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Pažinti visą Žemaitiją per 10 dienų - misija neįmanoma. Bet mes pabandysime - 
šis maršrutas neaprėps kiekvieno įdomesnio Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos 
kampelio, bet parodys labai didelę dalį visų įdomybių.

Daugiau nei 700 km ir daugiau nei 60 įdomių dvarų, miestelių, piliakalnių - ko tik 
nėra šioje Lietuvos dalyje. Ir Žemaitijos dvarai, ir pajūrio miesteliai, ir Mažosios 
Lietuvos architektūra bei žalioji Nemuno pakrančių gamta - jokios monotonijos.

Kasdienai suplanuota po 5-8 objektus arba miestelius, jei ko nespėtumėte - ne 
bėda, sugrįšite kitą kartą. Kad maršrutas nenuvargintų dideliu tempu, įtrauktos ir 
dvi ramesnio poilsio dienos Palangoje ir Rusnėje. Pradėję nuo Raseinių, kelionę 
baigsite Mažojoje Lietuvoje - Vilkyškių miestelyje.

Maršrutas puikiai tinka kelionei kemperiu arba automobilį derinant su nakvyne 
palapinėje - tačiau nakvynės būdą ir vietas kiekvienas gali prisiderinti pagal save.

O dabar - pirmyn į Žemaitiją!

● Raseniai
● Šiluva, Tytuvėnai
● Kelmė
● Šaukėnai, Beržėnai
● Varniai
● Telšiai
● Plungė
● Plateliai, Salantai

KĄ APLANKYSITE?

ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

● Kretinga
● Palanga
● Dreverna, Mingė
● Ventės ragas, Rusnė
● Šilutė
● Švėkšna, Žemaičių Naumiestis
● Rambynas
● Ir kitos vietovės

KAIP PAŽINTI ŽEMAITIJĄ IR 
MAŽĄJĄ LIETUVĄ PER 10 DIENŲ?



Aktyvus kelionės maršrutas - spauskite čia: http://bit.ly/zemaitija10  

Rusnė

Pagrindiniai jūsų įrankiai šioje kelionėje du - šis maršruto aprašymas 
(atsispausdinkite arba turėkite telefone) bei žemiau nurodytas interaktyvus 
žemėlapis, kuris leis jums tiksliai atrasti kiekvieną objektą. Atsidarykite jį telefone 
su Google Maps programėle.

Kiekvienos dienos maršruto objektai pažymėti skirtingomis spalvomis, 
rekomenduojamos nakvynės vietos - ruda spalva. 

Svarbiausia - nebijokite improvizuoti, nuklysti nuo kelio, jei tik žinote įdomių 
objektų pakeliui. Taip pat turėkite mintyje, kad prieš lankantis muziejuose ar 
kitose uždarose erdvėse reikėtų iš anksto susisiekti ir pasiteirauti jų darbo laiko.

Plungė

Palanga

Telšiai

Kelmė

Raseiniai

ŽEMĖLAPIS

ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

Švėkšna

http://bit.ly/zemaitija10


730 km - toks yra šio maršruto ilgis, skaičiuojant nuo starto 
Raseiniuose ir jei grįšite atgal į tuos pačius Raseinius.

Rekomenduojama maršruto trukmė - 10 dienų. Planuokite 
ilgas įdomias atostogas.

Didžioji dalis maršruto - asfaltuoti keliai. Žvyrkelio arba miško 
keliukų bus tik nedidelės atkarpos, kurias lengvai 
pravažiuosite.

Pakeliui aplankysite daugybę Žemaitijos arba Mažosios 
Lietuvos miestų ir miesteliuose - tikrai kiekviename iš jų 
rasite bent vieną ar kelias maitinimo vietas. Arba planuokite 
grilio naudojimą nakvynės vietose.

Architektūros objektai tikriausiai vaikų nesužavės, bet juk 
pakeliui bus ir jūra, ir daugybė žaidimų aikštelių - šis 
maršrutas tinkamas kelionei su šeima.

