












































RYŠKIAUSI ĮSPŪDŽIAI,
KELIAUJANT NEMUNO KILPOMIS

• Aukščiausias Lietuvos pėsčiųjų tiltas Alytuje
• Alytaus miesto žalieji parkai
• Nemuno kilpos ir įspūdingos atodangos upės pakrantėse
• Birštono kurortas ir mineralinio vandens šaltiniai
• Prienų miesto parkai ir laisvalaikio erdvės
• Aukšti piliakalniai ir bažnyčios upių pakrantėse
• Mediniai kryžiai ir koplytstulpiai pakelėse
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RYŠKIAUSI ĮSPŪDŽIAI
KAUNE IR KAUNO RAJONE
• Kauno marių regioninis parkas su unikaliu pylimų komplekso 

kraštovaizdžiu ir uolienų atodangomis 
• Kauno 1919 – 1940 m. modernizmo architektūra – Europos 

paveldas
• Kauno miesto miškai ir parkai
• Gėlėse skęstančios Nemuno pakrančių pievos 
• Kulautuva – populiarus kurortas su pušynais, žaliais parkais ir 

smėlėtu paplūdimiu 
• Perkėla per Nemuną prie Vilkijos – „gyvas” praeities liudininkas
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RYŠKIAUSI ĮSPŪDŽIAI 
EINANT DUBYSOS SLĖNIO KRANTAIS

• Sraunūs ir skaidrūs Dubysos upės vandenys ir gilus slėnis
• Gynybiniai krantinio tipo piliakalniai Dubysos regioniniame parke
• Ilgiausias ir aukščiausias geležinkelio tiltas Lietuvoje – Lyduvėnų tiltas
• Šiluva – vieta, kur 1608 m. įvyko vienas pirmųjų Švč. Mergelės Marijos 

apsireiškimų Europoje  
• Tytuvėnų regioninis parkas – ežerų ir pelkių kraštas
• Tytuvėnų vienuolynas – viena gražiausių piligrimų traukos vietų 

Lietuvoje
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RYŠKIAUSI ĮSPŪDŽIAI
ŽEMAITIJOS ETNOGRAFINIAME REGIONE 
• Kurtuvėnų regioninis parkas – miškų, tarp jų įsiterpusių žuvininkystės 

tvenkinių ir mažų ežerėlių karalystė
• Žemaičių aukštumos peizažai ir Lietuvos kalnų karalienė Šatrija 
• Telšiai – miestas ant septynių kalvų prie Masčio ežero
• Žemaitijos nacionalinis parkas, kur didžiausias ir giliausias Žemaitijoje 

Platelių ežeras, apsuptas miškų ir pelkių
• Žemaičių Kalvarija – piligrimų traukos vieta, kur kasmet vyksta Didieji 

Žemaičių Kalvarijos atlaidai
• Mosėdžio miestelis su unikalia akmenų ekspozicija
• Žemaičių tarmė, papročiai ir tradicinės šventės
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RYŠKIAUSI ĮSPŪDŽIAI
PIETŲ KURŽEMĖJE
• Platūs Vakarų Kuršo aukštumos kraštovaizdžiai
• Įspūdingi žvyro karjerai Gramzdoje
• Dirbami javų ir žydinčių grikių laukai
• Gilus ir vėsus Runiupės slėnis
• Kazdangos parko ir tvenkinių kraštovaizdis
• Gardūs sūriai Kazdangoje
• Aizputės istorinė medinė architektūra 
• Vyndarystės tradicijos Aizputėje
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