
1987 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas.
Pasak legendos, šv. Jokūbo palaikai buvo gabenami laivu iš
Jeruzalės į šiaurės Ispaniją, kurioje jis buvo palaidotas. Laidojimo
vietovėje įsikūrė Santjago de Kompostelos miestas.

Viduramžiais, nuo tada, kai IX amžiuje buvo atrastas tariamas
šventojo kapas, Šv. Jokūbo kelias tapo vienu iš svarbiausių
krikščioniškų piligriminių kelionių traukos centru. Įveikusiems šį
kelią asmenims būdavo suteikiama indulgencija.  

Šios piligrimystės tradicijos dėka, palei Šv. Jokūbo kelio
maršrutus, susiformavo reikšmingas materialusis  (maldos vietos,
ligoninės, apgyvendinimo įstaigos, tiltai) ir nematerialusis (mitai,
legendos, dainos) paveldas, kuriuo mėgautis ir pažinti gali
kiekvienas keliautojas. 

Šimtai tūkstančių keliautojų kasmet keliauja Šv. Jokūbo keliu.
Kadangi, į šį kelią veda daugybė maršrutų, kelionę įprasta pradėti
tiesiog nuo savo durų slenksčio. Dauguma žmonių keliauja
pėsčiomis, kai kurie dviračiu, o maža jų dalis – raiti ant žirgo arba
asilo, kaip keliautojai viduramžiais. Keliaujant šio kelio maršrutais
įgyjama neišdildoma patirtis, jaučiamas broliškumo jausmas ir
kuriamas ryšys su žeme.

ŠV. JOKŪBO PLIGRIMŲ
KELIAI

1987

(Santiago de Compostela Pilgrim Routes)

European Federation "Saint James
Way"

Hôtel-Dieu
2 rue Becdelièvre
43 000 Le Puy-en-Velay (FRANCE)
Tel: +33 (0)4 71 07 00 20
contact@saintjamesway.eu

Oficiali svetainė:
www.saintjamesway.eu

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-santiago-de-compostela-pilgrim-routes
http://www.saintjamesway.eu/


HANZOS KELIAS
1991

(The Hansa)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Die Neue Hanse

Der Bürgermeister der Hansestadt
Lübeck
Hansebüro
Breite Straße 6223552 Lübeck
(GERMANY)
hansebuero@hanse.org

Oficiali svetainė: www.hanse.org
Facebook: Die Hanse

1991 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. XIII amžiaus viduryje laivais keliaujantys vokiečių
pirkliai, siekdami bendrų ekonominių interesų, susibūrė ir
padėjo pagrindą tam, kas vėliau tapo Hanzos sąjunga. Prie
sąjungos, kuri turėjo didelę įtaką ekonomikai, politikai ir
prekybai iki pat XVII a., prisijungė apie 225 miestų,
išsidėsčiusių palei Šiaurės Europos pakrantes, daugiausia –
aplink Baltijos jūrą. 

Tinklą sudaro 190 miestų iš 16 šalių, kurių nemaža dalis yra
UNESCO pasaulio paveldo vietos. Hanzos sąjunga gali būti
vertinama kaip viduramžiais egzistavusi Europos Sąjungos
pirmtakė, todėl ji yra neįkainojamas bendros Europos
praeities palikimas.  

Keliautojas gali rinktis aplankyti bet kurį šio didelio tinklo
miestą, bet kuriuo metų laiku. Tačiau yra viena ypatinga
proga – kasmetinė Hanzos diena, kuri suburia piliečius iš 16
valstybių ir daugiau nei 100 Europos miestų švęsti supratimo,
pagarbos ir bendradarbiavimo svarbą. Dalyvaudamas
daugybėje įvairių veiklų (lankydamasis turguose, parodose ir
kt.) keliautojas gali pajusti unikalią Hanzos dvasią.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-hansa
https://www.hanse.org/
https://www.facebook.com/DIEHANSE


VIKINGŲ KELIAI
1993

(Viking Routes)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Destination Viking Association
c/o Shetland Amenity TrustGarthpool,
Lerwick Shetland ZE1 0NY (UK)
info@destinationviking.com

Oficiali svetainė:
www.followthevikings.com

Facebook: Follow the Vikings

1993 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas.
Vikingų amžius – VIII a. – XI a.   trukęs laikotarpis, kurio metu
vikingai įgijo neprilygstamus laivų statybos, navigacijos ir
jūreivystės įgūdžius, leidusius jiems keliauti plačiai po Šiaurės ir
Vakarų Europą, Šiaurės Atlanto vandenyną, Viduržemio jūrą ir net
nusigauti gilyn į žemyną Rusijos ir Ukrainos upėmis.  

Vikingų kelias yra reikšmingas savo vietų, istorijos ir paveldo
visuma, kuris reprezentuoja bendrą vikingų palikimą Europoje ir už
jos ribų. Vikingai įkūrė svarbius prekybos centrus tokiose vietose
kaip Hedebis (Vokietija), Birka (Švedija), Jorvikas (Jungtinė
Karalystė), Dublinas (Airija) ir Kijevas (Ukraina) ir paliko
neginčijamą palikimą visur, kur tik bekeliavo. Vikingų pėdsakų
galima rasti tradicijose, vietovardžiuose, kalboje ir socialinėse
struktūrose, mene ir literatūroje bei iki šių dienų išlikusiose
archeologinėse vietovėse. Didžioji vikingų istorijos dalis yra
užfiksuota nematerialaus paveldo pavidalu, pavyzdžiui, sagose,
kuriose pasakojama apie vikingų poelgius ir keliones.

Keliaujant Vikingų kelio maršrutais galima pamatyti daugiau nei
60 objektų – įtvirtinimus, miestelius, ūkius, karjerus, laivus,
muziejus, archeologines liekanas ir rekonstruotų ilgųjų namų
pavyzdžius. Keliautojas gali atrasti vikingų kultūrą keliaudamas
tarp valstybių ir tuo pat metu mėgautis įvairiais renginiais, tokiais
kaip, plačiai paplitę vikingų turgūs.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-viking-routes
https://www.followthevikings.com/
https://www.facebook.com/FollowtheVikings/


VIA FRANCIGENA
1994

(Via Francigena)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

European Association of Via Francigena
Palazzo Farnese 
Piazza della Cittadella 2929121 Piacenza (ITALY)
Tel: +39 052 349 27
92segreteria@viefrancigene.org

Casa Cremonini 
Piazza Duomo 1643036 Fidenza (ITALY)
Tel: +39 052 451 73
74segreteria@viefrancigene.org

Mairie de Champlitte
33 bis rue de la République
70600 Champlitte (FRANCE)
Tel. +33 (0) 6 88 33 23 29
viafrancigena.champlitte@gmail.com

Oficiali svetainė: www.viefrancigene.org
Facebook:Via Francigena
Twitter: @AEVieFrancigene

1994 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas.  990 m. Kenterberio arkivyskupas Sigerikas
išvyko į Romą susitikti su popiežiumi Jonu XV. Pakeliui jis
savo dienoraštyje aprašė 79 maršruto vietas. Remiantis
dienoraščiu pavyko atkurti tuo metu buvusį trumpiausią
kelią tarp Kenterberio ir Romos, kuriuo šiuo metu gali
keliauti visi norintys.

Frankų ir romėnų kelyje gausu archeologinių vietovių ir
religinių pastatų. Svarbiausia – daugybė romaninės
architektūros šedevrų stovi šalia kelio, o tai rodo šio kelio
svarbą kalbant apie religinį ir meninį vystymąsi
viduramžių laikais.

VIA FRANCIGENA kelias tęsiasi 1800 kilometrų ir driekiasi
per Angliją, Prancūziją, Šveicariją ir Italiją. Keliautojai
judėdami šio   kelio maršrutais, kuriais keliauja piligrimai
pakeliui į Romą, gali iš ten pasukti į Jeruzalę arba
Santjago de Kompostelą. Keliaujant šiuo maršrutu galima
lėtu tempu iš naujo atrasti kraštą, istoriją ir žmones.
Keliaujantiems pėsčiomis tai suteikia galimybę pasinerti į
apmąstymus. Lėtas kelionės ritmas šiuolaikiniam
piligrimui leidžia geriau suprasti kraštovaizdį, istoriją bei
praeities ir dabarties tautas.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-via-francigena
https://www.viefrancigene.org/en/
https://www.facebook.com/ViaFrancigenaCulturalRoute/
https://twitter.com/aeviefrancigene?lang=en


ANDALŪZIJOS PAVELDO KELIAI
1997

(Routes of El legado andalusí)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Fundación Pública Andaluza "El legado
andalusí"

Corral del Carbón
Calle Mariana Pineda s/n.
18009 Granada (SPAIN)
Tel: +34 958 225 995
 el.p. info@legadoandalusi.es

Oficiali svetainė: www.legadoandalusi.es
Facebook: El legado andalusí
Twitter@legadoandalusi

1997 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. VIII amžiuje į Iberijos pusiasalį atkeliavo arabai
ir berberai. Čia jie asimiliavosi su Romos-Visigoto
gyventojais, sukurdami tai kas buvo žinoma kaip Andalūzija.
Ši klestinti viduramžiais gyvavusi musulmonų civilizacija savo
klestėjimo metu išplito į didžiąją dalį teritorijos, kurioje
šiandien yra Ispanija ir Portugalija, ir gyvavo iki savo žlugimo
XV a. pabaigoje.

Be įspūdingo architektūrinio paveldo, kurio klasikiniu
pavyzdžiu  yra laikomas Alhambra rūmų ansamblis, keliaujant
šio kelio maršrutais atgyja Andalūzijos literatūra, menas,
mokslas, grafinis menas, gastronomija, šventės ir tradicijos.
Kultūrų samplaika, trukusi aštuonis šimtmečius, paliko gilią
žymę šiame krašte ir jo žmonėse, todėl Andalūzijos paveldas
tebėra gyvas ir yra plačiai išsibarstęs po visą teritoriją.

