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Ventės rago švyturys (1863 m.) – tai 12 m
aukščio technikos paminklas. Iš apžvalgos
aikštelės matyti ne tik bangolaužis, saugantis
Ventės ragą nuo irimo, bet ir Kuršių nerija.

Kintai

Preila
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Ventė

Ventės rago ornitologijos stotis įsteigta
1929 m. profesoriaus T. Ivanausko iniciatyva.
Stotyje yra muziejus, tinklai paukščiams gaudyti.

Nida

3 Minija (Mingė) – tai Lietuvos Venecija, kur
vietoj gatvės teka Minijos upė, o pagrindinė
susisiekimo priemonė – valtis. Abipus Minijos
upės įsikūręs Minijos žvejų kaimas, vietinių iki
šiol vadinamas Mine arba Minge. Pirmą kartą
Minija paminėta 1540 m. Tuomet čia gyveno
apie 60 žmonių ir bent dvi privilegijuotų
vokiečių šeimos.
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Nemuno deltos
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KURŠIŲ
MARIOS

Muižė – tai viena iš seniausių Pamario dvarviečių.
Kai 1820 m. dvarą nupirko E. W. Berbomas, Muižė
taip pasikeitė, kad gavo „Mažosios Italijos“ vardą.
E. W. Berbomas dirbo Klaipėdos burmistru, vėliau
paskirtas visų Kuršių marių karališkuoju žvejybos
meistru. Jis sugalvojo ir įvedė žvejų kaimų
skiriamuosius ženklus – vėtrunges. Šalia kelio
prie didelio ąžuolo esančiose kapinaitėse rasite
E. W. Berbomo kapą.

Ventės
miškas

Šturmai

6 Vydūno kultūros centre įkurtas žymaus
lietuvių rašytojo ir filosofo Vydūno memorialinis
muziejus, kuriame galima apžiūrėti unikalų
eksponatą – Vydūno arfą.
Didžioji tuja – tai 17 m aukščio gamtos
paminklas, antrasis pagal dydį, tokios rūšies
medis Europoje, augantis prie Kintų girininkijos
pastato. Europoje didesnė tuja žinoma tik
Šveicarijoje. Kokio ji amžiaus pasakyti sunku,
nes medis dvikamienis. Yra žinoma, kad
girininkijos pastatas buvo statomas apie 1902 1912 metus, todėl yra pagrindo manyti, kad
tada ir pasodino šią tują.
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Stankiškiai

5 Kintų girininkijos pažintinės rekreacijos
takas – tai 2 km ilgio pėsčiųjų takas. Čia
atsiveria unikalūs vaizdai į marių vandens
platybes ir anapus marių esančią Kuršių neriją.
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