krante, priešais Juodkrantės gyvenvietę (Kuršių nerija, Neringos
savivaldybė), 25 km į pietus nutolęs nuo Klaipėdos uosto. Įplaukimo kanalo gylis – 1,2 m, gylis uosto akvatorijoje – 1,8 m. Uostą puošia vėtrungės, skulptūros. Čia puikuojasi 2014 m. pagal
autentiškas tradicijas pastatytas senovinis burinis kuršių laivas
„Dreverna“. Uostas pastatytas 2009 metais ir 2017 m. modernizuotas. Uosto teritorijoje veikia restoranas, galima įsigyti rūkytos
žuvies, išsinuomoti vandens dviračius, valteles.
Pamario g. 12, Dreverna
Tel. 8 678 77 789
11 Drevernos
apžvalgos bokštas
Drevernos apžvalgos bokštas
yra aukščiausias (15 m) iš visų
iki šiol pastatytų ir vienintelis, kurio viršuje sumontuotos
vienakojės metalinės kėdutės.
Iš bokšto atsiveria Kuršių nerijos nacionalinio parko vaizdai,
matyti kopos, marios.

13 Svencelės pelkė
Svencelės gyvenvietę iš vakarų
pusės juosia Svencelės aukštapelkė, kuri grioviais jungiasi
su Kuršių mariomis ir Vilhelmo
kanalu. Pelkė paskelbta Svencelės telmologiniu draustiniu. Jos
viduryje telkšo per 100 ežerėlių
ir auga daug retųjų augalų.

LANKUPIAI
Lankupių kaimas „House Lankup” minimas 1639 m. žemėlapyje.
Lankupiai išaugo ir suklestėjo iškasus Karaliaus Vilhelmo kanalą,
kuris ties Lankupiais jungėsi su Minijos upe. Kad būtų išlygintas
vandens skirtumas, kanalo pradžioje – Lankupiuose – buvo pastatytas vienintelis Lietuvoje kanalo šliuzas. 11 metrų pločio pasipriešinimo vartų anga, esant normaliam vandens stoviui, būdavo neuždaroma. Lankupiai dėl Minijos susisiekimo su kanalu
turėjo ypatingą reikšmę. Kasmet Minija atplaukdavo didžiuliai
kiekiai medienos iš Rusijos, vėliau – iš Lietuvos. Anksčiau Lankupiuose buvo pontoninis tiltas, šiandien abipus upės įsikūrusias
sodybas jungia pėsčiųjų tiltas.

Kviečia į unikalią Lietuvos pamario gyvenvietę Dreverną, kur
gamta sukūrė palankias sąlygas gyvenimui ir žvejybos verslui.
Čia susipažinsite su žvejybos Kuršių mariose istorija, tradicijomis, žvejų gyvenimo būdu ir laivadirbyste. Laivadirbio Jono Gižo
etnografinėje sodyboje Jus pasitiks „Žvejytės“ su krašto folkloro
pristatymo programa „Į žvejus eisiu“. Muziejuje susipažinsite su
interaktyvia istorine ekspozicija apie Pamario krašto istoriją ir
kultūrą, J. Gižo asmenybe ir laivadirbio amatu. Ragausite unikalią dreverniškių žuvienę bei Mažosios Lietuvos desertą gliumzinį
pyragą ir kafiją. Susipažinsite su žuvų auginimu uždarose sistemose. Drevernos mažųjų laivų uoste, įlipsite į apžvalgos bokštą.
Ir galiausiai turėsite galimybę paplaukioti įspūdingu senoviniu
buriniu kuršių laivu – reisine „Dreverna“.
Programos trukmė 4 val.
Grupėms iki 30 žmonių.
Tel. 8 648 23 198
2. Kulinarinis kruizas
„Žuvies kelias“
Tai išskirtinis kulinarinis vandens turizmo maršrutas pamaryje, plaukiant Kuršių mariomis, Nemuno delta, Minija,
Karaliaus Vilhelmo kanalu. Kruizo metu grožėsitės pamario
gamta, aplankysite krašto lankytinus objektus, susipažinsite
su laivadirbyste, žvejybos istorija, ir svarbiausia – paragausite žuvies kulinarinio paveldo
patiekalų. Kruizas unikalus tuo,
kad visais keturiais vandenimis
plaukiama keturių tipų laivais,
kelionės metu persėdant iš
vieno į kitą. Galimybė rinktis
skirtingo ilgio, trukmės maršrutus. Rengiami individualūs
pasiūlymai.
Trukmė 1 diena.
Rezervuoti iš anksto tel. 8 648 23 198
3. Edukacija „Gintaro šiluma ir magija“