Yra keletas šio kelio maršrutų, jungiančių visas bendrą
kultūrinį identitetą turinčias šalis, padedančių mums suprasti
dabartinę Ispaniją. Tokie maršrutai kaip Umayyad seka arabų
pėdomis nuo Arabijos pusiasalio per didžiausią simbolinę
reikšmę turinčias Dar-al lslam sostines iki Andalūzijos.Pietų
Ispanijoje nusukus nuo pagrindinio kelio, galima keliauti visą
regioną apraizgiusiais keliais, kertančiais daugiau nei 250
miestelių. 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-routes-of-el-legado-andalusi
https://www.legadoandalusi.es/
https://www.facebook.com/legadoandalusi
https://twitter.com/legadoandalusi?lang=en


FINIKIEČIŲ KELIAS
2003

(Phoenicians’ Route)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

International Confederation "The
Phoenicians' Route"

Via Garibaldi, 47
91022 Castelvetrano (ITALY)
info@fenici.net
Tel: +39 346 092 54 62

Oficiali svetainė: www.fenici.net
Facebook: La Rotta dei Fenici
Instagram: La Rotta dei Fenici

2003 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Finikiečių kelias sujungia pagrindinius jūrinius
kelius, kurie buvo pagrindinės prekybos ir kultūrinės
komunikacijos arterijos Viduržemio jūros regione ir kuriuo nuo
XII amžiaus prieš Kristų naudojosi finikiečiai. Keliaudami jais
finikiečiai, būdami genialūs jūreiviai ir pirkliai, ir kitos didžios
Viduržemio jūros civilizacijos prisidėjo prie Viduržemio jūros
regiono kultūros bendruomenės „koiné“, kurioje vyko intensyvūs
mainai gaminiais, žmonėmis ir idėjomis, sukūrimo.

Finikiečių kelias driekiasi per visas Viduržemio jūros šalis,
įskaitant daugelį Šiaurės Afrikos ir Artimųjų Rytų šalių, taip
sustiprindamas istorinius ryšius, kuriuos atspindi išlikęs, iš
Viduržemio jūros civilizacijų kilęs, paveldas. Šis paveldas
aptinkamas daugybėje archeologinių, etninių, antropologinių,
kultūrinių vietovių, esančių visose Viduržemio jūros regiono
šalyse, kuriose taip pat sukaupta nemažai reikšmingo
Viduržemio jūros regiono nematerialaus paveldo.

Viduržemio jūros regiono miestai buvo sustojimo vietos
keliaujant Finikiečių keliu. Keliaudami juo žmonės keitėsi
artefaktais, žiniomis ir patirtimi. Todėl Finikiečių keliu siekiama
parodyti keliautojui bendrus maršrutus, jungiančius trijų žemynų
šalis ir daugiau nei 100 miestų, kilusių iš senovės Viduržemio
jūros civilizacijų.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-phoenicians-route
https://fenici.net/en/
https://www.facebook.com/larottadeifenici/
https://www.instagram.com/rottadeifenici/


PIRĖNŲ GELEŽIES KELIAS
2003

(Pyrenean Iron Route)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Pyrenean Iron Route

Olivier CODINA VIALETTE, projekto
vadovas
Tel: (+376) 84 41 41
el.p. info@ironrouteinthepyrenees.com

Oficiali svetainė:
www.ironrouteinthepyrenees.com

2003 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Pirėnų regione, kuriame gausu geležies rūdos,
puoselėjamos šimtametės geležies gamybos tradicijos. Ši veikla
sukūrė ekonominę gerovę ir paliko daug šlovingos praeities
įrodymų. Miškininkystės, kalnakasybos ir perdirbimo gamyklos
paliko ženklių pėdsakų tiek kalnų, tiek kaimo vietovėse.

Su geležies pramone susijęs paveldas – geležies kasyklos,
medžio anglies degimo krosnys, geležies dirbiniai, kalnakasių ir
geležies apdirbėjų namai, kai kurie tipiški geležies dirbiniai
architektūroje ir šiuolaikinės skulptūrų serijos. 

Geležies kelias kviečia mus sužinoti apie geležies gamybą ir
prekybą nuo XVII iki XIX amžiaus pabaigos. Keliaujant šiuo
kultūros keliu atsiveria kalnų kraštovaizdis ir sujungiama
kultūros ir pramonės istorija. Svarbios vietos: „Farga Rossell“
kalvė (Geležies perdirbimo centras), „Lions“ kasykla, „Arrieros“
ir „Geležinių žmonių“ keliai, Sant Marti de Ia Cortinada bažnyčia
ir „Casa d'Areny-Piandolit“
muziejus. Pakeliui sužinosite apie viską, kas susiję su kiekvienu
geležies gamybos proceso etapu.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-pyrenean-iron-route
http://ironrouteinthepyrenees.com/


EUROPOS MOCARTO KELIAI
2004

(European Mozart Ways)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Europäische Mozart Wege e.V.
Sigmund Haffnergasse 3, 
Front stairs / 1st Floor
5020 Salzburg (AUSTRIA)

Oficiali svetainė: www.mozartways.com
Facebook: European Mozart Ways

2004 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas.
Volfgangas Amadėjus Mocartas buvo viena įtakingiausių muzikos
istorijos ir visos Vakarų kultūros asmenybių. Didžiąją gyvenimo dalį
jis keliavo po Europą, siekdamas tobulinti savo išsilavinimą, sužinoti
apie kitus stilius ir užmegzti ryšius su kitais atlikėjais ir
kompozitoriais. Nors Mocartas mirė sulaukęs vos 35 metų,
gastrolėse jis praleido daugiau kaip 10 m. ir gali būti apibūdinamas
kaip pirmoji „tikroji“ europietiška asmenybė muzikos srityje ir už
jos ribų.

Visos Mocarto kelionės   nuo 1762 iki 1791 m. buvo užfiksuotos
dokumentuose remiantis Mocarto susirašinėjimo medžiaga ir kitais
autentiškais dokumentais. Nuo pirmosios jaunojo Mocarto kelionės
iš Zalcburgo į Miuncheną iki jo paskutinės kelionės iš Vienos į
Prahą. Jo kelionės driekiasi didele Europos dalimi ir apima 10 šalių
bei daugiau kaip 200 vietovių. Keliaujant šio kelio maršrutais
atsiveria daugybė meninės, kultūrinės, edukacinės ir akademinės
veiklos galimybių, leidžiančių keliautojui atrasti vieną žaviausių visų
laikų muzikantų.

Nėra geresnio būdo sužinoti apie genialų kūrėją ir patirti koks buvo
Wolfgango Amadėjaus Mocarto gyvenimas ir muzika nei sekant jo
pėdomis per Europą, apsilankant vienose reikšmingiausių Europos
kultūros paveldo muzikos, meno ir architektūros vietų.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-mozart-ways
https://www.mozartways.com/index.php
https://www.facebook.com/European-Mozart-Ways-135191513183577/


EUROPOS ŽYDŲ PAVELDO KELIAS
2004

(European Route of Jewish Heritage)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Association Européenne pour la
Préservation et la Valorisation de la
Culture et du Patrimoine Juif (AEPJ)

Headquarter
10 rue de Vianden
2680 Luxembourg (LUXEMBOURG)

Secretariat
Carrer de Sant Llorenç s/n.
17004 Girona (SPAIN)
Tel: +34 629 77 84 48
el.p. aepj@jewisheritage.org

Oficiali svetainė: www.jewisheritage.org
Facebook: Jewisheritage
Twitter@jewisheritage
Instagram@jewisheritage

2004 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Žydai yra neatsiejama Europos civilizacijos dalis,
per ištisus tūkstantmečius iki šių dienų prisidėjusi prie šios
civilizacijos  vystymosi. Šiuo novatorišku kultūros keliu siekiama
atkreipti platesnės auditorijos dėmesį į Europos žydų istoriją ir
paveldą. 

Europos žydų paveldas yra plačiai paplitęs visoje Europoje.
Archeologinės vietovės, istorinės sinagogos ir kapinės, apeiginės
pirtys, žydų kvartalai, paminklai ir memorialai yra ryškūs tokio
paveldo pavyzdžiai. Į šio kelio maršrutus patenka keli archyvai,
bibliotekos ir specializuoti muziejai, skirti žydų gyvenimo
tyrimams. Europos žydų paveldo kelias ugdo supratimą apie
religinius ir kasdienius artefaktus, skatina juos vertinti ir
pripažinti esminį žydų tautos vaidmenį Europos istorijoje.

Kelio maršrutai skiriasi savo mastu – jie apima apylinkes ir
miestus, regionus ir šalis, jiems netgi būdingas tarptautinis
aspektas. Keliaudamas šiais keliais, kurie apima beveik visą
Europos žemyną, keliautojas gali pasinerti į valstybių sienas
peržengusią ir šimtmečius gyvuojančią žydų istoriją bei
dalyvauti reguliariai organizuojamuose renginiuose, tokiuose
kaip Europos žydų kultūros dienos.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-jewish-heritage
https://www.jewisheritage.org/web/
https://www.facebook.com/jewisheritage?fref=ts
https://twitter.com/jewisheritage?lang=en
https://www.instagram.com/jewisheritage/


ŠV. MARTYNO TURIEČIO KELIAS
2005

(Saint Martin of Tours Route)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Réseau Européen des Centres Culturels Saint
Martin de Tours
Tour Charlemagne
BP 4113537011 
Tours cedex 1 (FRANCE)
contact@saintmartindetours.eu

Oficiali svetainė: www.saintmartindetours.eu
Facebook: Saint Martin de Tours
Chemins Saint Martin de Tours
Bande verte et citoyenne

2005 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas. Šv.
Martynas Turietis yra vienas žinomiausių ir labiausiai atpažįstamų
krikščionių šventųjų, garbinamas nuo IV amžiaus. Jis buvo Turo miesto
vyskupas, kurio šventykla Galijoje (Prancūzija) ankstyvųjų Viduramžių
laikais buvo labai svarbios piligriminės kelionės, lygiavertės kelionei į
Romą, tikslas. Vėliau ji tapo garsia piligrimų sustojimo vieta pakeliui į
Kompostelą. 

Šv. Martyno kelias jungia daugelį Europos miestų, kai kurie buvo šio
šventojo gyvenimo dalimi ir taip pat tuos miestus, kuriuose yra jo
garbei skirto architektūros paveldo: jam dedikuoti tūkstančiai
paminklų ir keturiolika katedrų. Šiose vietose taip pat gausu
nematerialaus paveldo: legendos, tradicijos ir folkloras, išlikusio iki
mūsų dienų.

