
Baltijos juros pakranteje, 25 km nuo Klaipedos uosto, ten, kur Sventosios ir R^zes upes jteka j Baltijq, 
jsikur^s Palangos miestas. Tai pusyni} ir balto smelio koptj apsuptas Lietuvos kurortas, kartu su kaimyninemis 
gyvenvietemis Nemirseta, Vanagupe, Kunigiskiais, Manciskemis ir Svent<y a, priklausanciomis Palangai, besit^siantis 
palei jur^ beveik iki pat Latvijos sienos. 

Kadaise Palanga ir Sventoji buvo svarbus prekybos uostai. Apie tai byloja ne tik poilsiautojtj pamegta 
pasivaiksciojimo vieta - 465 metrq ilgio tiltas j jur^, bet ir smiltimis uznesto Sventosios tilto liekanos... Kaip kurortas 
miestas eme garseti 19 amziaus pradzioje. Tuomet j Palangq, viliojami saules, didingij kopq, gaivaus pusynq oro, 
gydyklq ir sanatoriji}, eme traukti poilsiautojai - Lietuvos, Lenkijos, zydij inteligentija. 20 amziaus pradzioje cia 
vasaras leisdavo Lietuvos prezidentai, posedziaudavo ministrai. 

Kaip tuomet, taip ir siandien, gyvuoja grazi turistij ir poilsiautojij tradicija - uzkopti ant legendomis apipinto 
ir apdainuoto Birutes kalno bei pasigereti Baltijos jura. Gal net isgirsti, kokias sakmes ir padavimus osia juros bangos: 
apie vaidilut^ Birut^, kuri sio kalno papedeje buvusioje pagoniskoje lietuviij sventykloje kureno svent^'^ ugnj, apie 
Jurates ir Kastycio meil?, suduzusi^ j spindincio gintaro gabalelius, Jurates asaromis vadinamus, apie zvejo dukrq 
Eglf, zalciq karalien^... Siq nuostabiij sakmiq personazus isvysite skulptoriij darbuose vaikstinedami po sen^q 
Palangq. 

Malonu pasivaikscioti Palangos botanikos parko takais. Sis parkas - vienas graziausiij Lietuvoje, turtingas 
augalij jvairove ir gausa. Tiesiog biitina aplankyti grafo Tiskeviciaus rumus - unikalij Gintaro muziejij. Lietuvos aukso 
- gintaro - dar ir siandien galima rasti Baltijos juros pakranteje, o muziejaus eksponatai - sakuose susting^ vabzdziai, 
gyvnnai ir augalai - net 40 milijon^ metij senumo... 

I pietus nuo Botanikos parko prasideda Pajurio regioninis parkas, kuris pasitinka lankytojus nuostabiu 
krastovaizdziu, svariais papliidimiais, pauksciij ir augalij gausa. J j galima apziureti keliaujant pesciomis, dviraciais ir 
zirgais. 

Palanga - istisus metus veikiantis kurortas, zavus visais metij laikais - ryskiausiomis spalvomis suzeruoja 
vasar^: keleriopai padaugeja poilsiautojq, kulturiniij renginiij, pramogij. Cia sielos atgaivq randa kiekvienas - ir 
surmulio bei nuotykii^ ieskantys vasarotojai, ir issiilgusieji ramybes bei romantikos... 
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