Svarbu! Pasikraukite telefonus ir pasiimkite grynųjų pinigų, jei 
ne visur būtų galima atsiskaityti banko kortele.

Galimi nakvynių kempinguose arba stovyklavietėse 
pasiūlymai žemėlapyje pažymėti ruda spalva. Jei aplink save 
nerandate tinkamo kempingo ar stovyklavietės - ieškokite 
artimiausios kaimo turizmo sodybos ir tarkitės su ja.

ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ



A → Raseiniai
Startas - Raseiniuose, kurie laikoma Žemaitijos riba. Vienas įdomiausių objektų 
Raseiniuose - Raseinių krašto istorijos muziejus, kuris įsikūręs buvusio kalėjimo 
patalpose. Ekspoziciją sudaro atskiros erdvės, kurios pasakoja ne tik apie 
politinius kalinius, bet ir apie Raseinių istoriją. 

1 DIENA - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Šiluva
Šiluva yra viena iš 5 vietų Europoje, kur Marijos apsireiškimas oficialiai pripažintas 
katalikų bažnyčios. Šis miestelis žinomas kaip piligrimų centras, į kurį traukia 
daugelis piligrimų iš kitų kraštų. Pasivaikščiokite miestelio centre, jo pagrindinėje 
aikštėje.

E → Pagryžuvio dvaras
Dešiniajame Gryžuvos upės krante stūkso Pagryžuvio dvaro romantinio stiliaus 
rūmai pastatyti 1858 metais. Dvaras aktyviai veikė visais laikotarpiais, o šiuo metu 
dvare veikia socialinės globos namai.

B → Lyduvėnų geležinkelio tiltas
Aukščiausias (42 m) ir ilgiausias (599 m) tiltas Lietuvoje, ir stovint po juo kartais 

nesitiki, kad esi lygumų šalyje. Tiltas skirtas tik geležinkeliui, pėstieji ant jo patekti 
negali, tačiau puikūs tilto vaizdai atsiveria ir vaikštant po juo.

D → Tytuvėnų vienuolynas
Bernardinai vienuolyną Tytuvėnuose įkūrė 17 a. Po 1863 m. sukilimo Muravjovas 

įsakė uždaryti vienuolyną, išsaugota tik bažnyčia. Dalis vienuolyno pastatų buvo 
nugriauti. Sovietmečiu čia buvo įsikūrusios įvairios įstaigos. Vienuolynas atrodo 

puikiai, vienas gražiausių Lietuvoje.

F → Maironių koplytėlė
Koplytėlė yra gražiame Dubysos slėnyje. Koplytėlė garsėja viduje, prie altoriaus, į 

grindis įmūrytu mitologiniu akmeniu su vaiko pėda bei gretimoje teritorijoje 
trykštančiu stebuklingu vandens šaltiniu.

Nakvynė? Jei norite nakvynės kempinge, rinkitės Kurtuvėnų kempingą. Jei ieškote įdomesnės 
egzotikos - išbandykite jurtas miškuose prie Kelmės (yurtos.lt).



A → Kelmė
Nedidelis ir jaukus miestelis išsiskiria savo dvaru. Kelmės dvaro ansamblio 
mūriniai rūmai statyti 1780 m. Dvaras pasižymėjo per 1831 m. sukilimą - būtent 
čia jis prasidėjo. Dabar dvare įsikūręs Kelmės krašto muziejus.  

2 DIENA - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Kurtuvėnų dvaro svirnas
Tai unikali Lietuvos medinio architektūros paveldo vertybė, esanti Kurtuvėnų 
regioniniame parke. Nors svirne buvo laikomi grūdai, statinys buvo skirtas ne 
ūkinei paskirčiai - čia buvo įkurtas teatras. Dabar Kurtuvėnų svirnas naudojamas 
bendruomenės ir krašto kultūros reikmėms.

