Vandens žygiai
Jau jau jau pagaliau nuo gegužės 1 d. pradedame įvairius
žygius nuostabiausioje Lietuvos gamtoje!
Žygių metu pamatysite miškingas pušynais apaugusias Nemuno
pakrantes, atodangas, piliakalnius, upių žiotis, įlankas,
salas, įvairius paukščius.
Rinkitės iš mūsų siūlomų variantų arba sugalvokit savo! Mūsų
komanda padės įgyvendinti Jūsų norimus variantus!
1) Apžvalgos bokštas – Birštono piliakalnis (Vytauto kalnas),
3-4 val., 20 km

min 10 žmonių

2) Kauno hidroelektrinė – Zapyškio bažnytėlė, 5-6 val., 30 km
3) Alytaus piliakalnis – Dovainonių atodanga, 3 dienos, 120 km
Laivai pagal grupės dydį ir pasirinkimą:
– mažieji ar didieji Vikingų Žalčiai;
– mažieji ar didieji Kiniečių Drakonai;
– baidarės, kanojos.
Grupė – min 10 žmonių.
Skambinkit! Rašykit! maloniai patarsime!
Tel.: +370-614-26699
El.paštas: info@birstononemunas.lt
Iki gyvų susitikimų!

Kuršių Vikingų regata
Palanga (Šventoji),

2021

Jau tradicija tapo, minint Jūros ir Baltų

vienybės

dieną, Šventojoje organizuoti Kuršių vikingų regatą mažaisiais
vikingų žalčiais. Laukiame visų norinčių išbandyti savo jėgas,
taip pat žiūrovų pasirgti už savo komandą ir smagiai praleisti
laiką dalyvaujant šventės programoje.
Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą.
Iki pasimatymo Šventojoje ir Palangoje!

Mėgstate
aktyvų
poilsį,
pasiilgote aštresnių emocijų
ar trokštate nuotykių?
Savaitgalį ar per atostogas leiskitės į žygį baidarėmis,
kanojomis ar didesnėmis vikingų valtimis. Įspūdžių turėsite
visam gyvenimui!
Plaukimas įvairiais irkliniais laiveliais – nuostabus aktyvus
poilsis su šeima ir draugais.Tuo labiau, kad ir vandens
maršrutų yra įvairiausių: nesrauniomis platesnėmis upėmis
naujokams ir su kliūtimis – labiau patyrusiems. Ir visai
nebūtina būti patyrusiu irkluotoju ar turėti didelius
raumenis, tai sugebės kiekvienas!
Turistiniai žygiai – ne tik smagi atrakcija, bet ir geras
būdas išmėginti draugystę. Keliaujant geriausiai atsiskleidžia
tikrosios savybės. Be to, ši pramoga smarkiainepaplonins jūsų

piniginės. Pernakvoti galite ir palapinėje, o jei mėgstate
komfortą – pakrantėse įsikūrusiose kaimo turizmo sodybose.
Pasileidę upėmis laiveliais, negalėsite atsigrožėti ir
aikčiosite iš nuostabos, kokių egzotiš¡kų kampelių,
neįtikėtinų peizažųesama mūsų krašte. O koks smagumėlis visą
dieną irklavus sustoti paupyje, užsikurti laužą ir išsikepti
kepsnų. Ar gerai išsikaitinus pirtyje įšokti į šaltą upės
vandenį!

Atlantic
Challenge
International Denmark 2016
Danijoje, Roskilde miestelyje 2016 m. liepos 16-23 d. vyko
tarptautinės jūrų daugiakovės varžybos Atlantic Challenge
International 2016, kur dalyvavo ir mūsų lietuvių “Birštono
Nemuno” komanda. Viso dalyvavo 14 komandų iš Lietuvos,
Rusijos, JAV, Kanados, Airijos, Didžiosios Britanijos,
Belgijos, Danijos, Italijos, Baskijos, Prancūzijos.
Labai smagi patirtis jaunimui išbandyti savo jėgas jūroje
vykdant įvairias rungtis, taip pat susipažinti su viso
pasaulio jaunimu.
Daugiau renginio akimirkų galite pamatyti mūsų FB puslapyje
čia

