
ŽAIDIMAS
„VĖTRUNGIŲ KELIAS“

„Vėtrungių kelias“ tai - pažintinis kultūros kelias, kviečiantis 
keliauti po Mažosios Lietuvos etnogra�nį regioną. Tęsiasi jis nuo 

Smalininkų per Rambyną ir Bitėnus pro Šilutę, Rusnę, Kintus, 
Dreverną, Klaipėdos miestą iki Kuršių nerijos – Nidos ir 

Juodkrantės. 

Vėtrungė yra šio kultūrinio kelio atpažinimo ženklas, krašto 
identiteto simbolis.

„VĖTRUNGIŲ KELIAS“ - KAS TAI?
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Rėmėjai:Organizatorius:

Šiemet „Vėtrungių kelio“ žaidimą galite pradėti apsilankius 
viename iš Vakarų Lietuvos turizmo informacijos centrų, gavus 

jame žaidimo albumą, kurio turinį surinksite keliaudami po 
Mažąją Lietuvą. Kiekviename „Vėtrungių kelio“ taške Jūsų 

albumo kolekciją papildys žaidimo atvirukai. Aplankę visus 
žaidimo taškus, užpildysite savo albumą 36 pasakojimais apie 

Mažąją Lietuvą. 

Šį žaidimo sezoną „Vėtrungių kelias“ siūlo tris temines keliones:
 
1. Vėtrungių kelio LEGENDOS kviečia Jus aplankyti legendomis 
apipintas vietoves ir užpildyti savo albumą „legendomis“ – 12 atvirukų su 
Mažosios Lietuvos padavimais. 

2. Vėtrungių kelio LAIVAI kelionės metu susipažinsite su XIX-XX a. 
Mažosios Lietuvos vandens transporto priemonėmis ir kitais laivybos 
objektais, pamatysite juos iš arčiau ir sukaupsite dar vieną savo albumo 
kolekciją.

3. Vėtrungių kelio SKONIAI siūlo susipažinti ir paragauti kulinarinio 
paveldo patiekalų, pagamintų pagal autentiškus šio krašto receptus. 
Keliaukite ir surinkite 12 atvirukų – receptų.

Visus žaidimo dalyvius kviečiame dalintis savo kelionės įspūdžiais  
Vėtrungių kelio „Facebook“ paskyroje. Plačiau apie žaidimą -  
www.vetrungiukelias.lt

Žaidimo pradžia - 2020 m. birželio 26 d. 

„Vėtrungių kelio“ operatorius: tel.: 8 671 28200, 8 670 37770, 
„Facebook“ – @vėtrungių kelias arba info@vetrungiukelias.lt 

Kintai



TAISYKLĖS 

1. Žaidimą pradėkite apsilankydami viename iš Mažosios 
Lietuvos turizmo informacijos centrų. Kartu su albumu 
gausite ir pirmuosius atvirukus. 

3. Gavę žaidimo atvirukus sekite tekstines nuorodas, 
esančias ant atviruko ir sužinokite, kur šiandien galima 
pamatyti legendoje aprašytą objektą ar vietovę.

3. Apsilankę visuose žaidimo taškuose – surinksite 12-os 
atvirukų kolekciją su legendomis apie Mažąją Lietuvą.

4. Žaidimo albumų ir atvirukų atsiėmimo vietas bei tikslias 
lankytinų objektų koordinates rasite žaidimo internetinėje 
svetainėje www.vetrungiukelias.lt. Savo kelionės 
įspūdžiais kviečiame dalintis Vėtrungių kelio „Facebook“ 
paskyroje.

TAISYKLĖS 

1. Savo kelionę tęskite apsilankydami albume nurodytuose 
žaidimo taškuose. Pasakę slaptažodį „GERO VĖJO“, gausite 
žaidimo atvirukus.

2. Su kiekvienu atviruke pavaizduotu objektu galite 
susipažinti iš arčiau – sekite tekstines nuorodas ant 
atviruko.

3. Aplankę visus žaidimo taškus sukaupsite 12-os atvirukų 
kolekciją, kurie papasakos apie šio krašto vandens 
transporto priemones ir kitus laivybos objektus.

4. Tikslias lankytinų objektų koordinates rasite žaidimo 
internetinėje svetainėje www.vetrungiukelias.lt. Savo 
kelionės įspūdžiais kviečiame dalintis Vėtrungių kelio 
„Facebook“ paskyroje.

TAISYKLĖS 

1. Savo kelionę tęskite lankydami Mažosios Lietuvos 
kavines/ restoranus ir rinkdami Vėtrungių kelio SKONIŲ 
kolekciją. 

2. Apsilankę visose kavinėse/ restoranuose, paragausite 
autentiškų šio krašto patiekalų ir sukaupsite 12-os 
atvirukų kolekciją su Mažosios Lietuvos kulinarinio 
paveldo receptais.

3. Žaidime dalyvaujančių kavinių kontaktus ir tikslias jų 
koordinates rasite internetinėje svetainėje 
www.vetrungiukelias.lt. Savo kelionės įspūdžiais 
kviečiame dalintis Vėtrungių kelio „Facebook“ 
paskyroje.
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