14 Lankupių kabamasis tiltas
2017 m. įtrauktas į Lietuvos
rekordų sąrašą. Tai ilgiausias
kabamasis tiltas, kurio ilgis yra
130 m, plotis 1,4 m. Metalinis
lentomis dengtas tiltas jungia
Klaipėdos ir Šilutės rajonus
Lankupių kaime.

lyviai konstruoja ir dažo vėtrungę. Užsiėmimo dalyviai sukurtą
vėtrungę pasiima atminčiai.
Trukmė 45 min.
Rezervuoti iš anksto tel. 8 46 326 173
5. „Pasidaryk žuvytę”
Edukacijos metu vaikai supažindinami su Pamario kraštu, jo didžiaisiais žvejybos ypatumais istorijos tėkmėje ir pagrindinėmis
Kuršių marių žuvimis. Praktinėje dalyje kiekvienas vaikas išsirenka sau mieliausią žuvytę ir ją nusilipdo. Edukacija skirta 1–7 klasių moksleiviams.
Trukmė 45 min.
Rezervuoti iš anksto tel. 8 46 326 173
6. „Apie Kurėną ir
kitus Pamario savitumus“
Užsiėmimo metu moksleiviai
supažindinami su muziejine
ekspozicija, kurioje pristatoma
laivadirbio Jono Gižo asmenybė, Drevernos istorija, laivadirbystės ir žvejybos tradicijos.
Tolimesnis užsiėmimas perkeliamas į kino kampelį, kuriame
moksleiviai peržiūri trumpą dokumentinį filmą „Kurėnas“.
Edukacija skirta 8–12 klasių moksleiviams.
Trukmė 45 min.
Rezervuoti iš anksto tel. 8 46 326 173
7. Klaipėdos krašto
vyno degustavimas
Atvykę į UAB „Mėmelio vynas“
susipažinsite su savininku ir jo
šeimos istorija. Vynas pavadintas senuoju Klaipėdos miesto,
Mėmelio, vardu. Produkcija yra
gaminama pagal seną receptą paveldėtą iš senelių ir turi
tautinio paveldo sertifikatą.
Daugelį metų kaupta gamybos
patirtis ir aistra leido sukurti
unikalų, garsėjantį savo puikiu skoniu ir aromatu gėrimą. Pažintinės programos metu turėsite galimybę apžiūrėti gamybines
patalpas ir susipažinti su produkcijos gamyba ir istorija iš arčiau.
Programos trukmė 1,5 val.
Rezervuoti iš anksto tel. 8 684 56 151

Klaipėdos rajono
turizmo informacijos centro filialas
J. Gižo etnografinė sodyba
Žvejų g. 13, LT-96240 Dreverna
Tel./faks. +370 46 47 63 01
Mob. +370 648 23 198
El. p. gizo.sodyba@klaipedosrajonas.lt
www.klaipedosrajonas.lt

15 Lankupių šliuzas

J.Gižo etnografinė sodyba

Edukacijos metu būsite supažindinti su gintaro atsiradimu, kasimo istorija, išmoksite atskirti tikrą gintarą nuo pakaitalo. Paragausite gintaro arbatos ar trauktinės.
Edukacijos trukmė 1 val.
Rezervuoti iš anksto tel. 8 699 30 840
Lankupių šliuzas esantis Lankupių kaime, Priekulės seniūnijoje – vienintelis šliuzas Lietuvoje, kuris paskelbtas technikos paminklu. Per kanalą 1902–1904 m. pastatyta 10 lengvų metalinių
tiltų. Lankupių šliuzas iki šiol naudojamas vandens lygiui sukelti.

