nepalanki Prūsijai. Kol vyko Tilžės
derybos, Piktupėnai buvo Prūsijos
karaliaus Frydricho Vilhelmo III ir
jo šeimos rezidencija 24 . 2010 m.
dešinėje tilto pusėje įrengta Panemunės prieplauka 30 .

Sutartiniai ženklai
Muziejus
Piliakalnis
Žirgynas
Prieplauka

19 Rambyno regioninio parko
Lankytojų centras Bitėnuose maloniai nustebins lankytojus svarbiausių krašto vertybių ekspozicija.

Pramoginis laivas
Baidarių nuoma, renginių organizavimas
Viešbutis
Kaimo turizmo sodyba
Kavinė, baras
Interneto prieiga (Pagėgių viešoji biblioteka ir filialai)
Techninė pagalba

Jame eksponuojami žymiausių
Lietuvos tapytojų darbai.

20 Legendomis apipintas Rambyno kalnas nuolat traukia keliautojų dėmesį. Nuo kalno atsiveria įspūdingas kraštovaizdis į
Nemuną ir kitą jo krantą, kuriame
boluoja Tilžės ir Ragainės miestų panoramos. Rambyną puošia
Nacionalinės premijos laureato,
skulptoriaus Regimanto Midvikio
sukurtas aukuras, turintis gilią istorinę prasmę bei simbolizuojantis baltų dievus - Patrimpą, Perkūną, Patulą.
Martyno Jankaus ir Vydūno atgaivinta Joninių šventė ant Rambyno
kalno birželio 23 d. švenčiama iki
šių dienų ir vadinama „Tradicijų
pynė pagal Vydūną“.

13 Šereiklaukis – gyvenvietė Pagėgių savivaldybėje, Rambyno
regioniniame parke, dešiniajame
Nemuno krante. Šereiklaukio dvaro istorija prasideda XVI a. ir tęsiasi iki II-ojo Pasaulinio karo. Kadaise šis dvaras buvo stipriausias
ekonominis vienetas Klaipėdos
krašte. Šiandien ši gyvenvietė paskelbta architektūriniu draustiniu.
Netoliese yra ir kiti turistų lankomi objektai: Sidabrakalnis – senoji
Šereiklaukio gyvenvietė, Milžinkapis, Šereiklaukio piliakalnis 14 ,
Ragainės vingio pievos 15 , Pempynės dvarvietė 16 , senas skalvių
kaimas Opstainys 12 .

18 Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejus Bitėnuose įkurtas buvusios spaustuvės pastate.
Šioje spaustuvėje lietuvių spaudos draudimo laikais Mažosios
Lietuvos tautinio sąjūdžio veikėjas, publicistas bei Tilžės akto
signalas Martynas Jankus spausdino lietuviškus laikraščius ir knygas. Muziejuje eksponuojamos
spaustuvėje spausdintos knygos,
laikraščiai ir kitas XIX-XX a. pr. kultūrinis paveldas. Prasmingas eksponatas – Amžinosios Rambyno
kalno knygos kopija. Šalia muziejaus įkurtas Mažosios Lietuvos paveikslų sodas po atviru dangumi.

Pagėgių kraštas pasižymi pagoniška baltų kultūros palikimų
gausa – piliakalniais, kurie žemėje slepia daug istorijos paslapčių.
Pagėgių savivaldybės teritorijoje
yra 6 piliakalniai - Birštoniškių 26
, Kulmenų (Kreivėnų) 22 , Vartūliškių 3 , Opstainių I 10 , Opstainių II
11 ir Šereitkaukio 14 .
11

Raganų eglė - vienas iš dešimties įspūdingiausių medžių
Lietuvoje, kurį verta pamatyti. Šis
gamtos paminklas auga Vilkyškių
miške. Eglės amžius gali siekti
~150 metų. Kitas gamtos paminklas – 39 ąžuolų alėja 9 .
8

Pagėgių
savivaldybė

6 Vilkyškiai - miestelis prie Kauno-Klaipėdos plento, turtingas istorine praeitimi ir architektūriniu
paveldu. Centrinėje dalyje išlikusi
senoji urbanistinė struktūra: gatvių tinklas, aikštės išplanavimas,
Klaipėdos krašto architektūrai
būdingi pastatai. Vilkyškius puošia evangelikų liuteronų bažnyčia,
garsėjanti tarptautiniais vargonų muzikos festivaliais „Vargonų
muzika Vilkyškiuose“. Netoli jos
įsikūręs „Pagėgių krašto turizmo
informacijos centras“ 7 . Miestelyje taip pat stovi paminklas vilkyškiečiams, žuvusiems I-ajame
pasauliniame kare 4 ir paminklas
Zalcburgo žemės žmonėms 5
, apsigyvenusiems Mažojoje Lietuvoje po didžiojo (1709 – 1711)
maro, atminti.