E → Beržėnų dvaras
Šis dvaras siejamas su sena žemaičių bajorų gimine – Šemetomis. Dvaro 
šeimininkai pastatė iki šių dienų išlikusius neogotikinio stiliaus dvaro pastatus, 
taip pat įkūrė parką bei iškasė tvenkinius. Dvaras šiuo metu užkonservuotas, bet 
naujam gyvenimui neprikeliamas.

B → Ventos-Dubysos perkasas
Tai didžiausias techninis projektas XIX a. Rusijos Imperijoje. Šiandien yra išlikusi 

įspūdingiausia perkaso dalis – rankomis iškastas 15 km ilgio Ventos-Dubysos 
jungiamasis kanalas. Jo dugnu sruvena nedidelis upelis, o ties Žadvainiais kanalo 

vanduo teka skirtingomis kryptimis: į vakarus (į Ventą) ir į rytus (į Dubysą).

D → Šaukėnų dvaras
Šaukėnų dvaro sodyba žinoma dar nuo XVII a., tačiau dabartinė dvaro sodyba 

kūrėsi XIX a. pab. - XX a. pr. Deja, iki šių dienų medinė dalis neišliko. Nuo XX a. II 
pusės rūmuose veikia Šaukėnų psichiatrijos ligoninė.

F → Užvenčio dvaro malūnas
Tai vienas iš Užvenčio dvaro sodybos pastatų, kuris garsus savo jaukia aplinka, 

puikia vieta skirta meno parodoms, koncertams. Puiki vieta atokvėpio sustojimui.

Nakvynė? Netoli Varnių yra du dideli ežerai - Lūkstas ir Paršežeris, prie jų abiejų yra poilsiavietės, 
kuriose galite apsistoti nakčiai.



A → Varniai
Senosios Žemaitijos vyskupystės sostinė, kadaise buvęs labai svarbiu Žemaitijos 
miestu. Istorijos čia gausu, žemėlapyje sužymėta keletas objektų, vertų 
aplankymo - Vyskupystės muziejus, Valančiaus namas, Varnių katedra, senoji 
bažnyčia.

3 DIENA - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Biržuvėnų dvaras
Biržuvėnai – vertingas XVIII–XIX a. stambios medinės dvaro sodybos pavyzdys. 
Šiandieną lanktojai, apsilankę dvare, gali pamatyti įvairias dvaro ponų patalpas - 
svetainę, virtuvę, indaują, ponų miegamąjį, kabinetą. Be to, dvaro sodyboje 
vyksta renginiai.

E → Telšiai
Žemaitijos sostinė pateisina savo vardą - pastaraisiais metais šis miestas vis 
gražėja. Sutvarkytos Masčio ežero pakrantės, senamiestyje atsiranda naujos 
kultūrinės erdvės, o visą miestą puošia mažoji architektūra - skulptūros, 
paminklai, lentos. Nepagailėkite ilgo pusdienio Telšiams, galite ir su ekskursija 
(gido ieškokite Telšių turizmo informacijos centre). O žemėlapyje sužymėta 
keletas objektų, kuriuos verta pamatyti Telšiuose: Telšių katedra (galite įlįsti į 
požemius), greta ir Vyskupų rūmai, Telšių amfiteatras ir atsiveriantis vaizdas į 
ežero pakrantę, senoji Turgaus aikštė, taip pat mažosios bažnytėlės kalnas su 
puikiu vaizdu į Masčio ežerą. Visai netoli Telšių sustojimo vertas ir Džiuginėnų 
dvaras.

B → Debesnų botaninis takas
Varnelės upės slėnyje įsikūrusiame beveik 2 km pažintiniame take lankytojai gali 
susipažinti su unikalia žemapelkės augalijos įvairove, dominuojančiomis rūšimis 

bei jų bendrijomis. Debesnų telmologiniame draustinyje aptikta beveik dvi 
dešimtys augalų rūšių, įrašytų į Lietuvos Raudonąją knygą.