Populiariausi šio kelio maršrutai: 1) jungiantis Vengrijos miestą
Sombathėjų, kuriame gimė šv. Martynas, su Prancūzijos Turo miestu,
kuriame yra jo kapas, per Italijos Pavijos miestą, kuriame prabėgo
šventojo vaikystė; 2) maršrutas, jungiantis Turo miestą, kurio vyskupu
jis buvo, su Vormso miestu Vokietijoje, kuriame jis pasitraukė iš Romos
armijos, ir su Tryro miestu Vokietijoje, kuriame jis susitiko su Romos
imperatoriumi. Šis kelias taip pat jungia daugybę kultūros paveldo
vietų pakeliui per Austriją ir Slovakiją, driekiasi iki pat Sombathėjaus.
Kiti jo maršrutai veda į Utrechtą Nyderlanduose arba į Saragosą
Ispanijoje. Šv. Martyno kelio maršrutai bendrai driekiasi per daugiau
nei 10 Europos šalių ir užima daugiau nei 5000 km plotą.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-saint-martin-of-tours-route
http://www.saintmartindetours.eu/
https://www.facebook.com/Saint-Martin-de-Tours-106411809386360/
https://www.facebook.com/Chemins-Saint-Martin-de-Tours-102318469804108/
https://www.facebook.com/bandeverteetcitoyenne/


KLIUNI VIETOVĖS EUROPOJE
2005

(Cluniac Sites in Europe)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Fédération Européenne des Sites Clusnisiens
Tour des FromagesF-71150 Cluny (FRANCE)
Tel: +33 (0) 3 85 59 31 82
el.p. administration@sitesclunisiens.org

Oficiali svtainė: www.sitesclunisiens.org
Facebook: Fédération Européenne des Sites
Clunisiens
Twitter@SitesClunisiens

2005 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas. X a.
pr. Akvitanijos kunigaikštis Vilhelmas Pamaldusis Prancūzijos
Burgundijos regiono Kliuni mieste įkūrė benediktinų abatiją.
Viduramžiais Kliuni tapo svarbiausiu Europos civilizacijos centru, kuris
turėjo įtakos daugiau kaip 1800 vietovių Vakarų Europoje atsiradimui ir
plėtrai. Iki XVIII a. šios vietovės atspindėjo Kliuni abatijos įtaką visos
Europos mastu dvasiniame, ekonominiame, socialiniame bei politiniame
lygmenyse bei meno ir architektūros srityse. Tuo metu Kliuni miestas
buvo žinomas kaip „antroji Roma“, dabar jis užima antrą vietą pagal
išlikusių viduramžių namų skaičių pasaulyje po Venecijos.

Paveldas, kurį mums perdavė vienuoliai Europoje apima ne tik
architekūros paveldą  (vienuolynai, kolegijos, pilys, kaimai, miesteliai,
malūnai ir kt.). Taip pat išliko vienuolių rankraščiai ir jų miniatiūros,
muzikinės partitūros, sutartys, baldai, meno kūriniai ir archeologiniai
radiniai papročiai ir kt.

Kiekviena Kliuni vietovė  savaip pasakoja savo paveldo istoriją. Patyrę
keliautojai arba retsykiais kelionėn pėsčiomis išsiruošiantys asmenys
įvertins Kliuni kelio maršrutus, kuriais galima nukeliauti bet kur ir kelyje
užtrukti nuo valandos iki kelių savaičių. Be to, informacijai gauti galima
pasinaudoti skaitmenine Clunypedia enciklopedija, kuri suteikia
informacijos apie šias vietoves bei visiems prieinamą Kliuni paveldą ir
pasirūpina, kad kelionė maršrutu būtų informatyvesnė, linksmesnė ir
labiau jaudinanti.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-cluniac-sites-in-europe
http://www.sitesclunisiens.org/
https://www.facebook.com/federationsitesclunisiens
https://twitter.com/SitesClunisiens


ALYVMEDŽIŲ KELIAI
2005

(Routes of the Olive Tree)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Cultural Foundation "The Routes of the Olive
Tree"
Navarinou/Ntanti24130 Verga Kalamata
(GREECE)
Tel: +30 27210 95620
el.p. info@olivetreeroute.gr

Oficiali svetainė: www.olivetreeroute.gr
Facebook: The Routes of the Olive Tree

2005 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas.
Alyvmedis tapo neatsiejama ne tik kraštovaizdžio, bet ir viso
Viduržemio jūros regiono žmonių kasdienio gyvenimo dalimi. Jis, kaip
mitinis ir šventas medis, yra susijęs su apeigomis ir papročiais, turėjo
įtakos žmonių gyvensenai, sukurdamas specifinę senovės „Alyvmedžio
civilizaciją“. Alyvmedžio keliai seka alyvmedžio civilizacijos pėdomis
Viduržemio jūros regiono šalyse.
 
Alyvmedžio istorija siekia milijonus metų. Laukinius alyvmedžius, kurie
yra sukultūrintų alyvmedžių protėviai, vis dar galima pamatyti vietose,
iš kurių jie kilę – Peloponeso pusiasalyje, Kretoje, Šiaurės Afrikoje ir
Artimuosiuose Rytuose. Šio medžio ir žmogaus civilizacijos santykis
turėjo įtakos gastronomijai (pradėtas naudoti alyvuogių aliejus),  menui
ir tradicijoms bei socialinei raidai.

Keliautojas gali susipažinti su alyvmedžio civilizacija ir išvysti
alyvmedžių kraštovaizdžius, paragauti produktų ir pažinti tradicijas.
Įvairūs kultūriniai Alyvmedžio kelių maršrutai driekiasi per pietų
Europos ir Šiaurės Afrikos šalis (nuo Balkanų iki Peloponeso pusiasalio
Graikijoje) ir tęsiasi iki Maroko Mekneso regiono. Egzistuoja jūriniai
maršrutai, kurie akcentuoja susisiekimo jūra tarp Viduržemio jūros
regiono miestų uostų svarbą. Keliaujant šiais maršrutais yra
organizuojamos įvairios su alyvmedžiais susijusios veiklos, rengiamos
parodos, koncertai ir produktų degustacijos renginiai.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-routes-of-the-olive-tree
https://olivetreeroute.gr/en/
https://www.facebook.com/OliveTreeRoutes


VIA REGIA KELIAS
2005

(VIA REGIA)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

Europäisches Kultur- und
Informationszentrum in Thüringen
Bahnhofstraße 2799084 Erfurt (GERMANY)
Tel: +49 (0) 361 76 48 590
el.p. ekt@via-regia.org

Oficiali svetainė: www.via-regia.or
Facebook: Via Regia

2005 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas. VIA
REGIA yra seniausias ir ilgiausias kelias, kuris jungia Rytų ir Vakarų
Europą. Turimais duomenimis, VIA REGIA koridorius, esantis į pietus
nuo ledo kepurės ir į šiaurę nuo vidurinės kalnuotosios zonos, dar
Akmens amžiuje buvo mėgstamas migruojančių genčių praėjimo kelias.
Šiandien šis kelias jungia dešimt Europos šalių ir jo kaip III Europos
plėtros koridoriaus ilgis yra 4500 km.

VIA REGIA, kuris taip pat vadinamas Karalių keliu, buvo svarbiausios
ankstyvųjų viduramžių kelių sistemos dalis. Laikui bėgant šis kelias
nuolat keitėsi, prisitaikydamas prie naujų epochų, tuo pat metu be
perstojo išlaikydamas savo lemiamą ekonominę reikšmę tarpregioninei
prekybai. Šio kelio istorijos aplinkybes atspindi turtingas paveldas –
nuo architektūrinio paveldo iki nematerialiųjų tradicijų, kurios formavo
Europos žemyną.

VIA REGIA yra išlikusi kelio jungtis iš tų laikų, kai nebuvo žmogaus
nutiestų kelių. Tai reiškia, kad tradicinė maršruto infrastruktūra yra
pritaikoma trumpiems atstumams, keliaujantiems nedideliu greičiu.
Keliautojas gali vadovautis „lėtėjimo“ principu, kad galėtų lėtai
mėgautis šiuo keliu, kuris driekiasi Europos kultūrine erdve, keliaujant
iš rytų į vakarus arba atvirkščiai. Keliauti galima įvairiais būdais – nuo
tradicinių piligriminių kelionių iki kelionių traukiniu. Taip pat yra
organizuojama daugybė kultūrinių veiklų ir renginių, kurie yra susiję su
šios kelio koncepcija.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/via-regia
https://www.via-regia.org/
https://www.facebook.com/VIA.REGIA/


TRANSROMANICA - EUROPOS
ROMANINĖS ARCHITEKTŪROS KELIAI

2007

(TRANSROMANICA - The Romanesque Routes of European
Heritage)

TRANSROMANICA e.V.
Danzstraße 139104 Magdeburg (GERMANY)
Tel: +49 (0) 391 73 84 
el.p. 350info@transromanica.com

Oficiali svetainė: www.transromanica.com
Facebook: TRANSROMANICA

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2007 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas. Apie
1000-uosius metus menininkus iš visos Europos įkvėpė romėnų ir
ankstyvosios krikščionybės tradicija. Iš to gimė unikalus romaninis
architektūros stilius, supynęs vietinius mitus ir legendas, senąsias
tradicijas, atspindinčias kiekvieno viduramžių Europos regiono
geografines ypatybes.

Apvalios arkos, storos sienos su mažais langais, kubinės formos
kapiteliai ir simetriškas išplanavimas, suteikiantys architektūrai
harmoningo paprastumo yra pagrindinės romaninės architektūros
elementai. Didingos viduramžių laikų katedros, ramūs vienuolynai ir
gražios bažnyčios – juos visus galima pamatyti keliaujant
TRANSROMANICA kultūros keliu. 

Keliaujantys TRANSROMANICA kultūros keliu, aplanko įspūdingus
romaninio stiliaus paminklus, iš kurių daugelis yra UNESCO pasaulio
paveldo objektai, esantys 9 šalyse tarp Baltijos ir Viduržemio jūrų.
Kiekvienas TRANSROMANICA kelio regionas siūlo daugybę kultūrinių
renginių, vykstančių vaizdingų kraštovaizdžių apsuptyje. Kelionė
TRANSROMANICA kelio maršrutais taip pat apima ėjimą svarbių
istorinių veikėjų, tokių kaip Otonas I, Martynas Liuteris, Matilda iš
Kanosos, Šv. Jokūbas ir daugelio kitų imperatorių bei dvasinių lyderių
pėdomis.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/transromanica-the-romanesque-routes-of-european-heritage
https://www.transromanica.com/
https://www.facebook.com/transromanica


ITER VITIS KELIAS
2009

(Iter Vitis Route)

"Iter Vitis" European Federation
Palazzo Panitteri Via Panetteri, 192017
Sambuca di Sicilia (ITALY)
Tel: +39 0925 940 217
el.p. info@itervitis.eu

Oficilai svetainė: www.itervitis.eu
Facebook: Iter Vitis

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2009 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Vynuogynų kultūra, vyndarystė ir
vynuogininkystės kraštovaizdžiai yra svarbi Europos ir
Viduržemio jūros gastronomijos kultūros dalis. Nuo tada, kai
4 tūkstantmetyje pr. Kr. vynuogynai buvo sukultūrinti, jų
plėtra buvo laikoma svarbiu žmonių pasiekimu, kuris
formavo Europos kraštovaizdį.

