
Sutartiniai ženklai/Legend:

Pradžia/Start – Platelių lankytojų centras/
Plateliai Visitor Center ;
1 – Platelių Šv.Petro ir Povilo bažnyčia/
 The Plateliai St.Peter and Paul church;
2 – Platelių dvaro sodybos ansamblis su
ekspozicijomis ir parku/ The Plateliai Manor
house ensamble with expositions and park;
3 – Siberijos apžvalgos bokštas/ The Viewing
Tower of Siberia;
4- Siberijos telmologinis draustinis/ The Siberia
Telmological reserve;
5 – Velėnijos pelkė / The Velėnija swamp;
6 – Pelkė/Swamp;
7- L.Černiausko meno galerija/ The Art galery of
L.Černiauskas;
8 – Beržoro Šv. Stanislovo bažnyčia/ The
Beržoras St. Stanislovas church;
9 – Birškaus bukas/ The Birškus beech;
10 – Beržoro ežeras/ The Beržoras lake;
11 – Ilgio ežeras/The Ilgis lake;
12 – Žiedelio ežeras/The Žiedelis lake;
13 – Platelių ežeras/The Plateliai lake
P – Automobilių stovėjimo aikštelė/Parking;
KT – Kaimo turizmo sodyba/Rural tourism
farmstead;
A – Atokvėpio vieta su stovėjimo aikštele/ Rest
place with parking;
S – Stovyklavietė/Campsite;
DT – dviračių tako pradžia/start of bicycle route.

Mėlynoji trasa 
Blue route

Trasos ilgis - 16,7 km.
Trasa tinka keliauti dviračiais ir
pėsčiomis. Joje yra daug vaizdingų
kraštovaizdžių (miškai, ežerai, pelkės ir
kt.) Keliaudami aplankysite 3 didžiausius
Žemaitijos nacionalinio parko ežerus –
Ilgio, Beržoro ir Platelių, kitus lankytinus
gamtinius ir kultūrinius objektus.
 
Length of the route - 16,7 km.
The route is suitable for cycling and
hiking. It has many scenic landscapes
(forests, lakes, swamps, etc.) You will
visit the 3 largest lakes of the Žemaitija
National Park - Ilgis, Beržoras and
Plateliai, other natural and cultural
objects.

Trasa paženklinta
ant medžių mėlynos
spalvos "giliukais".
 
The route is marked
with blue color
"acorns" on the
trees.

 
 

Platelių lankytojų centras/Plateliai
Visitor Center

Adresas/adress: Didžioji g./str. 8,
Plateliai

Centre įrengta ekspozicija, kuri lankytojus
kviečia keliauti po Žemaitijos nacionalinį
parką, pažinti ir atrasti jo slėpinius. Čia taip
pat galima gauti visą turistinę informaciją,
užsisakyti ekskursijas ir edukacines
programas, įsigyti žemėlapių ir suvenyrų.
 
In the Center is an modern exposition,
which invites visitors to travel in the
Žemaitija National Park and discover its
mysteries. Here you can also get all the
tourist information, book guided tours and
educational programs, purchase maps and
souvenirs.
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Informacija/information:
info@zemaitijosnp.lt
+37044849231

www.zemaitijosnp.lt

Schema/scheme