Rekomenduojame išbandyti
aktyvias vandens pramogas
Jūros ir Nemuno upėmis

6
34
32

34 Plaškiai – Mažosios Lietuvos
etnografinis kaimas, įsikūręs upės
Gėgės dešiniajame krante. Pavasarinių potvyniu metu apsemiamas,
todėl tampa vandens karalyste.
32 Pagėgių savivaldybė garsėja baltųjų gandrų kolonijomis – Kucuose,
Bitėnuose 17 ir Mociškiuose 1 .
Ventės rago ornitologai Kucų baltųjų gandrų koloniją pripažino pačią
didžiausią Lietuvoje.

33

31

33 Šilgalių dvare įsikūręs UAB „Lietuvos žirgynas“ filialas „Nemuno
žirgynas“ tęsia ir puoselėja trakėnų
veislės žirgų auginimo tradicijas. Trakėnai - seniausia Europoje sportinių
žirgų veislė. Žirgyne veikia sporto
mokykla, galima išsinuomoti proginių karietų, pajodinėti, aptarnaujamos didelės ir mažos turistinės grupės, pavieniai asmenys.

28

31 Karo belaisvių stovykla „Oflager-53“ įrengta 1941 m. Pagėgių
miške. Tai buvo vienas iš penkių
II-ojo Pasaulinio karo metu hitlerininkų įrengtų „mirties fabrikų“
Mažojoje Lietuvoje.
28 Pagėgiai – miestas vakarų Lietuvoje - Mažosios Lietuvos širdis.
Pagėgiai per ilgus istorinius šimtmečius keitė savo veidą – kadaise buvę maža Šiaurės Skalvos
gyvenviete, šiandien Pagėgiai savivaldybės centras. Pagėgiams
ir jų aplinkinėms vietovėms būdinga unikali Klaipėdos krašto architektūra bei svetingi ir vaišingi
žmonės. Pagėgių miesto parke
stovi Stepono Juškos skulptūra
28 , įamžinanti istoriškai sudėtingą
Pagėgių krašto praeitį ir kultūrą.

29

Panemunė – pats mažiausias
miestas Lietuvoje. Tai valstybinės
sienos su Rusija postas. Karalienės Luizės vardu pavadintas tiltas
per Nemuną jungia Lietuvą su
Kaliningrado sritimi. Panemunė
išgarsėjo, kai 1807 – ųjų vasarą,
ant specialiai Nemuno viduryje
pastatyto plausto, Prancūzijos imperatorius Napoleonas ir Rusijos
caras Aleksandras I- asis pasirašė
Tilžės taikos sutartį, kuri buvo itin

8

29
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TURIZMO PASLAUGOS
Pagėgių savivaldybės Martyno
Jankaus muziejus
Bitėnų k., Lumpėnų sen.,
Pagėgių sav.
Tel. +370 441 42 736,
Mob. +370 656 15 021
muziejus@pagegiai.lt
1

Ekskursijos po muziejų ir Mažosios Lietuvos paveikslų sodą.
Darbo valandos sezono metu:
antradieniais–penktadieniais
9.00–17.00 val., šeštadieniais
9.00–16.00 val.
Rambyno regioninio parko
Lankytojų centras

2

Bitėnų k., Lumpėnų sen.,
Pagėgių sav.
Tel. +370 441 42 778
kulturologas@rambynoparkas.lt
www.rambynoparkas.lt
Ekskursijų organizavimas po
Rambyno regioninį parką, Lankytojų centrą, gido paslaugos.
Darbo valandos sezono metu:
antradieniais–šeštadieniais nuo
8.00 iki 17.00 val.

3

UAB „Lietuvos žirgynas“ filialas
„Nemuno Žirgynas“
Šilgalių k., Stoniškių sen.,
Pagėgių sav.
Tel. +370 441 41 122,
Mob. +370 614 50 561
nemunas.trakenai@takas.lt
www.litrakehner.lt
Jodinėjimas žirgais, proginių
karietų nuoma, turistinių grupių
aptarnavimas.

