Praleiskite laiką su knyga rankose
Lietinga diena puikiausiai tinka knygų skaitymui. Tiesiog
atsisėskite savo viešbučio ar svečių namų balkone ir klausykitės
lietaus lašų. Jei norite ištrūkti iš kambario, galite prisėsti jaukioje
kavinėje Klaipėdos senamiestyje – jų čia apstu. O jei neturėsite
su savimi knygos ar tiesiog pritrūksite skaitinių, senamiestyje bei
miesto centre jūsų lauks bibliotekos.

Pasimėgaukite SPA malonumais
Masažai, baseinai, pirtys – tikriausiai vieni geriausių pasirinkimų
lietingą dieną. Klaipėda tikrai turi ką pasiūlyti, jums tereikia
išsirinkti. Idėjų pasisemkite svetainėje
www.klaipedainfo.lt

Pažiūrėkite filmą
Geras filmas puikiai dera su lietingu oru. Kūrybinis inkubatorius
„Kultūros fabrikas“ bei kino centras „Forum cinemas“ visus metus
kviečia į įvairiausius kino seansus. Tad, jums tereikia išsirinkti
norimą filmą svetainėse www.kulturosfabrikas.lt bei
www.forumcinemas.lt, ir tuomet pirmyn į kiną.

Eikite apsipirkti
Kuomet lyja lietus, norisi kažko kas šiek tiek praskaidrintų
dieną. Kartais užtenka kokio mielo niekučio ar gražaus drabužio.
Klaipėdoje tikrai rasite puikių vietų apsipirkimui – čia jūsų laukia
tiek dideli prekybos centrai, tiek maži, jaukūs butikai.

Pasportuokite

Keliaukite dviračiu
Klaipėdoje tikras malonumas keliauti dviračiu – čia nėra jokių
aukštu įkalnių ar nuokalnių. Keliaudami dviračiu aplankykite
išpuoselėtą senamiestį, pasigrožėkite Danės upės pakrante ar
pabuvokite Kuršių nerijos nacionaliniame parke.

Paragaukite kvapnios kavos
Sustoti kavos, pyrago gabalėlio ar paragauti naminių ledų lauko
kavinėje saulėtą dieną? Skamba puikiai! Būtent Klaipėdoje
jūs rasite daugybę kavinių ir kavos namų, kurie patiks net ir
išrankiausiems. Paragaukite rūšinės kavos ir autorinių ledų kavos
namuose „Kavos architektai“, paskanaukite sveikuoliškų pyragų
kepyklėlėje „Namai be gliuteno“ ar išgerkite puodelį išskirtinės
lietuviškos kavos be kofeino „Žaliojoje Virtuvėje“.

Išbandykite orientavimosi sporto parką
Norite aktyviai praleisti laisvalaikį? Tuomet išbandykite
orientavimosi sportą Smiltynėje. Tai sporto šaka, kurioje
sportininkai, naudodamiesi žemėlapiu ir kompasu, turi kuo
greičiau pasiekti pažymėtus kontrolinius punktus. Tačiau čia
skubėti nereikia niekur, tiesiog mėgaukitės supančia Kuršių
nerijos aplinka ir galimybe ją pažinti.

Nusikelkite į praeitį –
aplankykite etnografinę pajūrio žvejo sodybą

Klaipėdoje užsiimti sportu galima ir po stogu.Sporto klubai, įvairių
sporto šakų pamokėlės bei užsiėmimai kviečia nesėdėti namie,
bet ateiti ir aktyviai praleisti laiką. Idėjos ir pasiūlymai
www.klaipedainfo.lt

Ar žinote, kad galite nusikelti į praeitį? Aplankykite Smiltynėje
esančią etnografinę pajūrio žvejo sodybą – čia ne tik
susipažinsite su XIX–XX a. žvejų gyvenimo būdu, išvysite tikro
žvejo kiemą, bet ir sužinosite įdomiausių istorijų. Pavyzdžiui, kad
ir kam žvejui reikalingas samtis?

Žaiskite stalo žaidimus

Klaipėdos universiteto botanikos sodas

Klaipėdoje veikia įvairūs žaidimų klubai, tokie kaip
„Klaipėdos stalo žaidimų klubas“ (Pilies g. 14, 4 a.),
kuris turi sukaupęs per 40 pasaulio geriausių žaidimų.
Lietingas oras yra puiki galimybė praleisti laiką su draugais arba
susirasti naujų.

Kuomet nelyja ir giedras dangus, norisi ištrūkti kur nors toliau
iš šurmuliuojančio miesto į gamtą. Tačiau ar jūs žinote, kad
Klaipėdoje nereikia niekur toli važiuoti, nes gamtos prieglobstį
rasite čia pat, Klaipėdos universiteto botanikos sode. Čia
eksponuojamos spygliuočių, lapuočių, vaistinių, prieskoninių
augalų, rožių kolekcijos. Be to, tai puiki vieta piknikui!

Pamatykite rečiausias gyvūnų rūšis
Apsilankyti zoologijos sode saulėtą dieną taip pat puiki idėja.
Susipažinkite su paslaptingu gyvūnų pasauliu, išvyskite retuosius
baltuosius tigrus, susibičiuliaukite su alpakomis, lamomis,
danieliais, pamatykite rečiausias į raudonąja knygą įtrauktas
gyvūnų rūšis.

Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras
Turgaus g. 7, LT-95150 Klaipėda
Tel.: (8 46) 412186 / 412185
El. p. tic@klaipedainfo.lt
www.klaipedainfo.lt

Klaipėdos miesto savivaldybė
Liepų g. 11, LT-91502 Klaipėda
El. p. info@klaipeda.lt
www.klaipeda.lt

KLAIPĖDA
SAULEI ŠVIEČIANT

KLAIPĖDA
LIETUI LYJANT
Pasimėgaukite saulės voniomis paplūdimyje

Apsilankykite vietiniame turguje

Tikriausiai nėra nieko geriau nei saulėtą dieną mėgautis saulės
voniomis Smiltynės, Melnragės ar Girulių paplūdimiuose. Čia
jūs galėsite pamiršti visas savo problemas tiesiog vaikščiodami
pakrante ar stebėdami lūžtančias bangas. Be to, galėsite
mėgautis nemokamomis talasoterapijos procedūromis
maudydamiesi mineralinėmis druskomis prisotintame jūros
vandenyje. O mėgstantiems romantiką siūlome pasivaikščioti ant
šiaurinio ar pietinio molų, esančių Smiltynėje ir Melnragėje, kur
galėsite pamoti atvykstantiems ar išvykstantiems laivams.

Turguje rasite uždarus maisto paviljonus kur galėsite pasižvalgyti
ar nusipirkti vietinių ūkininkų užaugintų vaisių, daržovių.
Taip pat tai puiki galimybė susipažinti su regiono kulinariniu
paveldu. Vieną turgų rasite senamiestyje, Turgaus aikštėje.
Kiti yra kiek toliau, tačiau iki jų lengvai nukaksite viešuoju
transportu – Naujasis turgus (Taikos pr. 80),
Tilžės turgus (Tilžės g. 51).

Paragaukite kažko klaipėdietiško
Eikite pasivaikščioti
Klaipėdą drąsiai galima vadinti žaliuoju miestu, kuriame
netrūksta parkų, miškų, pažintinių takų. Būtent saulėtos
dienos yra puikus metas tuo įsitikinti. Leiskitės į žygį miškais
Smiltynėje, Giruliuose ar Melnragėje, kvėpuokite jodo prisotintu
oru paplūdimyje. Susipažinkite su lietuvių skulptorių darbais
Klaipėdos skulptūrų parke ar tiesiog ramiai vaikštinėkite
Klaipėdos parkuose, kuriuos rasite tiek pietinėje miesto dalyje –
Sąjūdžio parkas, tiek šiaurinėje – miesto parkas.

Leiskitės į skulptūrų „medžioklę“
Saulei šviečiant siūlome leistis į išskirtinę skulptūrų medžioklę,
kurioje sutiksite stebuklingąjį peliuką, legendinį Klaipėdos pilies
vaiduoklį, džentelmenišką katiną ir daugybę kitų. Užsukite į
senamiestyje esantį Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos
centrą, kur gausite visų skulptūrų sąrašą su žemėlapiu, tuomet
„medžioklė“ bus dar įdomesnė.

Pramogaukite vandenyje
Saulėtą dieną uostamiestyje mėgaukitės vandens pramogomis –
minkite vandens dviračio pedalus ar irstykitės irklente Danės
upėje, gaudykite bangas banglente paplūdimyje ar pramogaukite
vandenlenčių parke. O mėgstantiems ramius pasiplaukiojimus
siūlome ekskursijas laivu po Klaipėdos uosto akvatoriją.

Kuomet danguje nematyti nei vieno saulės spindulėlio ir prakiuręs
dangus, tuomet tai yra pats tinkamiausias metas apsilankyti
vietinėse kavinėse, restoranuose ar baruose, kur galite paragauti
kažko tokio, išskirtinai klaipėdietiško. Pavyzdžiui, kad ir baras
„Klaipėdos senamiestis“, kur galite užsisakyti legendinių sūrio
pirštelių ar labai klaipėdietiška alinė „Herkus Kantas“, kurioje
kiekvieną ketvirtadienį vyksta ekologiškų produktų turgelis.

Sužinokite kažką naujo
Lyjant lietui atsiranda puiki proga aplankyti vieną ar net kelis
muziejus, esančius Klaipėdoje. Pažinkite paslaptingą vandenų
pasaulį Lietuvos jūrų muziejuje. Išbandykite kalvio amatą
kalvystės muziejuje, susipažinkite su krašto istorija Mažosios
Lietuvos istorijos muziejuje, nusikelkite laiku Pilies muziejuje ar
pabandykite paskaičiuoti laiką laikrodžių muziejuje, išgirskite
negirdėtų istorijų naujoje II pasaulinio karo ekspozicijoje
„Muziejus 39/45“.

Pasimėgaukite menu
Besidomintiems menu Klaipėda tikrai turi ką pasiūlyti –
parodų salės, galerijos, kuriose vyksta ne tik parodos,
bet ir susitikimai su menininkais, išskirtiniai renginiai.
Lietuvos dailės muziejaus P. Domšaičio galerijoje susipažinkite
su dailininko ekspresionisto Prano Domšaičio kūryba,
išvyskite kas eksponuojama „Baroti“, „Rūtų“, „Klaipėdos“
galerijose, KKKC parodų rūmuose.