D → Rainių koplyčia
Rainių Kančios koplyčia įamžina visų sovietinio teroro aukų atminimą ir Telšiuose 

1941 m. birželį vykdytas politinių kalinių žudynes. O šalia koplyčios esančiame 
miškelyje, kur buvo nukankinti politiniai kaliniai, yra pastatytas kryžius.

Nakvynė? Kempingų prie Telšių nėra, todėl ieškokite kaimo turizmo sodybos arba pavažiuokite iki 
Angelų malūno - jis priima su palapinėmis.



A → Plungė
Plungės miestelis pirmiausiai garsus savo dvaru. Žemaitijos Versalis - taip kartais 
apibūdinami Oginskių rūmai Plungėje. Po ilgos rekonstrukcijos vos prieš keletą 
metų atidarytas visas kompleksas - rūmai, žirgynas, oficinos (dar tvarkomos), 
oranžerija-laikrodinė, parkas.

4 DIENA - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Beržoras
Beržoras - senas gatvinis kaimas, išsaugojęs savo tradicinį kraštovaizdį. 
Pasivaikščiokite juo, apžiūrėkite ne tik bažnyčią, bet ir koplytstulpius, pakalnės 
apačioje esantį Beržoro ežerą, senus namus. Beržoro bažnyčia - viena seniausių 
medinių bažnyčių Lietuvoje, pastatyta 1746 m.

E → Platelių dvaro sodyba
Nuo 18 a. iki Antrojo pasaulinio karo Platelių dvaras priklausė prancūzų grafų de 
Šuazelių giminei. Iš 19 a. statyto dvaro pastatų išliko net 6, tačiau dvaro rūmai 
sudegė dar 1943 m. Dvaro sodybą supa didelis, senas parkas. Neapsiribokite tik 
dvaro sodyba, apžiūrėkite ir pačius Platelius - jaukų miestelį Platelių ežero 
pakrantėje.

B → Šaltojo karo muziejus
Šaltojo karo muziejus drąsiai galėtų būti tituluojamas vienu įdomiausiu muziejų 

Lietuvoje tiems, kam įdomi 20 amžiaus istorija - muziejus įkurtas buvusioje 
raketų paleidimo bazėje. Branduolinių raketų mastelį padeda suprasti viena iš 

raketų šachtų, dabar pritaikyta lankymui. 

D → Siberijos apžvalgos bokštas
Nuo ant Cidabro kalno esančio apžvalgos bokšto (15 m) atsiveria nepakartojami 

vaizdai - Platelių ir Beržoro ežerai, Siberijos pelkė (viena vertingiausių pelkių 
Žemaitijos nacionaliniame parke, paskelbta telmologiniu draustiniu), Beržoro 

kaimas, Platelių miestelis bei Liepijų miškas.

F → Platelių jachtklubas
Platelių ežeras – didžiausias ir giliausias ežeras Žemaitijoje, minimas net nuo 15 

amžiaus. Giliausia vieta – 48,5 m. Platelių ežeras turi 7 salas. Geriausia vieta 
apžiūrėti Platelių ežerą - prie jo įsikūręs Jachtklubas. Čia galite rasti ir vandens 

pramogų, ir vietų nakvynei.

Nakvynė? Aplink Platelių ežerą yra bent keletas stovyklaviečių palapinėms, viena didesnių - 
Plokštinės. Bet važiuodami aplink ežerą rasite ir daugiau vietų.



A → Orvidų sodyba
Orvidų sodyba – unikali akmens skulptūrų ekspozicija po atviru dangumi, įkurta 
pranciškono Viliaus Orvido. Čia susipynę daugybė elementų iš akmens, medžio, 
metalo sukuria keistą vaizdą. Sodyba išraižyta takeliais, kuriais klaidžiodamas 
tarsi labirintais patenki į unikalų Viliaus Orvido pasaulį.