Europos kaimiškasis kraštovaizdis laikomas svarbiu paveldu,
turinčiu didelę pridėtinę vertę. Vyno daryklos, žmonės ir su
šia tradicija susijusios technologijos yra svarbūs mūsų
kultūros komponentai, kurie taip pat išreiškiami
skirtingamis žodinių tradicijų formomis. Be to, gyvenimo
kokybę kaimo vietovėse galima laikyti ateities pavyzdžiu ir
saugotinu paveldu.

Vyndarystė, ypač žemės ūkio darbai, skatina migraciją ir
mobilumą. Atokių kraštų vynuogynuose keliautojas gali
sužinoti apie vynuogių auginimo metodus, vyno gamybą,
saugojimą ir transportavimą, susipažinti su mitais ir
simboliais, kurie susiję su vindarystės kultūra. Šalyse, per
kurias driekiasi šis kelias, yra organizuojami įvairūs
švietėjiški ir kultūriniai renginiai.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-iter-vitis-route
http://itervitis.eu/
https://www.facebook.com/itervitis/


EUROPOS CISTERSŲ ABATIJŲ
KELIAS

2010

(European Route of Cistercian Abbeys)

"Charte Européenne des Abbayes et Sites
Cisterciens
Hostellerie des Dames
10310 Clairvaux (FRANCE)
el. p. info@cister.eu 

Oficiali svetainė: www.cister.net

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Prieš 9 šimtmečius Robertas de Molesme įkūrė
Sito (Citeau) „Naująjį vienuolyną“, kuris vadovavosi šv.
Benedikto regula: melskis toli nuo pasaulio ir gyvenk iš to, ką
užsidirbai savo rankomis. Nuo tada, kai Burgundijoje 1098
metais buvo įsteigtas cistersų ordinas, jis sparčiai plėtėsi
visame Europos žemyne, suburdamas apie 750 abatijų ir 1000
vienuolynų, kuriuose glaudėsi tiek vyrų, tiek ir moterų
vienuolių bendruomenės.

„Baltieji vienuoliai“ buvo ir tebėra neprilygstami statytojai,
kurie prisidėjo vystant kaimo teritorijas, pritaikydami savo
pažangiausias hidraulinės ir žemės ūkio išmanymo žinias
(klėtyse, rūsiuose, liejyklose). Nuo viduramžių laikų jie taip
pat prisidėjo prie meno ir žinių, apie pasaulio supratimą,
plėtros Europoje.

Keliautojas kviečiamas suprasti ir įprasminti cistersų paveldą,
kurį mes, šių laikų žmonės, paveldėjome. Tai galima padaryti
leidžiantis į atradimų kelionę per kaimo turizmo vietas,
dalyvaujant švietėjiškuose ir kultūriniuose renginiuose,
naudojant naujas skaitmenines priemones, pritaikytas
kultūros paveldui išsaugojimui ir populiarinimui.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-cistercian-abbeys
https://www.cister.net/


EUROPOS KAPINIŲ KELIAS
2010

(European Cemeteries Route)

Association of Significant Cemeteries in
Europe
c/o Pogrebno podjetje Maribor d.d.
Cesta XIV. divizije 39/a2000 Maribor
(SLOVENIA)
Tel: +386 2 480 09 00
el.p. admin@significantcemeteries.org

Oficiali svetainė: cemeteriesroute.eu
Facebook: European Cemeteries Route

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Nuo seno kapinės buvo ir tebėra svarbi mūsų
civilizacijos dalis. Šios sakralinės ir emocinės erdvės yra
ilgalaikės miestų ir miestelių vietos istorijos liudininkės.
Kapines turi visi Europos miestai ir miesteliai, jos aiškiai
atskleidžia kultūrinį ir religinį identitetą, todėl svarbu
kapines matyti kaip gyvasties vietas.

Kapinėse gausu materialaus paveldo: paminklų, skulptūrų,
graviūrų ir kt. Jos taip pat laikomos mūsų antropologine
tikrove, sukuriančia pagrindą su mirtimi susijusiems
įpročiams ir praktikai, primenančia apie vietos istorijos
laikotarpius, kurių bendruomenės nenori ir neturėtų
pamiršti. Todėl kapinės – tai vietos, kurias turime saugoti
ir perduoti ateities kartoms.

Europos kapinių kelias siūlo galimybę „pasivaikščioti po
vietos istoriją“, sužinoti apie svarbias asmenybes, kurios
dirbo ir paliko savo pėdsaką miestuose. Keliaujant juo
lankytojai gali atrasti kapinėse esantį vietos, nacionalinį ir
Europos kultūros paveldą. Kaliauti šiuo kultūros keliu - tai
suvokti reikšmingiausių Europoje kapinių daugiakultūrinę
prasmę.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-cemeteries-route
https://cemeteriesroute.eu/european-cemeteries-route.aspx
https://www.facebook.com/CemeteriesRoute/


PRIEŠISTORINIŲ PIEŠINIŲ ANT
UOLŲ KELIAI

2010

(Prehistoric Rock Art Trails)

International Association PRAT-CARP
Calle de Luis Riera Vega, 2 (edificio Piasca)
39012 Santander (SPAIN)
Tel. + 34 942 32 12 83
el.p. info@prehistour.eu

Oficiali svetainė: www.prehistour.eu
Facebook: European Rock Art Trails
Twitter@EuropeanRockArt

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Priešistoriniai uolų piešiniai yra pirmųjų europiečių
menas, kuris atsirado prieš 42 000 metų, o kai kuriuose
regionuose jo tradicijos tęsėsi iki ankstyvojo geležies amžiaus.
Nuo tada, kai 1902 metais Altamiros urvas buvo aptiktas
mokslininkų, priešistorinis menas, kaip pirmoji pagrindinė
kultūrinė, socialinė ir simbolinė žmonijos išraiška, tapo svarbiu
kultūros bei turizmo ištekliu Europoje.

Vietas, kuriose pirmieji Europos gyventojai kūrė savo
transcendentinį meną ant uolų, kupiną simbolikos, kurį motyvavo
religiniai įsitikinimai ir kuriame gausu nuorodų į gamtą, kasmet
aplanko beveik 3,1 mln. žmonių. Iš pradžių šie piešiniai buvo
natūralistinė meno forma, vėliau juose atsirado schematiški
elementai, abstrakčios formos, kurios nebuvo atkartotos iki pat
XX a. pradžios.

Kaip jau minėta anksčiau, jam būdingos simbolinės išraiškos,
schematiškos formos ir abstraktūs pavidalai, kurie sudaryti iš
piešinių ar spaudinių ant olų sienų, urvuose ir atvirose uolų
atodangose bei ant kai kurių megalitinių konstrukcijų. Visa tai
pamatyti, galima keliaujant Priešistorinių piešinių ant uolų
kultūros keliu.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/prehistoric-rock-art-trails
http://www.prehistour.eu/
https://www.facebook.com/EuropeanRockArt/
https://twitter.com/EuropeanRockArt


European Route of Historic Thermal Towns
c/o City of Acqui Terme Tourist Board 
Piazza Levi 1215011 Acqui Terme (ITALY)
Tel: +39 0144 77 02 40
el.p. contact@ehtta.eu

Oficiali svetainė: www.ehtta.eu
Facebook: Thermal Travels
Twitter@ehtta_thermal

EUROPOS ISTORINIŲ KARŠTŲJŲ
VERSMIŲ MIESTŲ KELIAS

2010

(European Route of Historic Thermal Towns)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio sertifikatas.
Terapinis karštųjų versmių naudojimas Europoje žinomas nuo seniausių
laikų. Daugelis miestų, per kuriuos driekiasi šis kelias, buvo žinomi dar
romėnų laikais, kai kuriuose jų yra išlikę įspūdingi pirčių ir su vandens
procedūromis susijusių pastatų griuvėsiai. 

Miestai, šiandien garsėjantys savo terminėmis versmėmis, savo
žinomumo aukštumas pasiekė XVIII ir XIX amžiuose, kai buvo sukurta
daug įvairių naujų medicinos ir sveikatos priežiūros procedūrų ir kai
keliauti tapo kur kas paprasčiau – geležinkeliu. Galima sakyti, kad
politinis ir kultūrinis elitas, keliaujantis į Europos į šiuos miestus, turėjo
įtakos kultūros mainų centrų formavimuisi daugelyje miestų, įtvirtino
terminių kurortų reputaciją, davė pradžią moderniam turizmui, kokį
mes žinome. Elito kelionės taip pat turėjo įtakos prestižinių viešbučių ir
įvairių laisvalaikio veiklų plėtrai, nuo pirmųjų kazino iki muzikinių
teatrų, dengtų promenadų ir apželdintų sodų, skirtų turistų pramogai.

Miestų, kurie pasižymi įvairiais architektūros stiliais ir skirtingomis
SPA tradicijomis, siejamomis su maudymusi terminiuose vandenyse
arba jų gėrimu, Europoje yra daugybė. Šiuo metu yra kuriamas Europos
miestų, garsėjančių terminėmis versmėmis, atlasas. Keliaujant šiuo
kultūros keliu galima aktyviai mėgautis terminių versmių teikiamais
malonumais  bei dalyvauti gausybėje kultūrinių, meninių veiklų. 

