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Mieli skaitytojai,
„Laisvės paslaptis yra drąsa.“ Periklis

jau daugiau nei 30 metų keliaujame kaip laisvi ir ne-
priklausomi piliečiai. Tiesa, ne taip seniai vėl teko 
suprasti, ką reiškia, kai vartai į pasaulį užverti… 
Todėl žodžiai „laisvė“ ir „keliauti“ šiandienio pa-
saulio kontekste įgĳ o dar daugiau reikšmės – kone 
kiekvieną privertė stabtelėti, permąstyti savąsias 
vertybes, iš naujo įvertinti galimybes, branginti 
tai, ką turime ir kuo galime džiaugtis čia ir dabar. 

Į laisvę keliauti telpa tiek daug beribių minčių ir kelionių 
planų... Tad šis „Žvilgsnis į pasaulį“ numeris – ypatingas, 
po (ne)trumpos pertraukos vėl kviečiantis mėgautis kelia-
vimo laisve, drąsiai svajoti ir leistis pažinti pasaulio.

Bene daugiausia džiaugsmo ir laisvės pojūčio žmogui su-
teikia gamtos reiškinių ir gyvūnĳ os stebėjimas. Todėl šio 
numerio kelionę pradėsime nuo žydinčių gamtos stebuklų 
kalendoriaus – pasaulyje gausu vietų, kuriose galima pasi-
mėgauti dieviškais gamtos kūriniais.
Nuotykių ir šiltų kraštų ištroškusius keliautojus kviesime 
laisvę patirti unikalia gamta užburiančioje Kosta Rikoje. 
Tanzanĳ oje leisimės į nepamirštamų įspūdžių safarį. Su 

nepailstančiais keliautojais Martynu Starkumi ir Vytaru 
Radzevičiumi atrasime ir išragausime egzotines šalis. 
Tikrąjį arabiško pasaulio svetingumą pajusite Omane. 
Stambulą ir Turkĳ os gamtos grožį įsimylėsite iš naujo! Dėl 
įkvepiančių 10 patirčių atrasite kitokį Izraelį. O jei svajoja-
te apie ką nors neįprasto, pats metas į kruizines keliones! 
Arba… pėsčiomis po baltąją Grenlandĳ ą.

Šįkart Hobio rubrikoje – apie aistrą golfui, o žiemos sli-
džių entuziastams – apie geriausius slidinėjimo kurortus. 
Tuomet leisimės į geoieškynes. Kas tai? Lobių paieška – at-
sargiai, nes gali labai patikti! 
Mados gurmanams atrinkome 13 ikoniškiausių mados 
muziejų ir galerijų, o mėgstantiesiems skaityti knygas –  
6 įspūdingiausias pasaulio bibliotekas ir knygynus. Ga-
liausiai ragausime rūšinės kakavos, kurią tirštą, pagar-
dintą aitriosiomis paprikomis, taip mėgo gerti majai...

Kelionės – tai kiekvienam skirtinga patirtis, o laisvė keliau-
ti – didžiausia gyvenimo dovana. Tad patirkime gyvenimą 
keliaudami. Dabar tam geriausias laikas! �

įžanga
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Kelionių ekspertai apie 
laisvę keliauti 

Šiandien laisvė ir kelionės kiekvienam įgijo naują prasmę. Prieš keletą metų šie 
žodžiai buvo tarsi tapę kasdieniu įprastu dalyku, o šiandien dėl atotrūkio per 

pandemiją ir karo mums artimoje Ukrainoje jie vertinami kur kas labiau nei bet kada. 
„Laisvė keliauti – tai didžiausia dovana“, – sako pasaulį skersai išilgai išmaišę 

„West Express“ kelionių ekspertai, jau 30 metų savo klientams siūlantys atsakingai 
parengtus, patikrintus maršrutus, ir dalijasi asmeninėmis įžvalgomis apie tai,

 ką patyrė ir kuri kelionių kryptis jiems labiausiai siejasi su laisve. 
O ką jums reiškia laisvė keliauti?

laisvė keliauti

RAIMONDAS UŠECKAS
„West Express“ generalinis 

direktorius

LAISVĖ – KAI GALI 
KELIAUTI BE NAVIGACIJOS

Praėjusios COVID-19 pandemijos periodas buvo iššūkis visam turiz-
mo sektoriui. Šios kritinės situacijos suvaldymas buvo vienas didžiau-
sių mano profesinės veiklos iššūkių. Džiugu, kad didžioji dalis turiz-
mo specialistų ir toliau sėkmingai tęsia savo karjerą bei prisideda prie 
įmonės vystymosi.
Laisvę labiausiai patiriu tada, kai svečioje šalyje galiu keliauti nesi-
naudodamas navigacija. Itin gerai ir patogiai jaučiuosi lankydama-
sis Taline, Londone, Rijekoje (Kroatija), Antalijoje, Tenerifės sostinė-
je Las Palmase. Beje, į Tenerifę visuomet grįžtu su malonumu, ši sala 
man labiausiai asocijuojasi su laisve, ten jaučiuosi taip, lyg būčiau na-
muose.
Vienas naujausių mano atradimų – vis labiau populiarėjantys kruizai 
tiek jūromis, tiek upėmis. Tai man siejasi su galimybe derinti poilsį ir 
plėsti aplankytų šalių geografiją. 

LAURA BAGDONIENĖ
„West Express“ rinkodaros vadovė

TEN, KUR VANDUO IR 
NEAPRĖPIAMI HORIZONTAI...
Man laisvė keliauti asocijuojasi su planais, neribo-
ta erdve svajonėms ir galimybe išvykti svetur bent 
kelis kartus per metus. Grįžusi iš vienos kelionės jau 
planuoju kitą, nesvarbu – kad ir po pusmečio ar metų, bet žinojimas, kad 
turiu ko laukti, įkvepia! Jaučiuosi laisva, kai galiu sau leisti kelių savaičių 
atostogas su šeima, savaitgalio pabėgimą su draugėmis ir nematytos ša-
lies aplankymą dviese su antrąja puse. 
Darbas kelionių agentūroje labai dinamiškas, o paslaugos, kurias teikia-
me, yra apie gerą emociją, nuotykį, tad dirbti turizmo srityje išties įdo-
mu ir nuotykiauti gali nuolat. Tačiau vienas įsimintiniausių įvykių buvo 
kelionė į Mauricijaus salą. Tuomet aš, dar jauna studijuojanti rinkodaros 
specialistė, gavau užduotį lydėti LRT laidos „Labas rytas“ žurnalistus į šią 
egzotinę šalį. Filmavome, keliavome, kūrėme interviu apie tolimą ir lie-
tuvių mažai „čiupinėtą“ kraštą. Parsivežiau pilną lagaminą įspūdžių, ži-
nių ir naujų pažinčių.
Labiausiai su laisve man asocijuojasi vanduo: kriokliai, jūra, vandenynas, 
neaprėpiami horizontai. Esu gimusi po vandens ženklu, gal todėl mane 
ypač traukia šalys, kurios turi vaizdingų pakrančių. 
Galėčiau išskirti prieš kelerius metus atrastą Kroatiją. Šioje šalyje yra vis-
kas, ko reikia tobulam poilsiui, – nuostabūs vaizdai, žydra jūra, bega-
lė salų, gardus maistas ir labai draugiški žmonės. Ten jaučiu laisvę, nes 
galimybės šioje šalyje keliauti neribotos – gali plaukioti jachta, važiuoti 
mašina, tingiai ilsėtis salose arba tyrinėti jų istorijos ir gamtos stebuklus.
Yra nemažai šalių, kurios asocijuojasi su LAISVE. Tai šalys, kurių dar ne-
aplankiau. Juk tada, kai galime svajoti ir planuoti, galime jaustis laisvi! 
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LINA ŠERMUKŠNIENĖ
„West Express“ verslo klientų 
skyriaus vyr. vadybininkė

ĮKVEPIANTIS LAISVĖS 
POJŪTIS KALNUOSE

Laisvė keliauti – manau, jau šie žodžiai viską ir pasako, nors prieš kelerius 
metus jų reikšmės nebūtume suvokę taip, kaip šiandien. Dauguma pa-
tyrėme, ką reiškia uždaryti oro uostai per pandemiją, kai negali sugrįž-
ti į namus, aplankyti mamos, gyvenančios kitoje šalyje, kai negali išvyk-
ti į galbūt daug metų planuotą kelionę aplink pasaulį ar tiesiog išskristi 
pailsėti ten, kur šilta, o kitiems tradiciškai paslidinėti kaip ir kiekvienais 
metais kalnuose. Per pandemiją daugelis suvokė, kad toks, atrodo, pa-
prastas dalykas kaip kelionė staiga tapo misija neįmanoma. O laisvė karo 
akivaizdoje sugrąžino prisiminimus apie mūsų laisvės kovą.
Laisvė man asocijuojasi su kalnais, norisi ten sugrįžti ir žiemą, ir vasarą. Kie-
kvienu metų laiku savaip nuostabu žavėtis įspūdingomis kalnų panora-
momis, o gaivus kalnų oras padeda atsipalaiduoti ir pasisemti energijos.
Darbas turizmo srityje – tarsi atrakcionų parke: niekada nenuobodu, 
visada verda adrenalinas. Kasdien atrandu ir sužinau ką nors naujo, 
kiekviena diena yra nauja patirtis.

IGNAS KANIAVA
„West Express“ turizmo 
vadybininkas

ISPANIJOJE ATOSTOGOS 
VISADA BUS PUIKIOS!
Laisvė keliauti – didžiausia dovana. Praėję porą metų buvo tikra kančia 
būti užsidarius namie, negalėti niekur išvykti (kartais net išvyka į kitą 
miestą tapdavo iššūkiu, ką jau kalbėti apie keliones į užsienį), susitikti 
su draugais, pažinti naujus, dar neatrastus kraštus. Labai pasiilgau ke-
lionių ir galimybė vėl laisvai keliauti suteikia vilčių, kad viskas grįžta į 
normalias vėžes.
Labiausiai su laisve man asocijuojasi Ispanija. Turbūt dėl ten tvyran-
čios atmosferos: visi atsipalaidavę, niekur neskuba. Taip pat traukia 
šios šalies gamtinių, istorinių ir kultūrinių objektų įvairovė – visa-
da rasi, kur nuvykti, ką naujo pamatyti, ką skanaus paragauti. Kas-
kart džiaugiuosi ten keliaudamas, dar neišvykęs žinau, kad Ispanijoje 
atostogos visada bus puikios!
Per daugiau nei 10 metų patirtį turizmo srityje supratau, kad reikia nau-
dotis kiekviena atsirandančia galimybe keliauti, aplankyti vis naują šalį, 
pažinti jos kultūrą, žmones, nes negali žinoti, kaip gyvenimas pasisuks…

ROMENA BUTAUSKAITĖ
„West Express“ turizmo 
vadybininkė

ATRASKITE SPINALONGOS 
SALOS PASLAPTĮ
Kelionės man suteikia ne tik gali-
mybę pažinti kitą kultūrą, bet ir su-
sikurti vaizdinį apie pasaulį: gamtinį, 
kultūrinį, politinį, ekonominį. Turėdama 
galimybę keliauti, taip pat galiu matyti tikrą realybę, o ne tą, 
kurią kurdavo žmonėms tada, kai laisvės keliauti jie neturėjo...
Per visą savo gyvenimo ir, žinoma, darbo įmonėje „West 
Express“ patirtį labiausiai įstrigo COVID-19 pandemija. Ji palie-
tė kiekvieną pasaulio gyventoją, tačiau mus, turizmo darbuo-
tojus, ypač, kai užsidarinėjant pasaulio šalims ir net savivaldy-
bėms mūsų šalies viduje sustojo darbas ir net gyvenimas. Tad 
dabar, vėl galėdama keliauti (su tam tikrais apribojimais), jau-
čiuosi tarsi gavusi deguonies kaukę. Kiekviena kelionė dabar 
suteikia vis daugiau džiaugsmo ir pasitenkinimo, kas prieš tai 
jau atrodė gana įprasta.
Su žodžiu LAISVĖ man labiausiai asocijuojasi viena iš Graikijos 
salų – Spinalonga (šalia Kretos). Šią salą lankiau jau seniai, prieš 
12 metų. Tuo metu ji man jokių jausmų nepaliko: gido ir istorinė-
se knygose aprašytas raupsuotųjų kolonijos gyventojų gyveni-
mas taip nesukrėtė, kaip dabar, kai dėl pandemijos užsidarant ša-
lims jaučiausi taip, tarsi būčiau „uždaryta“, tarsi trūktų oro. Dabar, 
galėdama laisvai keliauti, planuoju aplankyti šią salą vėl ir pama-
tyti bei išjausti ją jau kitomis akimis.Be to, į Spinalongos salą reko-
menduoju vykti perskaičius Victorios Hislop knygą „Sala“ – tuo-
met dar geriau išjausite šioje saloje tvyrančią atmosferą. �

laisvė keliauti
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laisvė keliauti

• 1992 m. įkurta kelionių agentūra „West Express“. Pradeda 
veikti pirmasis biuras Vilniuje, A. Stulginskio gatvėje.

• 1994 m. siekiant operatyviai reaguoti į dažnus skrydžių 
vėlavimus ir profesionaliai aptarnauti klientus atidaro-
mas biuras Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. 

• 1995 m. „West Express“ kartu su jaunimo organizacija 
AIESEC dalyvauja verslo ir studentų mainų programoje. 
Stažuotis ir savo gerąja patirtimi dalytis atvyko studen-
tai iš Malaizijos, Portugalijos, Turkijos bei JAV. 

• Nuo 1996 m. jungiamės į IATA (Tarptautinę oro trans-
porto asociaciją).

• 1999 m. tapome Tarptautinio verslo kelionių organiza-
vimo tinklo „Business Travel International“ nariais (vė-
liau pakeitusiu pavadinimą į „Hogg Robinson Group“).

• 2000 m. įkurtas atvykstamojo turizmo skyrius, kuris 
pradėjo teikti ir renginių organizavimo paslaugas.

• 2002 m. sukurta internetinė (online) kelionių rezervaci-
jų sistema.

• 2004 m. atidaromas „West Express“ filialas Taline. Tam-
pame didžiausia kelionių agentūra Baltijos šalyse.

• Nuo 2009 m. siekdami užtikrinti aukščiausią klientų 
aptarnavimo kultūrą, mūsų darbuotojai pradeda dirb-
ti pagal kasmet atnaujinamą ISO 9001:2015 standartą.

• Nuo veiklos pradžios organizuojame keliones į tolimus ir 
egzotinius kraštus. Mūsų klientų grupes lydėjo žinomi 
ir patyrę keliautojai: Algimantas Čekuolis (Kuba, Portu-
galija, „Formulės 1“ lenktynės), a. a. Jurga Ivanauskaitė 
(Peru, Italija, Azija), Fumito Tomoi (Japonija), Martynas 
Starkus (Iranas).

• Nuo 2011 m. kasmet organizuojame išskirtinį „West 
Express“ golfo turnyrą. Mėgstame sportą, palaikome 
ralių dalyvius. Organizuojame keliones į „Formulės 1“ 
lenktynes, Ženevos automobilių parodą. Taip pat esame 
aistringi krepšinio gerbėjai – remiame Krepšinio fede-

raciją, skraidiname nacionalinę rinktinę ir sportininkų 
komandas.

• 2018 m. pradėta tvaraus keliavimo misija „WeTravelEco“. 
Skleidžiame žinią apie atsakingą keliavimą, gyvename 
ir dirbame tvariai.

• 2019 m. „West Express“ plečia veiklos geografiją ir išauga 
iki 17 biurų visoje Lietuvoje. Įmonėje dirba per 250 dar-
buotojų.

• Nuo 2018 m. bendradarbiaujame su organizacija „Gelbė-
kit vaikus“, remiame vaikų dienos centrą Zarasuose. 

• 2020–2021-aisiais sustiprinome „West Express“ kelio-
nių aptarnavimo internetu skyrių, kad kelionių eksper-
tai, nesvarbu, kuriame mieste būtų, galėtų sklandžiai ir 
operatyviai teikti pasiūlymus pagal klientų poreikius.

• 2021 m. atnaujinama www.westexpress.lt svetainė – se-
zoną pasitinkame su nauju dizainu ir nauja sistema, ku-
rioje yra įgyvendintas itin lankstus kelionių kūrimas.

• Šiuo metu „West Express“ įmonių grupėje dirba 150 dar-
buotojų; vidutinis darbo stažas – ~12 m. 4 mėn. Poilsio 
keliones planuoja per 50 įmonės darbuotojų, o verslo ke-
liones užsako daugiau nei 30 kolegų visoje Lietuvoje.

• Nuo 2022 m. pradžios veikia 14 biurų visoje Lietuvoje: 
4 biurai Vilniuje, po 2 – Kaune ir Klaipėdoje, po vieną biu-
rą Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Mažeikiuose, Visagine 
ir Palangoje.

• Mūsų išskirtinumas – visą parą veikianti verslo klientų 
aptarnavimo linija, esame pasiekiami 24/7.

Įdomu: Pastarieji metai turizmo sektoriuje buvo itin aktyvūs, 
keliautojai išsiilgę kelionių vėl leidosi į nuotykius ir naujus at-
radimus. Esame dėkingi klientams, kurie savo atostogas ir 
verslo keliones patiki „West Express“ kelionių ekspertams. 
Šiemet mūsų klientai aplankė 159 šalis ir apskriejo aplink 
Žemę bene 8 400 kartų! �

30 metų 
keliaujame kartu!

Švenčiant jubiliejų, nesvarbu, kieno jis būtų: įmonės, istorinio įvykio ar paprasto žmogaus gyvenime –
 visada norisi stabtelėti, pažvelgti atgal į nueitą kelią ir susimąstyti, ar jis buvo prasmingas, įvertinti 

tai, ko išmokome, ko pasiekėme, kuo džiaugiamės ir didžiuojamės. Šiemet „West Express“ švenčia 
30-ies metų veiklos sukaktį. Dalydamiesi reikšmingiausiais įmonės faktais didžiuojamės ir esame 

dėkingi, kad nemaža dalis klientų keliauja kartu visos mūsų istorijos metu. 
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PLANUOJANT KELIONĘ. Svarbiausia – 
pasitikrinti šiuos dokumentus: 
• pasas turi galioti daugiau nei
 6 mėn. po kelionės. Jei paso ne-

reikia (keliaujant po ES šalis), 
tuomet asmens tapatybės kor-
telė turi galioti visos kelionės 
metu;

• vizos – pasitikslinti, ar vyks-
tant į šalį, kuri reikalauja vi-
zos, reikalinga popierinė (da-
romos gerokai prieš kelionę), 
ar pakanka internetu užpil-
dytos elektroninės vizos;

• COVID-19 reikalavimai: vis 
dar yra šalių, kurios atvyks-
tant prašo skiepų dokumentų, 
testų. Ypač tai aktualu, jei ke-
tinate keliauti kruizu. To rei-
kalauja dar dauguma kruizi-
nių kompanĳ ų;

• kelionės draudimas – labai 
svarbus, nes atsitikus nelaimei 
gydymo išlaidos dažnu atveju ke-
lis ar net keliolika kartų gali viršy-
ti kelionės kainą. Svarbu pasirūpinti 
tinkamu draudimu, jei keliausite slidinėti 
ar planuosite aktyvų kelionės tipą, draudimas 
turi atitikti tai, ką veiksite, kitu atveju draudimo kom-
panĳ a nepadengs išlaidų.

PRIEŠ KELIONĘ. Patikrinkite, ar turite visus galiojančius 
asmens dokumentus. Turėkite visus kelionės patvirtini-
mus, lėktuvo bilietus. Pasitikrinkite, ar galima iš anksto už-
siregistruoti į skrydį („sutrumpinti“ skrydį galima iš anksto 
nusipirkus maitinimą lėktuve). Susiplanuokite kelionę į oro 
uostą – pasirūpinkite automobilio statymu, o jei nuomoja-
te automobilį, perklauskite nuomos kompanĳ os, kur ir kaip 
jums bus paliktas automobilis, kur pasiimti / įmesti raktus.
Kaip pasiruošti kelionei ir ko nepamiršti įsidėti į lagami-
ną – pravers šio numerio 90-ame psl. rekomenduojama pro-
gramėlė „PackPoint“.

KADA ATVYKTI Į ORO UOSTĄ? Jei skrydis iš Lietuvos ar Ry-
gos, pakaks atvykti ir prieš 2 val. į oro uostą. Jei vykstate iš 
didelio oro uosto (pvz., Londonas, Amsterdamas, Paryžius, 
Niujorkas), rekomenduojama atvykti 3 ir 4 val. iki skrydžio. 
Svarbu žinoti, kad laikai, nurodyti lėktuvo bilieto iškloti-
nėje ir įlaipinimo kupone, yra vietiniai, t. y. tos šalies, iš ku-
rios išvykstama.

KURIĄ VIETĄ LĖKTUVE REZERVUOTI, KAD 
BŪTŲ PATOGIAU KELIAUTI. Aukštam 

žmogui visuomet patogiau keliauti 
vietose prie avarinio išėjimo ar bent 

jau prie perėjimo. Dauguma mėgs-
ta vietas prie lango, kai snausda-
mas gali atsiremti ne į kaimyną, 
bet į langą.

KĄ DARYTI, JEI SKRYDIS PAVĖ-
LAVO? Jei pavėlavo skrydis ir esa-
te tarpiniame oro uoste, reikė-
tų arba skambinti savo kelionių 
agentui ir pasitarti, arba oro uos-
te ieškoti aviakompanĳ os atsto-
vybės ir išklausyti jų siūlomų al-
ternatyvų.

PATARIMAI DĖL BAGAŽO SKREN-
DANT JUNGIAMAISIAIS SKRY-

DŽIAIS: 
• nusiimkite senas bagažo etike-

tes, kad nesipainiotų; 
• ant visų lagaminų (ar juose) turė-

kite korteles, kuriose užrašykite savo 
namų ir el. pašto adresus bei tel. nr.; 

• nusifotografuokite savo lagaminus – tai pa-
dės juos greičiau surasti, bus lengviau aprašyti už-

pildant formą dėl dingusio bagažo;
• nusifotografuokite bagažo etikečių dalis, kurias jums kli-

juos ant bilieto, – jei dings, turėsite įrodymą – nuotrauką;
• visada tranzito oro uoste tikrinkite prie vartų ar aptar-

navimo centre, ar bagažas yra naujo skrydžio duomenų 
bazėje. 80 proc. atvejų sužinosite, o 100 proc. taip priver-
site darbuotojus patikrinti;  

• išbandykite „Apple Airtag“, kurį prikabinę prie laga-
minų (ar dėdami į jų kišenėles) programėlėje „Find My“ 
matysite, kur jie yra (patyrę keliautojai sako, kad taip 
saugiau ir ramiau, nes galite matyti, ar jūsų lagaminas 
skrenda kartu su jumis tame pačiame lėktuve).

MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS, KURIOS PRAVERS KE-
LIAUJANT – žr. šio numerio 90 psl.

DALYKAI, KURIE PRAVERS ILGAI SKRENDANT AR KE-
LIAUJANT AUTOBUSU: geros ausinės, atsisiųstas fi lmas ar 
audioknyga, pagalvėlė, kojų tinkleliai, miego akiniai, sto-
ros kojinės, patogi apranga. Taip pat ryte praverčia ir dan-
tų šepetėlis su dantų pasta, drėgnos servetėlės ir kt. jums 
įprasti higienos reikmenys. �

naudingi patarimai

ATMINTINĖ 
KELIAUTOJUI

Šie praktiški patarimai 
padės užtikrintai pasiruošti 
kelionei, kad jūsų atostogos 

praeitų sklandžiai.
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Žydinčių gamtos stebuklų 
KALENDORIUS 

2023

keliautojo kalendorius

SAUSIS
Kasmetis pavasario gėlių festivalis, Vietnamas
Ho Či Minio mieste kasmet organizuojamas įspūdingas gėlių festivalis, 
skirtas paminėti vietnamiečių Naujųjų Metų pradžią. Renginio metu ga-
lima išvysti ne tik daugiau nei 3 000 įvairiausių gėlių kompozicijų, bet ir 
pasimėgauti tradiciniais liūto ir drakono šokiais, tautiniais žaidimais ir pa-
ragauti šviežių vaisių. Festivalio metu net keliose vietose mieste atidaro-
mas ir milžiniškas gėlių turgus.

VASARIS
Gėlių festivalis „Chiang Mai“, Tailandas
45-ąjį kartą vykstantis festivalis – tai senovinio ir šiuolaikinio 
gėlių meno fi esta, kurioje daug dėmesio skiriama senovės 
Lannos karalystės tradicijoms ir įspūdingam gėlių paradui. 
Festivalio renginiai vyksta tris dienas, o kūrybiškos gėlių 
kompozicijos demonstruojamos šalia gėlėmis dekoruotų 
Thapae vartų, Nong Haad Buak parke ir aplink pietvakarinį 
Čiang Majaus kanalą.

Bene daugiausia natūralaus džiaugsmo žmogui ir jo 
sielai suteikia gamtos žydėjimas. Juk stebint žydinčius 
augalus, dievišką jų grožį apima ramybė, kad viskas 
vyksta taip, kaip ir turi įvykti... Taip pat gamta mums 

primena apie gyvenimo trapumą, neišvengiamą ciklų 
kaitą, kad turime branginti kiekvieną akimirką čia ir 
dabar, būti dėkingi už mums teikiamą spalvų, kvapų 
ir žiedų įvairovę. Žydinčių augalų terapija teigiamai 
veikia psichiką, padeda įsižeminti, atsipalaiduoti ir 

prisipildyti vidinės harmonijos. Tad šįkart kviečiame savo 
kelionėse ieškoti žydinčių augalų ir įspūdingų gėlių 

festivalių: nuo įvairiaspalvių tulpių iki subtilių sakurų ar 
karališkųjų protėjų žiedų – pasaulyje gausu vietų, kuriose 

galima pasimėgauti stebuklingais gamtos kūriniais.
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KOVAS
Sakurų žydėjimas, Japonĳ a
Pavasario sugrįžimą simbolizuojantys vyš-
nių žiedai, arba sakuros, atspindi žmogaus 
gyvenimą – gražų, elegantišką, bet trum-
pą ir trapų. Kiekvienais metais tūkstančiai 
žmonių susirenka į „hanami“ – gėlių ste-
bėjimo vakarėlius, kurių pradžia, manoma, 
buvo dar IX a., kai Japonijos imperatoriai 
rengdavo šventes, kuriose grožėdavosi 
ankstyvą pavasarį žydinčiomis vyšniomis 
ir slyvomis. Niekur vyšnios nežydi taip, kaip 
Japonijoje! Geriausia vieta pasigrožėti jų 
žiedais – Jošino kalnas Naros prefektūroje. 
Pirmieji jų žiedai pasirodo kovo pabaigoje 
ir džiugina iki pat gegužės pradžios. 