5-6 DIENOS - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Kretingos dvaras ir žiemos sodas
Kretingos dvaras - grafų Tiškevičių valdos nuo 19 a. antros pusės. Jie performavo 
dvaro rūmus, sukūrė įspūdingą parką. Per du karus vokiečiai ir rusai 
šeimininkavo bei niokojo dvarą. Po Nepriklausomybės buvo vėl atkurtas. Dvare ir 
keliuose aplinkiniuose pastatuose dabar įsikūręs Kretingos muziejus.

E → Palanga
Sunku išskirti, ką aplankyti Palangoje - kiekvienas renkasi, ar nori pasyvaus 
poilsio, ar aktyviau panaršyti seniausio Lietuvos kurorto architektūrą. Palangoje 
praleiskite dvi dienas - puiki vieta aktyvaus maršruto atokvėpiui.

B → Salantai
Salantai - senas, mažas ir jaukus Žemaitijos miestelis, Salantų regioninio parko 

centras. Miestelis garsėja savo kepiniu - “Salantų pyragu”. Taip pat vykstantys pro 
jį mėgsta pavalgyti jau legenda vadinamoje kavinėje “Pakalnutė”. Greta Salantų 

dėmesio vertas Šauklių riedulynas.

D → Kretingos bernardinų vienuolynas
Bernardinų (pranciškonų) vienuolyne, kuris Kretingoje įkurtas prieš 400 metų. 
Vienuolynas prisidėjo prie visos Kretingos kūrimosi ir augimo. Sovietmečiu jis 

buvo uždarytas, po Nepriklausomybės atgavimo į jį vėl grįžo pranciškonai.

F → Gintaro muziejus Tiškevičių rūmuose
Šį dvarą 19 a. įkūrė grafas Juozapas Tiškevičius, kurio senelis buvo nusipirkęs 

Palangą ir aplinkines teritorijas. Juozapo sūnus Feliksas 19 a. pabaigoje aplink 
dvarą įkūrė botanikos parką. Tiškevičiai rūmuose gyveno iki 1941 m. Dabar 

rūmuose veikia vienas lankomiausių Lietuvoje muziejų – Gintaro muziejus.

Nakvynė? Jeigu norite rinktis kempingą, prie Palangos galite nakvoti Compensos kempinge arba 
“Olando kepurėje”.

Šiandien planuokite poilsio dieną Palangoje.



A → Memel-Nord karinis bunkeris
1939 m., rengdamasi karui, Vokietija aplink Klaipėdą (Memelį) pradėjo statyti 
gynybines karines baterijas. Iš jų iki šių dienų išliko tik viena - Memel-Nord. Prie 
įtvirtinto bunkerio čia buvo sumontuoti šaudymo pabūklai, kurie galėjo į jūrą 
šaudyti 17 km atstumu. Į vidų galima patekti iš anksto susitarus.

7-8 DIENOS - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Ventės ragas
Kuršių marių ir Nemuno žiočių iš trijų pusių apsuptas Ventės ragas – vėjuotos 
gamtos kampelis. Visą iškyšulį galite apžvelgti įlipę į čia stovintį pusantro šimto 
metų senumo švyturį, o paukščių gerbėjai čia ras tikrą rojų - čia galima stebėti 
paukščių žiedavimą.

E → Aukštumalos pažintinis takas
Aukštumalos takas nutiestas Aukštumalos pelkėje, pradžioje vingiuoja mišku, 
vėliau išlenda į tikrą pelkyną - su mažais ežeriukais ir beržais, tarsi būtumėte 
kokioje taigoje. Du apžvalgos bokšteliai leidžia pamatyti vaizdą iš viršaus. Tako 
ilgis - 1,2 km į vieną pusę, tiek pat pridėkite grįžimui.

B → Dreverna
Dreverna - mažas, bet įdomus miestelis ant marių kranto, tampantis vis 

patrauklesniu turizmui. Drevernoje prie pat marių kranto pastatytas 15 m aukščio 
bokštas, nuo kurio atsiveria puikus vaizdas į visas puses. Šiame miestelyje taip pat 

verta aplankyti J. Gižo etnografinę sodybą ir senąsias kapines.