4

AKTYVIOS TURIZMO
PASLAUGOS
8

Viešbutis ir aktyvios pramogos „Lavirga”
Vilkyškių mstl., Vilkyškių sen.,
Pagėgių sav.
Mob. +370 655 21 111,
Tel. +370 441 55 111
lavirga@mail.lt
www.lavirga.lietuvoje.net
5

Viešbutis, maisto tiekimas,
pobūvių salė, sauna, baidarių,
laivo nuoma.
1

Kaimo turizmo sodyba ir
aktyvios pramogos „Agrūnė”

6

J. Bobrovskio g. 10, LT99254
Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.
Tel./faks. +370 441 55 367,
Mob. +370 652 90 229
baidare@turizmas.lt
www.agrune.lt
Apgyvendinimas, maitinimas,
pirtis, kubilas, pirtis – medžiotojų namelis, pobūvių, konferencijų salė. Turistiniai maršrutai baidarėmis, kanojomis ir dviračiais.
Renginių, sąskrydžių organizavimas, stovyklavietė ant upės
kranto, turistinio inventoriaus
nuoma, paplūdymio tinklinio,
mini futbolo aikštelės.

7

APGYVENDINIMAS,
MAITINIMAS
2

Restoranas „Peronas”

Geležinkelio g. 11,
LT-99293 Pagėgiai
Mob. +370 656 49 296,
Tel. +370 441 70 014
riklaiva@riklaiva.w3.lt
8

Maitinimas, maisto pristatymas,
biliardas.

3 Kavinė, viešbutis „Pagėgė“
Žemaičių g. 1, LT-99288 Pagėgiai

Mob.: +370 698 78 736,
+370 601 20 201
Tel. +370 441 57 341
hotel-pagege@hotel-pagege.lt
www.hotel-pagege.lt
Kavinė, viešbutis, maisto pristatymas ir tiekimas, pobūvių salė,
banketai, įvairūs renginiai.
4 Svečių namai „Pagėgių
sandora“

Vilniaus g. 1a, LT-99279 Pagėgiai
Tel. +370 441 57 311,
Mob. +370 611 17 073
petras.vaisvilas@gmail.com
Nakvynė, pusryčiai.
Kavinė „Prie kelio“
LT-99286 Mikytai, Pagėgių sav.
Mob. +370 650 89 830,
Tel. +370 441 56 053
sauliuskle@gmail.com
Maitinimas, maisto pristatymas,
autobuso ir mikroautobuso
nuoma.
5

Kavinė, viešbutis „Agirija“

Donelaičio g. 10, LT-99276
Panemunė, Pagėgių sav.
Mob. +370 686 48 660,
Tel. +370 441 42 377

vimas, stovyklavietė ant upės
kranto, turistinio inventoriaus
nuoma, paplūdymio tinklinio,
mini futbolo aikštelės.

RENGINIŲ
ORGANIZAVIMAS
Pagėgių savivaldybės Kultūros
centras
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 240,
Mob. +370 650 68 732
pagegiukultura@gmail.com,
kultura@pagegiai.lt
Pagėgių savivaldybės Viešoji
biblioteka
Jaunimo g. 3, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 328
pagegiusvb@takas.lt,
www.pagegiusvb.lt
Prieiga prie interneto.
VšĮ „Sporto ir turizmo centras”
Mob. +370 656 15 103
Sporto renginių ir mėgėjiškos
žvejybos organizavimas.

PAŠTAS
Vilniaus g. 26, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 275

Kavinė, viešbutis.
6

Kavinė-motelis „Sena giria”

LT-99302 Rukų km., Stoniškių sen.,
Pagėgių sav.
Mob. +370 652 21 235,
Tel. +370 441 41 700
senagiria@takas.lt
www.senagiria.lt
Kavinė, apgyvendinimas, pirtis,
sauna, konferencijų salė, pokylių
salė.
7

Kaimo turizmo sodyba „Senasis Rambynas”
Lumpėnų km., Lumpėnų sen.,
Pagėgių sav.
Mob.: +370 656 49 022,
+370 656 49 020
rambynos@gmail.com
www.senasisrambynas.lt
Apgyvendinimas, maitinimas,
rusiška pirtis, kubilas, laužavietė,
ekskursijų po apylinkes organizavimas, grybavimas, uogavimas.
8 Viešbutis ir aktyvios pramogos „Lavirga”