BALANDIS
Tulpių žydėjimas, Olandĳ a
Olandijoje užauginama beveik 90 proc. pasaulio tulpių, todėl apsilankyti ten pavasarį – 
įspūdingas potyris. Norėdami pasimėgauti tikru tulpių gožiu rinkitės maždaug 40 km ilgio 
Bollenstreek dviračių maršrutą (taip pat žinomą kaip Bloeman Route arba Flower Route). 
Maršrutas žavi akinančiomis spalvomis žydinčių gėlių kraštovaizdžiu. Keliautojai taip pat 
kviečiami aplankyti ir Keukenhof sodus. Tai keliasdešimt kilometrų nuo Amsterdamo įkur-
tas didžiausias pasaulyje gėlių sodas, kuriame nuo kovo iki gegužės žydi septyni milijonai 
tulpių, narcizų ir hiacintų.

GEGUŽĖ
Saulėgrąžų žydėjimas 
Karmonoje, Ispanĳ a
Karmona yra vienas iš daugelio Andalūzijos 
regiono kaimų, išsiskiriančių savo baltai da-
žytų namų gatvėmis. Pavasarį visame mies-
te ir aplink jį (beveik 30 tūkst. hektarų plote) 
pražysta tūkstančiai saulėgrąžų. Geriausias 
laikas jas pamatyti – nuo gegužės iki birželio, 
o norint ten patekti nė nereikia automobilio. 
Autobusu iš Sevilijos į Kormaną nukeliausite 
vos per 40 minučių.

BIRŽELIS
Gėlių festivalis 
„Infi orata di Spello“, Italĳ a
Viename gražiausių Italijos miestelių Spele kas-
met vyksta unikalus festivalis, kurio metu vieti-
niai iš gėlių žiedų ir žiedlapių kuria įspūdingus 
gatvės piešinius – kilimus. Meistriškų kūrinių 
motyvai dažniausiai religiniai, nes pati šventė 
siejama su krikščioniškomis tradicijomis. Jai 
ruoštis ir rinkti gėles pradedama dar prieš mė-
nesį, o dieną prieš miesto gyventojai pradeda 
ruoštis: skabo gėlių žiedlapius, deda į krepšius. 
Apie 18 val. miesto gatvėse prasideda kompo-
zicijų dėliojimas, kuris trunka beveik visą naktį, 
dar vadinamą „Gėlių naktimis“. Taip šventei su-
kuriama apie 2 000 skirtingų gėlių paveikslų.

LIEPA
Levandų žydėjimas Provanso 
regione, Prancūzĳ a
Iš pažiūros nesibaigiančių levandų ruožų 
Provansas yra viena gražiausių (ir nuosta-
biausiai kvepiančių) vietų Prancūzijoje. Ir tai 
tik dar viena priežastis, kodėl garsusis tapy-
tojas Paulas Cézanne, tapydamas šio regiono 
peizažus, rinkosi romantiškas, švelniai viole-
tines spalvas ir jų atspalvius. Nuostabiausi 
levandų laukai plyti Sénanque abatijoje, ne-
toli Gordes kaimo.
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SPALIS
Karališkųjų protėjų 
žydėjimas, Pietų Afrikos 
Respublika
Ikoniškos Keiptauno pakrantės ir žy-
musis Stalo kalnas, kurio šlaitai kasmet 
pražysta tūkstančiais augalų, iš kurių 
įspūdingiausios – karališkosios protė-
jos. Geriausia vieta jomis pasigrožėti –
Kirstenbosch nacionalinis botanikos so-
das. Įspūdingo grožio egzotika ir sub-
tilios šių gėlių formos pakerės ir taps 
įspūdingos fotosesijos dalimi.

LAPKRITIS
Žiedų apsupti kalnų 
žygiai, Nepalas
Nors Nepalo kalnai turistus vilioja savo 
pavasarį žydinčiais rododendrais (šis au-
galas yra nacionalinė šalies gėlė), geriau-
sias laikas keliauti į kalnus – lapkričio mė-
nuo, kai oras sausesnis ir malonesnis. Tuo 
metu Nepale galima išvysti kitų itin popu-
liarių Nepale gėlių – žydinčių chrizantemų 
laukus.

GRUODIS
Karališkųjų ugniamedžių žydėjimas, Mauricĳ us
Ypatinga ryškiai raudona spalva žydintys medžiai – Mauricijaus fl oros simbolis. Jų išvysti galima 
beveik visuose kiemuose ir šalikelėse, tačiau įspūdingiausios vietos: Cap Malheureux miestelis, 
Mont-Choisy, Le Goulet, Belle Mare paplūdimai, Bel Ombro kaimas ir prie Marie Reine de la Paix. 
Tikima, kad šalia kryžiaus, ant kurio buvo nukryžiuotas Jėzus, augo mažas medis, kurio žiedai dėl 
šalia pralieto švento kraujo nusidažė sodriai raudona spalva. Šie medžiai taip pat plačiai paplitę 
Meksikoje ir Pietų Amerikoje, o kilę iš Madagaskaro.

RUGPJŪTIS
Hortenzĳ ų žydėjimas, 
Azorų salos
Dėl žaliuojančių slėnių, stačių uolų Atlanto 
vandenyno pakrantėse ir žemyn garmančių 
krioklių Azorai dar vadinami rojaus kampeliu, 
kurį verta tyrinėti. Būtent rugpjūtį San Migelio 
sala nusidažo įstabia mėlyna hortenzijų spal-
va, kurios neįmanoma pamiršti. Kartą čia atvy-
kus norėsis grįžti vėl ir vėl.

RUGSĖJ IS
Žydinčios aguonos, 
Kalifornĳ a (JAV)
Paprastai nykios Kalifornijos dykumos 
šiltesniais mėnesiais virsta spalvinga 
oaze. Važiuodami 1-uoju Šiaurės Kali-
fornijos greitkeliu pateksite į Humboldt 
Redwoods valstybinį parką, kuriame iš-
vysite raudonomis ir oranžinėmis aguo-
nomis apaugusius kalvų šlaitus. Čia pat 
ir daugiau aguonų žiedais pasipuošusių 
vietų: Antilopių slėnio aguonų drausti-
nis, Anza-Borrego dykumos valstybinis 
bei Point Mugu parkai.
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Medeina ir Liudvikas ANDRIULIAI – nuotykių ir šiltų 
kraštų ištroškusi keliautojų pora, kurios negąsdina 

nei delno dydžio tarakonai, nei tarp džiunglių 
besislapstantys jaguarai. Vieni ar kartu su vaikais 
jiedu renkasi ilgas, dažniausiai mėnesio trukmės 
keliones, kurių metu stengiasi patirti tikrąją šalies 
atmosferą, išragauti vietinės virtuvės stebuklus ir 

išbandyti įvairiausias pramogas. Džiugu, kad darbai 
neapriboja poros: Liudvikas – telekomunikacijų 

bendrovės Belgijoje akcininkas, o Medeina save 
vadina visų galų meistre. Šiuo metu moteris kartu su 
drauge kuria Lietuvoje tvariai gaminamus daiktus 

vaikams, rašo knygą apie vaikų primaitinimą ir domisi 
vaikų edukacija. Pastaroji aplankyta kryptis –

 Kosta Rika – porą sužavėjo taip, kad jie ten grįžo 
ir antrąkart. Tik šįkart jau su vaikais. Žinoma, netrūko 
įsimintinų nuotykių, bet apie viską nuo pradžių. 

PARENGĖ – Lina Matiukaitė
NUOTRAUKOS – iš M. ir L. Andriulių asmeninio albumo

Nuotykiais ir unikalia   
         gamta    užburianti 
 KOSTA RIKA

Medeina, kaip apibūdintumėte, kokie jūs keliautojai? 
Kai susitikome su Liudviku, vienas iš dalykų, kuris tik-
rai mus sujungė, – labai panašus požiūris į keliones. Abu 
mėgstame karštį, egzotines, aktyvias keliones. Esame tu-
rėję mėnesio kelionę, kurios metu buvo 12 vidinių lėktuvo 
skrydžių. Būna, kad kartais nebegaliu atsikelti iš nuovar-
gio per kelionę. Tiek daug norime pamatyti ir padaryti. 
Mūsų svajonių gyvenimas – kelionės be pabaigos. Tačiau 
kol kas dar, deja, tenka dirbti, todėl dažniausiai keliauja-
me dusyk per metus. Viena kelionė yra mudviejų ir trun-
ka apie mėnesį. Įprastai keliaujame žiemą ir ji skirta ak-
tyviam poilsiui. Antra kelionė dažniausiai skirta vaikams 
ir kryptis bei vietas renkamės pagal jų poreikius. Tačiau 
jiems augant matome, kad vis dažniau pradedame keliau-
ti visi kartu ir labai tuo mėgaujamės.
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KOSTA RIKOJE NĖRA DĖMESIO VERTŲ 
MUZIEJŲ AR PARODŲ, TAČIAU PATI 

APLINKA – KAIP PATS NEĮTIKĖČIAUSIAS 
PASAULIO MUZIEJUS. 

Kaip pasirenkate kelionių kryptis? 
Pirmiausias ir griežčiausias kriterijus 
yra klimatas. Esame nustatę, kad ne-
galime nutolti daugiau kaip 1 000 km
nuo pusiaujo, nes tada mums jau šal-
ta. Turbūt niekada nekeliausime po 
Norvegiją ar Islandiją, kad ir kaip ten 
gražu. Pavargę nuo Lietuvos klima-
to ieškome, kur be jokių kompromisų 
būtų karšta. Na, o tolesni kriterijai – 
kad kelionės būtų į egzotiškus kraš-
tus. Labai mėgstame džiungles, gam-
tą, gyvūniją. Privalumas, jei yra ir 
kultūrinis aspektas. Daug domimės 

kelionėmis, dažnai apie tai diskutuojame, todėl turime 
nuomonę turbūt beveik apie kiekvieną pasaulio šalį ir ar 
mums verta ten vykti, ar ne.

Kaip nusprendėte keliauti į Kosta Riką? Kosta Rika se-
niai buvo mūsų sąraše, tačiau dažniau rinkdavomės Piet-
ryčių Azijos kryptis. Po ilgų kelionių į Aziją pribrendome 
ir Kosta Rikai. Buvome du kartus, o tai mums reta, nes 
stengiamės negrįžti į tą pačią vietą. Abu kartus viešėjo-
me po mėnesį. Pirmąsyk vykome vieni su Liudviku. Pas-
kui nusprendėme, kad būtinai šią šalį turime parodyti 
ir vaikams. Dėl COVID-19 kelionę teko atidėti, tačiau šie-
met pagaliau įgyvendinome šį norą.

Kas labiausiai nustebino šioje šalyje? Viskas! Kosta 
Rika – tikrai viena unikaliausių ir nuostabiausių šalių. 
Lengviau gal būtų pasakyti, kam nerekomenduočiau ten 
vykti žmonėms, kuriems įspūdžio nedaro gyvūnai lais-
vėje, žmonėms, kurie labai bijo visokių vabzdžių ir ro-
plių, bei tiems, kurie tikisi kultūrinės kelionės.
Kosta Rikoje nėra dėmesio vertų muziejų ar parodų, ta-
čiau pati aplinka – kaip pats neįtikėčiausias pasaulio 
muziejus. Kadangi didžioji šalies dalis – saugomos teri-
torijos, tai yra vienas iš nedaugelio kraštų, kuriame miš-
kingumas didėja, o ne mažėja. Kosta Rikoje taip pat už-
drausta medžioti ir šerti laukinius gyvūnus. Tai sukuria 
unikalią terpę – gyvūnai nelenda per arti žmonių kaip, 
pavyzdžiui, beždžionės Balyje, bet ir jų nebijo. Todėl ma-
tai įvairiausius gyvūnus iš tikrai labai arti ir būtent taip, 
kaip jie gyvena natūralioje gamtoje. Tai mus pakerėjo! 
Kelios rūšys beždžionių, iguanos, kaimanai, krokodilai, 
koačiai, skruzdėdos, tinginiai ir daugybė kitų nuostabių 
gyvūnų. Man pavyko pamatyti net pabėgantį jaguarą. 
Naktiniuose turuose gali išvysti daugybę spalvotų nuo-
dingų varlių ir, jei pasiseks, gyvačių.

Kokių pramogų siūlo ši šalis? Kosta Rikoje netrūks-
ta smagių veiklų nuo rapelling’o kriokliais iki ilgiausių 
pasaulyje skrydžių lynais. Gaila tik, kad šįsyk dėl nėš-
tumo negalėjau jomis pasidžiaugti, tačiau šeimos vai-
kinai grįždavo laimingi iki mėnulio. Itin unikali Kos-
ta Rikos vieta – Santa Teresos miestelis. Iki jo nusigauti 
toloka, tačiau verta. Aplankėme jį dukart. Banglenčių 
gerbėjų miestelyje tvyro nuostabi atmosfera, fantastiš-
ki vandenyno vaizdai atsiveria nuo miestelį supančių U

n
sp

la
sh

 (3
) 

n
u

o
tr

.



   18     Ž V I L G S N I S  Į  PA S A U L Į

kalnų, tačiau ypatingiausia tai, kad čia gyvena didžiu-
lė žydų bendruomenė, kuri valdo nesuvokiamo geru-
mo restoranus. Esi viduryje niekur, neasfaltuotas ke-
lias, žmonės tik su maudymosi kostiumėliais ir valgai 
geriausius sušius, kokius apskritai yra tekę valgyti. Ne-
realus jausmas.

Ar buvo, kas nuvylė? Kosta Rika garsėja savo kava, ta-
čiau neturi vidinės kavos kultūros. Dažnai kava ten 
siaubinga, bet čia tikrai mažas šios nuostabios šalies 
trūkumas. Taip pat tikrai neverta praleisti laiko sosti-
nėje – maukite iš jos vos atvykę. Tiesa, daug kur maistas 
gana prastas, tačiau yra tokių vietų, kur jis vienas ska-
niausių, kokį tik esu valgiusi pasaulyje.

laisvė keliauti

MATAI ĮVAIRIAUSIUS GYVŪNUS IŠ TIKRAI 
LABAI ARTI IR BŪTENT TAIP, KAIP JIE 

GYVENA NATŪRALIOJE GAMTOJE. TAI MUS 
PAKERĖJO! KELIOS RŪŠYS BEŽDŽIONIŲ, 

IGUANOS, KAIMANAI, KROKODILAI, KOAČIAI, 
SKRUZDĖDOS, TINGINIAI IR DAUGYBĖ KITŲ 

NUOSTABIŲ GYVŪNŲ. MAN PAVYKO 
PAMATYTI NET PABĖGANTĮ JAGUARĄ.

KOSTA RIKOJE NETRŪKSTA 
SMAGIŲ VEIKLŲ NUO RAPELLING’O 

KRIOKLIAIS IKI ILGIAUSIŲ 
PASAULYJE SKRYDŽIŲ LYNAIS. 



PATIRKITE KOSTĄ RIKĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

laisvė keliauti

SMAGIAUSIAS NUOTYKIS – KAI 
RANKŠLUOSTYJE PARSINEŠIAU 

SKORPIONĄ. JUOKAUJU, ŽINOMA. O NE 
SMAGIAUSIAS, BET DIDŽIAUSIAS – KAI 
LIUDVIKUI ĮKANDO ŠIKŠNOSPARNIS. 

TAI BUVO KAŽKAS TOKIO! 

MEDEINOS ANDRIULIENĖS PATARIMAI 
KELIAUJANTIESIEMS Į KOSTA RIKĄ :

• Verta pamatyti: labiausiai rekomenduočiau 
Tortugerą ir Santa Teresą.

• Paragauti: Santa Teresos miestelyje „The Bakery“, „Katana“, 
„Angelina“; Puerto Vjeche italų restoranas „Cafe Viejo“.

• Patiks vaikams: veiklos aplink Arenalio vulkaną.
• Ko vengti: šikšnosparnių.

• Ką par(si)vežti lauktuvių: kavos. �

Kokį smagiausią nuotykį prisimenate iš kelionės? Galbūt 
išbandėte kokias nors neįprastas pramogas? Smagiausias 
nuotykis – kai rankšluostyje parsinešiau skorpioną. Juokau-
ju, žinoma. O ne smagiausias, bet didžiausias – kai Liudvikui 
įkando šikšnosparnis. Tai buvo kažkas tokio! Jau buvome 
beveik praradę viltį, kad gausime skiepus nuo pasiutligės. 
Naktį iki ligoninės keliavome neapšviestais kalnų keliukais, 
ligoninėje patekome į visišką chaosą, tačiau dėl atsitiktinu-
mo ir nuostabios lietuvės dėka atostogos nesugriuvo. Vis dėl-
to pati istorĳ a priminė veiksmo fi lmą ir, jei jums kada teks 
Kosta Rikoje turėti reikalų su medikais, linkiu daug kantry-
bės ir sėkmės. Jos tikrai prireiks. 

Kokiu metų laiku vykote į Kosta Riką? Pirmąsyk vykome 
kovo pradžioje, antrą kartą – balandžio pabaigoje. Abu 
laikai tikrai geri, dar nėra lietingojo sezono, nors balan-
dį jau lijo tikrai gerokai daugiau.

Kuo labiausiai įsiminė vietos gyventojai? Puikia anglų 
kalba, amerikietišku aptarnavimu, draugiškumu. Daug 
kas šneka, kad Kosta Rikoje viskas vyksta labai lėtai, 
„tico time“, tačiau mes to visiškai nepajutome. 

Ar norėtumėte grįžti trečią kartą? Sakėme, kad dar 
kartą čia grįšime su mergaitėmis, kai jos kiek paaugs. 
Dabar jau tikrai gerai „įsisavinome“ visą šalį, todėl grįž-
tume į labiausiai patikusias vietas: Tortugerą, Mansanil-
ją (Puerto Vjechas), Arenalį, Nosarą, Santa Teresą. Tiesa, 
vis praleidžiame Monteverdės Debesų miško draustinį 
(Cloud Forest Monteverde), tad galbūt būtų proga apsi-
lankyti ir ten.
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Jei norite pajusti arabiško pasaulio esmę, kurios neiškraipo 
milijardinės investicijos į stiklinius dangoraižius ar dirbtines 

salas, gigantiškus prekybos centrus, Omanas – pats 
geriausias pasirinkimas. Tai šalis, kuri dar „nenuvaikščiota“ 

turistų, todėl kiekvieną iš jų pasitinka su ypatingu svetingumu. 
„Netikite? Padarykite eksperimentą ir... pasiklyskite Omane“, – 

sako Omano garbės konsulė BOLETA SENKIENĖ ir kviečia 
iš arčiau pažinti šią nuostabią šalį. 

PARENGĖ – Aistė Jasinskaitė

Tarptautinis leidinys „Lonely Planet“ 2022 m. Omaną įtraukė 
į rekomenduojamų aplankyti pasaulio šalių 10-uką. Kuo jis iš-
siskiria iš kitų? Omanas – pati seniausia nepriklausoma arabų 
valstybė, išlaikiusi savo tradicijas. Omano žmonės nuoširdžiai 
nori, kad turistai čia jaustųsi kaip namuose. Europoje neturime 
tokio koncepto. Taip, žmonės visur svetingi – vienose šalyse la-
biau, kitose – mažiau, bet tą jausmą, kad svečias yra viskas, gali-
ma pajusti tik Omane.
Tai nėra ta šalis, kuri siekia pasauliui garsiai pranešti, kad ji kaž-
ką padarė pirmoji, sukūrė kažką įspūdingo ar pan. Priešingai – 
Omanas kukliai giriasi turimu paveldu, ypač draugiškais žmonė-
mis, didžiuojasi įspūdinga kultūra, didinga praeitimi ir pasakoja 
5 tūkstančių metų senumo biblinius laikus siekiančią frankin-
censo – smilkalų – istoriją.

Pajusti tikrąjįPajusti tikrąjį
Omano svetingumą
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Apie Omano frankincensą ir jo ypatingą magiją sklan-
do legendos... Istorija mena, kad kažkada frankincensas 
buvo brangesnis už auksą. Kvapniausi, tyriausi ir aukš-
čiausiosios kokybės smilkalai renkami tik vienoje vie-
toje – Dofaro regione pietvakarinėje Omano dalyje. Čia, 
palyginti nedidelėje teritorijoje, unikalus kalvotas land-
šaftas ir sausas klimatas sukuria idealias sąlygas augti 
frankincenso medžiams – šventosioms bosvelijoms. Iš jų 
sakų-dervos, kuri renkama specialiu būdu, vėliau gami-
nami smilkalai, kiti produktai. 
Frankincensas neabejotinai yra Omano pasididžiavimas. 
Beje, labai įdomi pasaulyje garsių kvepalų „Amouage“ – 
daugelyje jų rūšių naudojamas frankincensas – atsiradi-
mo istorĳ a. Jų kvapas buvo sukurtas sultono Kabuso Bin 
Saido pavedimu ir turėjo prilygti karaliaus dovanai. Tai 
buvo brangiausi kvepalai pasaulyje, žinoma, dar ir dėl to, 
kad jų buteliukai buvo inkrustuoti brangiais akmenimis 
ir kt. Mūsų dienomis šis kvapas yra adaptuotas, šių kve-
palų gali įsigyti ir paprasti žmonės (Lietuvoje jie parduo-
dami nišinių kvepalų parduotuvėse – red. past.). Tiesa, juos 
gaminant ir toliau tęsiamos ilgametės tradicĳ os. Pavyz-
džiui, moterims skirtų kvepalų buteliuko kamštelio di-
zainas atkartoja sultono Kabuso Bin Saido Didžiosios me-
četės kupolą. 

Kokius objektus reikėtų aplankyti, norint geriau pažin-
ti šios šalies kultūrą? Omanas labai turtinga ir įvairia-
pusė šalis, čia tikrai daug ką galima pamatyti. Jei sve-
čiuojatės sostinėje, būtinai aplankykite Muttrah turgų, 
kuris yra miesto centre, netoliese švartuojasi kruiziniai 
laivai, stovi sultono jachta. Čia nesijausite kaip įprasta-
me arabiškame turguje, nes omaniečiai prekeiviai nėra 
įkyrūs. Tačiau, kaip visuose pasaulio turguose, čia reikia 
derėtis, įsijausti į tą kultūrą. 
Taip pat labai rekomenduoju aplankyti Karališkuosius 
operos rūmus. Jei nepateksite į koncertą, bent pasidai-
rykite tiek viduje, tiek iš išorės: rūmų architektūra tie-
siog pribloškianti, visur prabanga – marmuras, kilimai. 
Tačiau ir čia juntamas omanietiškas kuklumas ir saiko 

pojūtis, todėl viskas subtilu, elegantiška, neverčia jaus-
tis nejaukiai, tarsi paprastam žmogui čia „ne vieta“. Beje, 
labai nedaug arabiškų valstybių turi operos rūmus. 

Omano architektūra taip pat gerokai skiriasi nuo kitų 
arabiškų kraštų. Tiek visame Omane, tiek sostinėje 
Maskate stebina visiškai skirtingas architektūrinis iš-
sivystymas, palyginus su šalia esančiomis valstybėmis, 
pavyzdžiui, Kataru, Jungtiniais Arabų Emyratais. Čia 
nepamatysite stiklinių dangoraižių, nes viskas yra plė-
tojama horizontaliai, išlaikant architektūrinį paveldą ir 
tą šalies vaizdą, kuris buvo puoselėjamas daug metų. 

OMANAS KUKLIAI GIRIASI TURIMU 
PAVELDU, YPAČ DRAUGIŠKAIS ŽMONĖMIS, 

DIDŽIUOJASI ĮSPŪDINGA KULTŪRA, DIDINGA 
PRAEITIMI IR PASAKOJA 5 TŪKSTANČIŲ METŲ 
SENUMO BIBLINIUS LAIKUS SIEKIANČIĄ 

FRANKINCENSO – SMILKALŲ – ISTORIJĄ.

Rekomenduoju aplankyti Karališkuosius operos rūmus. Jei nepateksite į koncertą, bent pasidairykite tiek viduje, tiek iš išorės: rūmų architektūra 
tiesiog pribloškianti.
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Įdomu tai, kad Omanas yra viena iš nedaugelio valstybių pasaulyje, kur beveik visi keliai... apšviesti, jau nekalbant apie puikią jų kokybę.

Įdomu tai, kad Omanas yra viena iš nedaugelio valsty-
bių pasaulyje, kur beveik visi keliai... apšviesti, jau ne-
kalbant apie puikią jų kokybę. Tiesa, taip buvo ne visa-
da. Sunku patikėti, kad prieš daugiau nei 50 metų, kai į 
valdžią atėjo sultonas Kabusas Bin Saidas, šalyje tebuvo 
vos 10 km asfalto, o sostinėje Maskate pirmasis 5 žvaigž-
dučių viešbutis atsirado tik 1970 m. Tai šalis, kurios au-
gimas stebina iki šiol, tačiau modernizmas Omane labai 
dera su paveldu. 

Ką ši šalis gali pasiūlyti gamtos mylėtojams? Omano gam-
ta nepalieka abejingų. Pirmiausia, žinoma, beprotiškai di-
deli ir visiškai tušti paplūdimiai. Omanas turi 3 300 km 
pakrantę, todėl kartais gali jaustis lyg būtum Kristupas Ko-
lumbas, atradęs tokią vietą, kurioje iki šiol niekas nebuvo. 
Omane galima automobiliu važiuoti pakrante ir netgi kopo-
mis, kas Lietuvoje sunkiai įsivaizduojama.
Gamtos mylėtojus, be abejo, sužavės dykumos. Omanie-
čiai organizuoja dviejų dienų keliones visureigiais per 
dykumą – būtinai išbandykite tai. Naktis, praleista dy-
kumoje, palieka neužmirštamų įspūdžių visam gyve-
nimui: niekur kitur nepajusite tokio stipraus gamtos ir 
žmogaus ryšio! 
Omanas nuo šalia esančių šalių skiriasi tuo, kad turi ne 
tik smėlio ir jūrą. Čia yra kalnai, kuriuose iš tekančių šal-
tinių susiformuoja krištolo tyrumo vandens telkiniai, va-
dinami Wadi. Vietiniai čia mėgsta maudytis, nardyti, po 
vandeniu galima aptikti ir urvų! 