4. „Mūsų vėtrungė“
Užsiėmimo metu pristatoma vėtrungės istorija, paskirtis, jos
ženklai ir kiti svarbūs bruožai. Praktinėje dalyje edukacijos da-

www.dreverna.lt

www.dreverna.lt

2 Laisvės kovų ir tremties
istorijos muziejus
Muziejus skirtas lietuvių tautos
laisvės kovoms atminti. Muziejaus fonde sukaupta fotokopijų ir nuotraukų, originalių
dokumentų, vaizdo įrašų, istorinių tyrimų bei kitos rašytinės
ir vaizdinės medžiagos. Čia
išsaugoti padovanoti politinių
kalinių ir tremtinių daiktai.
Klaipėdos g. 29, Priekulė
Tel. 8 46 454 787
www.gargzdumuziejus.lt
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Burinė jachta
„Vitalija“ (8 vietų),
Pramoginis laivas (12 vietų)
Tel. 8 699 10 809

Jėgos aitvarų (kaitavimo)
bazė
Tel. 8 604 71 723
www.dreverna.lt

Kateris MA-R141 (8 vietų)
Tel. 8 611 12 808

VANDENLENČIŲ PARKAI

Laivas „Vilas“ (20 vietų)
Kateris „Maxum“ (8 vietos)
Laivas „Gilija“ (50 vietų)
Pramoginis laivas „Pašvaistė“
(20 vietų)
Tel. 8 604 717 23
Kateris „Robis“ (5 vietų)
Tel. 8 682 96 193
Laivas „Raivita“ (12 vietų)
Tel. 8 699 10 809
Laivas „Palmė“ (12 vietų)
Tel. 8 630 74 977

„Wake Inn Svencele“
Tel. 8 638 00 838
PRAMOGINĖ ŽVEJYBA

Tel. 8 656 01 591
www.stintusterkuzvejyba.lt
PREKYBA
RŪKYTA ŽUVIMI

Drevernos uostas
Pamario g. 12, Drevernos k.
Tel. 8 604 71 723
„Pamario žuvis“
Klaipėdos g. , Priekulė
Tel. 8 46 454 008

9 Sodyba
„Prie Vilhelmo kanalo“
Pjaulių g. 54, Pjaulių k.
Tel. 8 616 37 746
10 Sodyba „Villa Emile“
E. Endrulaičio g. 5, Drukiai
Tel. 8 663 69 006
11 Svečių namai „Mingė“ 4*
Klaipėdos g. 9, Priekulė
Tel. 8 685 76 885
12 Priekulės evangelikų
liuteronų poilsio namai
Klaipėdos g. 27, Priekulė
Tel. 8 699 64 018
13 „Lietuvininkų namai“
Lietuvininkų g. 13, Priekulė
Tel. 8 652 88 893

1 Restoranas
„Dreverna“
Pamario g. 12, Dreverna
Tel. 8 648 33 399
2 Kavinė „Strykis“
vasaros sezono metu
V–VII 10.00–23.00
Dzūkų g. 21, Drevernos k.
Tel. 8 699 40 747
3 Restoranas-karčema
„Mingė“
Vasaros sezono metu
I–VII 8.00–24.00
Žiemos sezono metu
I–V 8.00–23.00,
VI 8.00–24.00,
VII 8.00–23.00
Klaipėdos g. 9, Priekulė
Tel.: (8 46) 454 351,
8 656 01 554
4 Kavinė
„Venckai Venckuose“
I–IV 10.00–22.00,
V–VI 10.00–24.00,
VII 10.00–22.00
Kintų g. 6, Venckų k.
Tel. 8 630 04 355
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8 Sodyba „Strykis“
Dzūkų g. 21, Drevernos k.
Tel. 8 699 40 747

19 „Nendrių paslaptis“
Pamario g. 10, Dreverna
Tel. 8 601 61 898
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7 Sodyba „Keturi vėjai“
Svencelės g., Svencelės k.
Tel. 8 672 26 428

18 Sodyba „Pakrantė“
Pakrantės g. 7, Dituvos k.
Te. 8 698 49 912
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Pamarių g.