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-route-of-historic-thermal-towns
https://ehtta.eu/portal/
https://www.facebook.com/ThermalTravels
https://twitter.com/ehtta_thermal


Association for the Route of St. Olav Ways
(ACSOW)
Schirmersgt. 57012 Trondheim (NORWAY)
el.p. post@acsow.org

Oficiali svetainė: www.acsow.org
Facebook: Pilegrimsleden - St. Olav Ways

ŠV. OLAFO KELIAI
2010

(Route of Saint Olav Ways)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Olafas II Haraldsonas, kuris vėliau buvo žinomas
kaip Šv. Olafas, nuo 1015 iki 1028 metų buvo Norvegijos
karalius. Po to, kai 1030 metais žuvo Stiklestado mūšyje, jis
buvo paskelbtas kankiniu ir šventuoju.  Ištisus šimtmečius po jo
mirties piligrimai keliavo per Skandinaviją maršrutais,
vedančiais į Nidaros katedrą Trondheime, kur šventasis ir yra
palaidotas.

Seniausias išlikęs, apie 1160 m. tapytas, Šv. Olafo paveikslas
kabo ant Betliejaus Kristaus gimimo bažnyčioje esančios
kolonos. Daugybė jo garbei statytų bažnyčių ir koplyčių primena
mums, kad Šv. Olafo tradicija kadaise klestėjo visoje Šiaurės
Europoje. Yra žinoma, kad iki Reformacijos (maždaug iki 1540
m.) buvo mažiausiai 340 bažnyčių ir koplyčių statytų šventojo
atminimui, iš kurių net 288 buvo ne Norvegijoje. 

Šiuos kelius sudaro maršrutų per Daniją, Švediją ir Norvegiją
tinklas, kurį sudaro daugybė skirtingų maršrutų – nuo trumpų
vienos dienos išvykų iki kelias savaites trunkančių kelionių. Šios
piligriminės kelionės metu keliautojas gali patirti paprastų
dalykų keliamą džiaugsmą ir susilieti su vietinių kaimų
bendruomenių gyventojais. Bekeliaujant tai pat galima rasti
daug informacijos apie lankytinus kultūros paveldo objektus.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-route-of-saint-olav-ways
https://www.acsow.org/en/frontpage/
https://www.facebook.com/Pilegrimsleden


Associazione Internazionale "Strada Europea
della Ceramica"
c/o Comune di Faenza - Servizio Promozione
Economica e Turismo
Piazza del Popolo 3148018 Faenza (ITALY)

Oficiali svetainė:
www.europeanrouteofceramics.eu

EUROPOS KERAMIKOS KELIAS
2012

(European Route of Ceramic)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2010 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Keramikos pramonės klestėjimas Europoje ne tik
paskatino atitinkamų teritorijų ekonominę plėtrą, bet taip
pat prisidėjo prie socialinės istorijos, identiteto ir paveldo
formavimo. Keramijos gamybos tradicija ir toliau formuoja
daugelį Europos miestų, dabar pasiekiamų keliaujantiems
Europos keramikos keliu.

Šiuo keliu siekiama, kad Europos keramikos paveldas taptų
prieinamesnis Europos piliečiams, skatinant dinamišką
keramikos paveldo įvaizdį - tiek materialųjį, siejamą su
daiktais, naudojamais įvairiuose sektoriuose (architektūra,
menas, kulinarinė veikla, medicina ir kt.), tiek nematerialųjį,
įskaitant praktines žinias ir keramikos gamybai reikalingus
amatus.

Keliaujantiems šiuo kultūros keliu yra siūlomos ekskursijos
po tokius miestus kaip Limožas, Stokas prie Trento, Delftas,
Faenca, Selbas ar Höhr-Grenzhausen, kuriuose lankytojai turi
galimybę sužinoti, kas vyksta keramikos gamybos
užkulisiuose, pasinaudojant galimybėmis išbandyti su
keramikos gamyba susijusius amatus. Keliautojas gali
įvertinti meną, gyventi vietose, esančiose palei Europos
keramikos kelią.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-ceramics
http://www.europeanrouteofceramics.eu/


Megalithic Routes e.V.
c/o Stadt- und Kreisarchäologie Osnabrück
Lotter Straße 249078 Osnabrück (GERMANY)
Tel: +49 (0) 541 323 44 
el. p. 33info@megalithicroutes.eu

Oficiali svetainė: www.megalithicroutes.eu
Facebook: Megalithic Routes

EUROPOS MEGALITO KULTŪROS
KELIAS

2013

(European Route of Megalithic Culture)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2013 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Megalitai arba pažodžiui „dideli akmenys“ buvo
plačiai naudojami priešistorinių bendruomenių paminklų,
laidojimo vietų ir šventyklų statybai. Megalitiniai kapai,
dolmenai ir kiti paminklai yra seniausia išlikusi vietinė
Europos architektūra. Todėl norint atsekti mūsų pačių kilmę,
būtina suprasti šį paveldą.

Megalitiniai paminklai yra tarp labiausiai paplitusių žmogaus
veiklos laike ir erdvėje pėdsakų. Kai kurie iš šių paminklų
buvo interpretuojami kaip observatorijos, kurių dėka galima
nustatyti dangaus objektų judėjimą, kadangi jos visos yra
orientuotos į saulės judėjimą. Kai kurie, pavyzdžiui,
Stounhendžas, buvo suprantami kaip saulės ir mėnulio
užtemimų numatymo įrankiai.

Europoje gausu megalitinio paveldo, kurį galima tyrinėti
keliaujant daugybe skirtingų kultūros kelio maršrutų,
besidriekiančių per Švediją, Daniją, Vokietiją, Nyderlandus,
Ispaniją, Portugaliją ir Didžiąją Britaniją. Norėdami atrasti šį
paveldą, turistai gali dalyvauti žygiuose pėsčiomis ir
dviračiais, kurie skatina pažintį lankomą kraštą. Tokiu būdu
keliautojas gali pažinti ne tik megalitinius paminklus, bet ir
įvairias aplinkinio kraštovaizdžio ypatybes.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-route-of-megalithic-culture
http://www.megalithicroutes.eu/
http://www.europeanrouteofceramics.eu/
http://www.europeanrouteofceramics.eu/
https://www.facebook.com/groups/megalithic.routes/about/


Union Internationale "Sur les pas des
Huguenots et des Vaudois"
c/o Communauté de Communes du Pays de
Dieulefit
8 rue garde de Dieu
26220 Dieulefit (FRANCE)
el.p. info@surlespasdeshuguenots.eu

Oficiali svetainė:
www.surlespasdeshuguenots.eu

HUGENOTŲ IR VALDENSIEČIŲ
KELIAS

2013

(Huguenot and Waldensian trail)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2013 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. 1685 metais, po to, kai Prancūzijos
karalius Liudvikas XIV atšaukė Nanto ediktą,
prasidėjusios persekiojimų eros metu, 200 000
hugenotų ieškojo prieglobsčio protestantų žemėse
Europoje ir visame pasaulyje. Valdensiečiai iš Pjemonto
slėnių taip pat bėgo į tremtį ir patraukė tuo pačiu
keliu. Šis maždaug 2000 km ilgio kultūros kelias
driekiasi istoriniu keliu, kuriuo ėjo ištremtieji.

Ištremtieji hugenotai ir valdensiečiai keliavo į Ženevą
Šveicarijoje, o iš ten – į Vokietiją, kur jų buvo
laukiama ir kur jie galėjo pradėti naują gyvenimą.
Pakeliui buvo įkurta daugybė hugenotų ir valdensiečių
gyvenviečių, kuriose išlikęs turtingas kultūrinis
paveldas ir kurios mums primena religinio
persekiojimo, perkėlimo iš vienos vietos į kitą,
migracijos ir integracijos temas.
 
Šiame kultūros kelyje taip pat gausu, vaizdingų
kraštovaizdžių, kultūrinių ir istorinių lankytinų vietų.
Keliaujant juo galima tyrinėti įvairias Europos kultūras,
atrasti bendrą istoriją  ir toliau ugdyti savimonės
jausmą.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-huguenot-and-waldensian-trail
https://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier-des-protestants-huguenots-en-france.htm


ATRIUM Association
c/o Comune di Forlì - European Projects and
International Relations
Via G. Saffi, 18, 1sr First Floor47121 Forlì
(ITALY)
Tel: +39 0543 712918 / 712919
el.p. info@atriumroute.eu

Oficiali svetainė: www.atriumroute.eu
Facebook: Atrium European Cultural Route

ATRIUM – XX A. TOTALITARINIŲ REŽIMŲ
ARCHITEKTŪROS KELIAI

2014

(ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th Century In
Europe's Urban Memoryl)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2014 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Totalitariniai režimai, kurie XX a. vyravo didžiojoje
Europos dalyje, turėjo didelę įtaką miesto kraštovaizdžiui. Šių
režimų lyderiai kūrė ir atstatinėjo miestus, dažnai remdamiesi
pažangiausiais tuo metu egzistavusiais architektūros ir
urbanistikos projektais. Šiandien demokratinė Europa griežtai
priešinasi šiems totalitariniams režimams, todėl veikiant šiai
valdymo formai pastatytas, iki mūsų dienų išlikęs paveldas
miestų gatvėse laikomas nepatogiu palikimu.

Visuose į kultūros kelią įtrauktuose miestuose galima rasti
architektūros ar urbanistinio projektavimo pavyzdžių, kildinamų
iš totalitarinio režimo laikotarpio, tvirtai susijusių su šia
valdymo forma. Forlyje, Predappio, Feraroje, Tresigallo ir
daugelyje kitų Italijos miestų yra svarbūs pastatai ir ištisos
apylinkės, kurios pastatytos valdant Musoliniui. Kroatijos
vietovėse Labine, Rašoje ir Lastovo-Üble bei Albanijos sostinėje
Tiranoje taip pat yra svarbių fašistinės ir komunistinės
architektūros pavyzdžių. 

Kultūros ATRIUM kelias suteikia galimybę tyrinėti sudėtingus
sociologinius, ideologinius ir geografinius šių režimų istorijos
elementus, žvelgiant per skirtingų miestų urbanistinio
kraštovaizdžio prizmę. Interneto svetainėje www.atriumroute.eu
keliautojas gali rasti išsamios informacijos apie įvairius
objektus, taip pat daugybę šaltinių, tokių kaip nuotraukos ir
vaizdai, vaizdo įrašai, garso failai ir žodiniai liudijimai.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/atrium-architecture-of-totalitarian-regimes-of-the-20th-century
http://www.atriumroute.eu/
https://www.facebook.com/atriumtransnationalroute/


Réseau Art Nouveau Network
Bruxelles Urbanisme et Patrimoine - CNN
80/1 rue du Progrès1035 Bruxelles
(BELGIUM)
Tel: +32 2 204 21 28
el.p. info@artnouveau-net.eu

Oficiali svetainė: www.artnouveau-net.eu
Facebook: Réseau Art Nouveau Network

ART NOUVEAU MIESTŲ TINKLAS
2014

(Réseau Art Nouveau Network)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2014 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Atsiradęs XIX a. pab. Art Nouveau Europoje
greitai išplito tarptautinių parodų metu, keliaujančių
menininkų, laiškų ir žurnalų dėka. Šią meninę revoliuciją
daugiausia įkvėpė natūralios formos ir struktūros, ne tik gėlės
ir augalai, bet ir išlenktos linijos. Vis dėlto, Art Nouveau, kuris
greitai išnyko per Pirmąjį pasaulinį karą, buvo stipriai
diskredituotas. Šis stilius tik XX amžiaus antroje pusėje buvo
pradėtas vertinti istoriniame kontekste ir buvo stengiamasi jį
išsaugoti.