Ar Omane saugu keliauti savarankiškai? Tai be galo sau-
gi šalis! Omaniečiai mėgsta keliauti, pamatę gražesnę vie-
tą sustoja ir tiesiog iškylauja su šeima, gimine. Šioje šaly-
je nėra apribojimų statyti palapines, grilinti maistą ir pan. 
Pamenu, viena lietuvių pora išsinuomojo automobilį ir mė-
nesį savarankiškai keliavo po Omaną. Kažkur pasiklydu-
si, mergina išlipo paklausti kelio. Galiu patikinti, kad nors 
Omanas – arabiška valstybė, tai tikrai nereiškia, jog mer-
gina turi kaip nors kitaip elgtis, būti susikausčiusi ir pan. 
Žmonės čia tikrai draugiški, visada pasirengę padėti. Jei 
jus pakvies į namus, drąsiai eikite – tai ypatingo svetingu-
mo ženklas. Vargu ar kur kitur sutiksite tokių nuoširdžių 
žmonių... Beje, omaniečių protėviai buvo beduinai, kurie, 
sutikę dykumoje žmogų, globodavo jį kaip savo giminaitį. 

Tikra arabiška virtuvė – egzotika europiečiams. Ko bū-
tina paragauti? Omano virtuvei didelę įtaką turėjo aplin-
kinių šalių virtuvių tradicĳ os, tačiau omaniečiai turi au-
tentiškų ir tik jiems būdingų patiekalų. Žinoma, sostinėje 
Maskate yra daug restoranų, kurie pasirengę pavaišinti tu-
ristus, tačiau aš visuomet rekomenduoju nuvykti į sostinės 
priemiesčius ir apsilankyti vietiniuose šeimos restoranė-
liuose. Ypatingas jų patiekalas, kurį kaimuose dar ir dabar 
ruošia pagal senovines tradicĳ as, tai aviena, kuri tris paras 
troškinama įkasta į žemę su anglimis. Šis patiekalas vadi-
namas Shuwa ir paprastai gaminamas po ramadano. Tai 
tikrai unikali patirtis: vieno kaimo gyventojai atneša savo 
paruoštus avienos gabalus specialiai pažymėtuose maišuo-



se ir visi meta į iškastą duobę. Po trĳ ų parų, kai mėsa būna 
išsitroškinusi, kiekvienas susiranda savo maišą ir nešasi 
namo. Kartais šokiruoja vaizdas, nes, pavyzdžiui, kai kas 
troškina visą avies galvą. 
Beje, omaniečiai viską valgo su ryžiais. Tiesa, ryžiai pas 
juos skiriasi nuo tų, kokius mes esame įpratę valgyti. Jų 
ryžiai patiekiami su razinomis, riešutais, kiaušiniais, pa-
prastai yra lipnūs. Vietiniai gyventojai, žinoma, ne sostinė-
je, dažnai valgo rankomis, tad nuoširdžiai rekomenduoju 
išbandyti šią patirtį: imkite ryžius rankomis, sukite į gu-
mulėlius, plėšykite mėsą ir mėgaukitės vietiniu maistu. 

Kada geriausia keliauti į Omaną ir kokius „namų darbus“ 
reikėtų atlikti? Lietuviams tinkamiausias metas keliauti į 
Omaną yra spalio–kovo mėnesiai. Tai puiki proga pabėg-
ti nuo niūrių orų Lietuvoje. Šiuo laikotarpiu Omane būna 
apie +25 laipsniai ir optimali temperatūra keliauti, kitais 
mėnesiais termometro stulpelis čia pakyla iki +50. 
Omanas vykdo selektyvų turizmą, t. y. nesiekia bet kokia 
kaina pritraukti kuo daugiau turistų. Čia svarbiausia – au-
tentika, turtinga istorĳ a ir paveldas, žmonės – santūrūs ir 
kuklūs. Todėl visur reikėtų elgtis santūriai, minimaliai lai-
kytis aprangos kodo, pavyzdžiui, eidama į mečetę moteris 
turėtų prisidengti kojas, rankas, plaukus. Tai elementari 
pagarba, kuri visiems leis jaustis komfortiškai.

PATIRKITE OMANO SVETINGUMĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

laisvė keliauti

KONSULĖS BOLETOS SENKIENĖS PATARIMAI 
KELIAUJANTIESIEMS Į OMANĄ

• Ką verta pamatyti / kažkas unikalaus: 
seniausias ir didžiausias visoje šalyje Muttrah turgus bei 

Karališkieji operos rūmai.
• Paragauti: tradicinio omanietiško avienos patiekalo Shuwa.

• Ko vengti: santūrumas – auksinė taisyklė, 
kuri padės išvengti nepatogių situacijų.

• Ką par(si)vežti lauktuvių: frankincenso. �

OMANO GAMTA NEPALIEKA ABEJINGŲ. 
PIRMIAUSIA, ŽINOMA, BEPROTIŠKAI DIDELI 

IR VISIŠKAI TUŠTI PAPLŪDIMIAI. OMANAS TURI 
3 300 KM PAKRANTĘ, TODĖL KARTAIS GALI 

JAUSTIS LYG BŪTUM KRISTUPAS KOLUMBAS, 
ATRADĘS TOKIĄ VIETĄ, KURIOJE IKI ŠIOL 

NIEKAS NEBUVO.
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LIETUVIŠKAI 
KALBANTIS GIDAS 
TURKIJOJE YUSUFAS: 
„Stambulą kasdien 
įsimyliu iš naujo!“
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DDar viena ypatinga vieta Stambule, kur 
susĳ ungia Europos ir Azĳ os žemynai, – 
tai aštuntajame praėjusio amžiaus de-
šimtmetyje pastatytas daugiau nei pu-
santro kilometro ilgio Bosforo tiltas (tai 
ketvirtas ilgiausias kabantis tiltas pa-
saulyje).

„Bosforo tiltas yra turistų pamėgta pramoga, nes tiek kel-
tu, tiek automobiliu per akimirką iš Europos gali atsidur-
ti Azĳ oje. Pažymėsiu, kad Stambule gyvena apie 18 mln. 
gyventojų, iš kurių 12 mln. gyvena europinėje pusėje, ne-
paisant to, kad net 97 proc. Stambulo yra Azĳ oje“, – pasa-
kojo Yusufas.
Ne mažiau įspūdingas ir pakeliamasis tiltas – Galata, 
per Auksinį ragą jungiantis senąją ir naująją europinės 
Stambulo dalies puses. Beveik pusės kilometrų ilgio sta-
tinys yra dviejų aukštų, kurio pirmajame aukšte yra res-
toranai ir pėsčiųjų zona, o antrajame – tramvajų ir auto-
mobilių eismas.
„Didžiausias Galatos tilto privalumas yra tas, kad po juo 
yra įsikūręs žuvų restoranas, kuriame patiekiama tik 
šviežia, įspūdingo skonio žuvis, kokios negausite niekur 
kitur. Jei nenorite žuvies, keliaukite į Taksimo aikštę, ten 
pilna puikių kebabų restoranų, kurių nerasite kitur. 

laisvė keliauti

„Stambulas yra didžiausias miestas Turkijoje, kuriame 
apstu lankytinų objektų. Pradėkime nuo to, kad tai 
Bizantijos, Romos, Osmanų imperijų sostinė. Dėl to 

kiekvienais metais daugybė turistų atvyksta pamatyti 
šventosios Sofijos soborą, kuris buvo pastatytas dar 
VI a. Taip pat turistų itin lankoma Mėlynoji mečetė 
(dar kitaip vadinama Sultono Ahmedo), kuri buvo 

pastatyta per Osmanų imperijos periodą XVII a. Be 
abejo, reikia paminėti ir Topkapio rūmus, kuriuose 

gyveno Osmanų sultonai, – dabar ten įkurtas muziejus. 
Taksimo aikštė, įvairios bažnyčios...“ – paklaustas 

apie populiariausias Stambulo vietas, vardijo puikiai 
lietuviškai kalbantis gidas Turkijoje YUSUFAS LALAS 

ir priduria: „Aš apie 40 metų gyvenu Stambule ir 
kasdien šį miestą įsimyliu iš naujo!“

PARENGĖ – Aurimas Budraitis
NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojaus albumo

Mano nuomone, apskritai, Stambule yra skanesnis mais-
tas, nes čia suvažiuoja geriausi virėjai iš viso pasaulio. Dar 
pridurčiau, kad Stambule ir aptarnavimas geresnis nei ki-
toje Turkĳ os dalyje, pavyzdžiui, Antalĳ oje“, – apie maisto 
ypatumus kalbėjo gidas.
Stambulą skalauja dvi jūros – Marmuro ir Juodoji. Čia ne-
trūksta paplūdimių, kuriuose vasaromis žmonių ne ma-
žiau nei populiariausiuose šalies kurortuose.
„Taip yra todėl, kad vasarą oro temperatūra Stambule pa-
kyla iki 40 laipsnių karščio. Iš esmės tiek pat, kiek Antalĳ o-
je. Jei žmogus gyvena Stambule, realu, kad jis turi vasarna-
mį prie vienos iš jūrų. Kita vertus, net jeigu neturi, sąlygos 
čia ilsėtis yra absoliučiai puikios“, – sakė Yusufas. 

BOSFORO TILTAS YRA TURISTŲ 
PAMĖGTA PRAMOGA, NES TIEK 

KELTU, TIEK AUTOMOBILIU PER 
AKIMIRKĄ IŠ EUROPOS GALI 

ATSIDURTI AZIJOJE. 

DIDŽIAUSIAS GALATOS TILTO 
PRIVALUMAS YRA TAS, KAD PO JUO 

YRA ĮSIKŪRĘS ŽUVŲ RESTORANAS, 
KURIAME PATIEKIAMA TIK ŠVIEŽIA, 
ĮSPŪDINGO SKONIO ŽUVIS, KOKIOS 

NEGAUSITE NIEKUR KITUR. 
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KAIP TURKAS IŠMOKO LIETUVIŲ KALBĄ IR TAPO GIDU 
„Gyvenimas pats taip sudėliojo (šypsosi). Prieš dešimt metų 
pagal „Erasmus“ programą tris mėnesius praleidau Kau-
ne. Po tų trĳ ų mėnesių sugrįžau į Stambulą lietuviškai be-
veik dar nieko nemokėdamas. Baigiau universitetą ir tapau 
gidu anglakalbiams turistams. Kaip ir viskas buvo gerai, 
bet žinote tą jausmą, kai gyvenime kažko trūksta... Tai bū-
tent tas jausmas mane tuo metu lydėjo. Sugrįžau į Lietuvą, 
šįsyk čia praleidau aštuonis mėnesius, o Vilniaus universi-
tetas buvo gera terpė išmokti jūsų kalbą. Pripažinsiu, len-
gva nebuvo, ypač buvo reikalų dėl gramatikos, bet aš sten-
giausi ir man pavyko.
Grįžau į Turkĳ ą, o čia turistaujančių lietuvių netrūksta. 
Pradėjau teikti gido paslaugas lietuvių kalba ir galvoju, kad 
tuomet priėmiau gerą sprendimą. Lietuviai mane gerbia už 
tai, kad turkas apie savo šalį jiems pasakoja jų gimtąja kal-
ba. Anksčiau daugeliui tai keldavo nuostabą, dabar daugu-
ma jau priprato. Aišku, dar reikia įvertinti ir tai, kad kai 
kurie turistai į Turkĳ ą grįžta ne po vieną kartą, todėl mane 
jau neblogai pažįsta“, – pasakojo Yusufas Lalas. 

Y. Lalas:  „Lietuviai mane gerbia už tai, kad turkas apie savo šalį 
jiems pasakoja jų gimtąja kalba. Anksčiau daugeliui tai keldavo 
nuostabą, dabar dauguma jau priprato.“ 

Stambule yra skanesnis maistas, nes čia suvažiuoja geriausi virėjai iš viso pasaulio. 

YUSUFO REKOMENDACIJOS 
LANKANTIS STAMBULE

• Ką verta pamatyti: Sofi jos soboras, 
Mėlynoji mečetė, Topkapio rūmai, Bosforo tiltas. 

• Paragauti: šviežios žuvies. 
• Ko vengti: Stambule neverta pasitikėti vietiniais 

žmonėmis, kurie siūlo išgerti baruose ar restoranuose, 
nes jie už tai gauna komisinius. Tokios išgertuvės gali 

jums kainuoti nemažus pinigus. Tokių žmonių nėra daug, 
bet tokie dalykai vyksta, todėl reikia būti atsargiems. 

Kad ir kur Turkijoje nueitumėte, pavyzdžiui, į restoraną, 
reikia pirmiausia atkreipti dėmesį į kainą. Kartais sakoma 

kaina gali skirtis nuo tos, kuri parašyta...
• Ką par(si)vežti lauktuvių: Stambule labai skanus 

vynas, turkiški saldumynai, pigūs drabužiai.
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ANTALIJA IR APLINK – VIS DAR POPULIARIAUSIA 

Nors Lietuvoje įprasta manyti, kad atostogos Turkĳ oje – 
tai tik jūra ir beprotiškas kiekis maisto, dažnu atveju yra 
šiek tiek daugiau. Turkĳ oje ekskursĳ os yra itin pigios, to-
dėl tūkstančiai turistų kasdien plūsta į pasiplaukiojimą 
laivais kalnų upe, į Pamukalę (į UNESCO pasaulio pavel-
do sąrašą įtrauktą gamtos stebuklą) arba Žaliąjį kanjoną 
(populiariausia lietuvių pramoga).
Man pačiam praėjusiais metais teko būti Žaliajame kanjone, 
o vos grįžus į Lietuvą skaityti žinias apie tai, kaip jis... dega. 
„Iš esmės, nieko baisaus neatsitiko. Sudegė miežiai aplink 
kanjoną, tačiau pats kanjonas nenukentėjo. Šiemet mes ne 
tik organizuojame ekskursĳ as į Žaliąjį kanjoną, tačiau jų 

YUSUFO REKOMENDACIJOS 
POILSIAUJANTIESIEMS ANTALIJOJE

• Ką verta pamatyti: Žaliasis kanjonas, 
Kurto kanjonas, Antalijos senamiestis, kriokliai. 

• Paragauti: kebabų. 
• Ką par(si)vežti lauktuvių: turkiškų 

saldumynų ir arbatos. 

darome daugiau nei bet kur kitur. Aišku, kai kurie turistai 
renkasi ne Žaliąjį, o Kurto kanjoną, kurio grožį nupasako-
ti taip pat sudėtinga.
Šie du – Žaliasis ir Kurto – kanjonai yra populiariausios 
pramogos, kurias renkasi lietuviai. Trečioje vietoje – Pa-
mukalė. Nors iki jos važiuoti toli, visada atsiranda žmonių, 
kurie nori ten nuvykti.
Po COVID-19 pandemĳ os šie metai yra pirmieji, kai į Turki-
ją suplūdo tiek daug turistų. Galvojome, kad paveiks karas 
ir turistų ženkliai sumažės, tačiau nieko panašaus neat-
sitiko. Kodėl? Akivaizdu, kad viena priežasčių – milžiniš-
ka infl iacĳ a šalyje. Europiečiams čia labai pigu, o, tarkime, 
rusai neturi labai didelio pasirinkimo. Skaičiuojama, kad 
šiemet Turkĳ oje turėtų apsilankyti apie penkis milĳ onus 
šios šalies gyventojų“, – pasakojo gidas.
Jei vykdami į Turkĳ ą planuojate daugiau pramogų, pažin-
tinių kelionių (minėtąjį pasiplaukiojimą laivais kalnų upe, 
Žaliąjį kanjoną, Pamukalę), rinkitės Sidę, Kemerą tam, kad 
mažiau laiko užtruktumėte kelionėse iš vienos vietos į kitą. 
Jei planuojate tik ilsėtis, puikiausiai tam tinka Alanĳ a. 

Žaliasis ir Kurto – kanjonai yra populiariausios pramogos, kurias 
renkasi lietuviai. Trečioje vietoje – Pamukalė. Nors iki jos važiuoti 
toli, visada atsiranda žmonių, kurie nori ten nuvykti.
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KAPADOKIJA – NEĮPRASTIEMS POTYRIAMS TURKIJOJE

Kapadokĳ a – požeminis miestas, reiškiantis „gražių žirgų 
kraštą“. Įspūdingi kanjonai, neįprastų formų uolos yra pui-
ki vieta jodinėti su žirgais, nors populiariausia pramoga – 
šiuo kraštovaizdžiu grožėtis skrendant oro balionu. Pasa-
kiški įspūdžiai ir vaizdai!
Per Bizantijos imperijos periodą Kapadokijoje gyveno 
daug krikščionių, dėl to ten yra labai daug bažnyčių, ku-
rios buvo pastatytos V a. po Kristaus, ten buvo krikščio-
nybės centras. 
„Kapadokĳ oje labai graži gamta, daug namų bei viešbučių 
įsikūrę urvuose, o tai pritraukia nuotykių ir neįprastų pa-
tirčių ieškančių turistų. Tiesa, lietuvių ten vis dar vyksta są-
lyginai nedaug, nes iš Antalĳ os kelionė trunka apie 10 valan-
dų. Mano patarimas į Kapadokĳ ą geriau skristi iš Stambulo, 
nes skrydis į abi puses kainuoja vos 50 eurų“, – sakė Yusufas.

laisvė keliauti

YUSUFO PATARIMAI 
KELIAUJANTIESIEMS Į KAPADOKIJĄ

• Skrydis: į Kapadokiją geriausia skristi 
iš Stambulo (kaina į abi puses – vos 50 Eur).

• Ką verta pamatyti: Geremės muziejus 
po atviru dangumi.

• Paragauti: kebabų. 
• Ką par(si)vežti lauktuvių: kilimą. �

KAPADOKIJOJE LABAI GRAŽI 
GAMTA, DAUG NAMŲ BEI VIEŠBUČIŲ 

ĮSIKŪRĘ URVUOSE, O TAI PRITRAUKIA 
NUOTYKIŲ IR NEĮPRASTŲ PATIRČIŲ 

IEŠKANČIŲ TURISTŲ. 

PRIVALOMA APSILANKYTI...

Kad ir kokiame Turkĳ os regione būsite, tiesiog privalote 
apsilankyti turkiškoje pirtyje. Visų pirma – Lietuvoje nie-
ko panašaus nepatirsite, antra – tai gana pigu, trečia – visa 
procedūra trunka iki dviejų valandų. „Tai istoriniai daly-
kai, kurių taip lengvai neišmoksi. Mūsų žmonės žino, kaip 
tinkamai pakūrenti pirtį, kaip tinkamai atlikti masažą ir 
kaip žmogui maksimaliai suteikti atsipalaidavimo jaus-
mą“, – pabrėžė gidas.
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DIDELIS KELIONIŲ BAGAŽAS 

Lietuvoje, ko gero, sunkiai rastume žmogų, kuris nebūtų 
girdėjęs apie M. Starkaus ir V. Radzevičiaus egzotines ke-
liones, kurias patys keliautojai dažnai vadina avantiūro-
mis. Tai ir garsioji Tuk tuk Indĳ a, kelionė po Afriką, pažin-
tis su netikėtų atradimų kupina Australĳ a, 10 tūkstančių 
kilometrų kelionė garsiuoju šilko keliu ir dar daugelis kitų. 
„Mūsų dažnai klausia, ar skaičiuojame, kiek šalių esame 
aplankę. Atsakymas – ne. Gal kada nors suskaičiuosime, 
kai jau nebekeliausime...“ – su humoru atsako M. Starkus 
ir prasitaria, kad jo dukros, kurios taip pat noriai keliau-
ja, priešingai nei jis pats, žemėlapyje specialiais smeigtu-
kais pažymi, kur apsilankė, ir tai jas skatina dar labiau do-
mėtis geografi ja. 

Tolimosios ir egzotinės šalys vilioja keliautojus, kurie trokšta pažinti, atrasti ką nors naujo, patirti, 
paragauti... Šis jausmas gerai pažįstamas ir žinomam keliautojų duetui – garsiems žurnalistams, 

TV laidų vedėjams MARTYNUI STARKUI ir VYTARUI RADZEVIČIUI. Šią aistrą jie atrado prieš 
daugiau nei 15 metų ir nė nežada sustoti, o kol dėlioja naujų savo kelionių maršrutus, dėmesio 

vertų egzotinių kelionių kryptis sufl eruoja norintiesiems keliauti ir patirti neišdildomų įspūdžių. 

PARENGĖ – Aistė Jasinskaitė
NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojų albumo

Atraskite egzotines šalis suAtraskite egzotines šalis su
MARTYNU STARKUMI ir 
VYTARU RADZEVIČIUMI
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Prisiekę keliautojai pripažįsta, kad kai kurios vietos juos 
tiek užbūrė, kad ten lankėsi net po keletą kartų, pavyz-
džiui, Indijoje, Afrikoje. Ir tai, ko gero, dar ne pabaiga. 
Įsimintinos kelionės tapo dokumentiniais filmais, vė-
liau prisiminimai sugulė į knygų puslapius, keliautojai 
jais noriai dalijasi ir susitikimuose su kelionių aistruo-
liais. Ir tų sumanymų dar tikrai yra daug.
Naujausias keliautojų darbas – kartu su kelionių agentū-
ra „West Express“, su kuria bendradarbiauja jau daugiau 
nei 10 metų, parengtas virtualus Egzotinių ir tolimųjų 
kraštų kelionių katalogas. Tai – tarsi sufleris planuojan-
tiesiems keliones į tolimus ir egzotiškus kraštus. 

EGZOTIKA – TAI, KO NETURIME 

Per pastaruosius tris dešimtmečius lietuviai išmaišė ne-
mažai pasaulio, tad kas gi šiuolaikiniam keliautojui yra 
egzotinė šalis? Pasak M. Starkaus ir V. Radzevičiaus, 
žodis „egzotika“ paprastai asocijuojasi su ne Europoje 
esančiomis šalimis, kur visiškai kitoks klimatas, gamta, 
kultūra, maistas. 

laisvė keliauti

Tarp populiariausių tolimųjų ir egzotinių šalių – 
Afrika, Vietnamas, Kenĳ a, Šri Lanka, Centrinė 
Amerika, Peru, Uzbekistanas, Indĳ a, Balis, Tan-
zanĳ a, Sokotra, Jordanĳ a, Meksika, Omanas ir kt.
Kiekvieną rekomenduojamą šalį M. Starkus ir 
V. Radzevičius yra aplankę patys, kai kurias – net 
po keletą kartų, todėl būsimiems keliautojams 
gali drąsiai patarti, ką lankantis vienoje ar kitoje 
šalyje būtina aplankyti, ką tikrai verta pamatyti, 
išbandyti, paragauti. 
„Kas yra egzotinė šalis – labai individualu. Tai 
priklauso nuo keliautojo patirties, pomėgių, 

trokštamų patirti įspūdžių, todėl konkreti šalis papras-
tai pasirenkama asmeniškai, žinoma, atsižvelgiant į reko-
mendacĳ as, patarimus“, – sako M. Starkus. 
Nors jiedu su V. Radzevičiumi yra aplankę labai daug šalių, 
jiems egzotika visų pirma siejasi su Indĳ a. Ten visiškai ki-
toks gyvenimas, tai šalis, nepaliekanti abejingų: ji arba la-
bai patinka, arba prisieki daugiau niekada ten negrįžti. Ju-
dviejų atveju atsirado „meilė“. 

KRYPTĮ DIKTUOJA POMĖGIAI 

Pasak M. Starkaus, jei mėgstate gamtą, kelionė į Kenĳ ą tik-
rai paliks neišdildomų įspūdžių: „Po tiek metų kelionių 
gamta vis dar sugeba mane nustebinti. Tai supratau Keni-
joje, anksti ryte, savanoje, stebėdamas liūtės medžioklę. Ir 
būtent ten man pavyko pamatyti raganosį!“
Jei norisi pajusti gamtos didybę, rekomenduojama keliauti 
į Omaną: naktis dykumoje gali tapti vienu įspūdingiausių 
nuotykių gyvenime, nes niekur kitur nepamatysi tokių ryš-
kių ir taip žemai esančių žvaigždžių. 
„Sokotra – išskirtinių nuotykių kelionė gamtos mylėto-
jams. Nuotrauka prie Drakono medžio bus jūsų gyvenimo 
fotoarchyvo puošmena. Mažai turistų tyrinėta sala tiems, 
kas ieško kito gaublio. Labai noriu šią vietą parodyti savo 
vaikams“, – sako M. Starkus. 
Balio sala yra ta vieta, kurioje keliautojai lengvai gali su-
derinti tiek ramybę paplūdimyje, tiek aktyvų poilsį. Pasak 
M. Starkaus, jei svajojote išmokti nardyti ir gauti naro pa-
žymėjimą – Balio sala yra ideali vieta tai padaryti. Nuosta-
bus povandeninis pasaulis, puikūs instruktoriai, viskas 
vyksta greitai ir įdomiai. Jei po nardymo užplūs noras susi-
lieti su gamta, aplankykite Ubudą.
Abejingų nepalieka ir kelionė į Šri Lanką, kur būti-
na aplankyti Gangaramaya šventyklą Kolombe – tai vie-
ta, kurioje atsidūręs džiaugiesi, kad nepraleidai galimy-
bės čia užsukti. Keliaujant po Jordanĳ ą, visos kelionės 

KIEKVIENĄ REKOMENDUOJAMĄ ŠALĮ 
M. STARKUS IR V. RADZEVIČIUS YRA 

APLANKĘ PATYS, KAI KURIAS – NET 
PO KELETĄ KARTŲ, TODĖL BŪSIMIEMS 

KELIAUTOJAMS GALI DRĄSIAI PATARTI, KĄ 
LANKANTIS VIENOJE AR KITOJE ŠALYJE 
BŪTINA APLANKYTI, KĄ TIKRAI VERTA 

PAMATYTI, IŠBANDYTI, PARAGAUTI. 
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„žvaigždė“ yra Petra. Ji nediskutuotinai verta vieno iš nau-
jausių pasaulio stebuklų vardo, o pamačius iš arti tik dar 
labiau atima žadą.
Sakoma, jei nori pažinti tikrą šalies gyvenimą, į kelionės 
maršrutą būtinai įtrauk miesto aikštę arba turgų. Lan-
kantis Centrinėje Amerikoje rekomenduojama aplanky-
ti vieną spalvingiausių vietų žemėje – Majų turgų, kur gali 
tiesiog gerti nuostabią Gvatemalos kavą ir stebėti žmones. 
Jei svečiuojatės Uzbekistano sostinėje Taškente, tiesiog bū-
tina užsukti į Čiorsų turgų. Tai – rytietiško svetingumo 
atspindys, tad paragaukite šviežių vaisių, plovo ir būtinai 
įsigykite nuostabių spalvingų uzbekiškų keramikos dirbi-
nių. Meksikiečių gyvenimą geriausiai pajusite Garibaldžio 
aikštėje (Meksike), kur vakarais netyla mariarčių dainos 
(koncertą galima užsisakyti asmeniškai sau). 

PASIŪLYMAI MAISTO GURMANAMS 
V. Radzevičius mėgsta išbandyti įvairių pasaulio šalių virtu-
vę, su ja supažindina TV laidų žiūrovus ir pats noriai suka-
si prie puodų Dzūkĳ os miškuose. Tad jis keliautojams negai-
li patarimų, ką kokioje egzotinėje šalyje reikia paragauti, o 
kartu galbūt ir sufl eruoja naują kryptį maisto gurmanams? 