LT-99254 Vilkyškių mstl.,
Vilkyškių sen. Pagėgių sav.
Mob. +370 655 21 111,
Tel. +370 441 55 111
lavirga@mail.lt
www.lavirga.lietuvoje.net
Viešbutis, maisto tiekimas, pobūvių salė, sauna, baidarių, laivo
nuoma.
1

Kaimo turizmo sodyba ir
aktyvios pramogos „Agrūnė”
J. Bobrovskio g. 10, LT99254
Vilkyškių mstl., Pagėgių sav.
Tel./faks. +370 441 55 367,
Mob. +370 652 90 229
baidare@turizmas.lt
www.agrune.lt
Apgyvendinimas, maitinimas,
pirtis, kubilas, pirtis-medžiotojų
namelis, pobūvių, konferencijų
salė. Turistiniai maršrutai baidarėmis, kanojomis ir dviračiais.
Renginių, sąskrydžių organiza-

Norinčius turiningai praleisti
laiką ir atrasti Mažąją Lietuvą,
kviečiame atvykti į Pagėgių
kraštą.
Į kraštą, kur Nemunas verždamasis juosia šventą Rambyno kalną, kur prasideda istorinė
Nemuno delta, o didinga krašto
praeitis atgyja archeologiniuose
radiniuose, legendose, mituose ir
šišioniškių pasakojimuose.
Pagėgių kraštas išraižytas upėmis, upeliais, ežerais, piliakalniais. Čia gyveno turtinga ir drąsi
skalvių gentis, dabar - darbštūs ir
svetingi žmonės, puoselėjantys
savitą šio krašto kultūrą.
Pasiilgusiems aktyvaus sporto bei natūralios gamtos, siūlome mėgautis žygiais baidarėmis ir kanojomis Jūros upe. Jūra
– viena iš įdomiausių ir gražiausių
upių Lietuvoje, apsižyminti giliu
slėniu, rėvų gausa ir nemažu nuolydžiu. Todėl puikiai tinka patyrusiems vandens turistams ir mėgėjams. Gražiausiose Jūros upės
žemupio vietose įrengtos trys
baidarių prieplaukos. Vilkyškiuose ir Mociškiuose įsikūrę vandens
priemonių nuomos punktai, o aktyvias turizmo paslaugas Pagėgių
krašte teikia UAB „Agrūnė“, UAB
„Lavirga“.
Siūlomi maršrutai Jūros, Šešuvės ir Nemuno upėmis:
 Tauragė – Braziūnai – Mociškiai – Šereiklaukis ~35 km,
trukmė - 2/3 dienos.
 Braziūnai – Mociškiai – Šereiklaukis ~23 km, trukmė - 2
dienos.
 Šereiklaukis (Jūra) – Nemunas – Rambynas ~14,5 km,
trukmė - 1 diena.
 Šešuvės ir Jūros upėmis ~40
km, trukmė - 2/3 dienos.
Besidominčius vandens pramogomis, kviečiame į kelionę

TAKSI

BANKAI

Mob. +370 699 36 999

Pagėgių kredito unija

SKUBI TECHNINĖ
PAGALBA
IĮ „Gitonis”
Klaipėdos g. 6a, Pagėgiai
Mob. +370 699 57 392,
Faks.: +370 441 68 710
gitutte@gmail.com
Autobusų, mikroautobusų,
sunkvežimių, vilkikų, lengvųjų
automobilių remontas, paruošimas dažymui, dažų priskyrimas,
dažymas. Dažymas atliekamas
italų gamybos „Blowtherm“ dažymo kameroje.
Autoremonto dirbtuvė „Giraitė”
Naujoji g. 13, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 466,
Mob.+370 698 45 746
pagegiugiraite@auto.lt
Lengvųjų automobilių remontas
ir automobilių dalys.
V. Stonio autremonto dirbtuvė

Vilniaus g. 36, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 010
pagegiai@lku.lt, www.lku.lt
AB „Šiaulių bankas”
Vilniaus g. 18A, Pagėgiai
Tel. +370 441 78 300,
Faks. +370 441 78 299

DRAUDIMAS
AB „Lietuvos draudimas”
Pagėgių skyrius
Vytauto g. 4, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 008

ŽVEJYBOS REIKMENYS IR
LEIDIMAI ŽVEJYBAI
LRAM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento
Pagėgių agentūra
Vilnius g. 26, Pagėgiai
Tel. +370 441 56 102
UAB „Žvejo kampas”