Art Nouveau tendenciją lėmė estetiniai idealai ir entuziazmas
modernumui, išnaudojant pramonės technologijų ir naujų
medžiagų galimybes, jas derinant su kruopščiu darbu ir
skrupulingu dėmesiu detalėms. Kiekvienos šalies kūrybiniai
centrai stiliui suteikė savitą skonį, įtraukdami vietos
ypatumus („Jugendstil“ Vokietijoje, „Stile Liberty“ Italijoje,
„Style Sapin“ Šveicarijoje, „Modernismo“ Ispanijoje,
„Sezessionsstil“ Austrijoje). Iš to atsirado nuostabus
architektūros, baldų ir apdailos derinys, vadinamas „bendru
meno kūriniu“.

Art Nouveau kultūros kelias siūlo turistui daugybę pramogų,
parodų ir kt., leidžiančių suprasti ir įvertinti turtingą šio meno
stiliaus palikimą. Yra daugiau nei 20 miestų, kuriuose yra
turtingas ir įvairus Art Nouveau paveldas, kurį galima tyrinėti.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/atrium-architecture-of-totalitarian-regimes-of-the-20th-century
https://artnouveau-net.eu/
https://www.facebook.com/ReseauArtNouveauNetwork/


Association "VIA Habsburg - Sur les traces
des Habsbourg"
c/o Maison du Tourisme
1 rue Camille Schlumberger68006 Colmar
(FRANCE)
Tel: +33 (3) 89 20 10 67
el. p. viahabsburg@outlook.com

Oficiali svetainė: www.via-habsburg.at

HABSBURGŲ KELIAS
2014

(Réseau Art Nouveau Network)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2014 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Habsburgų dinastija buvo viena įtakingiausių
Europos karališkųjų dinastijų. Nuo 996 iki 1815 metų šios
dinastijos asmenybės turėjo lemiamos įtakos Europos
istorijos, geografijos ir likimo formavimui. Jų antantės ir
ginčai, kovos dėl valdžios ir teritorijų užkariavimai, karo ir
taikos laikai – visa tai ne tik skaldė, bet ir jungė tautas,
formavo ryšius, kurie laikui bėgant tapo stabiliais ir
ilgalaikiais.

800 metų senumo Habsburgų dinastijos istorija išsaugota
vietovėse ir objektuose, kurie užima tūkstančių
kvadratinių kilometrų plotą vakarų ir centrinėje Europoje.
Rūmai, pilys, didingos bažnyčios, vienuolynai, abatijos ir
nuostabūs muziejai parodo, kaip ši dinistija formavo ne tik
istoriją, bet ir meną, perteikdama Renesanso turtus, savo
nuosmukio metu išprovokuodama modernistų maištą.

70 vietovių, objektų ir miestų, 4-iose skirtingose šalyse ir
6-iuose regionuose kviečia leistis į kelionę po
nesenstančius kraštovaizdžius ir nepaprastas vietas.
Tirolyje (Austrija), Šveicarijoje, Bodeno ežero, Juodojo
miško (Vokietija) ir Elzaso bei Lotaringijos regionuose
(Prancūzija) yra ne mažiau kaip 150 lankomų vietų, kurias
kviečiama atrasti keliaujant Habsburgų kultūros keliu.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/via-habsburg
https://www.viahabsburg.online/


Danube Competence Center
Ćika Ljubina 8/I11000 Belgrade (SERBIA)
Tel: +381 (11) 65 57 116
el.p. office@danubecc.org

Oficiali svetainė: romanemperorsroute.org

ROMOS IMPERATORIŲ IR
DUNOJAUS VYNO KELIAS

2015

(Roman Emperors and Danube Wine Route)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2015 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Dunojaus vyno kelias apima tuos pačius
regionus, kuriuose vynas pradėtas plačiai vartoti Romos
imperijos laikais ir kuriuose yra tęsiamos vyno gamybos
tradicijos.

Romos imperatorių ir Dunojaus vyno kelias driekiasi per
keturias Vidurio ir Žemutinio Dunojaus regiono šalis –
Kroatiją, Serbiją, Bulgariją ir Rumuniją, aprėpdamas 20
archeologinių vietų ir 12 vyno regionų. Kultūros kelias
susieja archeologinius objektus su jų unikalia istorija,
primenančia apie romėnų kultūros įvedimą palei šiaurinę
Romos imperijos sieną. Vynas, kaip pagrindinė potemė,
konceptualiai susilieja su į Dunojaus regioną įvesta romėnų
kultūra ir socialiniais papročiais.

Ar išsiruoštumėte į žygį pėsčiomis, ar keliautumėte dviračiu,
automobiliu, laivu arba traukiniu, jums šios valstybių sienas
kertančios kelionės palei Romos imperijos Dunojaus pasienį
(įtvirtintą sienos ruožą) metu atsivers nepaprastas natūralus
upės grožis ir jos paslėpti istoriniai bei archeologiniai lobiai,
kurių dauguma yra nuošaliau nuo pagrindinių kelių. Daugybė
archeologinių vietų ir objektų buvo aptikti neseniai atliktų
kasinėjimų metu ir buvo pristatyti visuomenei per
pastaruosius du dešimtmečius. Antikos laikų mėgėjus
nustebins eksponuojamų architektūros ir meno vertybių
gausa. Visos jos liudija šioje Europos dalyje buvus senovės
Romos imperiją ir jos imperatorius.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-roman-emperors-and-danube-wine-route
https://romanemperorsroute.org/


Cooperation Network of European Routes of
Emperor Charles V
Calle Felipe II s/n, 1st Floor
10430 Cuacos de Yuste (SPAIN)
Tel: +34 927 172 164
el. p. management@itineracarolusv.eu

Oficiali svetainė: www.itineracarolusv.eu
Facebook: European Routes of Emperor
Charles V
Twitter@CAROLUSVEMPEROR
Blog: Rutas Europeas del Emperador Carlos V

EUROPOS IMPERATORIAUS
KAROLIO V KELIAS

2015

(European Routes of Emperor Charles V)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2015 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Imperatorius Karolis V buvo didysis XVI amžiaus
visos Europos suverenas. Savo valdymo laikotarpiu jis
paveldėjimo būdu sujungė dideles teritorijas Vakarų,
Centrinėje ir Pietų Europoje bei Ispanijos kolonijas
Amerikose ir Azijoje. Jo kelionės po visą Europos žemyną
prisimenamos kaip skirtingų regionų ir tautų vienybės
simbolis. 

Karolis V yra svarbus bendras politinis, kultūrinis ir istorinis
etalonas daugeliui Vidurio Europos šalių (Vokietijai, Austrijai,
Nyderlandams, Belgijai, Liuksemburgui), taip pat Pietų
Europos šalims (Ispanijai, Portugalijai, Italijai, Maltai) ir
Šiaurės Afrikai. Jo buvimą ir politinį palikimą galima rasti
daugybėje istorinių vietų ir objektų bei kultūros apraiškų,
kurie išlaiko gyvą šio XVI a. jo atminimą.

Istorinės inscenizacijos, meno festivaliai, tradiciniai turgūs,
paradai, vietinės šventės ir kitos renginių formos šiandien
įvairiuose Europos regionuose yra skirtos imperatoriui
Karoliui V atminti. Laikoma, kad tradiciniai (jūros ir
sausumos) keliai, kuriais asmeniškai naudojosi imperatorius,
vaidino svarbų vaidmenį formuojant puikų ankstyvosios
moderniosios Europos kultūrinį kraštovaizdį. Šis kultūros
kelias yra įdomus ne tik dėl istorijos ar meno, bet ir dėl
aplinkos, tradicinio kraštovaizdžio, architektūros.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-european-routes-of-emperor-charles-v
http://www.itineracarolusv.eu/
https://www.facebook.com/RutasdeCarlosV/
https://twitter.com/CAROLUSVEMPEROR
https://redderutascarlosv.wordpress.com/


European Federation of Napoleonic Cities
Secretary general
Hôtel de Ville, Place Napoléon, BP 829
85021 La Roche-sur-Yon Cedex (FRANCE)
Tel: +33 (0) 2 51 47 47 14
el.p. contact@napoleoncities.eu

Oficiali svetainė: www.destination-
napoleon.eu
Federacijos svetainė: www.napoleoncities.eu
Facebook: Destination Napoleon

NAPOLEONO KELIAS
2015

(Destination Napoleon)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2015 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Napoleonas Bonapartas (1769–1821) buvo
žymus politinis lyderis, kuris ilgiau nei dešimtmetį, kol
valdė Prancūziją, turėjo įtakos Europos ir pasaulio
reikalams Iš Napoleono valdymo laikotarpio išliko
išskirtinai vertingas ir daugumai Europos šalių svarbus
paveldas. Svarbu, kad šiam paveldui būtų suteikta tinkama
vieta Europos žmonėms bendrai interpretuojant istorinius
įvykius. 

Napoleonas paliko didžiulį palikimą, kuris šiandien yra ne
tik nacionalinis, bet ir bendras Europos paveldas. Napoleono
eros įtaka šiuolaikinės Europos kultūros paveldui atsispindi
vietose ir objektuose, pastatuose, paminkluose, balduose,
meno kūriniuose ir įstatymuose, taip pat nemažoje dalyje
nematerialaus paveldo, kuris yra susijęs su Napoleono mitu.