Afrikoje galima mėgautis ne tik safa-
riais Tanzanĳ oje ar poilsiauti Zanzi-
baro paplūdimiuose, būtina išbandyti 
ir vietinę virtuvę. Tiesa, V. Radzevičius 
pastebi, kad, nors gali pasirodyti keis-
tai, Tanzanĳ oje daug kur galima ras-
ti gero indiško maisto, o vietinis – taip 
pat įvairus. Pavyzdžiui, prie Viktorĳ os 
ežero rekomenduojama užsisakyti ke-
pamos šviežutėlės žuvies, Zanzibare – 
išbandyti vietines picas. Gurmanams 
patiks bananų sriuba Mtori, taip pat 
verta paragauti bulves atstojančio virto 
ar kepto žaliojo banano Matoke.
Vietname būtina paragauti pho bo – 
jaučių uodegų sriubos, kurios sultinys 
verdamas 8–10 valandų ir užpilamas 
ant ryžių lakštinių, žalumynų ir mė-
sos. Sultinys pagardinamas fermentuo-

tu žuvies padažu ir šliurpiamas garsiai. Taip taip, Vietna-
me tai nėra nemandagu, priešingai – taip parodoma, kad 
maistas labai skanus!
Jei esate mėsos mėgėjas, drąsiai rinkitės kelionę į Argenti-
ną – tai tikrų tikriausias mėsėdžių rojus. Asado rinkiniai 
tiesiog tirpsta burnoje, patiekiami su čimičurio padažu 
mėsos kepsniai nepaliauja stebinti. Mėsa sultinga, aroma-
tinga, ekologiška – galvĳ ai ganomi laukinėse pampose. Ir, 
be abejo, reikėtų paskanauti argentinietiškų „kibinų“ – py-
ragėlių empanadų su kapota mėsa, kurių įdare nenusteb-
kite suradę... alyvuogę. Jei pavargsite nuo įspūdžių, toni-
zuokitės matės gėrimu.
Keliaudami po Peru, vietinės užeigos meniu galite pamatyti 
jums žinomų patiekalų. Peru virtuvė dabar garsi ir madinga 
visame pasaulyje. Tai fusion gastronomĳ a – virtuvė, sujun-
gianti skirtingų kulinarinių tradicĳ ų elementus, kilusius iš 
skirtingų šalių, regionų ar kultūrų. Peru maistui įtakos tu-
rėjo vietinių indėnų genčių, Europos, Kinĳ os, Japonĳ os ir Af-
rikos tradicĳ os. Bet svarbiausia, ką reikėtų paragauti, – sevi-
čė. Žaliųjų citrinų sultyse „išvirta“ šviežia žuvis su gardžiais 
pipirais. Ir nepamirškite išgerti tigro pieno – tai padažas, 
kuris lieka suvalgius sevičę.

Į KELIONĘ – SU PATIKIMAIS PARTNERIAIS 
Nors egzotinės ir tolimųjų kraštų kelionės reikalauja dau-
giau pasiruošimo, jos visada turėjo ir turės savo klientą: 
trokštantį pažinti, atrasti, tyrinėti. Keliauti galima su gru-
pe ar individualiai, su gidu ar kelionės vadovu. 

SAKOMA, JEI NORI PAŽINTI TIKRĄ 
ŠALIES GYVENIMĄ, Į KELIONĖS 

MARŠRUTĄ BŪTINAI ĮTRAUK MIESTO 
AIKŠTĘ ARBA TURGŲ.
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laisvė keliauti

GERAI PARUOŠTI „NAMŲ DARBAI“ 
PADEDA IŠVENGTI DIDESNIŲ RŪPESČIŲ 
KELIONĖJE, O KARTU IR NENUMATYTŲ 

IŠLAIDŲ. BE TO, BŪTINA ĮVERTINTI 
IR TAM TIKRAS RIZIKAS. TODĖL IR 

PATYS VISADA KONSULTUOJAMĖS SU 
PROFESIONALAIS, IR KITIEMS 

REKOMENDUOJAME.

Patyrę keliautojai taip pat pastebi, kad dabar keliautojams 
tenka mokytis prisitaikyti prie greitai besikeičiančių gyve-
nimo sąlygų: anksčiau buvo įprasta kelionę į tolimą ar eg-
zotinę šalį pradėti planuoti maždaug prieš pusmetį, taip 
nemažai sutaupant lėktuvo bilietams, viešbučiams ir pan., 
o pastaraisiais metais dažnai tenka priimti sprendimus... 
paskutinę minutę. 
Norint išvengti netikėtumų, prieš kelionę būtina pasiti-
krinti, ar nepasikeitė saugumo reikalavimai, ar pakaks tu-
rimų dokumentų, ar skrydis vyks numatytu laiku, kaip 
buvo planuota. Taip pat nereikėtų atidėlioti atvykimo į oro 
uostą, nes dėl didelio skrydžių skaičiaus ir išaugusio kelei-
vių srauto gali tekti ilgiau stovėti eilėse. Arba galima rink-
tis alternatyvą – įsigyti greitos patikros bilietą.
Tačiau, pasak žinomų keliautojų, dėl visų šių pasikeitimų 
ir papildomų reikalavimų pasaulis tikrai nesustoja ir lin-
ki keliautojams neatsisakyti malonumo keliauti. „Atraski-
te dar nelankytas vietas visame pasaulyje, leiskitės į nesi-
baigiančius atradimus, pažinkite sena ir nauja, atraskite 
neįtikėtiną gamtos ir kultūros stebuklų lobyną. Nenusto-
kite keliauti!“ – sako M. Starkus ir V. Radzevičius. �

M. Starkus ir V. Radzevičius jau daugiau nei dešimt metų 
bendradarbiauja su kelionių agentūra „West Express“ ir 
keliautojams, ypač besiruošiantiems savarankiškai leis-
tis į tolimas ar egzotines šalis, primygtinai pataria kon-
sultuotis su šios srities profesionalais. 
„Gerai paruošti „namų darbai“ padeda išvengti didesnių 
rūpesčių kelionėje, o kartu ir nenumatytų išlaidų. Be to, 
būtina įvertinti ir tam tikras rizikas. Todėl ir patys vi-
sada konsultuojamės su profesionalais, ir kitiems reko-
menduojame“, – sako jie. 
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NELAUKITE PASKUTINĖS MINUTĖS

Palyginti su statistiniu lietuviu, keliauju tikrai daug ir tiek 
iš asmeninės, tiek iš profesinės patirties galiu pasakyti, 
kad anksčiau daugumos medžioti „paskutinės minutės“ 
pasiūlymai šiandien nebetenka savo prasmės ir yra dide-
lė retenybė. 
Savo keliones planuoti pradedu bent prieš 3 mėnesius nuo 
viešbučių ar apartamentų kainų sulyginimo su atitinkamų 
datų skrydžių kainomis, jei kelionę organizuoju pati. Šią va-
sarą su artimiausiais draugais ilsėjomės viloje Korfu saloje. 
Vilą užsisakėme likus 3,5 mėnesio iki atostogų pradžios ir 
galiu pasakyti, kad tikrai laimėjome. Likus 2 mėnesiams iki 
išvykimo nebuvo įmanoma rasti net minimalių lūkesčių ati-
tinkančios vietos apsistoti arba jų kainos buvo tiesiog kos-
minės. Tiesa, šalia to vis šmėžuodavo ypač patrauklių pa-
skutinės minutės skrydžių į Korfu kainų reklamos. 

Kelionių organizatoriaus CORAL TRAVEL rinkodaros 
vadovei Baltijos šalims Olgai Belovai svečių šalių 
pažinimas ir maksimalius lūkesčius garantuojančių 
atostogų planavimas – ne tik neatsiejama darbo 

dalis. Be aktyvaus keliavimo savo gyvenimo 
neįsivaizduojanti turizmo srities ekspertė vos ištaikiusi 
progą leidžiasi į vėjuotus kurortus užsiimti mėgstamu 
vandens sportu, pasimėgauti žiemos pramogomis 

Europos kalnuose ar įsikvėpti naujų idėjų bei atitrūkti 
nuo kasdienybės pažindinantis su vis kitos šalies 
kultūra. O. Belova įsitikinusi, kad norint keliauti 

reguliariai ir kokybiškai visai nebūtina permokėti, 
tereikia vadovautis keliomis taisyklėmis, kurios ypač 

pravers kylančių kainų akivaizdoje.

NUOTRAUKOS – iš asmeninio O. Belovos kelionių albumo

SUMAŽINTI 
ATOSTOGŲ IŠLAIDAS

augant kainoms – misĳ a įmanoma!

RENKANTIS ATOSTOGŲ DATĄ VERTĖTŲ 
ĮSIDĖMĖTI, KAD PASIŪLYMŲ KAINOS 

TAM TIKRAIS LAIKOTARPIAIS GALI 
SKIRTIS NET KARTAIS. 
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Jei planuoju keliauti su kelionių organizatoriumi, pa-
vyzdžiui, į Turkiją arba Egiptą, kelionių paketų prade-
du dairytis dar anksčiau – prieš 4 mėnesius arba vos tik 
prasidėjus naujo sezono pardavimui. Kodėl? Nes tik pa-
skelbę išankstinius pirkimus viešbučiai dosniai dalija 
20–30 proc. nuolaidas ir pasirinkimas būna ypač pla-
tus. O jau įpusėjus sezonui esi priverstas rinktis iš to, 
kas liko.
Tas pats galioja ir planuojant ekskursijas. Taip iš anksto 
sudėliojusi ir internetu užsisakiusi apsilankymus Pary-
žiaus, Florencijos, Romos, Londono, Amsterdamo ir kitų 
didelių miestų galerijose bei muziejuose, sutaupydavau 
laiko (nes užsisakius iš anksto priklauso įėjimas su „fast 
track“) ir pinigų (iki 200 Eur).

PASITARKITE SU PROFESIONALAIS

Planuodama keliones, dažnai naudojuosi kelionių agen-
tūrose dirbančių kolegų paslaugomis, nes tai padeda su-
taupyti laiko ir išvengti nemalonių netikėtumų. Vykda-
ma slidinėti visuomet renkuosi kelionės paketo variantą, 
nes į jį būna įskaičiuotas nemokamas slidinėjimo įran-
gos skraidinimas (tiesa, tik užsisakant iš anksto), perve-
žimas iš oro uosto iki slidinėjimo kurorto ir atgal bei prie 
pat slidinėjimo trasų įsikūrę viešbučiai su maitinimu. 
Kartą, dar neturint kritinės patirties ir planuojant ke-
lionę savarankiškai, už pervežimą iš populiaraus slidi-
nėjimo kurorto Meribelio iki oro uosto man teko sumo-
kėti tiek pat, kiek kainavo visas skrydis. Kitoje kelionėje 
į Maltą teko apsistoti istoriniuose apartamentuose su 
nuostabiomis freskomis išpuoštomis lubomis, puikiu 
vaizdu į jūrą, bet dušu – miegamojo kampe bei „patogu-
mais“ laiptinėje. Už tokią savarankiškos kelionės patir-
tį sumokėjau daugiau kaip 2 000 Eur. Ir tik jau būdama 
toje kryptyje bičiulio, kelionių organizatoriaus, svetai-
nėje pamačiau perpus pigesnį pasiūlymą su kur kas di-
desniu komfortu.

VENKITE „KARŠTŲ“ KELIONIŲ DATŲ

Ne visada galime keliauti, kada panorėję. Turime taiky-
tis tiek prie vaikų mokslo grafikų, tiek prie artimųjų ar 
(ką čia slėpti) darbdavio planų. Vis dėlto renkantis atos-
togų datą vertėtų įsidėmėti, kad pasiūlymų kainos tam 
tikrais laikotarpiais gali skirtis net kartais. Turizmo 
sektoriuje taip jau yra, kad aukščiausios kainos tenden-
cingai sutampa su didžiųjų metų švenčių (Kalėdų, Nau-
jųjų metų ar Velykų) ir moksleivių atostogų datomis. Na, 
o vasaros mėnesiai, kai ne tik moksleiviai, bet ir jų tėvai 
bei visa Europa išeina atostogų, – neabejotinai laikomi 
visomis prasmėmis karščiausiu laikotarpiu. Tad niekuo-
met nevažiuoju slidinėti per moksleivių atostogas vasarį. 

Kainos – neproporcingai aukštos, prie keltuvų driekiasi 
moksleivių ir tėvų eilės, trasos – pilnos vaikų. O keliau-
jant po nuostabų Turkijos regioną Kapadokiją laikotar-
piu tarp Kalėdų ir Naujųjų metų kainos buvo neįtikėti-
nai mažos – kaina už vietinį skrydį tesiekė 30 Eur, o oras 
vyravo sąlyginai šiltas (+14 – kalnuose, +21 – Antalijoje).

PASINAUDOKITE NEMOKAMOMIS NAUDOMIS

Perkant keliones iš anksto, įprasta viešbučių praktika pa-
maloninti „planuotojus“ įvairiomis papildomomis nuo-
laidomis bei nemokamomis naudomis. Pavyzdžiui, jei 
vykstate svetur su vaikais, pasidomėkite, ar pasirinktas 
viešbutis nesuteikia galimybės mažiesiems apsistoti ne-
mokamai. Įvairių „early booking“ akcĳ ų laikotarpiu pa-
pildomas mokestis nėra taikomas net už 2 vaikų apgy-
vendinimą. Tokius pasiūlymus dažnai teikia Turkĳ os ir 
Egipto kurortai. Taip pat galima sutaupyti pasinaudojus 
nemokamais kvietimais į pramogų parkus, ekskursĳ as. 
Yra tekę apsistoti Turkĳ os viešbutyje su nemokamomis 
auklės paslaugomis (o kiek iš mūsų vežasi mamas, kad pa-
dėtų prižiūrėti vaikus į tokias „šeimos poilsio“ keliones?).
Kitas labai smagus dalykas – „dine around“ paslauga, kai 
tam tikrų populiarių kurortų viešbučiai su „all inclusi-
ve“ arba „ultra all inclusive“ programomis leidžia vaka-
rienei pasirinkti kitų viešbučių restoranus. Iš asmeni-
nės patirties galiu pasakyti, kad atostogaujant su šeima 
vien tai gali padėti sutaupyti iki kelių šimtų eurų.

APSIDRAUSKITE NUO NENUMATYTŲ APLINKYBIŲ

Kad ir kaip keistai skambėtų, bet išankstinis kelionės 
įsigijimas ne tik padeda sutaupyti, bet ir suteikia kur 
kas daugiau lankstumo ir saugumo. Ne kartą esu susi-
dūrusi su situacija, kai atėjus ilgai lauktai atostogų da-
tai ne visi kelionės dalyviai gali keliauti kartu dėl ligos ar 
dar kitų nenumatytų aplinkybių. 
Perkant kelionę paskutinę minutę pakeitimai gali kai-
nuoti labai brangiai arba dažnu atveju būti tiesiog neį-
manomi. O įsigijusi kelionę iš anksto, iki išvykimo esu 
rami, nes turiu lanksčias sąlygas nemokamai keisti ke-
liaujančiųjų vardus, viešbutį, atostogų datą ar net patį 
kurortą.�

PERKANT KELIONES IŠ ANKSTO, ĮPRASTA 
VIEŠBUČIŲ PRAKTIKA PAMALONINTI 

„PLANUOTOJUS“ ĮVAIRIOMIS 
PAPILDOMOMIS NUOLAIDOMIS BEI 

NEMOKAMOMIS NAUDOMIS.
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Tanzanĳ a iš arti

Jei kada domėjotės galimybe išvykti į Tanzaniją, neabejotinai jau girdėjote apie nuostabią šios 
šalies laukinę gamtą, apie šiai šaliai priklausantį Zanzibarą ir, be jokios abejonės, apie iš šio 

krašto kilusio Freddie Mercury namus. Maždaug tiek žinojo ir su septyniolikos žmonių kompanija į 
šią Rytų Afrikos Respubliką Indijos vandenyno pakrantėje patraukęs ALEKSAS ANDRULEVIČIUS. 

PARENGĖ – Aurimas Budraitis
NUOTRAUKOS – iš asmeninio keliautojo albumo

„TTanzanija gamtos atžvilgiu yra 
labai įspūdinga šalis. Tiek sa-
faris, tiek gyvūnijos stebėjimas 
ir kraštovaizdis palieka be galo 
ryškų įspūdį. Būdamas ten, turi 
galimybę priartėti prie gyvūni-
jos pasaulio, o krateris potenci-
aliai iš anksto užprogramavo, 

kad tai viršys visus keliaujančiųjų lūkesčius. 
Šios kelionės tikslas buvo palikti ilgainiui neišdildomą 
įspūdį. Kadangi vykome vėlų rudenį, nemažą vaidmenį 
atliko ir klimatas. Sutikite, kad užsibuvus rudeniui ir 
artėjant žiemai patekti į vasarą sustiprina kiekvieno ge-
rus įspūdžius“, – sakė A. Andrulevičius.

Sakykite, kaip išvengti sunkumų, kai į kelionę vyksti su 
tokia didele kompanĳ a? Dalis keliautojų jau buvo pati-
krinti ankstesnėse kelionėse, todėl svarbiausia žinoti, su 
kuo keliauji. Be abejo, buvo ir naujai keliaujančių asmenų, 
bet tai pažįstami žmonės, todėl buvo galima daryti prie-
laidą, kad viskas bus gerai. 
Tie lūkesčiai organizuojant kelionę pasiteisino. Niekas ne-
kvestionavo kokių nors nepatogumų, be to, ir pati kelionė 
programos prasme buvo gražiai sustyguota, nebuvo iššū-
kių, kurie galėjo sukelti kokių nors fi zinių nepatogumų. 
Kelionė nebuvo sudėtinga, visiems priimtina, nereika-
laujanti perteklinės ištvermės, komanda puikiai laikėsi, 

k

į

r

S

k
k
b
l
T
k
p
k

l



atgal į gamtą

visi tvarkingai dalyvavo programoje. Visus nuo pat pra-
džių informavome, visi buvo tinkamai pasiruošę, todėl 
viskas buvo labai gerai. 

Kaip vyksta pasiruošimas tokiai kelionei? Ar labai ski-
riasi nuo pasiruošimo kelionei kur nors Europoje? Skir-
tumų yra. Vis dėlto tai yra Afrika. Kiekvienas supran-
tame, kad Europoje viskas, išskyrus kaitrią saulę, bus 
panašiai kaip ir Lietuvoje. Afrikoje ir augalija, ir gyvūni-

TIEK SAFARIS, TIEK GYVŪNIJOS 
STEBĖJIMAS IR KRAŠTOVAIZDIS 

PALIEKA BE GALO RYŠKŲ ĮSPŪDĮ. 
BŪDAMAS TEN, TURI GALIMYBĘ 

PRIARTĖTI PRIE GYVŪNIJOS PASAULIO.

ja skiriasi. Keliautojai atsakingai pasiruošė kelionei, mes 
patys turėjome kuo pagelbėti vienokiomis ar kitokiomis 
priemonėmis, kuriomis esant reikalui mielai dalijomės. 

Koks buvo kelionės tikslas? Vienas esminių dalykų – mak-
simalus atsipalaidavimas, atsiribojimas nuo einamųjų 
verslo reikalų. Tai buvo svarbu, nes dauguma mūsų – vers-
lininkai. Norėjosi suteikti galimybę sau pailsėti ir kartu 
smagiai pabendrauti, pasidalyti patirtimis. Kiekvienas no-
rėjome susipažinti su kita kultūra tiek maisto prasme, tiek 
gyvenimo būdu, pamatyti gamtos įvairovę, patirti kitokių 
potyrių, nei patiriame kasdien. 
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Kaip susidėliojote maršrutą? Pirmiausia, svarbu, kad 
sėkmingai pasiekėme Tanzanĳ ą, o vos atvykę į šalį apsi-
stojome labai smagiame kompleksiniame viešbutyje. Kitą 
rytą iš ten startavome su džipais į safarį. Bendradarbiau-
jant mūsų įmonės rinkodaros vadovui su „West Express“ 
buvo pasirinktas optimalus ir potencialiai įdomus marš-
ruto variantas. 
Kelionių agentūra jau turėjo patirties šioje šalyje, todėl ga-
lėjo kompetentingai išgryninti mums įdomias maršruto 
atkarpas, ką verta aplankyti ir ko nelabai. Atsižvelgiant į 
abiejų pusių interesus, buvo sudėliotas maršrutas.

Kas paliko didžiausią įspūdį? Akcentas buvo safaris. 
Gamta, gyvūnĳ os pasaulis. Kadangi pasisekė su gidais, ga-
vome labai informatyvios istorĳ os. Pamatėme ir sužinojo-
me apie vietinius gyventojus, jų kultūrą, istorĳ ą. Grįžę iš 
kelionės, ne kartą diskutavome su tais, kurie keliavo į Tan-
zanĳ ą, kad ši kelionė tikrai įsirašė į gyvenimus, potyrius ir 
visa tai prisiminsime dar ilgai.  
Kelionės metu apsilankėme keliuose parkuose. Kadangi 
skirtingi gyvūnai skirtingu laiku migruoja per skirtingas 

teritorĳ as, didelė tikimybė pamatyti zebrus ir buivolus vie-
noje teritorĳ oje. Tuo metu raganosio nepavyko pastebėti, o 
tai reiškia, kad norint surinkti penketuką (žirafa, dram-
blys, zebras, liūtas ir raganosis – red. past.) reikia iš vieno 
rezervato migruoti į kitą. 

Kuris metų laikas yra geriausias keliauti į Tanzanĳ ą? 
Esame keliavę po pasaulį, bet į Tanzanĳ ą praktiškai visi 
vykome pirmą kartą, todėl negaliu įvardyti, ar kuris nors 
metų laikas būtų vienaip ar kitaip geresnis. Mūsų buvimo 
ten metu tiek klimatas, tiek gamta, tiek kiti dalykai buvo 
puikūs. Keliavome lapkričio mėnesį, tad arba mums taip 
sukrito klimato sąlygos, arba tai iš tikrųjų geras laikas ke-
liauti į Tanzanĳ ą. 

Ką dar pamatėte be safario? Turėjome pažintinį kur-
są apie žmogaus kilmę, raidą, kaip keičiantis klimato są-
lygoms jie judėjo į kitas teritorĳ as, kaip žmonės evoliuci-
onavo. Tai buvo ganėtinai įdomu. Apsistodavome tikrai 
geruose viešbučiuose su vaizdu į gamtą. Juose esanti inf-
rastruktūra tikrai labai džiugino. 
Po safario skridome į Zanzibarą – Tanzanĳ ai priklausan-
čią salą. Ten jau buvo poilsinė zona. Po aktyvios veiklos ju-

dant žemyninėje Tanzanĳ os dalyje tai buvo puikus laikas 
pailsėti. Gražūs paplūdimiai, šiltas vanduo, potvyniai ir 
atoslūgiai po kelis kartus per dieną, labai švelnus klima-
tas. Tai nuostabi lokacĳ a leisti sau pailsėti tiesiogine ta 
žodžio prasme. 
Grupės „Queen“ gerbėjams buvo didelis įspūdis apsilan-
kyti gimtuosiuose Freddie Mercury namuose, prisiliesti 
prie muzikos istorĳ os, iš arčiau susipažinti su jo kilmės 
istorĳ a. Zanzibaro labai daug netyrinėjome. Nežinau, ar 
saugumo sumetimais, nes nesi visiškai tikras, ko gali ten 
tikėtis. Neturėjome informacĳ os, kur geriau lankytis ir ko 
geriau vengti, todėl buvome atsargūs. 

Reziumuokime, kodėl verta apsilankyti Tanzanijoje? 
Pirmiausia, tai puiki kryptis norintiesiems pajusti lais-
ve alsuojančią Afrikos gamtą. Nors Tanzanĳ a ir neatspin-
di visos Afrikos, bent iš dalies galima pamatyti kultūrą, 
maistą, vietinius žmones. Nežinau, ar kur nors Europo-
je yra tokių vietų, kur tokiuose dideliuose rezervatuose, 
laisvėje gyvena tokia gausi natūrali gyvūnĳ a. Tai buvo ne-
pakartojamas ir ilgam įsiminęs potyris. Fantastika. 

TAI PUIKI KRYPTIS NORINTIESIEMS 
PAJUSTI LAISVE ALSUOJANČIĄ 

AFRIKOS GAMTĄ. NORS TANZANIJA IR 
NEATSPINDI VISOS AFRIKOS, BENT IŠ 

DALIES GALIMA PAMATYTI KULTŪRĄ, 
MAISTĄ, VIETINIUS ŽMONES.



atgal į gamtą

PAMATYKITE TANZANIJĄ IŠ ARTI! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

GRAŽŪS PAPLŪDIMIAI, ŠILTAS 
VANDUO, POTVYNIAI IR ATOSLŪGIAI 

PO KELIS KARTUS PER DIENĄ, LABAI 
ŠVELNUS KLIMATAS. TAI NUOSTABI 
LOKACIJA LEISTI SAU PAILSĖTI 

TIESIOGINE TA ŽODŽIO PRASME. 

KELIAUTOJO A. ANDRULEVIČIAUS 
PATARIMAI KELIAUJANTIESIEMS 

Į TANZANIJĄ

• Ką verta pamatyti: didžiausią įspūdį 
paliko gamta ir įspūdinga gyvūnija. 
Zanzibare – nuostabūs paplūdimiai. 

• Ko verta paragauti: vaisiai, 
nesvarbu, natūralūs ar sulčių pavidalu. 

Svarbiausia, kad viskas šviežia. 
• Ko verta vengti: Zanzibare 

venkite nusišalinti nuo savo grupės, 
ypač lankydamiesi vietiniuose turguose, 

kur dėl įvairaus žmonių kontingento 
nėra itin saugu. 