„Vėjo zona“
Tel. 8 659 95 829
www.go2kite.com

6 Sodyba „Pamario burė“
Svencelės g. 54, Svencelės k.
Tel. 8 682 50 616
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Laivas „Nelė (12 vietų)
Tel. 8 686 40 996

5 Jėgos aitvarų ir
buriavimo centras
„Svencelė“
Svencelės k.
Tel. 8 655 14 441
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„Life is life“
Tel. 8 610 18 605
www.lifeislife.lt
www.kaitumokykla.lt

4 Sodyba „Surfhouse“
Svencelės g. , Svencelės k.
Tel. 8 655 24 355

17 Sodyba
„Venckai Venckuose“
Kintų g. 6, Venckų k.
Tel. 8 630 04 355
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Laivas „Dreverna“ (20 vietų)
Tel. 8 686 26 911

„Surfhouse“
Tel. 8 655 24 355
www.surfhouse.lt

16 Sodyba „Kaimelis“
Kalviškių g. 11, Priekulė
Tel. 8 699 31295

Bangų g.

g.
Naujoji

Senovinis burinis Kuršių
marių laivas- reisinė
„Dreverna“ (30 vietų)
Tel. 8 648 23 198

„Svencelė“
Tel. 8 655 14 441
www.svencele.lt

3 Apartamentai
„Almadojus“
Mokyklos g. 5, Dreverna
Tel. 8 650 21 445

Kuršių g.

Reguliarus reisas DrevernaJuodkrantė-Dreverna
Vasaros sezono metu kursuoja
keltas Dreverna-JuodkrantėDreverna
Tel. 8 678 77 789

BURIAVIMAS
JĖGOS AITVARAIS

15 Sodyba „Brastadvaris“
Grumblių g. 1, Lankupių k.
Tel. 8 698 26 348
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LAIVŲ NUOMA

2 Viešbutis „Port Dreverna“
Pamario g. 12, Dreverna
Tel. 8 604 80 108
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Kitos teikiamos paslaugos: Uoste veikia 3* kempingas: skandinaviški mediniai aštuonviečiai poilsio nameliai su visais patogumais, 22 kemperių ir palapinių aikštelės, viešbutis ir restoranas,
jėgos aitvarų bazė, teikiamos vandens pramogų paslaugos,
laivų, valčių, vandens dviračių, mintlenčių (pedal board), irklenčių (sup board), elektrinių dviračių nuoma. Uoste galima įsigyti
Kuršių mariose sužvejotos rūkytos žuvies, restorane „Dreverna“
paskanauti šiam kraštui būdingos žuvienės.
Vasaros sezono metu pagal tvarkaraštį iš uosto kursuoja reguliarus keleivinis keltas į Juodkrantę (Kuršių neriją, Neringą).
Pamario g. 12, Dreverna
Tel. 8 678 77 789
El. p. info@dreverna.lt
www.dreverna.lt

14 Sodyba
„Memelio dvaras“
Liaunų g. 2, Liaunų k.
Tel. 8 615 50 504

Ban
gų
g.

Svencelės g.

Uosto paslaugos: budintysis, 110 švartavimosi vietų (iš jų 30 skirta svečiams), slipas ir kranas (6t), geriamas vanduo, elektra, nuotekų šalinimas, kavinė, kempingas, WC, dušai, parduotuvė (mstl.).

1 Drevernos kempingas 3*
Pamario g. 14, Dreverna
Tel. 8 604 80 108

APGYVENDINIMAS
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