KINTAI
Jaukus kurortinis miestelis prie Kuršių marių. Kintai
ėmė kurtis 16 amžiuje, 1540 metais minima Blazio
Kinto sodyba Ventės apylinkėse. Miestelis ėmė augti
18 amžiaus pradžioje.
Evangelikų liuteronų bažnyčia pastatyta 1705 metais, ji
tarybiniais metais vietinės valdžios buvo paversta
sandėliu. 1962 metais Kintų bažnyčia visgi buvo įtraukta į valstybės saugomų architektūros paminklų sąrašą.

Šiuo metu Kintuose veikia biblioteka,
rekonstruotas daugiafunkcinis centras,
kuriame saviveikla užsiima jaunimas, yra sporto salė.
Nuo 2012 metų kasmet vyksta klasikinės šiuolaikinės
muzikos festivalis. Yra puikus dviejų kilometrų Kintų
girininkijos pažintinis rekreacijos takas, nuo kurio atsiveria unikalus vaizdai į marių vandens platybes ir
anapus esančią Kuršių Neriją. Kintų miestelyje, už girininkijos pastato yra gamtos paminklas – didžioji tuja.
Manoma kad tai aukščiausia tuja Lietuvoje ir antroji
pagal aukštį Europoje, kurios ūgis yra apie 18 metrų.
Keliaujant po pamario kraštą, tuo labiau čia apsistojus,
aplankyti Kintus tiesiog privaloma. pasivaikščioti kadaise čia gyvenusio ir dirbusio Vydūno keliais, pasivaišinti šviežiai rūkyta žuvimi, ir būtinai pasidaryti asmenukę
su aukštaūge Kintų tuja. Nes aukštesnės nei prie savo
namų, nei kaimynystėje tikrai nerasite.

Prie bažnyčios įkurta parapinė pradžios mokykla,
kurioje nuo 1888 iki 1892 metų mokytojavo būsimasis
lietuvių ﬁlosofas ir rašytojas Vydūnas. Miestelyje yra
įkurtas Vydūno kultūros centras, kuriame galima
pamatyti Vydūno arfą ir išvysti kitas istorines ir šių
dienų ekspozicijas.
Kintai labai nukentėjo per antrąjį pasaulinį karą ir sovietmečiu, sunaikinta 75% senųjų pastatų, tačiau miestelis išliko ir šiuo metu išgyvena naująjį renesansą.
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Kaituotojai čia renkasi ilsėtis nuo
2008-ųjų, kuomet sodyba dar bylojo
apie praeities gyventojų ūkį.
Augant susidomėjimui sportu ir entuziastų būriui, 2011-aisiais pradėti statybos
darbai. Su Europos sąjungos struktūrinių
lėšų pagalba, Lauryno Juodeškos
senelių sodyba rekonstruota išlaikant
senovinę architektūrą, tačiau gyvenimą
pritaikant vėjo gaudytojam.

Važiuojant Kuršių gatve, pasukti ties Kintų
bažnyčia į Vydūno gatvę ir pavažiuoti 50 metrų,
privažiavus seną daržinę pasukti už jos į žvyrkelį
dešinėje (Ramioji gatvė), Kintų kaitų klubo
sodyba bus kairėje pusėje pavažiavus 40 metrų.
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2018 metais spotas persikėlė į daug
didesnį ir patogesnį Kintų paplūdimį.
Čia vykę pertvarkymo darbai kaituotojams suteikė galimybę ne tik toliau
mėgautis vėju ir bangomis, bet ir išlipus į
krantą džiaugtis marių skalaujamu
švelniu smėliu.

Plaukioti kviečiame tik patyrusius kaituotojus, turinčius IKO
kaituotojo ﬁzinį arba virtualų pažymėjimą, tokiu būdu pradedantiesiams su instruktoriumi čia sukuriamos saugios ir
ramios sąlygos mokytis kaituoti.

Spotas yra įsikūręs Uosto g. 12, Kintuose.
Jį nesunkiai surasite važiuodami link Kintų prieplaukos. Atvykę žingsniuokite iki smėlio paplūdymio, kur pamatysite jėgos aitvarus bei susitiksite
su KKK komanda.

SPOTAS

KINTAI

Kintų didžioji Tuja
Vidūno muziejus
SODYBA

LANKYTINOS
VIETOS
Kintų Vydūno kultūros centras / vydunocentras.lt
Aukštumalos pelkės pažintinis takas / aukstumala.lt
Ventės rago ornitologijos stotis / vros.lt
Kintų didžioji Tuja
Kintų girininkijos pažintinis rekreacijos takas

KUR
APSISTOTI
VENTĖJE?

KUR
APSISTOTI
KINTUOSE?
Kintų kaitų klubas / Ramioji g. 8, +370 671 98415
UAB Kintai “Žvejų užeiga” / +370 616 72402, www.kintai.lt
Kaimo turizmo sodyba „Kintų pakrantė“
+370 614 37793; +370 612 16000
“Minija” stovyklavietė / +370 673 44426
Pas Rasą / +370 610 60 683
“Mažasis miestelis” / +370 640 52011
Kambarių nuoma Kintuose / Marių g.10, +370 687 00710

Šturmų kempingas / +370 619 78882; +370 694 53255

KUR
PAVALGYTI
KINTUOSE?

Išnuomojamas namas tarp Kintų ir Ventės / +370 616 01968

Kavinė „Kuršiai“/+370 611 58543, www.kintai-kursiai.lt

Adelės sodyba / +370 686 26813; +370 698 19977

Kebabinė / +370 681 23011

Ventė Šturmų sodyba Šturmų k. / +370 694 53255;
+370 619 78882

UAB “Kintai” / +370 616 72402, www.kintai.lt

Ventainė / + 370 686 70490, www.ventaine.lt
“Šturmų švyturys” / +370 687 97756, www.sturmusvyturys.lt
Klimų sodyba / +370 699 67925; +370 650 19445

Apgyvendinimas Ventėje Marių g. 3, Ventė, +370 633 72325

KUR
PAVALGYTI
VENTĖJE?
Ventainė / +370 686 70490, www.ventaine.lt
“Šturmų švyturys” / +370 687 97756, www.sturmusvyturys.lt

KUR
APSISTOTI
MINGĖJE?
Stasio Petrošiaus sodyba / +370 686 6660),
www.mingeskaimas.lt
Jono Bulavino sodyba / +37068533211, www.minges.lt
“Ėvė” kaimo turizmo sodyba / +370 616 50640,
www.mingeseve.lt

KUR
PAVALGYTI
MINGĖJE?
Stasio Petrošiaus sodyba / +370 686 66600,
www.mingeskaimas.lt

Mingės poilsis / +370 63372325
Vila Mingė / +370 672 92667
Mingės kaimo turizmo sodyba / +370 615 91356;
+370 611 15864
Aukštumalės krantas / +370 650 65322; +370 650 65334

