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Marse ir Papilėje

2017 m. gegužės 31 d.

Marse ir Papilėje
Apie maršrutą
Įžangai, jei dar nematėte, peržiūrėkite šį “Laisvės TV” kurtą treilerį apie čia aprašomas vietas - jį
rasite “Laisvės TV” Youtube kanale. Į Marsą ir į Papilę - taip trumpai galima apibūdinti šį
maršrutą. Marsas - Menčių karjeras, kuriame drąsiai būtų galima filmuoti “Žiedų valdovo”
scenas. O Papilė, kaip tokio dydžio miestelis, turi neįtikėtinai daug įdomių objektų. Ir tikrai ne visi
tilpo į šį maršrutą. Toli nuo didžiųjų miestų, bet gal čia puiki proga išsukti iš nuzulinto kelio
Vilnius - Kaunas - Klaipėda ir atrasti regioną, kuris labai retai atsidurs pakeliui?

Ką aplankysime

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.

Lyg Marse: Menčių karjeras
Beveik ministrų kabinetas: Papilės Penkiolikakamienė liepa
Neįprastos kapinės: Papilės piliakalnis
Į miestelį iš viršaus: Papilės apžvalgos bokštas
Aukštyn žemyn: Jurakalnio pažintinis takas
You Shall Not Pass: Papilės kabantis tiltas
Žirgų apsuptyje: Augustaičių vandens malūnas
Sena ir medinė: Šiaudinės bažnyčia

Planuokite
▪ TRUKMĖ: Maršrutui įveikti prireiks visos dienos, o jei dar planuojate atvykimą iš toliau ankstyvas startas bus būtinas, ir namo grįžimas bus vėlyvas.
▪ VAIKAI: Specialiai vaikams skirtų objektų maršrute nėra, tačiau kai kurie iš jų tikrai patiks Menčių karjeras gali tapti savotiška didele žaidimų aikštele (tik atsargiai!), o Papilės apžvalgos
bokštas leis pasitikrinti aukščio baimę.
▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes regionuose ne
visur galima atsiskaityti kortele. Sumuštiniai ar užkandžiai irgi pravers - kad vidury kelionės
alkani pilvai nesukeltų revoliucijos prieš maršruto tęsimą.
▪ KAIP NAUDOTIS? Maršrutu patogiausiai naudotis telefone - išsisiųskite šį PDF’ą el. paštu,
atsidarykite per Google Maps programėlę nuorodą į maršrutos žemėlapį (kitame lape), o jei
nepavyksta - kiekvieno taško koordinates į programėlę galite suvesti ranka. Tikslios
koordinatės nurodytos prie objektų aprašymų, kurie parengti lakoniški, tinkantys paskaitymui
lankantis vienoje ar kitoje vietoje. Norint išsamesnės informacijos visada lengva ją rasti
internete - turizmo informacijos centrų puslapiuose arba Wikipedijoje.
▪ KITI MARŠRUTAI: Jeigu norite keliauti dažniau su tokiais paruoštais maršrutais - vos už €3/
mėn. prenumeruokite “Nuotykiai su Lietuvon.lt” maršrutus: www.patreon.com/lietuvon.
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Marse ir Papilėje
Žemėlapis
Nuoroda į aktyvų maršrutą Google Maps: https://goo.gl/m2ENLh
(kaip atsidaryti maršrutą Google Maps programėlėje - aprašyta šio dokumento pabaigoje).

Startas

Papilė
Finišas

Vairas, maistas ir nakvynė:

Maršruto ilgis: 50 km
Vairuoti: 01:05 h
Kelionei iki maršruto pradžios ir
atgal namo papildomai pridėkite:
▪ Vilniečiai: 540 km, 6:10 h
▪ Kauniečiai: 400 km, 5:00 h
▪ Klaipėdiečiai: 280 km, 3:50 h

Papilėje ir aplink ją maitinimo vietų
nerasite. Artimiausias miestelis
pietums - Venta. Tačiau iš didžiųjų
miestų pravažiuosite Telšius,
Kuršėnus arba Šiaulius - ten rasite
pasirinkimą maistui.
Papilėje, Ventoje ar Akmenėje
viešbučių nėra, tačiau šiame
regione rasite kaimo turizmo
sodybų. Arba rinkitės viešbučius
Mažeikiuose, Telšiuose bei
Šiauliuose.
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Pirma dalis
A. Lyg Marse: Menčių karjeras
Tai buvo tiesiog klinčių karjeras - klintys čia kasamos nuo 1932
m. Tačiau dabar vieni čia įžvelgia Marso kanjonus, kiti Amerikos Didįjį kanjoną, Neįprastas vaizdas bei karjero
gabaritai tikrai nustebins lietuvišką akį - taip, čia Lietuva.
Koordinatės: 56.2757, 22.9215. Iki kito objekto: 29 km.
B. Ministrų kabinetas: Papilės Penkiolikakamienė liepa
Pusantro šimto metų senumo liepa jau turėtų keisti savo
pavadinimą - iš 15 kamienų liko 13, keturioliktas dar greta
nuvirtęs. Ar ši liepa gali būti gyvu paminklu Lietuvos
Vyriausybei, kurioje yra 15 narių - premjeras ir 14 ministrų?
Baikit, nemanau.
Koordinatės: 56.1474, 22.7851. Iki kito objekto: 0,5 km.
C. Neįprastos kapinės: Papilės piliakalnis