Vilkyškių mstl. Pagėgių sav.
Mob. +370 685 84 792
vilkyskiuautoservizas@gmail.com

Vilnius g. 13-2, Pagėgiai
Mob. +370 652 45 153
zvejokampas@gmail.com

V. Gečas

Degalinė „Milda”

Mikytai, Pagėgių sav.
Tel. +370 441 57 981,
Mob. +370 699 82 975
gecas.gecas@gmail.com

laivu Nemuno upe. Iš Panemunės prieplaukos, palikę anapus
Nemuno Tilžės miesto bokštus, ir
patogiai sėdėdami keleiviniame
laive, Jūs galėsite plaukti šiais pasirinktais maršrutais: PanemunėPlaškiai arba Panemunė-BitėnaiŠereiklau
kis. Klausydamiesi gido
pasakojimų, susipažinsite su
Nemuno delta, jos patraukliomis bei paslaptingomis vietomis.
Jus lepins saulė, vėjas, Nemuno
gaudimas, o prieš akis atsivers
nuostabus peizažas. Dėl plaukimo
laivu kreipkitės į VšĮ „Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“
mob. 8 656 18 551, el. paštu ticpagegiai@gmail.com.
Organizacijų, švietimo įstaigų atstovams ir visiems kitiems,
kam įdomi Mažoji Lietuva,
Rambynas, sveikata bei vaistingieji augalai, Vilkyškių kaimo
bendruomenė kviečia į 2 dienų
mokomąjį – pažintinį vizitą. Šio
vizito metu Jūs galės praktiškai
susipažinti su vaistažolių verslo
organizavimu, svečiams bus pasiūlyta sudalyvauti edukacinėje
programoje. Jos metu gidai pasakos apie vaistinguosius augalus,
pakvies pasivaikščioti po Rambyno regioninio parko teritoriją, pamokys, kokius augalus ir kaip galima rinkti. Svečiams bus pasiūlyta
vakaro programa su sveikatinimo
procedūromis pirtyje, vaistingųjų
augalų arbata ir Mažosios Lietuvos dainomis. Susidomėjusiems
pasiūlymu prašome kreiptis mob.
8 699 85 151, el. paštu bendruomenevilkyskiai@gmail.com.
Jeigu pasiryžote keliauti po
Pagėgių kraštą, Jums labiausiai

Klaipėdos g. 6b, Pagėgiai
Tel. +370 441 57 344
Pagegiai@milda.lt

SKUBIOS PAGALBOS
TELEFONAS 112

prireiks didelio noro pažinti Mažąją Lietuvą. Į kelionę pasiimkite
truputėlį kantrybės, nes ne viskas
būna padėta po nosimi. Nepamirškite patogių rūbų ir avalynės.
Žinokite, kad pėsčiomis nueitas
kelias yra proporcingas krašto pažinimo gyliui ir pločiui. Gerų įspūdžių Pagėgių krašte.

Those who want to explore
Minor Lithuania and have a
good time, are welcome to
Pagėgiai region.
Pagėgiai Municipality is located in the West of Lithuania
and crossed by hightway – Ryga
– Kaliningradas (Via-Hansa), state
road Kaunas – Klaipeda. The
centre is Pagėgiai. The District
consist of two towns - Pagėgiai
and Panemunė, one township –
Vilkyškiai, 101 villages. Pagegiai
Municipality surrounded by blue
river Nemunas, the river Gėgė
and Jūra, cinctured by honest
mounds, woods and flooding
meadow, once belonged to Minor
Lithuania, and now is like gate to
Europe.
Adults and children, who are
longing for active sport, recreation and natural, untouched nature, are offering of canoe trips
down the river’s Nemunas and
Jūra. Jūra – one of the most beautiful rivers in Lithuania is characterized by a deep valley of the revue. It is therefore perfectly suited
for experienced tourists and lov-

„Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“ maloniai kviečia
apsilankyti Pagėgių krašte
ir atrasti – neatrastą, paliesti –
nepaliestą, regėti – neregėtą! Čia
viešpataujanti ramybė, slepia savyje mitus, padavimus, legendas
ir paslaptis.
„Pagėgių krašto turizmo
informacijos centras“ teikia šias
turizmo paslaugas:
 Nemokamas informacijos
teikimas turistams;
 Gido paslaugos įvairiomis
kalbomis;
 Ekskursijų organizavimas;
 Kelionių organizavimas vaikų
bei moksleivių grupėms;
 Viešbučių užsakymas;
 Keltų bilietų pardavimas;
 Konferencijų salės nuoma.

