Pirk lankytojo bilietą – remk saugomas teritorijas!
Pirk metinį (20 eurų) arba šeimos metinį (25 eurai) lankytojų bilietą ir gauk dovanų apyrankę su
USB atmintuku. Čia rasi nacionalinių ir regioninių parkų renginius, edukacijas, gamtos žygius,
kuriuose galėsi dalyvauti NEMOKAMAI.

SĄRAŠAS RENGINIŲ (2016 m.), kuriuose lankytojas, turintys metinį lankytojo bilietą, galės
dalyvauti nemokamai.
Dėl tikslesnės informacijos teirautis nacionalinių ir regioninių parkų direkcijose.

Valstybinis parkas

Renginys

Data

Direkcijų kontaktai

NACIONALINIAI PARKAI
Medkopio pabaigos šventė
„Ulioja bitela“ Stripeikių
bitininkystės muziejuje
(Stripeikių k., Ignalinos r.)

2016 m. rugpjūčio 15 d.

www.anp.lt
Tel.: (8 386) 53135
El. paštas: anp@anp.lt

Folkloro festivalis „Subatos
vakarėly“ Marcinkonyse, prie
Kastinio ežero

2016 m. liepos 23 d.

www.cepkeliai-dzukija.lt
Tel. (8 310) 44 641
El.p.: dzukijanp@is.lt

Pažintinis, mokomasis
apsilankymas Naglių
gamtiniame rezervate su
lydinčiu asmeniu

2016 m. rugpjūčio 12 d.

nerija.am.lt
Tel. (8 469) 51 211,
El.p.: knnp@nerija.lt

Edukacinė paslauga
„Žemaitijos žemės slėpiniai“
Žemaitijos nacionalinio parko
lankytojų centre

2016 m. balanandžio 15
d. - gruodžio 1 d.

www.zemaitijosnp.lt
Tel.: (8 659) 07 918,
(8 677) 86 518,
El.p.: znp@zemaitijosnp.lt

REGIONINIAI PARKAI
Edukacinė paslauga
,,Anykščių regioninio parko
gamtos ir kultūros paveldas"
Anykščių regioninio parko
lankytojų centre

2016 m. balandžio 15 d. www.anyksciuparkas.lt
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 381) 50738;
Mob. (8 686) 45368
El.p.: info@anyksciuparkas.lt

Radvilų rūmų liekanų
ekspozicijos lankymas sezono
metu

2016 m. gegužės 1 d. 2016 m. spalio 1 d.

Edukacinė paslauga ,,Gamtos
ir kultūros vertybių
pristatymas" Aukštadvario
regioninio parko lankytojų
centre

2016 m. balandžio 15 d. www.arp.lt
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 528) 65 246
El.p: aukstadvaris@arp.lt

Edukacinė paslauga
„Smegduobių kraštas“ Biržų
regioninio parko lankytojų
centre

2016 m. balandžio 15 d. www.birzuparkas.lt
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 450) 35 805
El.p.: birzai@rpd.w3.lt

2016 m. birželio 23 d.
Rasų šventė - autentiški
papročiai bei tradicijos: vartų
praėjimas, kupoliavimas,
vainikų plukdymas ir paparčio
žiedo ieškojimas

Dviračių žygis Molavėnų
piliakalnių komplekse

2016 m. rugpjūčio 14 d.

asvejosparkas.lt
Tel. (8 383) 47222
El.p.: info@asvejosparkas.lt

dirpd.am.lt
Tel. (8 380)46624,
El.p.: dieveniskiuirp@is.lt

www.dubysa.info
Tel. (8 428) 70330
El.p. dubysosrp@raseiniai.lt

„Gražutis šeimadienis: kodėl
dūzgia bitelės?“. Preliminari
šeimadienio tema – bitės ir jų
reikšmė gamtoje

2016 m. gegužės 14 d.

grazute.lt
Tel. (8 385) 59426
El. p.: parkas@grazute.lt

Lauko seminaras „Naudingi
augalai“

2016 m. birželio 11 d.

www.kaunomarios.lt
Tel. (8 37) 383 071
El. p. info@kaunomarios.lt;
g.vaivilavicius@kaunomarios
.lt

Pažintinis-pramoginis
pėsčiųjų žygis „Senieji
Nevėžio pakrančių ąžuolai“

2016 m. gegužės 21 d.
(būtina išankstinė
registracija)

krpd.am.lt
Tel. (8 604) 97164
El. p.:
krekenavoslc@krpd.am.lt

Ekskursija „Dvaro istorija“ ir
pajoti po ratą žirgais
turistinėje aikštėje

2016 m. rugsėjo mėnesį

www.krpd.lt
tel.(8 41) 370333
El.p. info@kurtuva.lt

Tradicinė šventė
„Labanorinė“. (Labanoro k.,
Švenčionių r.)