Napaleono kultūros kelias apima 60 miestų 13 šalių – nuo
Portugalijos iki Rusijos – ir demonstruoja Napoleono
istorinį palikimą jo europinėje plotmėje. Keliautojas gali
įvertinti šio palikimo geografinę įvairovę ir jo reikšmę
istorine, kultūrine ir paveldo prasmėmis. Šiuo kultūros keliu
kaip ir parodomis, meno renginiais, pažintinėmis
kelionėmis, turizmu ir mokyklų ar universitetų mainais yra
siekiama suvienyti Europos miestus, kurių istorijai įtakos
turėjo Napoleonas.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/destination-napoleon
https://www.destination-napoleon.eu/
https://www.napoleoncities.eu/index.php?article_id=1&clang=1
https://www.facebook.com/destinationnapoleon


Réseau Européen "Sur les Traces de Robert
Louis Stevenson"
Mairie de Fontainebleau
Rue Grande77300 Fontainebleau (FRANCE)
Tel: +33 (0) 4 66 45 86 31
el. p. contact@rlstevenson-europe.org

Oficiali svetainė: www.rlstevenson-europe.org
Facebook: Stevenson in Europe

ROBERTO LUISO STEVENSONO
PĖDSAKAIS

2015

(In the Footsteps of Robert Louis Stevenson)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2015 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Robertas Louisas Stevensonas, kuris parašė
pasaulinius bestselerius „Lobių sala“ ir „Keista daktaro
Džekilo ir pono Haido istorija“, buvo ne tik žinomas rašytojas,
bet ir nepailstantis keliautojas. Jis išvyko iš savo gimtosios
Škotijos, kad rastų vietą pasaulyje, kurios klimatas
palengvintų kvėpavimo takų ligos, kuria jis sirgo, simptomus,
ir likusį gyvenimą praleido tarp Samoa gyventojų Okeanijoje.
Per tą laiką jis keliavo plačiai po Europą: kanoja iš
Antverpeno į Pontoise Prancūzijoje, pėsčiomis Sevenų kalnais
su savo asilu Modestinu.

Stevensono kelionių po Europą pasakojimai yra laikomi
autentiškais tautų ir kraštų etnografiniais aprašymais.
Nuvykęs į Ramiojo vandenyno salas, Stevensonas rašė noveles
ir trumpus apsakymus, kuriuose buvo visiškai naujai
pavaizduotos Okeanijos bendruomenės, anksčiau matytos per
kolonializmo prizmę.

Stevensonas, kaip rašytojas, keliautojas, nuotykių ieškotojas
ir idealistas, per savo literatūrinį darbą ir gilią atjautą
žmonijai paliko žymę tose vietose, kuriose jis lankėsi.
Keliaujant šiuo kultūros keliu galima atsekti jo pėdsakus nuo
Lotijos regiono Škotijoje iki Fontenblo miško Prancūzijoje ar
Antverpeno regiono Belgijoje bei dalyvauti parodose,
diskusijose, paskaitose ir veiklose. Kai kurios iš veiklų yra
skirtos vaikams ir jaunimui, siekiant paminėti svarbų Roberto
Luiso Stevensono palikimą.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/in-the-footsteps-of-robert-louis-stevenson
http://www.rlstevenson-europe.org/
https://www.facebook.com/reseau.europeen.stevenson/


Réseau des Villes Fortifiées de Ia Grande
Région
Mairie de Longwy
4 avenue de Ia Grande Duchesse
Charlotte54400 Longwy (FRANCE)
el. p. rvgr@free.fr

Facebook: Réseau des Villes Fortifiées de la
Grande Région

DIDŽIOJO REGIONO 
ĮTVIRTINTI MIESTAI

2016

(Fortified Towns of the Grande Region)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2016 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Šis Europos centre esantis regionas tarp
Prancūzijos, Vokietijos, Belgijos ir Liuksemburgo ilgą laiką buvo
karinių kovų vieta. Šiandien ši kelias šalis apimanti erdvė, kuri
vadinama Didžiuoju regionu, tapo puikiu ekonominių ir kultūrinių
mainų pavyzdžiu. Tvirtovės yra geriausi karo ir taikos praeityje
liudininkai. Šis kultūros kelias sujungia 12 su Europos karine
architektūra susijusių objektų Didžiajame regione, kuris ilgą
laiką buvo laikomas Europos kovos lauku. 

Didžio regiono įtvirtintų miestų kelias atskleidžia nuostabų
architektūrinį ir kultūrinį paveldą. Tik nedaugelyje kitų regionų
yra tiek skirtingais laikotarpiais (pradedant nuo viduramžių ir
baigiant XX a.) pastatytų tvirtovių. Didingos citadelės, įspūdingi
bastionai, neįveikiami fortai, paslaptingos požeminės erdvės
praturtina įspūdingą architektūrą.12 į kultūros kelio maršrutą
patenkančių objektų – Bitche, Homburgas, Longwy,
Liuksemburgas, Marselis, Montmédy, Rodemackas, Saarluisas,
Sierck-les Bains, Simserhofas, Tjonvilis ir Tulis – yra vietose, iš
kurių atsiveria išskirtinis gamtos peizažas.

Didžiojo regiono įtvirtintų miestų kelias driekiasi per teritorijas,
kurios garsėja savo kulinariniu paveldu. Daugelis restoranų siūlo
paragauti tradicinių, iš vietos produktų, pagamintų patiekalų.
Keliaujantiems šiuo maršrutu taip pat siūlomi įvairūs nakvynės
pasiūlymai – nuo jaunimo nakvynės namų ir kempingų iki 4 ar 5
žvaigždučių viešbučių.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/fortified-towns-of-the-grande-region
https://www.facebook.com/rvfgr/


Association "Eau & Lumière"
41 boulevard Vital Bouhot
92200 Neuilly-sur-Seine (FRANCE)
el. p. lucenet.georges@wanadoo.fr

Oficiali svetainė:
www.impressionismsroutes.com

IMPRESIONIZMŲ KELIAI
2018

(Impressionisms Routes)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2018 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Impresionistų judėjimas, kuris prasidėjo XIX a.,
stipriai persmelkė visą Europos žemyną tokių tapytojų kaip
Klodas Monė, Pjeras Ogiustas Renuaras, Berta Morizo, Alfredas
Sislėjus, Ivanas Groharas dėka. Tapytojai impresionistai, kaip
avangardo atstovai, metė iššūkį egzistuojančiam akademiškumui.
Spontaniški teptukų potėpiai tapo jų pasaulio vaizdavimo esme.

Šis revoliucinis meno judėjimas, dėl kurio kilmės yra smarkiai
ginčijamasi, šiais laikais yra liaupsinamas per daugybę parodų ir
retrospektyvų. Impresionizmo kultūros kelias sujungia daugybę
pagrindinių objektų, kurie susiję su XIX ir XX a. impresionistų
tapyba: vietos, kuriose anksčiau gyveno tokie dailininkai kaip K.
Monė, P.O. Renuar ar J.Toorop, vietos, kurios juos įkvėpė, meno
kolonijos, kurias jie įkūrė ar kuriose jie dalyvavo, muziejai ir
kultūros erdvės, kuriose eksponuojami jų darbai.

Šiuo kultūros keliu siekiama palengvinti visų meninių žinių
prieinamumą plėtojant kultūros paveldą ir turizmo veiklą. 6
faktinėse tinklo valstybėse narėse – Vokietijoje, Ispanijoje,
Prancūzijoje, Italijoje, Slovėnijoje ir Nyderlanduose – yra
organizuojama daugybė parodų, susitikimų, švenčių ir
konferencijų. Buvo sukurti 6 teminiai šio kultūros kelio
maršrutai, kuriais keliaujant yra sekama menininko arba tapytojų
grupės pėdomis – tai leidžia geriau perprasti emocijas, kurias
Europoje sukėlė šis judėjimas.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/impressionisms-routes
https://www.impressionismsroutes.com/


Association Via Charlemagne
122 bis rue du Barbâtre
51100 Reims (FRANCE)
Tel: +33 (0) 3 24 30 51 50
el. p. contact@viacharlemagne.com

Facebook: Via Charlemagne

KAROLIO DIDŽIOJO KELIAS
2018

(Via Charlemagne)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2018 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. 800 m. karūnuotas Vakarų imperatoriumi Karolis
Didysis savo veiklą grindė susitarimais: suvienijęs Vakarų Europą,
jis modernizavo savo imperiją įvesdamas bendrą valiutą –
sidabro denarą, bendrą raštą – Karolingų minuskulą, didino
mokyklos svarbą ir skatino kultūrinį atgimimą - Karolingų
renesansą bei subalansavo teisingumą įvedęs missus dominicus
pareigybę.

Tarp paminklų, vietų, objektų ir kraštovaizdžių, susijusių su
Karolingų epocha, visoje Europoje galima rasti šimtus statulų,
vaizduojančių Karolį Didįjį, Rolandą ar keturis Aimono sūnus, taip
pat UNESCO saugomus pasaulinio paveldo kraštovaizdžius.
Legendos apie Karolį Didįjį, kuris buvo garsi riterių pasakojimų
figūra, išplito visame Europos žemyne – nuo Islandijos iki Sicilijos
ir nuo Portugalijos iki Latvijos ir Balkanų, taip pagerino
tarpkultūrinius santykius tarp Europos šalių. Epinės poemos
(„chansons de geste“), pasakojančios apie šių senovės didvyrių
poelgius, atgaivina Karolingų istoriją.

Karolio Didžiojo kelias yra ne tik istorinis, kultūrinis, religinis, bet
ir legendinis. Keliaudami įvairiais jo maršrutais pamatysite
Karolingų mituose ir legendose aprašytus didvyrius, magiškus
kardus, žirgus ir kerėtojus. Šio kultūros kelio asociacijos
interneto svetainėje pateikiamas žemėlapis, iliustruojantis
įvairius maršrutus, kurie patenka į Karolio Didžiojo kelią.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/via-charlemagne
https://www.facebook.com/viacharlemagne


European Route of Industrial Heritage (ERIH)
Am Striebruch 42
40668 Meerbusch (GERMANY)
Tel: +49 (0) 2150 756496
el. p. info@erih.net

Oficiali svetainė: www.erih.net
Facebook: ERIH – European Route of
Industrial Heritage

EUROPOS PRAMONINIO 
PAVELDO KELIAS

2019

(European Route of Industrial Heritage)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2019 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Maždaug nuo XVIII a. vid., kai prasidėjo Pramonės
revoliucija, Europoje greitai paplito naujos technologijos.
Gamintojai statė gamyklas, tūkstančiai darbuotojų migravo į
kylančias miesto pramonės zonas, o visoje Europoje profesinės
sąjungos kovojo už socialinę pažangą.

