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NIDA, KAI ŠALTA

Aktyvus maršruto žemėlapis - spauskite čia: https://bit.ly/3p7Z7Xx   

Nida

Neringa traukia visus metus, nors orai Lietuvoje lepina ne taip ir dažnai - būna, 
kad net vasarą dienos netinkamos maudynėms ar deginimuisi prie jūros. Šis 
maršrutas padės atrasti veiklos tokiomis dienomis - pradedant nuo Nidos, 
keliaujant automobiliu ir nemažai atstumo pėsčiomis, galėsite atrasti gamtos ar 
architektūros objektus, kurie prisideda prie Kuršių nerijos unikalumo.

Naudokite šį maršrutą telefone arba atsispausdinkite jį - kaip patogiau, ir pirmyn 
į kelionę.

A. Parnidžio kopos pakrantė
B. Buvusi sklandymo mokykla
C. Nidos apžvalgos bokštas
D. Thomo Manno muziejus
E. Vecekrugo kopa

F. Preilos paplūdimio vartai
G. Preilos Aplinkos užterštumo stotis
H. Preilos kopa
I. Pervalkos paukščių stebėjimo 
bokštelis
J. Mirusios kopos

KĄ APLANKYSITE:

Preila

Pervalka

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1ls_c0LECjo3iCE7_DMczfZ2Zh9yDnTl1&usp=sharing
https://bit.ly/3p7Z7Xx
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28 km - toks yra šio maršruto ilgis, jei startuosite iš Nidos. 

Jei norėsite visus objektus aplankyti vienu metu, planuokite 
ilgos dienos kelionę - vairavimo nebus daug, tačiau 
pasivaikščioti galėsite į valias - per kopas, miškus ir pajūrį.

Kelias visur puikus, nėra jokių sunkiai pravažiuojamų atkarpų 
- bet pasirūpinkite ir gerais batais, nes ne tik važiuosite.

Šiltojo sezono metu lengvai rasite maitinimosi vietų visuose 
trijuose miesteliuose - Nidoje, Preiloje ir Pervalkoje. Arba 
galite piknikauti su vaizdu į jūra ar marias - čia tokių vietų 
bus.

Maršrute nėra specialiai vaikams skirtų objektų. Nors pakeliui 
bus ir viena kita žaidimų aikštelė jiems (ieškoti Nidoje, palei 
marias), tačiau kitur jų pramogos - natūrali gamta. Kopos ir 
pajūris, paukščiai ir vėjas.

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

Jei keliaujate kemperiu ar su palapinėmis, nakvynei galite 
rinktis Nidos kempingą (www.kempingas.lt). Tiksli lokacija 
pažymėta maršruto žemėlapyje. 

http://www.kempingas.lt


Parnidžio kopos 
pakrantė

Buvusi Nidos 
sklandymo mokykla

Daugelis Nidoje mėgsta pasivaikščioti 
iki Saulės laikrodžio, pažvelgti į 
Parnidžio kopą nuo ten esančios 
aikštelės, tačiau gerokai mažiau žmonių 
sutiksite Kuršių marių pakrantėje prie 
Parnidžio kopos - ja galima nueiti 
praktiškai iki pasienio. Išbandykite - 
gamta ir vaizdai čia užburiantys, visais 
metų laikais.

Iki kito objekto: teks paeiti Parnidžio kopų 
pažintiniu taku, automobilis čia nepadės.

Tarpukariu - 1933-39 m. - Nidos kopose 
veikė Sklandymo mokykla. Sklandytojai 
naudojosi tuo metu aukščiausia Kuršių 
nerijos kopa - dabar vadinama 
Sklandytojų kopa (kuri yra greta 
Parnidžio kopos). Dabar čia apaugę 
miškai, tačiau vieta, kurioje buvo 
įsikūręs sklandytojų angaras, pažymėta 
ir paminklu, ir vaizdine informacija. 
Susipažinkite su šia istorija skaitydami 
aprašymus šioje vietoje.

Iki kito objekto: vėlgi patogiausia pėstute paeiti 
apie 1,7 km.
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Nidos apžvalgos 
bokštas “Highlight”

Rašytojo Thomo Manno 
muziejus

Šis neįprastos formos apžvalgos bokštas 
atsirado 2016 m., kai Nidoje vyko 
tarptautinės architektūros studentų 
kūrybinės dirbtuvės. Įlipti į bokštą 
pavyks ne kiekvienam - reikės palypėti 
kopėčiomis. O visai netoli šio 
modernaus bokšto yra ir kitas, istorinis - 
Nidos švyturys.