D → Mingė
Mingė (Minija) labai dažnai vadinama Lietuvos Venecija, ir šis pavadinimas visai 

tikslus, kadangi kaimynai vienas kitą čia lanko irdamiesi valtimis. Ypač puikus 
būdas apžiūrėti Mingę - praplaukti visą kaimelį laivu. Kaimas čia įsikūręs jau 

beveik pusę tūkstančio metų – minimas nuo 1540 m.

F → Rusnė
Vienintelė tokia unikali sala Lietuvoje. Puikiai tiks poros dienų poilsiui - 

išbandykite vietinių siūlomas ekskursijas laiveliu, paragaukite rūkytos žuvies, ir 
apžiūrėkite saloje esančias įžymybes, kurios sužymėtos maršruto žemėlapyje: 

skulptūra Gandžiui, buvusio Peterso tilto vieta, Uostadvario švyturys ir kt.

Nakvynė? Pačioje Rusnės saloje kempingų nėra, bet tikrai rasite kaimo turizmo sodybų, kurios 
priima kemperius ar palapinės. Artimiausias kempingas - netoli Ventės rago, “Ventainė”.

Šiandien planuokite poilsio dieną Rusnėje.



A → Šilutė
Šilutėje galite pamatyti daug vokiškos architektūros palikimo. Šilutės dvaras 
įkurtas prieš 300 metų. Keliavo iš rankų į rankas, kol  1889 m. dvarą nusipirko kito 
dvaro savininkas Hugo Šojus, kuris optimizavo dvaro veiklą, išgražino teritoriją. 
Šiuo metu dvare yra dalis Šilutės muziejaus bei turizmo informacijos centras.

9 DIENA - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Saugų malūnas
Iki šių dienų išlikęs raudonų plytų mūro vandens malūnas, statytas 1908 metais, 
kuriame buvo malami grūdai, apdorojama mediena. Senieji mechanizmai išlikę, 
dabar malūne veikia lentpjūvė. Kadaise čia sukosi apie 18 malūnų girnos.

E → Vilkėno dvaras
Vaizdingame ir kalvotame reljefe atsiveria įspūdingi rūmai, kurių istorija prasidėjo 
nuo XVII a. pabaigos. Balti, sutvarkyti ir atokiau nuo Švėkšnos miestelio įsikūrė 
Vilkėno rūmai nustebina ne vieną.

B → Macikų lageris
Macikų lagerių istorija atskleidžia nacistinės Vokietijos ir SSRS totalitarinių režimų 

nusikalstamą veiklą. Kompleksą sudaro: lagerių vieta, karceris, belaisvių kapai, 
pirtis, kareivinių pastatas. 1993 m. karcerio pastate įrengtas Macikų lagerio 
karceris-muziejus, nuo 1995 m. tai – Šilutės Hugo Šojaus muziejaus filialas.

D → Švėkšna
Mažas miestelis, bet daug įdomybių - taip galima apibūdinti Švėkšną. 

Žemėlapyje sužymėti objektai, kuriuos apžiūrėkite: dvaras su saulės laikrodžiu ir 
parku, greta įsikūrusi bažnyčia, į kurią iš dvaro patenkama per tiltelį, taip pat 

turgaus aikštė ir naujai sutvarkyta sinagoga.

F → Žemaičių Naumiestis
Tai senas Žemaitijos pasienio miestelis, po 1863-1864 m. sukilimo uždraudus 
lietuvišką spaudą, tapęs svarbiu draudžiamos literatūros platinimo punktu. 

Miestelis turi daug lankytų objektų (turgaus aikštę, Šv. Arkangelo Mykolo Romos 
katalikų bažnyčią) bei renginių - rudens derliaus nuėmimo šventė - Dagotuvės.

Nakvynė? Kempingų šioje Lietuvos vietoje nėra, todėl ieškokite artimiausių kaimo turizmo sodybų.