• Ką par(si)vežti lauktuvių: dirbinių 
iš medžio, įprasminančių gyvūniją, 

išdrožtų kaukių, tinkančių interjerui. 
O geriausia parsivežti neišdildomų 

įspūdžių – tai yra didžiausia vertybė! �
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GGrenlandija – Danijai priklausanti di-
džiausia pasaulio sala tarp Atlanto 
ir Arkties vandenynų. Ledynai salo-
je suformavo raižytą krantą su daugy-
be fi ordų ir pakrantės salų. Vasarą ten 
temperatūra svyruoja apie nulį, žiemą –
apie 60 laipsnių šalčio. Štai toks ir pa-
sirinkimas: arba iškeisti mūsų trumpą 

vasarą į šaltį, arba žiemą – į labai didelį šaltį.
„Žinojome, kad praktiškai visa įranga, kurią turime, nela-
bai tinkama. Tai yra didžiausias skirtumas ruošiantis vyk-
ti, tarkime, į Islandĳ ą ir Grenlandĳ ą. Pagrindas buvo tas, 
kad išsistudĳ avę metinę temperatūrą turėjome prognozę, 
kuri nelabai pasitvirtino. Buvo tikėtasi keturių laipsnių 
šalčio naktį ir dešimties šilumos dieną. Ką tai reiškia? Tai, 
kad mūsų miegmaišiai ir kilimėliai netinka. 
Iš anksto pradėjome rūpintis ir studĳ uoti įrangą, galiau-
siai, visi turėjome susipirkti praktiškai viską iš naujo, kad 
tiktų žiemos sąlygoms. Nuvykome ir supratome, kad ap-
sirikome – naktį temperatūra nukrisdavo iki nulio, o die-
ną pakildavo net iki 17 laipsnių šilumos. Be abejo, visi tie 
miegmaišiai mums nepakenkė, nes su vasariniais vis vien 

Pasaulis taip sutvertas, kad vienam poilsis – gulėjimas ant gultų prie jūros, antram – naujų objektų ar subjektų 
važiuojant automobiliu (ar autobusu) tyrinėjimas, dar kitam – tiesiog vaikščiojimas. O taip vaikštant, būna, 

kyla minčių aplankyti Grenlandiją. Ir ne šiaip sau aplankyti, o įprasminti buvimą vaikštant joje.

PARENGĖ – Aurimas Budraitis
Herojaus nuotraukos – iš asmeninio albumo

atgal į gamtą

Iš vasaros į 
žiemą: pėsčiomis

Iš vasaros į 
žiemą: pėsčiomis
PO GRENLANDIJĄ
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PER VISĄ GRENLANDIJĄ YRA VOS 
150 KILOMETRŲ KELIŲ, TEN PAŽYMĖTO 

KELIO ŽYGEIVIAMS KAIP IR NĖRA. KITA 
VERTUS, JIS PADARYTAS ŽVĖRIŲ TAKO 

PAGRINDU. ŽMONĖS EIDAMI DARO IŠ AKMENŲ 
PIRAMIDES, KAD PADĖTŲ VIENAS KITAM 

IR MATYTŲ, KUR TAS KELIAS TĘSIASI. 

būtų buvę per šalta. Dar vienas dalykas, kuris mus gelbė-
jo, – botai. Grenlandĳ oje – siaubingai daug balų, o mums 
pavyko įsigyti itin lengvus ir kompaktiškus guminius ba-
tus“, – pasakojo liepos mėnesį kilometrus pėsčiomis su 
draugų kompanĳ a mynęs EVALDAS KARALIUS. 

Ar didelė kompanĳ a pasirašė pasivaikščiojimui po Gren-
landĳ ą? Dar pažymėsiu, kad tada, kai keliavome, buvo pats 
sezono atidarymas ir tai nėra pats geriausias laikas keliauti. 
Dauguma ten keliauja rugpjūtį, nes tuomet uodų mažiau ir 
šiek tiek sausiau. Mūsų skrido penki. Visi esame iš „Camino 
Lituano“ (piligriminio Šv. Jokūbo kelio) žygeivių. Vieną kar-
tą bežygiuodami prakalbome apie kelionę į Grenlandĳ ą ir, 
galiausiai, nusprendėme, kad būtų visai smagu nukeliauti. 
Didelės kompanĳ os nenorėjome, paskelbėme apie savo kelio-
nę, bet tie, kurie norėjo keliauti, atkrisdavo dėl nemažos bi-
lietų kainos. Bilietus turėjome septyniese, tačiau... vienam 
kolegai, kuris planavo vykti, prieš pat išvykimą nustatė stre-
sinį kaulo lūžį, kitas kolega, kuris norėjo imti sūnų, persigal-
vojo. Mes visi buvome už tai, kad per didelė rizika imti vaiką 
kartu į tokią kelionę. Taip ir likome penkiese – trys vyrai ir 
dvi moterys, kurie išskrido į Grenlandĳ ą. 

Papasakokite, kaip vyksta tokio žygio planavimas? Maž-
daug pusmetį domėjomės, kaip vyksta tokie žygiai. Žinojo-
me, kad tas kelias nėra sužymėtas ir jis, apskritai, kaip žvė-
rių kelias. Ši vieta buvo beveik vienintelė Grenlandĳ oje, kur 
iš vieno miesto galėjai nueiti į kitą. 
Per visą Grenlandĳ ą yra vos 150 kilometrų kelių, ten pažy-
mėto kelio žygeiviams kaip ir nėra. Kita vertus, jis padary-
tas žvėrių tako pagrindu. Žmonės eidami daro iš akmenų pi-
ramides, kad padėtų vienas kitam ir matytų, kur tas kelias 
tęsiasi. Eidamas matai kažkur sudėtą akmenų krūvą, pagal 
kurią ir orientuojiesi. Dar matosi daug elnių ragų – tai dar 
vienas kelio sužymėjimo būdas. 
Žemėlapis kaip ir egzistuoja, bet kadangi neturi interneto, 
kažko sudėtingiau nepasižiūrėsi. Mes įsigĳ ome GPS įrengi-
nį, į kurį gali įsikelti žemėlapius ir per palydovą išsiųsti S.O.S 
žinutę, jeigu prireiktų. 

atgal į gamtą
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Kiek nuėjote ir ką pamatėte? Nuėjome 160 kilometrų, ta-
čiau, priklausomai nuo kelio reljefo, kai kur atstumas skai-
čiuojamas ne kilometrais, o valandomis. Iš pradžių atrodė, 
kad tai yra gana nedideli atstumai, planavome per dieną 
nueiti 17–20 kilometrų, bet.. tuos 17 kilometrų kartais rei-
kėjo eiti 12 valandų dėl reljefo, pelkėtų vietovių. 
Grenlandĳ oje samanų minkštumas toks, kad pojūtis – tar-
si eitum per batutą. Tad ėjimas pasunkėja, visą kelią būna 
arba pelkės, arba samanos, arba kalnai. Atstumas lyg ir ne-
didelis nueitas, bet fi zinių jėgų atimta tikrai nemažai. Iki 
Monblano galvojau, kad Grenlandĳ os žygis buvo vienas iš 
sunkiausių, nepaisant to, kad jis trumpas pagal laiką ir 
atstumą, bet Monblanas buvo dar sunkesnis. 

Kai tampa sunku, nepagalvojate, kokį velnią ten veikiate? 
Šiaip neklausiu, bet tuose ilgų atstumų žygiuose būna mo-
mentas, kai apie tai pagalvoji. Bet iš patirties žinau, kad rei-
kia kelių dienų ir įvyksta lūžis, tada vėl eini lyg ant sparnų. 
Dažniausiai tokių minčių kyla dėl nuovargio, bet pasiekęs 
galutinį tašką galvoji, kad galėtum eiti tą visą kelią atgal. 

Ką pamatėte per šią kelionę? Gamta Grenlandĳ oje yra ki-
tokia. Egzotika jau vien tai, kad esi atsiskyręs nuo civili-
zuoto pasaulio, per visą tą laiką nieko nesutiksi ir gali pasi-
tikėti tik pats savimi. O šiaip iš gyvūnĳ os matėme avĳ aučių 
bandų, briedžių, zuikių, lapių, kurapkų. 

Didžiausią įspūdį padarė tai, kas vyko po žygio. Ten, kur žy-
giavome, viskas jau atitirpę, žiemos nematyti. Tačiau dar 
beveik parą plaukėme su laivu į aukštutinę Grenlandĳ ą, 
kur aplink ledynai. Aplankėme ledkalnius, buvome Gren-
landĳ os kepurėje. Įspūdinga.

Lietuvoje vasaros ne tiek ir daug, tačiau ir ją iškeitėte į žie-
mą. Kodėl? Žmona sakė, kad daugiau vasaros į žiemą nekei-
sime, reikia taupyti geras dienas. Bet į šitą šalį žiemą keliau-
ti būtų visai kita egzotika, nes tada oro sąlygos būna labai 
atšiaurios. 60 laipsnių šaltis... Aišku, gal ir įdomu (šypsosi).

Kuo ši kelionė labiausiai skiriasi nuo ankstesnių jūsų ke-
lionių ir konkrečiai ėjimų? Pirmiausia tuo, kad ten nebu-
vome, neįsivaizdavome, kaip ten viskas atrodo. O viskas at-
rodė labai mistiškai, labai toli, didelė nežinomybė. Norėjosi 
pamatyti, išbandyti. Kai nueini daug kilometrų, imi ieško-
ti ko nors įdomesnio, ekstremalesnio. Mane, nuėjusį penkis 
Santjago de Kompostelos kelius, nustebinti nėra lengva, to-
dėl ieškai to, ko nesi patyręs. 

GRENLANDIJOJE SAMANŲ 
MINKŠTUMAS TOKS, KAD POJŪTIS – 

TARSI EITUM PER BATUTĄ. TAD ĖJIMAS 
PASUNKĖJA, VISĄ KELIĄ BŪNA ARBA 

PELKĖS, ARBA SAMANOS, ARBA KALNAI. 

EVALDO KARALIAUS PATARIMAI 
KELIAUJANTIESIEMS Į GRENLANDIJĄ

• Ką verta pamatyti: ledynų įspūdis yra nepakeičiamas.
• Ko verta paragauti: ragavome ir banginio, 

ir avijaučio kepsnį, avijautis pasirodė skanesnis. 
• Svarbu pasirūpinti: GPS įrenginiu (nes interneto nėra), 

botais, termorūbais ir šiltais miegmaišiais. 
• Ko vengti: sunkiai išvengsite, bet labiausiai 

trukdė uodai. Labai daug uodų.
• Ką parsivežti lauktuvių: išdrožtą kaulo, rago suvenyrą. �

PAMATYKITE GRENLANDIJĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

Gamta Grenlandijoje yra kitokia. Egzotika jau vien tai, kad esi atsiskyręs nuo civilizuoto pasaulio, per visą tą laiką nieko nesutiksi ir gali 
pasitikėti tik pats savimi. 
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NE DARBAS, O 
GYVENIMO BŪDAS: 

„Novaturo“ atstovų užsienyje 
gyvenimo užkulisiai

Jie visada pasitinka ir išlydi keliautojus su šypsena, palydi į viešbučius ir į pačias įdomiausias ekskursijas ar bet 
kuriuo paros metu gelbsti netikėčiausiose situacijose, kai atostogaujame užsienio šalyse. Nors dažnam atrodo, 

kad atstovų užsienyje darbas – tai nesibaigiančios atostogos šiltuose kraštuose, Baltijos šalių turizmo rinkos 
lyderio „Novaturas“ atstovai atskleidžia šio darbo užkulisius ir pasakoja, kokių savybių reikia, kad darbas, 

neskaičiuojant valandų, taptų vienu didžiausių gyvenimo nuotykių.

pažintinės kelionės

SVAJONIŲ DARBO UŽKULISIAI

Nors kelionių atstove Vilma Plepytė „Novature“ dirba dar 
tik metus, jau spėjo susipažinti su šio darbo užkulisiais. 
Pirmoji ir kol kas vienintelė jos kryptis – Turkĳ a, kurią jau 
pavyko prisĳ aukinti.
„Šį kartą Turkĳ ą pamačiau visai kitomis akimis, ji mane 
maloniai nustebino, džiaugiuosi, kad patekau į nuostabią 
kompanĳ ą. Dirbant atstovu užsienyje reikia turėti gyveni-
miškos patirties ir žinių, kaip gyventi vienam, išlikti, nes 
darbas sudėtingas, reikalaujantis daug darbo valandų, ta-
čiau, kai turi puikią komandą, jautiesi kaip šeima.“
O nuo 2001 m. atstovu užsienyje dirbantis latvis Andris 
Berzinis sako, kad neturėjo išankstinių nusistatymų, koks 
tai bus darbas. „Atstovu užsienyje tapau visai atsitiktinai, 

visada norėjau ir mėgau keliauti, o Rygoje kaip tik buvo ati-
darytas „Novaturas“. Jie ieškojo darbuotojų. Nusiunčiau 
savo gyvenimo aprašymą ir po kelių savaičių jau skridau į 
Turkĳ ą“, – pasakoja pašnekovas.
„Prieš įsidarbindama „Novature“ jau buvau šiek tiek pake-
liavusi ir būtent su šiuo kelionių organizatoriumi, – juokia-
si Vita Kazlaučiūnaitė, kurią dirbti atstove užsienyje pa-
stūmėjo tėtis. – Žinau, kad daug kas įsivaizduoja šį darbą 
kaip atostogas, kai tiesiog būni užsienio šalyje ir už tai dar 
moka pinigus, tačiau neturėjau tokios vizĳ os. Nuo šešerių 
metų sportavau, todėl buvau užgrūdinta sporto, pripratusi 
prie įtemptos rutinos, o tai pasitarnavo ir darbe. Visada ra-
miai priimu, kai kas nors paskambina naktį ar reikia keltis 
anksti ir važiuoti į oro uostą pasiimti keleivių.“

Andris Berzinis: „Esu tas žmogus, kuris negali ilgai išbūti vienoje vietoje. Kartais namuose, Latvijoje, per metus būnu vos kelias dienas, 
o kartais – kelias savaites. Per savo atostogas taip pat mėgstu keliauti.“
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pažintinės kelionės

Kelionių atstove užsienyje dar 2004 m. pradėjusi dirbti Vita 
sako, kad pirmiausia svarbu, jog žmogus, kuris renkasi at-
stovo darbą, suprastų, kad tai yra ne darbas, o gyvenimo 
būdas. „Turizme nėra darbo valandų ir mes jų neskaičiuo-
jame. Negali pasakyti, kad mano darbo valandos baigėsi ir 
prašau man neskambinti, juk būna visokių atvejų. Kartais 
turi būti mama, tėtis ir psichologas bei draugas kartu. Esi 
ten, kur galbūt atvykę žmonės nė nekalba užsienio kalba, o 
tu turi jiems padėti įvairiose gyvenimo situacĳ ose.“
 
NEGALI GYVENTI BE KELIONIŲ

Nors iš pirmo žvilgsnio visi pašnekovai atrodo skirtingi, 
juos visus vienĳ a didelė aistra kelionėms. 
„Esu tas žmogus, kuris negali ilgai išbūti vienoje vietoje. Kar-
tais namuose, Latvĳ oje, per metus būnu vos kelias dienas, o 
kartais – kelias savaites. Per savo atostogas taip pat mėgstu ke-
liauti. Žinoma, priklauso nuo to, kiek laisvų dienų turiu, jei tik 
turiu daugiau laiko, tada būtinai keliauju“, – sako A. Berzinis.
Jam antrina ir kolegė V. Kazlaučiūnaitė: „Pandemĳ a pri-
vertė daugiau laiko praleisti gimtinėje, tačiau iki tol neįsi-
vaizduodavau, kaip atostogas galima leisti Lietuvoje, mano 
darbas būdavo užsienyje ir atostogos taip pat užsienyje. 
Jeigu keliauju viena, nusiperku bilietą į vieną pusę, kruopš-
čiai pasidarau namų darbus – susidėlioju, ką būtinai noriu 
pamatyti. Keliaudama labai mėgstu pabendrauti su vieti-
niais, gauti jų patarimų, – pasakoja Vita ir priduria, kad 
kartais kitiems jos kelionių kryptis atrodo gąsdinančiai. – 

Užkopiau į Kilimandžarą, nuskridau į Meksiką ir ten kelia-
vau autostopu po visą šalį, o mano draugams tai atrodė be-
protiška idėja, tačiau esu priklausoma nuo adrenalino.“
Šiuo metu Turkĳ oje dirbančią V. Plepytę aistrą kelionėms 
įdiegė tėvai. „Mano tėvai yra aistringi keliautojai, todėl jau 
nuo vaikystės dažnai keliaujame visi kartu. Nors esame la-
bai skirtingi, kelionių metu vienas prie kito prisideriname: 
pailsime ir daug pamatome. Būna nuostabios atostogos ir 
labai geri prisiminimai, – prisipažįsta Vilma, visus savo pi-
nigus taupanti kelionėms. – Man visada reikia keliauti, to-
dėl šis darbas yra lyg gyvybės eliksyras, neleidžia pasenti, 
čia visada esi veiksme.“
 
SVAJONIŲ KRYPTIS

V. Kazlaučiūnaitė sako, kad per ilgus darbo ir keliavimo 
metus pavyko atrasti ir mėgstamiausią kryptį.
„Tai – Sicilĳ a, kur dabar ir dirbu. Pirmą kartą nuvykusi į Sici-
lĳ ą pagalvojau, kad čia yra ta vieta, kur norėčiau gyventi. Nors 
dabar jau žinau, kad noriu gyventi Lietuvoje, šis jausmas atėjo 
tik po penkiolikos metų, nes pasikeitė prioritetai ir namų su-
vokimas, Lietuvoje jaučiuosi sava, čia visada laukia tėvai, ta-
čiau vis tiek labai gera sugrįžti į Sicilĳ ą, kur turiu draugų ir 
mėgstamų vietų. Net ir po penkerių metų čia sugrįžus žmo-
nės prisimena mane, pašaukia vardu, apsikabina. Ši sala turi 
savitą aurą, kurią linkiu atrasti kiekvienam keliautojui.“
O Andris pastebi, kad net tada, jei dirbi toje kryptyje, kuri 
nėra tavo mėgstamiausia, per tą laiką spėji ją prisĳ aukinti, 
nes tuo metu tai tampa tavo namais. „Tačiau mane visuo-
met traukia tolimi kraštai, kur skirtinga kultūra ir žmo-
nės. Jau esu išmaišęs visą Europą, todėl mieliau renkuosi 
tolimas kryptis, pavyzdžiui, Australĳ ą, Japonĳ ą, Tailandą, 
Vietnamą. Tokios kelionės leidžia į save sugerti dar daugiau 
įspūdžių ir patirties“, – pasakoja Andris.
 
GYVENIMO KITOJE ŠALYJE KASDIENYBĖ

Nors atstovų užsienyje darbo laikas labai įtemptas ir kai 
kuriose keliautojų lankomiausiose kryptyse per dieną su-
laukiama net 2 ar 3 skrydžių, Vita sako, kad laisvo laiko pa-
simėgauti gyvenimu galima atrasti. 
„Kai turiu laisvą dieną ar pusdienį, mėgstu susiplanuoti, ką 
veiksiu. Susirandu sau mėgstamą veiklą, kurių yra daug: 
esu nardymo instruktorė, mėgstu laipioti uolomis, važinė-
ti dviračiais ir slidinėti. Man patinka vesti ekskursĳ as, ku-
rių metu turiu galimybę pasigėrėti gamtos vaizdais.“
Andris pripažįsta, kad jam kiekviena darbo diena niekada ne-
būna vienoda. „Vieną dieną atsikeliu anksti ryte ir einu ruoš-
tis naujų keliautojų atvykimui, kitą dieną vykstu į oro uostą, 
išlydžiu keliautojus ir pasitinku naujus, važiuoju į susitiki-
mus viešbučiuose ar vedu ekskursĳ as. Būna, kad per laisva-
dienį nesinori nieko daryti ar matyti žmonių, tačiau man ne-
patinka lindėti namuose, tad, jei tik turiu laisvą dieną, o lauke 
geras oras, stengiuosi išeiti pasivaikščioti, susitikti su kolego-
mis ar aplankyti paplūdimį“, – sako šiuo metu Kefalonĳ oje 
dirbantis A. Berzins ir pažymi, kad atstovo užsienyje darbas 
smarkiai skiriasi nuo darbo biure, čia kiekviena diena skir-
tinga, bet tai padeda išvengti monotonĳ os.
Jam antrina ir Vilma: „Keliautojai dažnai įsivaizduoja, kad 
turime daug laisvo laiko ir nuolat deginamės pliaže, tačiau 
tiesa yra tokia, kad tada, kai būna dideli karščiai, dažnai 
nė nesinori nosies iš namų iškišti, todėl iš vakaro nusiper-
kame maisto ir visą dieną būname namuose: gaminame, 
sėdime apsikabinusios kondicionierių, miegame, žiūrime 
TV ir nieko neveikiame. Būna nekalbadienių, po kurių la-
bai norisi į darbą, – pasakoja V. Plepytė ir priduria, kad at-
stovai užsienyje niekada nieko neteisia, nes savo darbe 
mato labai daug šalių, žmonių ir įvairių istorĳ ų. – Ir mes 
svečioje šalyje gyvename kaip paprasti žmonės: sergame, 
mylime, skiriamės, liūdime ir džiaugiamės.“�

Vita Kazlaučiūnaitė: „Užkopiau į Kilimandžarą, nuskridau į Meksiką 
ir ten keliavau autostopu po visą šalį, o mano draugams tai atrodė 
beprotiška idėja, tačiau esu priklausoma nuo adrenalino.“

Vilma Plepytė: „Man visada reikia keliauti, todėl šis darbas yra 
lyg gyvybės eliksyras, neleidžia pasenti, čia visada esi veiksme.“



Planuok vasaros
atostogas iš anksto
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Marakešo turgus, MarokasPiza, Italija

pažintinės kelionės

Kokio tipo 
keliautojas esi?

Kelionės – tai kiekvienam skirtinga patirtis. Vieni neįsivaizduoja kelionių be draugų kompanijos, kiti mėgsta 
keliauti vieni. Treti nuolat ieško nuotykių, ekstremalių iššūkių arba būdų pažinti naujas kultūras. Dar kitiems daug 
įdomiau aplankyti muziejus, meno ekspozicijas ar paskanauti egzotiško maisto. Yra keliautojų, kurie mėgsta 

susiplanuoti visą kelionę iki menkiausios smulkmenos, o yra ir tokių, kurie apie nakvynės vietą pradeda galvoti tik 
svečioje šalyje išlipę iš lėktuvo. Jei žinote, koks keliautojas esate, bėdų susirandant kelionių bičiulį ar renkantis 

kelionių kryptį nebus. Kitu atveju gali laukti ir nemalonių netikėtumų. Tad sužinokite, koks keliautojas esate!

Majų šventovės, Meksika

Kultūros gurmanas
Pasaulis pilnas nuostabių, nepažintų kultūrų, kurias kultūros gurma-
nai nori ištyrinėti. Muziejai, meno galerijos ir istorinės vietos – tai tik 
ledkalnio viršūnė. Šie keliautojai siekia suprasti ir visapusiškai įsisa-
vinti kultūrą. Jie linkę iš anksto skirti nemažai laiko tam, kad perskai-
tytų kuo daugiau informacijos apie šalį, į kurią ketina vykti, sužinotų 
jos kultūrines subtilybes ir istorijos vingius. 
Kultūros gurmano kryptys: Italijos miestų Romos, Florencijos, Pi-
zos, Venecijos istorinės vietos, muziejai; Egipto piramidės; Meksikos 
majų šventovės ir Jukatano valstija; viena iš senųjų Japonijos sosti-
nių – Kiotas; neatsiejamas nuo kultūros Maroko turgus.
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Šokoladinė Belgijoje

Vakarėlių 
medžiotojas / 
klubinėtojas
Šie žmonės keliauja pramogauti, šėlti ir ieškoti 
geriausių vakarėlių. Jų planai sukasi apie aktyvų 
naktinį gyvenimą, o lankytinų vietų sąrašuose: 
barai, klubai, festivaliai. Šie keliautojai moka 
surasti tobulą vakarėlio vietą, mėgsta šokti iki 
paryčių ir mėgaujasi klaidžiojimu naktinėmis 
miestų gatvėmis. 
Klubinėtojo TOP 5: „Hï Ibiza“ – Ibisos saloje (Is-
panija), „Echostage“ – Vašingtone (JAV), „Green 
Valley“ – Kamboriu (Brazilija), „Printworks“ – 
Londone (Jungtinė Karalystė) ir „Bootshaus“ 
Kelne (Vokietija). 

pažintinės kelionės
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Gastrokeliautojas
Tokio tipo keliautojai keliauja po pasaulį ieškodami skanaus maisto. Jie 
tyrinėja skirtingas kultūras per vietinę virtuvę. Šių keliautojų žemėla-
piuose sužymėti restoranai, kavinės ir vietinės užkandinės. Jie nesibodi 
ir gatvės maisto ar egzotinių patiekalų, pagamintų iš vietinių, dar geriau 
nepažįstamų ingredientų. 
Maisto gurmanai ragauja: chinkalius, chačepurius, charčio sriubą Sa-
kartvele; kaip gaminti rizotą mokosi iš profesionalių šefų Italijos Toska-
nos regiono kalnuose; tikro šokolado skoniais mėgaujasi Belgijoje; aštrių 
pojūčių ieško tradicinėse Armėnijos (kofta, dolma, šašlykai) ar Meksikos 
(chilaquiles troškinys, enčilados, žaliųjų citrinų sriuba) virtuvėse. 

Meksikietiška virtuvė

Kartvelų virtuvė

„Green Valley“ naktinis klubas Kamboriu, Brazilija

„Hï Ibiza“ – Ibisos saloje, Ispanija 

„Printworks“ – Londone, JK
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Prabangos ieškotojas
Šiems keliautojams reikia komforto ir prabangos. Jie renkasi sko-
ningus ar vintažinius, „boutique“ stiliaus viešbučius, geriausiai 
įvertintus restoranus, barus. Taip pat jiems patinka VIP statusas: 
patogesnės vietos orlaiviuose, privačios kajutės ar prabangūs 
automobiliai su asmeniniais vairuotojais. Dažnai šių keliautojų 
interesai juos nuveda ir į aukštos klasės prekybos centrus, ope-
ros ar baleto teatrus.
Prabangių kelionių kryptys: balto smėlio paplūdimiai Maldy-
vuose ir Seišeliuose; butiko stiliaus egzotiniai viešbučiai Mauri-
cijuje; prabanga alsuojantis Dubajus.

pažintinės kelionės

Piligrimas
Šie keliautojai eina piligrimystės keliais arba lanko šventąsias vietas, 
religines šventoves. Žodis „piligrimas“ gal ir skamba egzotiškai, tačiau 
kone pusė viso pasaulio kelionių – piligriminės. Dauguma piligrimų 
nėra europiečiai. Tai musulmonai, keliaujantys į Meką, indai – į „Kumbh 
Mela“ šventę ir pan. Šventės, į kurias masiškai keliauja piligrimai, yra ir 
kultūros gurmanų akiratyje, nes tai išties įspūdingi kultūriniai rengi-
niai, kupini neįprastų tradicijų, vaizdų, kvapų, apdarų ir ritualų. 
Piligriminės kelionės: Šv. Jokūbo kelias (Camino de Santiago), Adomo 
kalnas Šri Lankoje, Kailašo kalnas Tibete, Šv. Magno kelias Škotijoje, 
Abraomo kelias, jungiantis Vidurio Rytų valstybes.