Explore Minor Lithuania with
„Pagėgiai Tourism Information
Centre“
Services:
 Provision of tourism information;
 Individual journey and guide
services in Minor Lithuania;
 Excursion in Lithuania and
abroad
 Guide service in Lithuanian,
German, English
 Hotels booking
 Ferry and plane tickets
 Leisure and trips around the
world
We cooperate with other travel
agencies and we care about
every client and work to provide
the best service for them.

Bendradarbiaujame su įvairiomis
kelionių ir laisvalaikio organizavimo agentūromis, todėl mums
svarbiausia – klientai bei jų lūkesčių patenkinimas.

QR kodas

ers of water. The most beautiful
canoe quays are located on picturesque banks of the River Jūra.
There are water tourism equipment rental facilities in Vilkyškiai
and Mociškiai. Active tourism service in Pagėgiai region provides
these companies UAB ,,,Agrūnė“,
UAB ,,Lavirga“.

Tourism Information centre” mob.
+370 656 18 551, e-mail. ticpagegiai@gmail.com.
Organizations,
educational
institutions and others, who are
interested of Minor Lithuania,
Rambynas hill, health and medical plants, are invited by Vilkyškiai
rural community. This community offers to You 2-days visit. You
will be able to learn about herbal business organization and
correctly collection of them.
Guides will tell You more details
about medicinal herbs. You will
have the opportunity to walk in
Rambynas park and collect medical plants. More information mob.
00370 699 85 151, e-mail: bendruomenevilkyskiai@gmail.com.
Do not forget to visit Šilgaliai
stud farm 33 , where you can ride
horses, Šilgaliai estate, Natikiškiai,
Ropkojai church 23 , Pagėgiai city
28 , concentration camp ,,Oflager
– 53” 31 , Bubliškės Manor Park
27 , Rambynas mound 20 , Visitors’ Centre of Rambynas Regional Park 19 , pantheon of
Minor Lithuania - Bitėnai cemetery 19 , M. Jankus Museum 18 ,
paintings garden of Minor Lithuania in M. Jankus Museum garden 18 , Bitėnai white stork colony 17 , Šereiklaukis mound 14 ,
Šereiklaukio manor 13 , Opstainių
I 10 and II 11 mounds, 39 oak avenue 9 , a natural monument - 17
Fir tree of witches 8 , urban monument – old town of Vilkyskiai 5 ,
4 , 6 , 7 , and at last Žukai. Good
experience in Pagėgiai land.

The proposed routes through
Jūra und Nemunas river’s:
 Tauragė - Braziūnai Mociškiai - Šereiklaukis. The
length of the route - 35 km.
The duration of the journey 2 / 3 days.
 BraziūnaI - Mociškiai Šereiklaukis. The length of
the route - 23 km. The duration of the journey - 2 days.
 Šereiklaukis (Jūra) - Nemunas
– Rambynas. The length of
the route - 14.5 km. The duration of the journey - 1 day.
 Boating through the Šešuvis
and Jūra rivers. The length
of the route - 40 km. The
duration of the journey - 2 /
3 days.
Those who loves water entertainments, are offering of ship
trips down the river Nemunas. The
proposed routes: PanemunėPlaškiai or Panemunė-BitėnaiŠereiklaukis. You will start the
trip from pier of Panemunė and
go toward Šereiklaukis or Plaškiai.
Bei listening guide You will get to
know the Nemunas delta and its
attractive and mysterious places.
More information about those
trips You will get by ,,Pagėgiai

Atrask
Mažąją
Lietuvą!

explore
minor
lithuania!

„Pagėgių krašto turizmo informacijos centras“
Šereikos g. 3-3
LT-99254 Vilkyškiai, Lithuania
ticpagegiai@gmail.com
www.turizmas.lt
Darbo laikas / Working hours

I-V

VI

VII

Birželio 15 d. – Rugpjūčio 31 d.
15. June – 31. August

9.00 – 18.00
V 9.00 – 16.45

10.00 –
14.00

10.00 –
14.00

Rugsėjo 1 d. – Banaldžio 31 d.
1. September – 31. April

8.00 – 17.00
V 8.00 – 15.45

-

-

Gegužės 1 d. – Birželio 14 d.
1. May - 14. June

9.00 – 18.00
V 9.00 – 16.45

-

-
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