2016 m. pirmąjį rugsėjo
savaitgalį

labanoras.am.lt
Tel. (8 386) 53135
El.p.: anp@anp.lt

Migruojančių vandens
paukščių stebėjimo ekskursija
prie Dusios ir Metelio ežerų

2016 m. spalio 8 ir 15
d. (būtina išankstinė
registracija)

www.meteliuparkas.lt
Tel. (8 318) 43649
El.p.: info@meteliuparkas.lt

Baidarių maratonas „Nemuno
deltos taurė"

2016 m. rugpjūčio mėn. www.nemunodelta.lt
antrąjį savaitgalį (būtina Tel. (8 441) 75050
išankstinė registracija)
El.p.: info@nemunodelta.lt

Edukacinė paslauga Birštono
lankytojų centre „Nemuno
kilpų regioninio parko
vertybės“

2016 m. balandžio 15 d. www.nemunokilpos.lt
- gruodžio 1 d. (būtina
Tel.8-319-65613
išankstinė registracija)
El.p.:
direkcija@nemunokilpos.lt

Žygis pas didžiąsias
miegapeles

2016 m. rugsėjo 17 d.

www.neriesparkas.lt
Tel. (8 525)99234
El.p. info@neriesparkas.lt

Dviračių žygis „Akmenos ir
Jūros krantais"

2016 m. rugpjūčio 6 d.

pagramantis.am.lt
Tel. (8 446)44772
El.p.: prparkas@gmail.com

Pažintinė ekskursija „Gintaro
gaudymo paslaptys“

Reiktų pasiskambinti iš
anksto ir sužinoti, kada
vyks ekskursija.

www.pajuris.info
Tel. (8 464)12483 ,
El.p.: pajuriorpd@is.lt

Dviračių žygis šeimoms

2016 m. birželio 11 d.

prpd.am.lt
Tel. (8 447)41723,
El.p.: info@prpd.lt

„Paskutiniai gandro
pavakariai (Palaunagė)“

2016 m. rugpjūčio 24 d.

www.rambynoparkas.lt
Tel. (8 441) 42778,
El.p.: info@rambynoparkas.lt

Edukacinė paslauga „Salantų
regioninio parko kultūros
vertybės - Kartenos
piliakalnis"

2016 m. liepos 29 d.

www.salanturp.lt
Tel. (8 445) 58761,
El.p.: direkcija@salanturp.lt

Edukacinė paslauga ,,Gamtos
ir kultūros vertybės" Sartų
regioninio parko lankytojų
centre

2016 m. balandžio 15 d. www.sartai.info
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 385) 56849,
El. p.: sartureg@takas.lt

Pažintinė ekskursija
mitologiniu taku ,,Gyvenimo
ratas”

2016 m. balandžio 15 d. www.sirveta.lt
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 387) 47 524,
El. p.: info@sirveta.lt

Renginys „Tytuvelo" –
dviračių žygis

2016 m. rugpjūčio 20 d.
(priešpaskutinį vasaros
šeštadienį)

trp.lt
Tel. (8 427)59031,
El.p.: tytuvenurp@trp.lt

Naktinis žygis į kūlgrindą

2016 m. liepos 15 d.

varniurp.am.lt
Tel. (8 444) 47 415,
El.p.: varniu-rp@takas.lt

Pėsčiųjų žygis Ančios ežero
pakrante

2016 m. gegužės 28 d.

Edukacinė paslauga „Ventos
krašto geologiniai slėpiniai”
Ventos regioninio parko
lankytojų centre

2016 m. balandžio 15 d. www.ventosparkas.lt
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 425) 55220,

Pažintinis teatralizuotas žygis
Šilelio taku

2016 rugsėjo 17 d.

Ekskursiją po Žagarės miestą

2016 m. balandžio 15 d. zagaresrp.am.lt
– gruodžio 1 d.
Tel. (8 426) 60809,
El.p.: info@zagaresrp.lt

Edukacinė paslauga Saugomų
teritorijų Nacionaliniame
lankytojų centre

2016 m. balandžio 15 d. www.vstt.lt
- gruodžio 1 d.
Tel. (8 5) 2728497

veisiejuparkas.am.lt
Tel. (8318) 56782,
El.p.: vrpd@takas.lt

El.p.: info@ventosparkas.lt

www.vistytis.lt
Tel. (8 342) 63581,
El.p. info@vistytis.lt

lankytojucentras@vstt.lt