Šv. Jokūbo kelias (Camino de Santiago)

Dubajus, JAE

P b i šk t j

Maldyvai

Ekstremalių nuotykių ieškotojas
Adrenalino mėgėjai ir drąsuoliai – nuotykių ieškotojai kopia į kalnus, 
šokinėja nuo uolų, nardo su rykliais, plaukia srauniomis upėmis. Jie 
trokšta įspūdžių ir mėgsta išbandyti naujas veiklas. Viena aišku, kad 
jų nerasite besiilsinčių paplūdimyje ar nuodugniai tyrinėjančių arti-
miausią muziejų. 
Ekstremalių nuotykių mėgėjai išbando: nusileidimo lynu (zipline) tra-
sas Tailando džiunglėse (Čiang Majus, Bankokas, Pataja, Pangano sala); 
laipiojimą uolomis Ispanijos Torre de Cerredo kalnuose; nardymą su ry-
kliais Australijos pakrantėse; ekstremalų plaukimą sraunia Mendosos 
upe Argentinoje. 

Nardymas su rykliais Australijos pakrantėse

Zipline trasos Tailando džiunglėse 
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Turistas
Dauguma žmonių yra turistai – keliautojai, kurie mieliausiai renkasi gerai ži-
nomas turistines vietas ir veiklas. Jie mielai keliauja su turistų grupe ir gidu. 
Dažniausiai turistai renkasi lankyti šalį įprastu atostogų sezonu, tuomet, kai 
joje geriausias oras, atidaryta daugiausia lankytinų vietų. Turistai mėgsta eiti į 
ekskursijas arba vadovaujasi kelionių knygose pateikiamais maršrutais.
Turistams labiausiai patinka: didžiosios Europos sostinės, upiniai ir jūriniai 
kruizai, aplankant kelias valstybes per vienas atostogas.

Solo klajoklis
Šie keliautojai – vienišiai. Jų kelio-
nės gali būti suplanuotos iki smulk-
menų arba žaviai neapibrėžtos, bet 
tai nesvarbu, nes jie niekam neatsi-
skaito ir prie nieko nesiderina. Solo 
klajoklis trokšta nepriklausomybės 
ir kiekvienose atostogose siekia 
atrasti naujų gelmių, galbūt naują 
patį save. Tokie keliautojai mėgsta 
tyrinėti tas miesto vietas, kurios 
dažnai lieka nepastebėtos turistų 
ir minių. 
Solo keliautojui patiks: žygiai 
levadomis Madeiros saloje (Por-
tugalija); automobiliu apvažiuoja-
mos Graikijos salos; jaukūs Italijos 
miesteliai; puikiai suplanuota ir 
tiksli Skandinavijos šalių viešojo 
transporto infrastruktūra (Švedija, 
Norvegija, Danija). �

Poilsiautojas
Nesvarbu, ar šie keliautojai ilsisi paplūdimyje, prie baseino, ar vešliame 
parke, jiems patinka tiesiog atsipalaiduoti ir pabėgti nuo kasdienio šur-
mulio. Miegojimas, kokteilių gurkšnojimas, geros knygos skaitymas ir 
neskubios vakarienės yra tai, ką jie vadina tobulomis atostogomis. 
Poilsiautojo kryptys: Turkija, Graikija, Egiptas, Ispanija ir jos salos, Ka-
ribai, Azijos salos.

l

pažintinės kelionės

Kruizas Juodkalnijoje

Karibai

Kreta, Graikija
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pažintinės kelionės

Galbūt jau seniai svajojote aplankyti Izraelį, o gal ši mintis nė nebuvo kilusi 
jūsų galvoje. Pastaruoju atveju tikrai be reikalo apie tai nesusimąstote. 
Izraelis gali nustebinti ir unikalių patirčių kolekcionierių, ir kultūros gurmaną, 
ir kokybiško poilsio ištroškusią šeimą su vaikais. Ką veikti, čia ras bet 

kokio amžiaus turistai. Netikite? „West Express“ kelionių ekspertė 
LAURA ŠEPETIENĖ rekomenduoja 10 įkvepiančių patirčių, dėl kurių jūsų 

„būtinų aplankyti“ šalių sąrašas pasipildys nauja kryptimi – Izraeliu. 

Visi keliai veda į... 
IZRAEL Į .
10 unikalių 
patirčių

Bangų mūša Roš Hanikros grotoje
Roš Hanikra – neįtikėtinas geologinis kūrinys tolimiausiame Izraelio 
šiaurės taške, Viduržemio jūros pakrantėje. Roš Hanikros grotos ir ur-
vai – tai tūkstančius metų trukusios jūros galios padariniai. Į danty-
tas uolas atsimušančios bangos suformavo įspūdingus urvus, kuriuos 
apžiūrėti įmanoma tik žemyn uolos pakraščiu nusileidus lynų keliu. 
Pasimėgavę galingos gamtos kūrinija, galėsite papietauti čia pat vei-
kiančiame restorane su raminančiu vaizdu į jūrą.

1
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Žvaigždžių stebėjimas Izraelio didžiajame 
kanjone – Ramono krateryje 
Ramono krateris – viena geriausių žvaigždžių stebėjimo vietų Izraely-
je (ir pasaulyje!). Kodėl? Nes čia mažiau yra daugiau: mažiau žmonių, 
mažiau automobilių ir gatvių šviestuvų, vadinasi, daugiau tamsos, 
daugiau žvaigždžių. Kartu dykumoje stebėti žvaigždes siūlo šios sri-
ties specialistai, kurie ne tik aprūpins reikiama įranga, bet ir papasakos 
įdomių faktų apie visatą, jos susikūrimą, senovės mitologiją ir slaptin-
gus žvaigždynus. Žvaigždžių stebėjimas vyksta įvairiose vietose šalia 
Ramono kraterio (jo viduje arba virš jo). Vietos yra saugios ir lengvai 
pasiekiamos. �

Ugningas „Midburn“ festivalis
„Midburn“ – tai tarsi garsiojo festivalio „Burning Man“ pusbrolis, tre-
čias pagal dydį tokio tipo renginys, savo mastais nusileidžiantis tik pa-
čiam „Burning Man“ ir „Africa Burns“. Festivalis trunka 5 dienas Nege-
ve. Įprastai organizuojamas spalio mėnesį. 2016 m. renginys pritraukė 
net 8 000 dalyvių. Tai saviraiškos fiesta, kurioje nėra oficialių scenų ar 
renginių grafiko. Viskas, kas ten vyksta, – tai menas ir bendruomenės 
inicijuoti vakarėliai, kuriuos kuria, puošia ir atlieka patys dalyviai. Fes-
tivalis vadovaujasi 10 pagrindinių principų, tokių kaip dovanojimas, 
bendruomeniškos pastangos, atsakomybė, tvarumas.

Vakarinės 
Jeruzalės sienos 
tuneliai ir 
Zedekiah’o ola
Ilga ir nerami Jeruzalės 
miesto istorija mena laikus, 
kai miestas buvo griauna-
mas ir vėl atstatomas ant 
griuvėsių, tarp kurių išsi-
raizgė paslaptingi požemi-
niai tuneliai. Beveik 488 m 
ilgio tuneliai lankytojams 
suteikia galimybę grįžti į 
senuosius miesto klestėji-
mo laikus ir ištirti šio po-
žeminio pasaulio atkarpą. 
Tunelius XIX a. atrado britų 
archeologai, tačiau pirmie-
ji kasinėjimai Izraelio val-
džios leidimu pradėti vyk-
dyti tik 1967 m. 3
4

2



ATRASKITE KITOKĮ IZRAELĮ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.
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Aravos regionas ir autentiška 
nakvynė beduinų palapinėse
Izraelyje „dykuma“ nereiškia visiškos dykynės. Smėlėtas Aravos regionas 
kupinas įdomių ir netikėtų nuotykių. Čia galima aplankyti krokodilų fer-
mą, antilopių rančą ar mėgautis svetingų beduinų kompanija. Nakvynė 
atviroje dykumoje, iš ožkų vilnos pastatytoje beduinų palapinėje – kultū-
riškai neprilygstama patirtis. Beduinai – tai grupė klajoklių genčių, kilusių 
iš vietinių ir skaičiuojančių šimtus metų. Izraelio beduinai ir šiandien gy-
vena išlaikydami senąsias tradicijas, tačiau mielai atveria visuomenei savo 
širdį, namus, dalijasi papročiais, receptais ir gyvenimo būdu.

Dialogai tamsoje Izraelio vaikų muziejuje
Šis muziejus – tai nepaprasta patirčių kelionė. Norint į jį patekti, būtina 
išankstinė registracija į atskiras veiklas. Kiekviena veikla turi temą. Lan-
kytojai jose dalyvauja mažomis grupėmis vadovaujami profesionalių 
gidų. Čia galima išbandyti drugelių gyvybės ciklo edukaciją, pasiklysti 
magiškame emocijų miške ir, žinoma, patirti dialogus tamsoje – unikalią 
ekskursiją, kurios metu aklieji gidai lankytojus veda po tamsias, specia-
liai suprojektuotas erdves: gamtą, triukšmingą pėsčiųjų perėją, uostą, 
turgų, užeigą. Paroda siekiama paskatinti lankytojus supažindinti su 
kiekviename žmoguje slypinčiu jusliniu pasauliu bei sukurti nešališką 
aklųjų ir reginčių žmonių susitikimą.
www.childrensmuseum.org.il/eng

Pasiplaukiojimas Ramlos arkų baseine
Šiame senoviniame vandens rezervuare turistų lauks neįprasta patirtis: 
galimybė pasiplaukioti valtimi 1200 metų senumo požeminiais kanalais 
ir pasigrožėti masyviomis akmeninėmis arkomis. Arkų baseinas (dar va-
dinamas Šv. Elenos arba Ožkų baseinu) iš pradžių buvo pastatytas kaip 
požeminis rezervuaras, skirtas vandeniu aprūpinti Ramlos gyventojus. 
Plaukiodami baseinu viršuje išvysite liukus, pro kuriuos anuomet vieti-
niai kibirais semdavo vandenį, o patys akyliausi ant akmeninės sienos 
suras ir rezervuaro pastatymo datą.

Savanorystė Kibbutz Neot Semadar
Kibbutz Neot Semadar – unikali vieta, įsikūrusi pietinėje Izraelio dalyje, Ne-
gevo dykumoje, maždaug 60 km į šiaurę nuo Eilato. „Kibucą“ 1989 m. įkū-
rė grupė draugų, besidominčių savarankiškos bendruomenės, paremtos 
bendradarbiavimu ir kūrybiškumu, kūrimu. Ši bendruomenė vysto ekolo-
ginį ūkininkavimą, dykumų architektūrą, mokosi taupyti ir valyti vandenį, 
kuria meno centrą ir užsiima kitomis veiklomis, kuriančiomis pridėtinę 
vertę bendruomenei. Šiandien bendruomenėje yra apie 100 suaugusių 
narių (porų ir vienišų asmenų), 70 įvairaus amžiaus vaikų ir apie 50 įvairaus 
amžiaus savanorių. Minimalus savanorystės laikas kibuce – 3 mėnesiai.
www.neot-semadar.com
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Mistiškos Sodomos kalno druskų olos
Sodomos kalnas stūkso į vakarus nuo pietinio Negyvosios jūros ba-
seino. Tai nepaprastas geologinis reiškinys: be plonų dumblo ir mer-
gelio sluoksnių, daugiausia kalnas sudarytas iš druskos. Būtent dėl to 
ant jo negali augti joks augalas, todėl kraštovaizdis primena mėnulį. 
Pasinėrę į kalno gilumas, atrasite kvapą gniaužiančius druskos urvus, 
papuoštus druskos stalaktitais ir stalagmitais. 

Unikalios Bet Guvrino uolos
Bet Guvrino (arba Bayt Jibrin) yra viena iš labiausiai stebinančių vietų 
Izraelyje. Tai požeminių urvų miestas. Beit Guvrin-Maresha nacionalinis 
parkas plyti netoli Kibbutz Guvrin prie Judėjos žemumos. Nacionalinis 
parkas apima archeologines senovės Romos miesto Maresha, I a. mies-
to Bit Guvrino, romėnų amfiteatro bei kryžiuočių tvirtovės liekanas, 
taip pat nesuskaičiuojamą daugybę kalkakmenio urvų, naudotų seno-
vės gyventojų poreikiams: sandėliavimo ir gyvulių laikymo patalpos, 
kapai. Pastarųjų nišos papuoštos freskomis, mitinių figūrų, gyvūnų ir 
augalų piešiniais. �

9
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pažintinės kelionės

Jei keliauti lėktuvu, autobusu, traukiniu, automobiliu 
jau tapo įprasta ir norisi naujų įspūdžių, pats metas 
išbandyti kruizines keliones. Žodis „kruizas“ reiškia 

„kelionė jūra“. Populiariausi kruizai paprastai trunka 
savaitę ar kiek ilgiau, o jų metu aplankomos net 
kelios šalys. Ir patikėkite, net jei vienoje ar kitoje 
šalyje lankėtės anksčiau, iš kajutės ar nuo laivo 

denio ji atrodys visiškai kitaip!

PARENGĖ – Aistė Jasinskaitė

Trokštantiesiems 
naujų įspūdžių – 

kruizinės kelionės 

MITAI IR STEREOTIPAI

Iš pirmo žvilgsnio kruizinis laivas – tai didelis prabangus 
viešbutis ant vandens, kurio svečiai dažniausiai renka-
si „Viskas įskaičiuota“ paketą. Laura Naureckė, produkto 
vystymo ekspertė, tinklaraštininkė @sodolaboratorĳ a, šį-
met kartu su vyru pirmą kartą išbandė kitokį kelionės for-
matą ir leidosi į poilsinę-pažintinę kelionę kruiziniu laivu. 
Ji prisipažįsta, kad anksčiau kruizas atrodė senjorų rojus – 
tai labai gajus mitas – ir ji gana skeptiškai žiūrėjo į tokį ke-
liavimo būdą. 

Pora plaukė kruiziniu laivu MSC Bellissima po Jungtinius 
Arabų Emyratus (JAE) ir Katarą su skrydžiu iš Vilniaus. 
Kruizas truko 8 dienas. Pasak Lauros, gyvenimas ant van-
dens – unikali patirtis, o kruizinis laivas toli gražu nepri-
mena nuobodaus viešbučio, kuriame viskas sukasi tuo pa-
čiu ritmu. Laive pramogų ras nuo jauniausio iki vyriausio: 
SPA, fi tneso klubas, teatras, kazino, vandens parkas, ne-
suskaičiuojamas skaičius įvairių šalių restoranų, parduo-
tuvių, vaikų klubas, bent trys baseinai. „Mus ypač nuste-
bino aptarnavimo kokybė: tokio dėmesio ir individualaus 
aptarnavimo neteko patirti nė viename 5 žvaigždučių vieš-
butyje. Įsivaizduokite: personalas ryte su jumis pasisveiki-
na vardu“, – įspūdžiais dalĳ asi Laura. 
Dar vienas gajus mitas – jūros liga. Pasak Lauros, prieš ke-
lionę tikrai buvo neramu, todėl į lagaminą neabejotinai įsi-
metė ir vaistų nuo jūros ligos. Tiesa, jų neprireikė: laivas 
toks didelis ir stabilus, kad jame būdamas tik retkarčiais 
gali pajusti siūbavimą, ir tai tik tada, jei labai didelis ban-
gavimas. 

NETIKĖTI ATRADIMAI 

Paprastai kruizinis laivas plaukia naktį ir ankstų kitos 
dienos rytą pasiekia kitą uostą. Keleiviai su nekantru-
mu laukia tos akimirkos, kai ryte praskleis kajutės lan-
go užuolaidas ir pamatys naują vaizdą. Kol laivas stovi 

GYVENIMAS ANT VANDENS – 
UNIKALI PATIRTIS, O KRUIZINIS 

LAIVAS TOLI GRAŽU NEPRIMENA 
NUOBODAUS VIEŠBUČIO, KURIAME 
VISKAS SUKASI TUO PAČIU RITMU. 



uoste, jo keleiviai, priklausomai nuo norų ir pageidavi-
mų, gali rinktis įvairias ekskursijas (vieną ar kelias, ak-
tyvias ar mažiau aktyvias), pramogas ir kt. „Pirmiausia 
norėjome pailsėti, tad su kaupu mėgavomės kruizinio 
laivo teikiamomis pramogomis be didesnių papildomų 
kelionių. Sėdėti balkone, skaityti knygą, stebėti jūrą, nu-
eiti į baseiną, vakare žiūrėti aukšto lygio teatro pasiro-
dymus. Taip atrodo eilinė diena kruize“, – įspūdžiais da-
lijasi Laura.
Vilniečių porai labai įsiminė sustojimas Sir Bani Jaso sa-
loje JAE, kur privačiame paplūdimyje saule ir laivo įgu-
los surengtu pikniku mėgavosi tik kruizinio laivo gyven-
tojai. „Taip pat susižavėjome Dohu. Labai džiaugiamės, 
kad nusprendėme šį miestą apžiūrėti lydimi profesiona-
laus gido, šiai paslaugai tikrai neverta taupyti. Sužino-
jome tiek faktų, istorijos, kultūros niuansų, kad grįžę 
rimtai svarstėme galimybę pagyventi Dohe“, – pasakoja 

Laura ir atvirauja, kad Dohe, priešingai nei kituose tu-
ristų pamėgtuose arabiškuose miestuose, galima pajusti 
tikrą rytietišką žavesį. 
Kelionė paliko tiek daug puikių įspūdžių, kad šeima, au-
ginanti tris vaikus ir mėgstanti aktyviai keliauti, nea-
bejoja, jog kitas jų pasirinkimas taip pat bus kruizinė 
kelionė. „Jau dabar žvalgomės kito kruizo ir šįkart ke-
liausime su visomis savo atžalomis. Mūsų planuojama 
kryptis – Karibai“, – planais dalijasi Laura. �

MUS YPAČ NUSTEBINO 
APTARNAVIMO KOKYBĖ: TOKIO 
DĖMESIO IR INDIVIDUALAUS 

APTARNAVIMO NETEKO PATIRTI NĖ 
VIENAME 5 ŽVAIGŽDUČIŲ VIEŠBUTYJE. 
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MARŠRUTAS – PAGAL POMĖGIUS 
O kita keliautoja Reda artimiausiu metu jau planuoja leis-
tis į 9-ąjį savo kruizą. Pastarąjį kartą moteris šią vasarą 
keliavo kruiziniu laivu MSC Grandiosa po Norvegĳ os fj or-
dus, tarp anksčiau kruiziniais laivais aplankytų šalių – 
Karibai, Australĳ a, Naujoji Zelandĳ a ir daugelis kitų. 
„Gal dėl šviežių įspūdžių kruizą po Norvegijos fjordus 
šiuo metu galiu įvardyti kaip labiausiai patikusį. Nor-
vegija – tai pirmiausia gamta. Tie vaizdai, kai pabundi 
6 val. ryto, atitrauki kajutės užuolaidas ir prieš akis at-
siveria Geirangerio kriokliai, yra nenusakomi žodžiais ir 
net nuotraukose negali perteikti tos gamtos didybės“, – 
pasakoja Reda. 
Kruizas labai patrauklus tuo, kad tinka tiek norintie-
siems aktyvaus, tiek pasyvaus poilsio: gali išeiti iš laivo, 
pamatyti miestą, rinktis ekskursijas, tačiau tai nėra pri-
valoma. Jei esi pavargęs, nori ramybės, gali niekur neiti, 
o tiesiog sėdėti kajutės balkone ir... mėgautis vaizdu. Tie-
sa, Reda itin rekomenduoja kruizus tiems, kuriems atos-
togos nėra tik tingus poilsis gulint prie jūros, nes kelionė 
laivu suteikia labai daug galimybių pažinti įvairias ša-
lis ir miestus per trumpą laiką. Pavyzdžiui, per 8 dienų 
kruizą galima aplankyti net 3–4 šalis. Palyginimui: jei 
keliauji autobusu, taip pat gali daug ką pamatyti, tačiau 
iš laivo daugelis vaizdų atrodo kitaip, be to, tokia kelionė 
mažiau vargina: gyveni vienoje kajutėje, nereikia kiek-
vieną dieną krautis daiktų, miegoti vis kitame viešbuty-
je bei kt. 

YPATINGAS DĖMESYS KELEIVIAMS 

Daug žavesio kruizui, be abejo, suteikia ir pats kruizinis 
laivas. Pirmiausia jis stebina savo dydžiu, įrengimu – vie-
ni gražesni, kiti mažiau gražūs, modernumu, technolo-
gĳ omis, taip pat itin paslaugiu aptarnaujančiu persona-
lu (kruizo metu jūsų kajutę tvarko tas pats aptarnaujantis 
personalas – red. past.). 
Dažnai laivai – tarsi plaukiojantys meno kūriniai, nes 
skirtinguose aukštuose kabo skirtingų dailininkų pa-
veikslų, tai tarsi sufl eris keleiviams, kad lengviau rastų 
savo kajutę. Kiekvienas laivas pasižymi išskirtinumu, pa-
vyzdžiui, kai kur gali degintis saulėje, o paskui persiren-
gi ir eini pramogauti į laive įrengtą čiuožyklą. Tai tikrai 
įspūdinga!
Beje, kiekviename kruiziniame laive kas vakarą vyksta 
įvairūs meniniai pasirodymai, koncertai. Paprastai pro-
grama pritaikoma prie laivu plaukiančių keleivių: jei dau-
guma keleivių amerikiečiai – pramogos bus vienokios, jei 
europiečių – kitokios, todėl tai gali būti ir šou programa, 
ir aukšto lygio operos dainininkų pasirodymai. Keleiviai 
savo kajutėse randa specialius leidinius, kur, kada ir ko-
kios pramogos jų laukia. 

pažintinės kelionės

KRUIZO ABC – KĄ VERTA ŽINOTIKRUIZO ABC – KĄ VERTA ŽINOTI

• Apgyvendinimas: vakarais vaizdas būna tiesiog 
užburiantis, tad, jei galite, rinkitės kajutę su langu ir 

balkonu: tai suteikia labai daug žavesio kelionei! 
• Maitinimas: laive rekomenduojama išbandyti įvairius 

restoranus (neįskaičiuotus į kelionės kainą) – gurmaniškas 
ir aukštos kokybės maistas tikrai nustebins.

• Aprangos kodas: kruizo metu vyksta Gala vakarienės, 
teminiai vakarėliai, tad vyro lagamine turi būti 

smokingas ar kostiumas, moters – vakarinė 
suknelė (dar geriau – kelios) ir aukštakulniai.

• Belaidis internetas: kruiziniame laive nėra nemokamo 
interneto: arba įsigyji paketą laive, arba naudoji savo 

mobiliuosius duomenis (abiem atvejais nėra pigu).
• Nemokamas belaidis internetas: tai galima gauti 

kiekviename uoste (kitu metu telefoną ar kitą išmanųjį 
įrenginį be sąžinės graužimo laikykite stalčiuje ar seife).

• Ekskursijos: rekomenduojama jas pirkti laive. Nors tai 
kainuos kiek brangiau nei įsigyjant iš vietinių paslaugų 

teikėjų, pigiau nebūtinai bus „kokybiška“.
• Nepamirškite: laivas niekada nelaukia vėluojančiųjų 
(tai negalioja laive ekskursijas įsigijusiems keleiviams – 

jie gali būti ramūs, kad neliks už borto). �

RAŠYTOS IR NERAŠYTOS TAISYKLĖS 
Kaip pasirinkti kruizą, universalių taisyklių nėra, iš es-
mės tai lemia pomėgiai, gyvenimo būdas. Pavyzdžiui, 
jei mėgstate gamtą, idealiai tiks kruizas po jau minė-
tus Norvegijos fjordus, jei patinka miestai, architektūra, 
bažnyčios ir pan., atitinkamai rekomenduojama rink-
tis tai, ką norite pamatyti: Europos miestus, paslaptin-
gus arabų kraštus ir kt. Tiesa, nemažai patirties keliau-
jant kruiziniais laivais turinti Reda niekada nesirenka 
trumpų – paprastai iki 3 dienų – kruizų ir kitiems nere-
komenduoja, net jei anksčiau niekada neplaukėte krui-
ziniu laivu ir norite tiesiog išbandyti. 
Paprastai pirmoji kelionės diena skiriama organizaci-
niams reikalams: keleivių registracijai, įsikūrimui ir 
pan. Kol keleivis išsiaiškina, kur yra jo kajutė, kur jis 
valgys (keleiviams yra įskaičiuotas maitinimas ir kiekvie-
ną dieną jie valgo tame pačiame restorane prie jiems skir-
to stalo – red. past.), kokių laive yra pramogų, restoranų, 
praeina kelios dienos ir... kruizas baigiasi net nespėjus 
pasimėgauti visais jo malonumais. 
Dar vienas patarimas – išlipdami iš kruizinio laivo skir-
kite keletą minučių susipažinti su keleiviams siūlomais 
specialiais pasiūlymais, papildomomis nuolaidomis. 
Dažnai šiais pasiūlymais tikrai verta pasinaudoti ir... 
pradėti ruoštis naujam kruizui. 



Talinas

Helsinkis
Tartu

Stokholmas

Kapelskaras

Kerintys salyno atradimai
 
 

 

Sveiki  
atvykę!
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NEĮPRASTOS NAKVYNĖS 

GLAMPINGE IR KITOS ATRAKCIJOS

Vos už 15 kilometrų nuo Lietuvos sienos galite patekti į tik-
rą pasaką. Pavyzdžiui, pernakvoti hobitų iš „Žiedų valdo-
vo“ namelyje. Netinka? Tada galite rinktis nakvynę name-
lyje medyje ar kitas įdomias glampingo vietas – Tėrvetės 
gamtos parkas siūlo trĳ ų tipų nakvynę: žvejų nameliuose, 
nameliuose medžiuose ir net po žeme. 
Svečiams, pasirinkusiems poilsį požeminiuose nameliuo-
se ir nameliuose medžiuose, įėjimas į Tėrvetės gamtos par-
ką nemokamas. Tie, kurie mieliau renkasi aktyvesnį poilsį, 
pasiplaukiojimui po ežerą gali išsinuomoti valtį, irklentę ir 
užsiimti kita aktyvia veikla.
Kiek toliau – į šiaurės rytus nuo Rygos, Siguldos, Cėsių ir 
Valmieros apylinkėse, rasite nacionalinį Gaujos parką su 
jo kintančiu reljefu, šaltiniais, smiltainio uolomis, vaizdin-
gais kraštovaizdžiais ir išskirtiniais gamtos ir kultūros pa-
minklais.
Vienos dienos pasigrožėti seniausiu nacionaliniu parku 
Latvĳ oje tikrai nepakaks. Vertėtų pamatyti bent jau Turai-
dos muziejų ir draustinį, pasigrožėti puikiais Gaujos slėnio 
vaizdais nuo Turaidos bokšto, seniausią rekonstruotą lat-
galių gyvenvietę, Araišių ežero saloje, Gūtmanio ir Didžiojo 
Pragarėlio olas, taip pat nusileisti Siguldos keltu lynu, nu-
tiestu nuo Siguldos iki Krimuldos. 
Jei patinka nuotykiai, suteikiantys adrenalino, Gaujos na-
cionaliniame parke galima išmėginti, kaip veikia unika-
lūs atrakcionai. Siguldos pusėje yra vertikalusis vėjo tune-
lis „Aerodium“, leidžiantis laisvai sklęsti ore, Gaujos slėnio 
vaizdais geriausiai galima grožėtis plaukiant su baidare 
nuo Valmieros iki pat jūros, žiemą čia ras ką veikti ir sli-
džių, ir bobslėjaus mėgėjai.