Papilė - “palei pilį”. Ant šio pailgos formos piliakalnio kažkada
stovėjo kryžiuočių puldinėjama pilis, dabar čia - kapinės. Beje,
ir Simono Daukanto, kurio paminklas stovi miestelio centre.
Koordinatės: 56.1497, 22.7843. Iki kito objekto: 0,7 km.
D. Į miestelį iš viršaus: Papilės apžvalgos bokštas
Papilės, arba Jurakalnio apžvalgos bokštas ne toks ir didelis tik 15 m aukščio, tačiau stovi greta Ventos slėnio, todėl nuo jo
atsiveria puikūs vaizdai ir į slėnį, ir į Papilę. Nuo čia galima
pradėti ir kelionę Jurakalnio pažintiniu taku.
Koordinatės: 56.1447, 22.7830. Iki kito objekto: 0,1 km.
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Antra dalis
E. Aukštyn žemyn: Jurakalnio pažintinis takas
Nemažą dalį šio maršruto objektų jungia Jurakalnio geologinis
pažintinis takas. Nuo Simono Daukanto muziejaus taku
praeisite Papilės piliakalnį, palaipiosite aukštyn ir žemyn
Ventos šlaitais ir pasieksite apžvalgos bokštą.
Koordinatės: 56.1516, 22.7889. Iki kito objekto: 1 km.
F. You Shall Not Pass: Papilės kabantis tiltas
Beveik miestelio centre per Ventą nutiestas kabantis tiltas,
žinoma, tinka ne tik perėjimui per upę, tačiau ir pasisupimui
- kartais reikia tik šiek tiek stipresnių judesių ir supynės
garantuotos.
Koordinatės: 56.1457, 22.7896. Iki kito objekto: 4,6 km.
G. Žirgų apsuptyje: Augustaičių vandens malūnas
Beveik šimtmečio senumo malūnas dabar jau nebeveikia,
tačiau pastatas puikiai išlikęs. Aplink - graži Venta ir
savotiška jos sala, kurią suformavo Ventos atšaka, nutiesta į
malūną. Visai greta malūno - žirgynas.
Koordinatės: 56.1399, 22.8007. Iki kito objekto: 9 km.
H. Sena ir medinė: Šiaudinės bažnyčia
Jei po Papilės liko laiko, po geologinių, mūrinių ir vandens
objektų verta pamatyti ir šį religinį - Šiaudinės bažnyčią.
Pastatyta prieš du šimtmečius, karų naikinta, tačiau išlaikiusi
savo senąjį vaizdą. O greta stovinti varpinė, manoma, išliko
nepakitusi nuo pastatymo laikų.
Koordinatės: 56.1318, 22.6595. Gero kelio namo!
5

Gero kelio!
Maršrutą sudarė: Lietuvon.lt.
Visus “Laisvės TV” projekto “Krazy Lithuania” maršrutus ateityje rasite adresu
www.lietuvon.lt/krazy.
Jeigu patiko šis maršrutas ir jo formatas, išbandykite “Nuotykiai su Lietuvon.lt”
maršrutų prenumeratą - kas mėnesį gausite po 2 keliauti paruoštus maršrutus.
Prenumeruoti galima čia: www.patreon.com/lietuvon.
Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: nuotykiai@lietuvon.lt.
Maršrutams panaudotos asmeninio archyvo bei turizmo informacijos centrų
nuotraukos.
Nei sudarant maršrutą, nei filmuojant “Krazy Lithuania” treilerius, nė vienas
Holivudo personažas nenukentėjo.

KAIP NAUDOTIS ŽEMĖLAPIU TELEFONE KELIAUJANT:
Jūsų tikslas: atsidaryti maršrutą su Google Maps programėle telefone.
1 Atsidarykite šiame dokumente nurodytą maršruto nuorodą savo telefone.
2 Atsidarius Google Maps naršyklėje, spauskite ant savo vardo ikonos viršutiniame dešiniajame
kampe arba ant “Sign in” / “Prisijungti”.
3 Prisijunkite prie savo Google paskyros ir maršrutų žemėlapis automatiškai turėtų būti atidarytas
Google Maps programėle telefonu.
Alternatyva jei nepavyktų: Kompiuteriu prisijungę prie savo Google paskyros, atidarykite maršrutų
žemėlapio nuorodą. Ten viršutiniame kairiajame kampe raskite žvaigždutę - ją paspaudę, išsaugosite
maršrutą prie savo žemėlapių. Tuomet atsidarykite Google Maps programėlę telefone, eikite į Meniu —
> Jūsų vietos —> Žemėlapiai —> Maršrutas nr. X. Taip visda galite įjungti arba išjungti norimą
maršruto sluoksnį ant Google Maps programėlės.
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