Iki kito objekto: 2,3 km pėstute arba 
automobiliu.

Rašytojas, Nobelio literatūros premijos 
laureatas Thomas Mannas tarpukariu 
pirmą kartą atvykęs į Nidą taip 
susižavėjo jos gamta, kad nusprendė 
čia įsigyti vasarnamį. Jame su šeima jis 
nuo 1930 m. praleido tris vasaras. 
Muziejus restauruotame Thomo Manno 
name bando atkurti autentišką to 
laikmečio taplinką (tam padėjo Thomo 
Manno duktė) -  ieškokite rudo namelio 
mėlynais langais. 

Iki kito objekto: 6 km.
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Vecekrugo kopa

Preilos paplūdimio 
vartai arba Preilos 
gelbėjimo stotis

Vecekrugo kopa - aukščiausia Kuršių 
nerijos kalva - 67 m. aukščio. Nuo 
pagrindinio kelio, palikus auotomobilį, 
verta paėjėti iki kopos viršūnės, nuo 
kurios atsiveria vaizdas į abi puses - tiek 
Baltijos jūrą, tiek Kuršių marias. Beje, šis 
keistas pavadinimas “Vecekrugo” kuršių 
kalboje reiškia “Senoji smuklė”, mat 
kadaise tokia stovėjusi kopos papėdėje.

Iki kito objekto: 2,5 km.

Prieš penkerius metus nykokas Preilos 
gelbėjimo stoties pastatas buvo 
atnaujintas ir virto tikrais Preilos vartais į 
jūrą - atvirais, šviesiais ir kviečiančiais 
užeiti. Čia puiki vieta sėdint ant 
medinių laiptų stebėti saulėlydį ir 
mėgautis jūros vaizdais.

Iki kito objekto: visai šalia - vos keletas žingsnių į 
pietus.
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Preilos Aplinkos 
užterštumo tyrimų 
stotis

Preilos (Dailininkų) 
kopa

Jei nuo Preilos gelbėjimo stoties 
paeisite 100 metrų piečiau palei jūra 
arba takeliu kopose, pamatysite dar 
vieną įdomų architektūros kūrinį. 
Keistas stačiakampis namelis su 
pūstomis sienomis ir mažais langais - 
tai Preilos Aplinkos užterštumo tyrimų 
stotis. Stoties pastatą apžiūrėkite iš 
toliau, arti prieiti draudžiama - 
netrukdykite čia vykdomiems 
tyrimams. 

Iki kito objekto: 3,2 km.

Vos prieš metus Kuršių nerijos 
lankytojams suteikta nauja galimybė 
aplankyti dar vieną kopą - įrengti dideli 
mediniai laiptai į Preilos (dažnai 
vadinamą Dalininkų) kopą. Tokia 
galimybė atsirado todėl, kad po 2014 m. 
gaisrų ši kopa “nupliko”, todėl ją 
nuspręsta pritaikyti lankymui. Nuo 53 
m. aukščio kopos atsiveria puikus 
vaizdas į visas puses.

Iki kito objekto: 8,5 km.
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Pervalkos paukščių 
stebėjimo bokštelis

Mirusios kopos ir Naglių 
gamtinio rezervato 
pažintinis takas

Norite gyvo ekrano į gamtą? Piečiau 
Pervalkos prie Marių pakrantės 
pastatytas paukščių stebėjimo 
bokštelis. Paskutinę trumpą atkarpą iki 
jo teks paeiti pėstute (artimiausias 
taškas, iki kurio galima nuvykti 
automobiliu - Pervalkos g. 35). Įsilipkite į 
bokštelį, atverkite langines ir tiesiog 
pasigrožėkite vaizdu, kuris atsiveria. 
Gera vieta arbatai arba paukščių 
paklausymui.

Iki kito objekto: 5,8 km.

Mirusios (arba Negyvosios) kopos - 
galimybė pasijusti kitoje planetoje. 
Automobilį palikus aikštelėje prie 
pagrindinio kelio, jūsų laukia nedidelis 
pasivaikščiojimas kopose įrengtu 
Naglių gamtinio rezervato pažintiniu 
taku beveik iki Kuršių marių kranto (ant 
skardžio). Šis pasivaikščiojimas - turbūt 
viena įspūdingiausių patirčių Kuršių 
nerijoje.

Tai buvo paskutinis šio maršruto taškas. Gero 
kelio namo arba atgal į poilsio vietą.!
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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