KARALIŠKIEMS ATRADIMAMS

Jei norite karališkos kelionės, aplankykite Latvĳ os pilis ir 
dvarus su karališka nakvyne juose. Latvĳ oje galima na-
kvoti net keliose pilyse bei dvaruose. O kai kurie jų siūlo 
ne tik nakvynę, bet ir aktyvų poilsį, SPA procedūras.
Viena gražiausių Latvĳ os pilių yra Jaunmuokų pilis, ku-
rios architektūra yra tikras šedevras – jos struktūroje 
dera neogotika ir art nouveau stilius. Pilis puikiai pritai-
kyta lankytojų poreikiams, joje galima ne tik pernakvo-

Mes, lietuviai, per atostogas dažniausiai keliaujame į tolimas šalis. Kuo toliau, tuo geriau. Ir 
tik retas pagalvojame, kad iš tiesų nebūtina toli skristi, norint įdomiai praleisti laiką. Trumpas 

atostogas ar turiningą savaitgalį galima praleisti ir visai šalia Lietuvos. Mūsų kaimynai latviai 
siūlo įdomių patirčių. Parkai ar laukinis pajūris, nakvynė hobitų namelyje ar pilyje – visa tai rasime 
už šiaurinės Lietuvos sienos. Suprantama, labiausiai turistus traukia Latvijos sostinė Ryga. Taip, 
joje yra daug lankytinų vietų, ji yra nuostabi, bet žvilgtelkime, ką Latvija gali pasiūlyti be jos.

PARENGĖ – Aurimas Budraitis
NUOTRAUKOS – www.latvia.travel ir www.mammadaba.lv

KITOKS POILSIS 
LATVIJOJE – gerų įspūdžių 

už šiaurinės sienos

VOS UŽ 15 KILOMETRŲ NUO 
LIETUVOS SIENOS GALITE PATEKTI 

Į TIKRĄ PASAKĄ. PAVYZDŽIUI, 
PERNAKVOTI HOBITŲ IŠ „ŽIEDŲ 

VALDOVO“ NAMELYJE. 

Neįprastos nakvynės vietos Tėrvetės parke.

Namelis po žeme.
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ti prabangiuose kambariuose, bet ir atsipalaiduoti bei įsi-
krauti energĳ os. Jaunmuokų pilis yra tikra ramybės ir 
romantikos oazė. Čia lankytojams siūlomos edukacinės 
veiklos ir ekskursĳ os pilies muziejuje ir parke bei gardus 
maistas pilies restorane.
Netoli šios pilies yra dar viena magiška vieta – Šlokenbe-
kos dvaras, pastatytas 1484 m. Per savo ilgą gyvavimą jis 
išgyveno skirtingus laikotarpius ir skirtingus savinin-
kus, tačiau vis dėlto tai yra vienas iš nedaugelio įtvirtinto 
viduramžių dvaro pavyzdžių Baltĳ os šalyse ir vienintelis 
Latvĳ oje, išlikęs iki mūsų dienų. Šiuo metu dvaras atnau-
jintas ir jį galima apžiūrėti su gidu, paragauti dvaro gėry-
bių, paskanauti Kurše iš vaisių ir žiedų gaminamo vyno.
Diklių pilis garsėja įspūdinga istorĳ a. Pirmieji paliudĳ i-
mai apie pilį siekia XV a., tačiau dabartinis jos neobaro-
kinis pastatas buvo pastatytas 1896 m. Nakvoti galima 
karališkuose apartamentuose, o vakarieniauti – pilies 
restorane. Apdovanojimų pelniusiame restorane patie-
kiamos šiuolaikiškos interpretacĳ os su vietinėmis lat-
viškomis gėrybėmis – netoliese nokusiais moliūgais ir 
obuoliais, rūpestingų šeimininkų užaugintais triušiais ir 
pievų ėriukais, pilies tvenkinyje ar šalia esančiame ežere 
sugauta žuvimi. Kūną ir sielą galėsite pailsinti SPA kom-
plekse, kuriame yra keletas masažo kabinetų, pirtis ir ba-
seinas.
Malpilio dvaras siūlo viską, ko galėtų norėti šiuolaikiš-
kas karališko poilsio mėgėjas. Dvare įrengtas aukščiau-
sios klasės dizaino viešbutis ir vienas geriausių restoranų 
Latvĳ oje. Veiklos dvare suras kiekvienas, vertinantis ra-

mybę ir tylą. Apsistojus dvare galima pasivaikščioti par-
ke, pasivažinėti dviračiu, pasimėgauti masažu, dalyvauti 
ekskursĳ oje ar paplaukioti valtimi dvaro tvenkinyje.
Ieškantiesiems tylos, ramybės ir harmonijos patiks ir 
neogotikinė Garsenės pilis. Juolab kad nakvynės kainos 
joje yra labai demokratiškos.
1751 m. statytas Liepupės dvaras yra vienas geriausiai išli-
kusių barokinių dvarų Vidžemėje. Bet jame tinka ne vien 
grožėtis pastato architektūra. Tai vieta, kurioje verta pa-
skaityti knygą hamake, pasistiprinti dvaro restorane, pa-
simėgauti SPA procedūromis.
Jei unikalumas vilioja labiau nei prabanga, geriausia vie-
ta atsipalaiduoti ar pernakvoti bus kūrybos rezidencĳ a, 
arba Abgunstės dvaras. Jo kultūrinis sluoksnis juntamas 
kas žingsnį – struktūrose, atidengtose sienose ir senovi-
niuose balduose. Abgunstės dvaras yra daugiau nei na-
kvynės vieta – čia rengiami meno simpoziumai, kūrybi-
nės stovyklos ir tiesiog švenčiamas gyvenimas.
Blankenfeldės dvaras yra valstybinės reikšmės kultūros 
paminklas, turintis šimtmečius siekiančią istorĳ ą, kuria-
me praeitis susitinka su dabartimi ir išgyvena atgimimą. 
Rekonstruotose arklidėse įrengti viešbučio numeriai. Juo-
se galima ramiai pailsėti, o ryte skaniai papusryčiauti.
Pieno dvare Berghofe galėsite apsilankyti pieno muzieju-
je, pažaisti tenisą dvaro kortuose, o dvaro SPA komplekse 
pasilepinti masažu ar vonia.

VIENA GRAŽIAUSIŲ LATVIJOS PILIŲ 
YRA JAUNMUOKŲ PILIS, KURIOS 

ARCHITEKTŪRA YRA TIKRAS ŠEDEVRAS – 
JOS STRUKTŪROJE DERA NEOGOTIKA 

IR ART NOUVEAU STILIUS. 

Į ŠIAURĘ NUO VENTSPILIO – 
KOLKOS RAGAS. TAI UNIKALI 

VIETA, IŠ DVIEJŲ PUSIŲ 
SKALAUJAMA BALTIJOS JŪROS 

IR RYGOS ĮLANKOS.

NUO PLAČIŲ PAPLŪDIMIŲ IKI 

MIUNHAUZENO MUZIEJAUS

Latvĳ a turi ilgiausią jūros kranto linĳ ą Baltĳ os šalyse. Ir, 
suprantama, gausybę pajūrio kurortų.
Turbūt žinomiausias ir tikrai ilgiausią pakrantę turintis 
kurortinis Latvĳ os pajūrio miestas – Jūrmala. Rytinė šio 
miesto dalis – prabangi, moderni. Čia yra didelių viešbu-
čių su SPA, prabrangių restoranų, barų, vandens parkas. 
Į vakarus Jūrmala tampa ramesnė. Ten nakvynės vietos 
ir maitinimo įstaigos paprastesnės ir pigesnės. Vakarinia-
me Jūrmalos pakraštyje – Ragaciemis, garsėjantis rūky-
tos žuvies parduotuvėmis.
Liepoja – arčiausiai nuo Lietuvos sienos esantis didelis La-
tvĳ os pajūrio miestas. Čia kur kas ramiau nei Jūrmalo-
je, poilsiautojų – mažiau. Kaip ir šiek tiek nuo Liepojos �Abgunstės dvaras.

Kolkos ragas.

Jaunmuokų pilis.
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pavažiavus į šiaurę – į Ventspilį. Ventspilyje poilsiautojų 
laukia platūs smėlėti paplūdimiai, daugybė žaidimų aikš-
telių vaikams, atrakcionų, vandens parkai.
Į Šiaurę nuo Ventspilio – Kolkos ragas. Tai unikali vieta, iš 
dviejų pusių skalaujama Baltĳ os jūros ir Rygos įlankos.
Ilsintis į rytus nuo Rygos Saulkrastuose ir Salacgryvoje ver-
ta paragauti vietinių žvejų visus metus pagal senąsias tra-
dicĳ as išrūkytos žuvies, o Duntėje apsilankyti savo laiku te-
nai gyvenusio legendinio barono Miunhauzeno muziejuje.

TOLI GRAŽU NE VISOS MŪSŲ 
IR LATVIŲ MAISTO GAMYBOS 

TRADICIJOS YRA IDENTIŠKOS.

Ventspilio pakrantė.

Jūrmalos pajūrys.

Ragaciemio žuvų restoranas „Bermudai“.

„Kest“ restoranas Cėsyse.

Latviško vyno degustacija ir vynuogynai Sabilėje.

LATVIŠKO VYNO KELIAIS

Latvĳ a garsėja ne tik Rygos balzamu ir alumi. Latvĳ oje ga-
minamas ir vynas. Kuržemės vyno turas – dar vienas būdas 
gerai praleisti dieną degustacinėje ekskursĳ oje po vyno da-
ryklas, startavus autobusu iš šiaurės vakarų Lietuvos.
Ar žinote, kad Latvĳ oje netoli Sabilės stūkso „Vyno kalnas“? 
Tiksliau, kalva, apsodinta vynuogėmis. Ekskursĳ oje ragau-
site ne tik iš latviškų vynuogių, bet ir iš aviečių bei obuolių 
pagaminto vyno, taip pat sužinosite jo gamybos niuansus.

TAI, KO GALBŪT DAR NEŽINOJOTE 

APIE LATVIŲ VIRTUVĘ

Esame kaimynai, todėl latviškas maistas turėtų būti priim-
tinas ir lietuviškiems skonio receptoriams. Ir kažin ar va-
žiuotumėte į Latvĳ ą šaltibarščių ar beržų sulos. Tačiau toli 
gražu ne visos mūsų ir latvių maisto gamybos tradicĳ os yra 
identiškos.
Daugelis latvių pasakys, kad tikriausias Latvĳ os skonis yra 
pilkieji žirniai (dažniausiai valgomi su lašiniais), kurių re-
ceptas perduodamas iš kartos į kartą ir yra įtrauktas į na-
cionalinį ES produktų registrą.
O apie svarainius sakoma, kad tai yra „latviška citrina“. Tra-
diciškai spaudžiamos svarainių sultys, verdama svarainių 
uogienė ir gaminamas saldžiarūgštis užkandis – svarainių 
cukatos. Populiarus yra svarainių sirupas. Iš šio vaisiaus ga-
minamas taip pat ir vynas.
Latvĳ os skonis neįsivaizduojamas be saldumynų. Saldainiai 
„Gotiņa“ yra unikalus saldumynas, kiekvieno latvio mėgsta-
mas ne tik dėl saldaus skonio, bet ir dėl tąsios konsistencĳ os.
Voveraitės yra laikomos nacionaliniu Latvĳ os grybu, o sūrio 
su kmynais gamyba ir jo valgymas apipintas simbolizmu ir 
tradicĳ omis.

Virėjų namai gamtos apsuptoje Lygatnėje yra privaloma sto-
telė kiekvienam, norinčiam išbandyti vietinius skonius, na-
minius produktus ir miško gėrybes. 
ČAU picerĳ a yra gardus įrodymas to, kad net toks pasaulie-
tiškas ir populiarus patiekalas kaip pica gali būti latviškas. 
Picerĳ os maistas gaminamas iš vietinių žaliavų.
Latviškais patiekalais ir gėrimais galima pasimėgauti kok-
teilių bare „Gimlet Nordic“, kuriame žaliosios citrinos kei-
čiamos svarainiais, o kokteiliuose galima rasti tokių sezo-
ninių gamtos gėrybių kaip dilgėlės, žalieji žirneliai, pušų 
kankorėžiai, vietinis medus ir kiti skanėstai. �

pažintinės kelionės
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Tik pakeliavę miškų stokojančiose šalyse suprantame, kokie lobiai slypi mūsų mažoje Lietuvoje. 
Čia ir sengirės su puria samanų paklote bei mįslingomis pelkėmis, ir dykumas primenančios Kuršių 
nerijos kopos, kurias sergi šimtametės pušų alėjos. Mūsų krašte gausu gamtos grožio ir gaivaus 

oro, kuriuo iki valios galima mėgautis vaikščiojant įspūdingais Lietuvos pažintiniais takais.

7 gražiausi Lietuvos 
pažintiniai takai 
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LABANORO GIRIOS PAŽINTINIS TAKAS, ŠVENČIONIŲ R.

Labanoro giria – unikali vieta išvysti žmogaus veiklos be-
veik nepaliestą gamtą, kurioje auga ir gyvena net Lietuvos 
raudonojoje knygoje saugomi augalai ir gyvūnai. Netoli to 
paties pavadinimo gyvenvietės ir ežero įrengtas Labanoro 
girios pažintinis takas suteikia progą įsĳ austi į senosios gi-
rios atmosferą. Didžioji tako dalis veda pušynais, o per drėg-
nus miško plotus ir pelkę nutiesti medinių lentų takeliai. 
Takas keliautojus palydi prie Labanoro girios ežero. Tai vie-
na vaizdingiausių maršruto atkarpų, kurioje įrengtas me-
dinis lieptas ir vieta atsikvėpti. Take rasite stendus su nau-
dinga informacĳ a apie čia tarpstančius augalus ir gyvūnus. 
Taip pat įrengtos orientacinės rodyklės. 
Pažintinio tako ilgis: 2,6 km. Juo rekomenduojama eiti 
priešinga laikrodžio rodyklės judėjimo kryptimi. Apsilan-
kymui siūloma skirti apie 1,5 val.

PALŪŠĖS PĖSČIŲJŲ BOTANIKOS TAKAS, IGNALINOS R.

Prie pat Palūšės paplūdimio prasideda pažintinis takas, 
kuris vingiuoja įspūdingais Aukštaitĳ os miškais. Pasi-
vaikščioti mėgstančių keliautojų laukia net du ežerai ir du 
baigiantys užpelkėti ežeriukai, todėl eiti nebus nuobodu, o 
geru oru bus galima ir nusimaudyti. Sausais Palūšės apy-
linkių miškais maršrutas veda natūraliai pramintu miško 
taku arba miško keliuku. Pelkėtose vietose įrengtas medi-
nių lentelių takas, o į ankančius ežerėlius nutiesti liepte-
liai. Iš pradžių takas veda lyguma, kuri po truputį kyla į 
mažas įkalnes ir vėl leidžiasi į nuokalnes.
Pažintinio tako ilgis: 3,9 km. Apsilankymui siūloma skir-
ti apie 2–3 val.

SIRVĖTOS PAŽINTINIS MOKOMASIS 

MITOLOGINIS TAKAS, ŠVENČIONIŲ R. 

Kaži ar dar kur Lietuvoje galima rasti kitą taip tankiai ap-
gyvendintą pažintinį taką. Čia sutiksite ir žaismingą Mau-
mą, ir greitą Zuikių dievą, ir ežerų globėją Ežerinį. Iš viso 
apie 17 senųjų lietuvių dievų bei mitologinių būtybių. Ke-
liaujant taku galima ne tik kalbinti ar kitaip kibinti būty-
bes, bet ir joms pagroti šalia tako įrengtais paslaptingai 
skambančiais instrumentais. Su kiekviena senojo tikėjimo 
dievybe keliautoją supažindins ne tik informaciniai sten-
dai, bet ir meniški skulptorių darbai – skulptūros. Pažin-
tinio tako maršrutas pro Sirvėtos regioninio parko lanky-
tojų centrą veda į dvarvietę, kurioje išlikusi liepų pavėsinė. 
Didžioji dalis tako dangos – sutankintas gruntas, o states-
nėse vietose įrengti mediniai laiptai. Pasivaikščiojimą re-
komenduojama pradėti Lankytojų centre. 
Pažintinio tako ilgis: nesiekia 1,5 km. Apsilankymui siūlo-
ma skirti apie valandą.

PAŽINTINIS TAKAS „MAIRONIO 

KELIAS PADUBYSIU“, RASEINIŲ R. 

Dubysa – garsaus Lietuvos poeto Maironio kūrybinio įkvė-
pimo šaltinis. Takas palei šią upę leidžia grožėtis Duby-
sos regioniniu parku, upių Luknės ir Lelykos slėniais. Čia 
įrengtuose metaliniuose stenduose susipažinsite ne tik su 
parko informacĳ a, bet ir pasimėgausite Maironio kūrybos 
posmais. Take per upes nutiesti lieptai, pastatytas nedide-
lis medinis apžvalgos bokštas, o Dubysos pakrantėje įreng-
ti krėslai su vaizdu į upę. Poezĳ a ir gamta – malonumas ir 
atokvėpis. Ilga pažintinio tako trasa tinka ir pėstiesiems, ir 
dviratininkams, tačiau ji nėra žiedinė, todėl pasiekus pa-
baigą teks pasirūpinti parvežimu arba žygiuoti tuo pačiu 
keliu atgal. Takas prasideda nuo Dubysos regioninio parko 
Lankytojų centro Kaulakiuose ir tęsiasi iki Betygalos. Be-
veik visas maršrutas eina keliais, miškų ir pievų keliukais.
Pažintinio tako ilgis: daugiau nei 13 km. Kelionei pėsčio-
mis į vieną pusę siūloma skirti apie 4–5 val. �

Labanoro girios pažintinis takas. L. Balandžio nuotr.

Maironio kelias Padubysiu. 
Dubysos regioninio parko direkcijos nuotr.
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DREVINĖS BITININKYSTĖS 

PAŽINTINIS TAKAS, VARĖNOS R.

Kiek primirštame Dzūkijos atokampyje gyvuoja Mustei-
kos kaimas. Jame yra vienintelis Lietuvoje Drevinės biti-
ninkystės muziejus, o šalia vešančiuose pušynuose dar 
iki dabar aptinkama ir šio senojo amato atributų – dra-
vių. Dravės – tai nupjauti ir stogeliu uždengti medžių ka-
mienai, kurių išskobtose ertmėse gyvena bičių šeimynos. 
Tokia bitininkystė Lietuvoje buvo itin plačiai paplitusi, 
tačiau šiais laikais dravių beveik niekur nebeišliko. Tad 
pamatyti jas – unikali galimybė. Apžiūrėję bitininkys-
tės muziejų, aplankykite už 5 km nuo Musteikos kaimo 
įrengtą Drevinės bitininkystės pažintinį taką. Sausomis 
vietomis maršrutas driekiasi siauru miško taku, šlapes-
nėse vietose ištiestas siauras medinių lentų takas, na, o 
tako pabaigoje pasimėgausite platesniu miško keliu.
Pažintinio tako ilgis: 3 km. Įveikti žiedinės formos marš-
rutą užtruks apie 1,5–2 val., tačiau takas yra už 5 km nuo 
Musteikos kaimo, todėl prireiks papildomo laiko tam, kad 
jį pasiektumėte. 

NAGLIŲ GAMTINIO REZERVATO 

MOKAMAS TAKAS, NERINGOS R.

Naglių gamtiniame rezervate įrengtame pažintiniame 
take išvysite kvapą gniaužiantį gamtos kūrinį – Miru-
sias, arba Pilkąsias, kopas. Įrengus apsauginį kopagūbrį 
ir jį apželdinus, pustomos kopos sustojo judėti, jos tarsi 
pražuvo, o bėgant laikui apaugo augalija ir dėl sausų au-
galų spalvos imtos vadinti Pilkosiomis. Šios kopos – tai 
prieš kelis šimtmečius smėliu užpustytų buvusių Kuršių 

nerijos kaimų vietos. Tai vienas įspūdingiausių pažin-
tinių takų Lietuvoje, kuris veda per Kuršių nerijos na-
cionalinio parko saugomą ir į UNESCO pasaulio pavel-
do sąrašą įtrauktą teritoriją. Tako pradžioje lankytojai 
keliauja medinių lentelių taku, kurio pabaigoje pasiekia 
smėlio atkarpą ir dažniausiai pirmyn žengia basomis. 
Tako pabaigoje, pakilus ant 50 m aukščio didžiojo kopa-
gūbrio, atsiveria įspūdinga panorama į Baltijos jūrą ir 
Kuršių marias.
Pažintinio tako ilgis: kiek daugiau nei 1 km. Takas nėra 
žiedinis maršrutas, todėl nuėjus į priekį tuo pačiu taku 
grįžtama atgal. Apsilankymui siūloma skirti apie 1,5 val. 

AUKŠTUMALOS PAŽINTINIS TAKAS, ŠILUTĖS R.

Svajojantiesiems iš arčiau pažinti pelkes patiks Aukš-
tumalos pažintinis takas. Lankęsi čia sako, kad įspūdis 
toks, tarsi būtum kažkur savanoje, tetrūksta žirafų ir ze-
brų. Šis pažintinis takas vingiuoja Nemuno deltos regio-
niniu parku ir yra ne tik įspūdingo grožio, bet ir unikalios 
istorĳ os, nes mena čia gyvenusių ir ūkininkavusių žmo-
nių gyvenimus. Medinis takas, nuo kurio neįmanoma nu-
klysti, nes aplink vien pelkės, nutiestas vietoj ankstesnio, 
kadaise jungusio čia buvusius pelkininkų kaimus. Tako 
pabaigoje prie pelkinio ežerėlio įrengta 3 m aukščio ap-
žvalgos aikštelė. Take įrengti keli informaciniai stendai, 
pasakojantys ne tik apie pelkės augalĳ ą ir gyvūnĳ ą, bet ir 
apie jos kolonizavimą ir tyrinėjimus.
Pažintinio tako ilgis: apie 1,2 km. Maršrutas nėra žiedi-
nis. Apsilankymui siūloma skirti apie 1,5 val.

JEI LANKYSITĖS DŪKŠTOS PAŽINTINIAME TAKE...

...nepraeikite pro vardinį suoliuką, esantį prie pagrindinės 
automobilių stovėjimo aikštelės, kurį parko lankytojams 
įrengė „West Express“.
„Mums patinka keliauti ne tik svečiose šalyse, bet ir Lietuvoje. 
2019 m. liepą padovanojome suoliuką norintiems pasimė-
gauti Neries regioninio parko gamta Dūkštos pažintiniame 
take (tai vienas sudėtingesnių, fi zinių jėgų reikalaujantis, ta-
čiau bene pats įdomiausias Neries regioninio parko maršru-
tas, kurį įveiksite per 2,5 val.). Norime, kad kelionės po Lietu-
vą visiems būtų smagios ir įdomios, todėl prisidėjome prie 
šio parko infrastruktūros gerinimo ir pažintinio tako atnauji-
nimo“, – pasakojo kelionių ekspertai. �

Drevinės bitininkystės pažintinis takas. 
Nesedeknamuose.lt nuotr.

Naglių gamtinio rezervato mokamas takas. Pamatyklietuvoje.lt nuotr.

Aukštumalos pažintinis takas. Pamatyklietuvoje.lt nuotr.
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Matai, visų pirma, papasakokite, kas, jūsų akimis, yra tos 
geoieškynės? Geoieškynės yra veikla, kurios metu gali pa-
matyti, aplankyti ir pažinti. Tai tarsi žaidimas žmonėms, 
kuriems patinka keliauti arba tiesiog pabūti gamtoje. Daž-
nai vadinamieji „lobiukai“ yra slepiami vietose, kurios kuo 
nors įdomios. Tai gali būti parkas, koks nors istorinis objek-
tas, žymus žmogus, muziejus ir pan. Kai randi lobiuką, turi 
pasirašyti ant lapuko, esančio viduje. Taip pat pažymėti ra-
dybas pačioje programėlėje. 

Lobiukai ieškomi pasitelkiant GPS, kurį turi telefonai. 
Įsĳ ungęs „geocaching“ programėlę, joje žmogus mato ma-
žus apskritimus. Paspaudęs ant vieno iš jų, žmogus pama-
to lobio informacĳ ą: sunkumo lygį, aprašymą, užuominą. 
Jei tai bus užduotis – lobiautojas turės ją atlikti, kad gau-
tų fi nalo koordinates. Taip pat verta paminėti, kad ši pro-
gramėlė nėra visiškai nemokama. Norint matyti visus 
lobius, kurie yra išpublikuoti, reikia išsipirkti visą pro-
gramėlės versĳ ą. „Android“ telefonų naudotojams reko-

Geoieškynės (angl. „Geocaching“), arba šnekamąja kalba geokašingas, yra 
šiuolaikinėmis išmaniosiomis technologijomis paremtas žaidimas, kurio metu 

žaidėjai, naudodamiesi GPS ir interneto galimybėmis, ieško paslėptų netikrų 
lobių. Žaidėjai, pasitelkdami palydovinės navigacijos sistemą, suranda 
„lobių“ talpyklas, paslėptas kitų žaidimo dalyvių. Šio žaidimo entuziastas 
MATAS KAIRIŪNAS geoieškynes atrado prieš septynerius metus, vėliau 

padarė pertrauką, bet vis tiek tapo šio žaidimo asu.

PARENGĖ – Aurimas Budraitis

LOBIŲ PAIEŠKA –
atsargiai, nes gali labai patikti

hobis
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menduočiau „Google play“ programėlę – c:geo. Ji turi daug 
naudingų funkcĳ ų ir yra lankstesnė naudotojo atžvilgiu.