A → Rambyno kalnas
Vos 46 m aukščio virš jūros lygio, tačiau apipintas tiek legendų, tarsi tai būtų 
didžiausia kalva Lietuvoje. O ir vaizdas nuo Rambyno kalno puikus - atsiveria 
Nemunas ir už jo esanti Tilžė.

10 DIENA - ŽEMAITIJA PER 10 DIENŲ

C → Merguvos ežero apžvalgos bokštelis
Nuo apžvalgos bokšto atsiveria nepakartojami vaizdai - Jūros upė įteka į 
Nemuną, pievose - senvaginis ežeras, vadinamas Marguva, už jo - Tusainių sala. 
Tolumoje - kairysis Nemuno krantas, priklausantis Rusijos federacijai bei du 
piliakalniai - Pilies ir Kaukazo kalnai.

E → Opstainių II piliakalnis
Tai nedidelis piliakalniukas, vos 4-6 metrų aukščio šlaitais, prie pat Opstainių 
kaimo ant užtvenktos Apstelės upės kranto. Nuo Opstainių piliakalnio atsiveria 
puiki panorama į Opstainių kaimą, tolumoje vingiuojančią Jūros upę ir į rožiniais 
smaliukių žiedais pasipuošusią (tik birželio mėn.) greta esančią aukštumą.

G → Raganų eglė
Tai į 18 kamienų iš vieno kamieno besišakojanti eglė, kurios išvaizda tiktų pasakų 
filmų pastatymams. Verta paėjėti mišku iki jos dėl tokio įspūdingo vaizdo.

B → Bitėnai
Bitėnai garsėja evangelikų liuteronų kapinaitėmis ir gandų kolonijos stebykla. Po 

Nepriklausomybės atgavimo į kapinės iš Vokietijos perkelti Vydūno palaikai. 
Bitėnų kaimo centre, pušyse ant Nemuno kranto, lizdus krauna baltieji gandrai, 

kuriuos galima stebėti per monoklį, pastatomą tam skirtame namelyje.

D → Šereiklaukio dvarvietė
Šereiklaukio dvaro teritorijoje, išlikusios spirito varyklos pastate, 2010 m. rugpjūtį 

įkurtas visuomeninis muziejus. Jame eksponuojamos paskutinių Šereiklaukio 
dvaro savininkų palikuonio Konrado Stegės asmeninio archyvo nuotraukos ir 

muziejaus steigimo iniciatorės Kristinos Blankaitės surinkti eksponatai.

F → Vilkyškių piliakalnis
Tai vienas iš virtinės piliakalnių, stūksančių prie Jūros upės ir Nemuno santakos. 
Piliakalnis pritaikytas laikytojams - nutiestas pėsčiųjų takas, įrengtas tiltelis per 

Opstės upelį, o iki piliakalnio viršaus vingiuoja laiptai.

H → Vilkyškiai
Vilkyškių miestelis – urbanistinis draustinis, įsikūręs Vilkyškių kalvagūbrio 

šlaituose ir keterose, ir išsaugojęs senąją erdvinę struktūrą ir gatvių išplanavimą. 
Miestelis garsėja išlikusiu centrinio dvaro pastatu ir evangelikų liuteronų 

bažnyčia.

Maršruto pabaiga! Sveikiname - įveikėte visą Žemaitiją! Gero kelio namo!



Kaip naudotis Google Maps maršrutu keliaujant?

Atsidarykite šį maršruto failą telefone, spauskite ant maršruto nuorodos, 
atsidarykite ją su Google Maps programėle - maršrutas turi būti aktyvus, tereikės 
sekti pasirinktais taškais (paspaudus vis kito taško navigaciją).

Galite ir atsispausdinti, bet interneto laikais geriau pataupyti popierių - viską 
galima atlikti ir telefonu.

PABAIGAI

GERŲ
KELIONIŲ
PO LIETUVĄ!

Daugiau šios serijos maršrutų rasite 
www.lietuvon.lt/telia 

http://www.lietuvon.lt/telia