Šiandien industrializacijos gamyklos yra atviros lankytojams,
modernūs technologijų muziejai pasakoja įdomią istoriją apie
Europos industrializaciją ir jos kultūrinį, socialinį bei ekonominį
palikimą. Europos pramoninio paveldo kelias, kuris apima
daugiau kaip 1800 vietų visose Europos šalyse, kviečia
lankytojus tyrinėti Europos pramonės istorijos etapus. Kaip
bendros europinės atminties vietos, jie liudija mokslo atradimus,
technologines naujoves ir darbuotojų gyvenimo istorijas. 

14 teminių maršrutų akcentuoja Europos industrializacijos
kontekstą. Daugiau nei 100 išskirtinės istorinės svarbos
pramonės objektų, kurių kiekvienas siūlo ypatingą patrauklią
turistinę programą, yra Europos pramoninio paveldo kelio
pagrindas, įskaitant ekskursijas su gidu ir ypatingus renginius,
tokius kaip „ExtraSchicht – industrinio paveldo naktis“ Rūro
srityje ar „Industriada“ Silezijoje. Taip pat siūloma 20 regioninių
maršrutų, kurie iliustruoja vietos pramonės įmonių geografinį ir
socialinį poveikį. Šiandien visi šie objektai, liudijantys apie
pramoninę praeitį, sudaro visos Europos turizmo tinklą.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-route-of-industrial-heritage
https://www.erih.net/
https://www.facebook.com/ERIH.net/?ref=br_rs


Iron Curtain Trail
c/o European Cyclists’ Federation
Rue Franklin 28
1000 Brussels (BELGIUM)
Tel: +32 (0)2 880 92 74
el. p. office@ecf.com

Oficiali svetainė: www.eurovelo13.com
Facebook: Iron Curtain Trail (EuroVelo 13)

„GELEŽINĖS UŽDANGOS“ KELIAS
2019

(Iron Curtain Trail)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2019 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. „Geležinės uždangos“ kelias atkartoja fizinę sieną,
kuri driekėsi nuo Barenco jūros iki Juodosios jūros ir dalijo Rytų
ir Vakarų Europą beveik pusę amžiaus po Antrojo pasaulinio
karo pabaigos. Važiavimas šiuo daugiau kaip 10 000 km ilgio
dviračių keliu yra gyva pamoka apie XX a.   Europos istoriją.
Kelias sujungia kultūrines ir istorines vietas, susijusias su
politine, karine ir ideologine užtvara, kuri buvo pastatyta
Šaltojo karo metu, kaip priminimą apie taiką ir susitaikymą po
„Geležinės uždangos“ griūties.

„Geležinės uždangos“ kelias driekiasi per 20 Europos šalių,
sujungdama daugybę istorinių pastatų, paminklų, muziejų ir
objektų, kurie mums primena apie suskaldytos Europos istoriją.
Nacionaliniai parkai su įvairia augmenija ir fauna bei unikaliais
kraštovaizdžiais, kurie beveik nepaliesti žmogaus rankos, nes
pateko į pasienio zoną, taip pat charakterizuoja šį kelią.

Kelionė „Geležinės uždangos“ keliu – tai galimybė susipažinti
su   Europos istorija. Veiklas, į kurias yra įtraukiami jaunieji
europiečiai, ir apsilankymus vietose organizuoja kelionių
organizatoriai. Jie taip pat supažindina su asmeninėmis Šaltojo
karo meto istorijomis, siūlo lydimų arba savarankiškų kelionių
dviračiais paketus, ypatingą dėmesį skirdamos darniam
turizmui. Keliaujantiems šiuo keliu yra sukurta pagalbinė
išmaniojo telefono programėlė.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/european-route-of-industrial-heritage
https://en.eurovelo.com/ev13
https://www.facebook.com/EuroVelo/


Association des Site Le Corbusier
2 Place de la Mairie
70250 Ronchamp (FRANCE)
Tel : +33 (0)3 84 63 53 5
el. p. association@sites-le-corbusier.org

Oficiali svetainė: www.sites-le-corbusier.org
Facebook: Association des Sites Le Corbusier

LE KORBIUZJĖ : ARCHITEKTŪRINIAI
PASIVAIKŠČIOJIMAI

2019

(Le Corbusier Destinations : Architectural Promenades)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2019 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Šis kelias pasakoja apie vieno svarbiausių XX a.
architektų gyvenimą ir pasiekimus. 1887 m. Šveicarijos Šo de
Fono mieste gimęs Charles-Edouard Jeanneret, kuris vėliau buvo
pramintas Le Korbiuzjė, buvo Šveicarijos ir Prancūzijos
architektas, dizaineris, rašytojas ir miesto planuotojas. Per savo
karjerą tarptautiniu mastu žinomas menininkas projektavo
pastatus daugelyje Europos šalių, taip pat Japonijoje bei Šiaurės
ir Pietų Amerikoje. Šio nenuilstančio menininko ir keliautojo
architektūrinės promenados yra šio kultūros kelio esmė.

Visą gyvenimą Le Korbiuzjė keliavo siekdamas sužinoti apie
naujas technikas ir tobulinti savo žinias, semdamasis įkvėpimo iš
aplankytų šalių bei jų meninių architektūrinių ir urbanistinių
elementų. Kaip „Modernaus judėjimo“ pradininkas, jis pristatė
naujas idėjas Europos architektūroje, tokias kaip
funkcionalizmas, purizmas bei ryšys tarp gamtos ir architektūros.

Šio kultūros kelio asociacija siūlo galimybę keliauti kultūriniu
maršrutu, kuris apima 21 miestą, 6 šalis ir 24 architektūros
objektus, pastatytus Le Korbiuzjė. Šis įvairiai auditorijai
(šeimoms, pavieniams asmenims, grupėms, akademinei
auditorijai ir mokykloms) skirtas kultūros kelio maršrutas
skatina keliautoją atrasti visus Le Korbiuzjė pastatytus objektus.
Maršrutu yra siekiama formuoti ir plėtoti kultūrinius ir
turistinius mainus bei bendrą veiklą tarp Le Korbiuzjė vietų
Europoje.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/le-corbusier-destinations-architectural-promenades
http://www.sites-le-corbusier.org/
https://www.facebook.com/siteslecorbusier/


Liberation Route Europe
131 rue de Stassart
1050 Brussels (BELGIUM)
el. p. info@liberationroute.com

Oficiali svetainė: www.liberationroute.com
Facebook: Liberation Route Europe
Twitter@liberationroute

EUROPOS IŠSIVADAVIMO KELIAS
2019

(Liberation Route Europe)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2019 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Šis kelias tai tarptautinis atminimo tinklas,
sujungiantis pagrindinius regionus, paveiktus Europos
išsivadavimo iš nacių okupacijos 1944–1945 m.
Kultūros kelias jungia svarbias istorines Antrojo
pasaulinio karo vietas Belgijoje, Čekijoje, Prancūzijoje,
Vokietijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose,
Lenkijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Europos išsivadavimo kelias, kuriuo formuojamas
kultūrinis maršrutas, jungiantis Europos vietas ir
regionus, atminimo vietas, prisideda prie atminties ir
supratimo apie Antrąjį Pasaulinį karą, išsivadavimą iš
nacių okupacijos ir ilgalaikį konflikto poveikį Europai ir
jos žmonėms.

Šiuo kultūros keliu yra siekiama skatinti kurti
novatoriškus ir tvarius turizmo produktus, tam, kad šis
Europos istorijos laikotarpis taptų prieinamas įvairaus
amžiaus lankytojams Europoje ir už jos ribų.Europos
išsivadavimo kelio maršrutai vystyti rengiant turizmo
produktus, kurių pagrindu tapo svarų indėlį istorijos,
turizmo ir verslo plėtros srityse turėjusios istorinės
vietos, asmeninės žmonių istorijos ir jų veikla.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/liberation-route-europe
https://liberationroute.com/
https://www.facebook.com/LiberationRoute
https://twitter.com/liberationroute


Routes of Reformation
c/o Standortmarketing 
Mansfeld-Südharz GmbH
Ewald-Gnau-Straße 1b
065226 Sangerhausen (GERMANY)
el. p. contact@reformationroutes.eu

Oficiali svetainė: www.reformationroutes.eu
Facebook: Routes of Reformation

REFORMACIJOS KELIAS
2019

(Routes of Reformation)

Kontaktai:

EUROPOS TARYBOS KULTŪROS KELIAI

2019 metais suteiktas Europos Tarybos kultūros kelio
sertifikatas. Reformacijos kelias yra šimtmečių istorijos, kai
krikščionybės judėjimų sekėjai visoje Europoje turėjo bendrą norą
pakeisti institucijas ir sugriauti status quo, atspindys.

Šiame atvirame ir tolerantiškame kultūros kelyje yra derinami
įvairūs reformacijos aspektai peržengiant valstybių sienas: labai
vertinami vietinių regionų Reformacijos istorijų, kultūrų ir
visuomenių skirtumai, jų gausybė, tuo pačiu metu narius vienija
Reformacijos kelias, puoselėjantis bendrą paveldą ir vertybes,
išsiskiriantis kaip unikalus indėlis į turizmą ir teritorijų plėtrą. 

Reformacijos paveldas yra su krikščionybe susijusių judėjimų,
vykusių XVI amžiuje Europoje, kildinamų iš XII amžiuje vyravusių
idėjų, kurios atskleidė įvairius regioninius ir nacionalinius
ypatumus, materialaus ir nematerialaus palikimo rinkinys. Šie
judėjimai paskatino kultūrinę ir religinę įvairovę, kasdienės
krikščioniškos praktikos ir dvasininkų transformaciją bei
prisidėjo prie socialinių, kultūrinių, politinių vertybių ir idėjų
pokyčių. Jų palikimas yra įvairus – nuo pastatų, rašytinių
dokumentų, istorinių įvykių vietų, kelionių takų, meno kūrinių,
muziejų ir parodų, iki kulinarinių tradicijų, muzikos, legendų ir
švenčių.

Keliaudami šio kultūros kelio maršrutais mėgaukitės buvimu
daugiau kaip 80-tyje su Reformacija susijusių vietų 8 Europos
šalyse, kurios patenka į Reformacijos kelio tinklą.

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/routes-of-reformation
https://reformationroutes.eu/
https://www.facebook.com/RoutesofReformation/