Kaip vyko šio žaidimo evoliucĳ a? Pačios geoieškynės pra-
sidėjo 2000 metais Amerikoje. Aš šia veikla užsiimu nuo 
2015 metų, todėl apie evoliucĳ ą man kiek sunku kalbėti. 
Asmeniškai pastebėjau, kad šalyje daugėja žmonių, kurie 
išbando šią veiklą. Tikrai ne visada tai tampa jų hobiu ar 
laisvalaikio veikla, bet jie išbando. Pamato, kas tai yra. 
Aš irgi turėjau ilgą pertrauką nuo šio žaidimo. Atsimenu, 
pradėjau 2015 metais. Buvo įdomu ir smalsu. Tačiau neil-
gam. Galiausiai geoieškynes pamiršau 2–3 metams, buvo 
tik pavienių lobių ieškojimai. Paskui vėl atsirado susidomė-
jimas. Pamačiau, kiek naujų lobių žmonės prikūrė per tą 
laiką. Tada ir ateina supratimas, kad net tau nežaidžiant 
žaidimas vietoje nestovi. Jis tobulėja, randasi naujų, neat-
rastų ir nematytų vietų aplankyti ir lobiauti.

Kada ir kaip šis žaidimas tapo varžybomis? Dažnai žmo-
nės patys susikuria užduotis ir bando jas įgyvendinti, kad 
tai atsispindėtų asmeninėje jų statistikoje. Tikrai galiu įsi-
vaizduoti tokių žaidėjų norą ir užsispyrimą, bet aš asme-
niškai to nedarau. Nesureikšminu naujų pasiekimų. Pa-
vyzdžiui, išvykos į Estĳ ą metu radau seniausią (man) lobį. 
Jis ten buvo paslėptas nuo 2001 metų gegužės 20 dienos. 
Geoieškynės tuo metu tik įsibėgėjo ir buvo viso ko pradžia. 

Kaip pats įsitraukėte į šį žaidimą? 2015-ųjų vasario 10-oji. 
Šalta. Vakaras. Su draugais susitikę geriame arbatą ir tie-
siog bendraujame. Atvažiuoja dar vienas draugas ir išlipęs 
iš mašinos pasako: „Einam, ten yra lobis.“ O naktis, tam-
su, šalta. Na, bet einame. Ieškojome, nesumeluosiu, apie va-
landą. Tokia buvo mano pradžia. Pažaidžiau, ieškojau, o po 
kurio laiko dariau pertrauką. Dabar keleri metai kaip esu 
sugrįžęs ir toliau sėkmingai ieškau lobių.

Jei teisingai suprantu, mokykloje šį dalyką pristatote 
mokiniams. Kokius dalykus akcentuojate dėstytojauda-
mas ir į ką labiausiai dėmesį kreipia jaunimas? Tai buvo 
tik kartą, kai paprašė pristatyti šią veiklą per mokyklos 
festivalį. Atvažiavau ir papasakojau. Užtrukau apie dvi 
valandas. Neplanuotai. Taip jau būna, kai pasakoji apie 
dalykus, kurie nuoširdžiai patinka. Gerai, kad jie turėjo 
tam laiko. Mokiniams, kuriems pasakojau, manau, dau-
giausia įspūdžio paliko pati veikla kaip faktas. Tas ėjimas 
ir ieškojimas. Jeigu dar kartą pasakočiau apie tai moki-
niams, gerai reikėtų pagalvoti, ką pasakoti, o ko ne. Kas 
svarbu, o ką galima sužinoti vėliau. �

DAŽNAI VADINAMIEJI „LOBIUKAI“ 
YRA SLEPIAMI VIETOSE, KURIOS KUO 

NORS ĮDOMIOS. TAI GALI BŪTI PARKAS, 
KOKS NORS ISTORINIS OBJEKTAS, ŽYMUS 

ŽMOGUS, MUZIEJUS IR PAN. 

KAI RANDI LOBIUKĄ, TURI 
PASIRAŠYTI ANT LAPUKO, ESANČIO 

VIDUJE. TAIP PAT PAŽYMĖTI RADYBAS 
PAČIOJE PROGRAMĖLĖJE. 

menduočiau Google play“ programėlę c:geo Ji turi daug

hobis
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Pavyzdžiui, žaidžiant pokerį, net ir naujoką gali lydėti 
sėkmė. Ar įmanoma, kad sėkmė lydėtų vos tik pradėju-
sį geoieškynes? Čia gal ta sėkmė kiek kitokia. Randi arba 
ne. Tikiu, kad naujam, šviežiai pradėjusiam lobiautojui 
tas vienas, du ar daugiau „neradimų“ gali turėti įtaką to-
lesniame ieškojime. Bet taip jau atsitinka, kad „lobiukai“ 
dingsta ar būna sulaužomi ir išmetami kitų žmonių, ku-
rie šio žaidimo nežino arba tai daro piktavališkai. Todėl ir 
ta geoieškynių sėkmė ne visada priklauso nuo mūsų, lo-
biautojų.

Kas yra svarbiausia jį žaidžiant? Jausmas, patirtis, 
nuovoka?.. Manau, kad svarbiausia noras pamatyti ir 
smalsumas. Patirtis, jausmas ir nuovoka ateina su laiku – 
užsiimdamas šia veikla pamatai vis daugiau skirtingų lo-
biukų, užduočių ir slėpimo būdų.

Kaip žaidimo dalyvis buvote Čekĳ oje, Suomĳ oje. Galite 
papasakoti savo patirtis iš šių šalių? Į Čekĳ ą vykau tam, 
kad dalyvaučiau GIGA (mažiausiai 5 000 žmonių) rengi-
nyje Prahoje. Emocĳ ų daug. Apskritai, GIGA vertinu gerai. 
Pamačiau, kas yra gyva eilė prie lobio viduryje miesto. Taip, 
graži, tvarkinga eilutė dėl parašo, kad radai šį lobį. 

Pati Praha yra perpildyta geolobių. Tokia mano nuomo-
nė. Čia jau dominuoja kiekybė, o ne kokybė. Negaliu saky-
ti, kad visur bet kas ir bet kaip, buvo ir labai gražių, ir tvar-
kingų slėpimų, kur randi ir šypsaisi. Bet kai kurie... Tiesiog 
randi ir galvoji – „+1, nieko daugiau, nieko mažiau“. 
Bet vėlgi. Prahoje visai kiti paties lobiavimo, lobiautojų ir 
turistų mastai. Jie, iš esmės, kitaip vertina. Paslėpk Lietu-
voje identišką lobį gražioje vietoje – gausi 5, na, gal 12 mėgs-
tamumo taškų. Padėk jį Prahoje gražiai – gausi ir 100, ir 
200, ir gal net visus 500 mėgstamumo taškų. Todėl Prahoje 
šie skaičiai, mano nuomone, yra labai dirbtini ir iškraipyti. 
Mane įspėjo, kad nieko aš ten tokio nerasiu, kad pasisem-
čiau idėjų. Netikėjau, bet pamačiau, kad tai tiesa. Nepai-
sant to, Praha yra labai didelis ir gražus miestas. Daug pa-
matyta, aplankyta ir rasta. O tai yra gerai.
Dėl Suomĳ os buvo taip, kad į geoieškynių sistemą iš anks-
to buvome įkėlę renginį „Meet and greet! Kaunas and Vil-
nius in Helsinki“. Netikėtai, nelauktai – 31 dalyvis! Buvo lo-
biautojų iš Lietuvos, Latvĳ os, Olandĳ os ir Anglĳ os. Gal net 
ir daugiau šalių, sunku pasakyti. Susipažinome, pasišne-
kėjome ir vietinių paklausėme, kur yra įdomių vietų palo-
biauti. Po renginio atsisveikinome ir patraukėme patikrin-
ti, ką Helsinkis gali pasiūlyti. O pasiūlyti jis tikrai turėjo 
ką. Gražus miestas, tvarkingi slėpimai. Eini ir grožiesi. As-
meniškai labai patiko.
Porvo miestelis – antroji diena Suomĳ oje. Paliekame Hel-
sinkį ir traukiame miestelio pavadinimu Porvas link. Jame 
yra man iki šiol nematytas dalykas – Geo-Tour. Įdomu tai, 
kad tokių turų lengvai nepadarysi. Jie kainuoja nemažus 
pinigus, kad pats „geocaching“ juos viešintų. 
Taip gauni reklamą, žmonės mato tai kaip potencialią 
atostogų kryptį. Surinkęs visus lobius, gauni virtualų su-
venyrą. Iš esmės, šio Geo-Tour lobiai yra tikrai geri ir įdo-
mūs. Tačiau vos už 10 minučių kelio mašina mūsų laukė 
suomių rekomendacĳ a. Miškai ir daug akmenų... Bet kokie 
lobiai! Tai yra fantastika. Gražu ir tvarkinga. Sukelia šyp-
seną, kad tokie kūriniai sėkmingai gyvuoja miškuose.

Koks Jūsų užsibrėžtas tikslas šiame žaidime? Galėčiau iš-
skirti vieną tikslą – lobį, į kurį būtų galima patekti, įeiti į jo 
vidų. Esu matęs tokių internete, bet išpildymas tikrai nėra 
lengvas ir pigus. Tad tai yra svajonė ir tikslas kartu. Kas čia 
žino, gal ir išsipildys.

Artimiausi planai? Kartu su viena drauge Kaune planuoja-
me padaryti „iššūkių lobius“. Trumpai, neatitinki kriteri-
jaus – negali žymėti radybų. Pavyzdžiui, rasti 6 skirtingus 
lobių tipus per 24 valandas. �

Geoieškynių entuziastai.

Prahoje gyva eilė prie lobio užsiregistruoja, kad rado.

PRAHOJE VISAI KITI PATIES 
LOBIAVIMO, LOBIAUTOJŲ IR TURISTŲ 

MASTAI. JIE, IŠ ESMĖS, KITAIP VERTINA. 
PASLĖPK LIETUVOJE IDENTIŠKĄ LOBĮ 

GRAŽIOJE VIETOJE – GAUSI 5, NA, GAL 12 
MĖGSTAMUMO TAŠKŲ. PADĖK JĮ PRAHOJE 

GRAŽIAI – GAUSI IR 100, IR 200, IR GAL 
NET VISUS 500 MĖGSTAMUMO TAŠKŲ. 

hobis
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Golfas Jus tikrai nuvedė toli – žaidžiate Arizonos universitete ir 
siekiate fi nansų bakalauro laipsnio. Kaip pavyksta viską sude-
rinti? Golfo terminais esu mėgėja, tačiau labai daug dirbu ir svajoju 
tapti profesionale bei pakilti į aukštą pozicĳ ą pasauliniame reitin-
ge. Savo pavyzdžiu noriu parodyti žaidžiantiesiems golfą Lietuvoje, 
kad net ir būdami iš tokios mažos valstybės mes galime tapti mato-
mi, žinomi ir pelnyti pagarbą sporto pasaulyje. 
Žinoma, kartais būna sunku suderinti mokslą ir sportą, nes abu jie 
reikalauja daug laiko, tačiau kai turi tikslą – jokie iššūkiai nebaugi-
na, o sunkumai tik užgrūdina. 

Ar kada skaičiavote, kiek laimėjimų esate pelniusi? Pirmieji lai-
mėjimai, be abejo, buvo Lietuvoje – esu laimėjusi kelis čempiona-
tus. Toliau – laimėjimai Latvĳ os, Estĳ os, Liuksemburgo, Lenkĳ os 
čempionatuose, Slovakĳ os čempionate esu iškovojusi antrą vietą. �

Kai kelionių kryptį 
diktuoja... GOLFAS

Perspektyviausia Lietuvos golfo žaidėja GILĖ BITĖ 
STARKUTĖ šiuo sportu susižavėjo būdama 7-erių ir nesiskiria 
jau 14 metų. Pradėjusi nuo tėčio treniruočių, šiandien atkakli 

žaidėja siekia savo tikslų už Atlanto. „Golfas gali nuvesti 
labai toli: nors reikia įdėti daug darbo, šis sportas atveria 

ir neribotas galimybes keliauti“, – sako ketvirtą sezoną 
Arizonos universiteto „Wildcats“ komandai JAV studentų 
(NCAA) lygoje atstovaujanti golfo žaidėja iš Lietuvos. 

PARENGĖ – Aistė Jasinskaitė

hobis

G. B. Starkutė. Asmeninio albumo nuotr.



Taip pat esu iškovojusi Arizonos valstijos čempionės ti-
tulą, su universiteto, kuriame studijuoju, komanda esa-
me laimėję trečią vietą JAV studentų (NCAA) lygoje. 
Atstovauju Lietuvai tiek Europos, tiek pasaulio čempio-
natuose, nuolat dalyvauju tarptautiniuose turnyruose. 
Džiaugiuosi, kad nuo pat pirmųjų pasiekimų iki dabar 
mane visur lydi tėtis ir mama. 

Kokią šalį reikėtų laikyti golfo tėvyne? O Lietuvoje šis 
žaidimas jau turi pakankamai gerbėjų? Golfo tėvy-
ne laikoma Škotija, bet šis sportas paplitęs po visą pa-
saulį. Lietuvoje golfo mėgėjų labai daug ir mūsų skaičius 
nuolat auga. Žaidžia vis daugiau jaunų žmonių, kuriems 
ateityje golfas, galimai, atvers daug durų. 
Nors Lietuvoje turime vos 5 profesionaliems turnyrams 
skirtus golfo laukus, beveik kiekvieną savaitgalį juo-
se vyksta turnyrai, kuriuose dalyvauja nemažai žmo-
nių. Į didesnius ir tarptautinius Lietuvos turnyrus, pa-
vyzdžiui, Lietuvos atvirąjį mėgėjų čempionatą, atvyksta 
ir užsieniečių. Didžiausi Lietuvos turnyrai yra Lietuvos 
golfo turas, kurį sudaro Lietuvos golfo čempionatas ir 
atvirasis čempionatas, jaunimo čempionatai ir daugelis 
kitų. Golfo turnyrus savo klientams organizuoja ir jau 
30 metų veikianti kelionių agentūra „West Express“. 

Golfo žaidėjai dažnai leidžiasi į turnyrus kitose pa-
saulio šalyse, tai suteikia papildomo žavesio šiam 
sportui... Kol studijuoju, mano rutina kiek kitokia, nes 
devynis mėnesius per metus praleidžiu mokydama-
si JAV ir žaisdama už Arizonos universitetą. Per tuos 
devynis mėnesius žaidžiame apie 10–11 turnyrų, kurie 

vyksta įvairiose valstijose – nuo Floridos, Minesotos, Ili-
nojaus iki Oregono, Arizonos, Kalifornijos ir Havajų! Na, 
ir, žinoma, kai atstovauju Lietuvai, aplankau daugybę 
Europos šalių: Portugaliją, Prancūziją, Italiją, Angliją, 
Vokietiją, Suomiją, Bulgariją, Lenkiją, Latviją ir kitas. 
Paprastai kasmet, įskaitant vasaros sezoną, iš viso da-
lyvauju maždaug 16-oje įvairaus lygio turnyrų. 

Kurioje šalyje aplankyti golfo laukai, viešbučiai pali-
ko didžiausią įspūdį? Iki šiol mano pati mėgstamiausia 
vieta, aplankyta žaidžiant golfą, yra Havajai. Ten žaidė-
me privačiame Nanea aikštyne ir gyvenome visiškai ša-
lia paplūdimio. Tai iš tiesų buvo rojus žemėje tiek golfo 
laukų kokybe, tiek gamtos grožiu, maistu, žmonėmis... 
Taip pat be galo patiko golfo laukai Pietų Prancūzijo-
je aplink Nicą, Portugalijoje (Oitavos Dunes) ir, žinoma, 
Škotijoje. Beje, šioje šalyje yra keletas golfo laukų, pa-
vyzdžiui, Sent Andruso golfo aikštynas (St. Andrews golf 
course), Karnusčio, kuriuose sužaisti yra didelė garbė. 

Kurias šalis į savo maršrutą patartumėte įtraukti 
pradedantiems golfo žaidėjams? Škotija, JAV, Prancū-
zija, Portugalija yra šalys, kuriose golfo laukais tikrai 
nenusivilsite! Tačiau sunku išskirti vieną ar kelis, nes, 
kad ir į kurią vietą nuvyktum, dažniausiai viskas būna 
įsimintina, susižavi ar vienu, ar kitu dalyku ir nori ten 
sugrįžti. 
Aš asmeniškai rekomenduoju rinktis vietą pagal orą. 
Niekam nepatinka žaisti lietuje, šaltyje ar dideliame 
karštyje. Tad reikia rinktis pagal šalį ir žiūrėti į jos 
metų laiką. Europoje tai dažniausiai bus vasara. 

hobis

ŠKOTIJA, JAV, PRANCŪZIJA, 
PORTUGALIJA YRA ŠALYS, 

KURIOSE GOLFO LAUKAIS TIKRAI 
NENUSIVILSITE!
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GILĖS BITĖS STARKUTĖS REKOMENDACIJOS GILĖS BITĖS STARKUTĖS REKOMENDACIJOS 
GOLFO MĖGĖJAMSGOLFO MĖGĖJAMS

• Kryptis: šalį rinkitės ne tik pagal golfo 
turnyrą, bet ir pagal orą.

• Registracija: registruotis į golfo turnyrą 
reikia kuo greičiau, tik prasidėjus registracijai. 

Svarbiausia – nepavėluoti!
• Įranga kelionės metu: būtina turėti gerą golfo 

lazdų kelioninį krepšį ir jį gerai supakuoti.
• Apgyvendinimas: jei gyvensite viešbutyje šalia golfo 

laukų, labai save apribosite. Gyvendami kur nors kitur, dar 
pamatysite truputį lankomos šalies, apylinkių, sutiksite 

daugiau žmonių, kas suteiks papildomų įspūdžių. �

G. B. Starkutė 2018 m. „West Express“ golfo turnyro nugalė-
toja: „Golfas yra visiems, kurie sugeba atrasti tai, kas jiems 
patinka šiame sporte.“

Golfas – labai elegantiškas sportas, dažnai matome 
jį žaidžiant garsius pasaulyje žmones. Kam Jūs re-
komenduojate šį žaidimą? Iš tiesų, golfą rekomenduo-
ju visiems, nes jis žaidžiamas nepriklausomai nuo am-
žiaus, specialybės, tautybės... Tiesiog reikia pasirinkti 
kelią, kuriuo nori eiti: ar tai bus žaidimas savo malo-
numui kartą per savaitę su draugais, ar kiek rimčiau – 
dalyvaujant turnyruose, arba dar rimčiau – važiuojant 
į tarptautinius turnyrus, žaidžiant universitete JAV ar 
tampant profesionalu. Golfas yra visiems, kurie sugeba 
atrasti tai, kas jiems patinka šiame sporte. Man golfas 
yra labai labai didelė mano gyvenimo dalis, be kurios sa-
vęs neįsivaizduoju. 

„WEST EXPRESS“ 
GOLFO TURNYRAS – 
ŠVENTĖ KLIENTAMS 

IR GOLFO 
PROFESIONALAMS

T
radiciškai pirmąjį rugsėjo šeštadienį – šiemet jau 8-ąjį 
kartą – įvyko kelionių agentūros „West Express“ ren-
giamas golfo turnyras. Tai vienas laukiamiausių metų 
golfo renginių, pritraukiantis kone didžiausią skaičių 
profesionalių žaidėjų. 

„Tokiam turnyrui pradedame ruoštis atsakingai ir iš anksto, 
nes siekiame, kad renginys būtų suorganizuotas kokybiškai 
tiek profesionalams, tiek mūsų svečiams. Tapti renginio part-
neriais kviečiami žinomi prekės ženklai, kurie ne tik džiugi-
na vertingomis dovanomis, bet ir suteikia susirinkusiems da-
lyviams išskirtines pramogas bei atrakcĳ as. Siekiame, kad 
susirinkę profesionalūs golfo žaidėjai pasĳ ustų ne prasčiau nei 
geriausiuose pasaulio aikštynuose, todėl daug dėmesio skiria-
ma žaidimo kokybei“, – sakė kelionių agentūros „West Express“ 
generalinis direktorius Raimondas Ušeckas.
Šiemet turnyro nuga-
lėtoja tapo keturiolik-
metė Evita Babraitytė. 
Jaunoji golfo talentė su-
gebėjo aplenkti 119 var-
žovų ir buvo apdovano-
ta pagrindinių renginio 
partnerių – kelionių or-
ganizatoriaus „Nova-
turas“ įsteigtu prizu – 
savaitės atostogomis 
dviem aukščiausios kla-
sės „Sueno Hotels golf 
Belek“ viešbutyje Turki-
joje. „West Express“ or-
ganizuojamas turnyras 
tampa gražia tradicĳ a 
mūsų klientams ir part-
neriams. Šiemet sve-
čius kvietėme į šeimos 
ir draugų šventę golfo 
laukuose, kur jų laukė 
įvairios pramogos. Šis 
renginys – tai puiki pro-
ga pabendrauti su kli-
entais, pasidalyti naujo 
poilsinių ir verslo ke-
lionių sezono naujieno-
mis bei gyvai pamatyti, 
kaip žaidžia tikri golfo 
profesionalai“, – pasa-
kojo R. Ušeckas. 
Lietuvoje golfo sezonas 
baigiasi spalio pabaigo-
je, tačiau kaip tik tuo 
metu sezonai jau būna 
įsibėgėję Turkĳ oje, Te-
nerifėje, Madeiroje, o 
kiek vėliau – ir egzoti-
nėse šalyse. Su „West 
Express“ golfo sezonas 
trunka ištisus metus! �
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• Jei ketinate slidinėti pirmą kartą, neverta iškart pulti 
pirkti specialios slidinėjimo aprangos (striukės, kelnių, 
pirštinių), akinių, šalmo, batų ir pačių slidžių. Pabandy-
kite pasiskolinti iš draugų ar giminaičių. Tie, kurie su-
sižavės kalnais ir užsikrės slidinėjimu, kitą kartą galės 
nusipirkti viską savo. Tuomet ir pinigų nebus taip gai-
la. Tie, kurie pabandys ir supras, kad tai galbūt pirmas 
ir paskutinis kartas, nepatirs nuostolio ir nesandėliuos 
nereikalingų daiktų namie.

• Dažnai žmonės bando įvertinti, ar apsimoka pirkti 
slidinėjimo įrangą, ar geriau nuomotis. Jeigu vyksta-
te slidinėti keletą kartų per sezoną, be to, papildomai 
mėgstate žiemą pasimėgauti Liepkalnio, Druskinin-
kų ar net Latvijos trasomis, tuomet apsimoka turėti 
savo slidinėjimo inventorių. Taip pat labai patogu tu-
rėti bent jau nuosavus slidinėjimo batus, jei jie pui-
kiai jums tinka, nes pasitaiko, kad dėl tam tikrų pėdų 

ar blauzdų ypatumų labai sunku pritaikyti standarti-
nius batus. 

• Jeigu tik kartą per metus vykstate pasidžiaugti kalnais 
vos 5–6 dienas, tuomet tikrai geriau nuomotis įrangą. To-
kiu atveju nereikia papildomai pirkti specialaus slidžių ar 
snieglentės dėklo, neprireiks mokėti už įrangos skraidi-
nimą lėktuvu, galiausiai nereikia jos nešioti, kilnoti, taip 
pat namie skirti papildomai vietos sandėliuoti.

• Dažniausiai nuomojamas inventorius skirstomas į tam 
tikras kategorĳ as, pavyzdžiui, bronzinis, sidabrinis, auk-
sinis. Kai kurie žmonės mano, kad, jei pasiims auksinės 
kategorĳ os slides, greičiau išmoks slidinėti arba niekada 
trasose nepargrius. Tiek pradedantiesiems, tiek rečiau 
slidinėjantiesiems patarčiau rinktis bronzinį ar sidabrinį 
komplektą. Kaina bus mažesnė, o didelio skirtumo tikrai 
nepajusite. Žemesnių kategorĳ ų slidės gali būti senesnių 
modelių, šiek tiek pabraižytos, bet jos tikrai bus tinkamai 

„Slidinėjimas yra gana brangus malonumas, todėl 
kai kurie žmonės jo vengia dar nepabandę, tačiau 

pabandyti tikrai verta“, – sako slidinėjimo entuziastė, 
„West Express“ Vilniaus centrinio biuro turizmo grupės 

vadovė SIGITA SAMOŠKAITĖ, kuri mielai dalijasi 
asmeniniais patarimais, kaip būtų galima gerokai 

sutaupyti ruošiantis slidinėti svečiose šalyse.

NUOTRAUKOS – iš kelionių ekspertės asmeninio albumo

SLIDŽIŲ SEZONAS SLIDŽIŲ SEZONAS 
ATIDARYTAS!ATIDARYTAS! 
Ką verta žinoti apie 

slidinėjimą užsienyje
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GERIAUSI SLIDINĖJIMO KURORTAI

1. Norvegĳ oje: Hemsedal, Geilo, Trysil, Hafj ell 
Lillehammer.

2. Švedĳ oje: Åre, Salen, Vemdalen.
3. Suomĳ oje: Levi, Saariselkä, Yllas.
4. Italĳ oje: Arabba, Bormio, Canazei, Cervinia, 

Champoluc, Cortina, Corvara, St. Christina, Selva.
5. Prancūzĳ oje: Alpe d’Huez, Avoriaz, Chamonix, 

Chatel, Courchevel, Flaine, La Clusaz, La Plagne, 
La Rosiere.

6. Šveicarĳ oje: Adelboden, Arosa, Crans Montana, 
Davos, Flims.

7. Austrĳ oje: Alpbach, Bad Hofgastein, Ellmau, 
Fieberbrunn, Filzmoos, Finkenberg, Gerlos, 
Hinterglemm, Hochgurgl.

8. Slovėnĳ oje: Bled, Bohinj, Kranjska Gora.
9. Ispanĳ oje: Baqueira Beret, Sierra Nevada.
10. Bulgarĳ oje: Bansko, Borovets. �

paruoštos (suteptos vašku, sureguliuotos pagal slidinėto-
jo svorį), saugios ir normalios. Na, o tie, kurie jau skraido 
trasose, nori naujausio modelio ar kokių nors patobulin-
tų slidžių, gali rinktis geriausias ir brangiausias, nes pro-
fesionalai skirtumą jaučia ir supranta.

• Daugelyje slidinėjimo kurortų galima rinktis ne tik vieš-
bučius su maitinimu, baseinais ir saunomis, bet ir tvar-
kingus bei jaukius apartamentus su virtuvėlėmis. Jei ne-
tingėsite gamintis maistą patys, keturių asmenų šeima 
per savaitę gali sutaupyti keletą šimtų eurų ar daugiau. 
Taip pat nebĳ okite rinktis apartamentų, esančių kiek 
toliau nuo keltuvų. Jie visuomet yra pigesni už kurorto 
centro ar už arčiausiai keltuvų siūlomus apgyvendini-
mo variantus. Kursuoja specialūs autobusai (įskaičiuo-
ti į slidinėjimo bilieto kainą), kurie greitai ir patogiai at-
veš jus prie norimo keltuvo.

• Pradedantiems slidininkams ir vaikams rekomenduo-
ju pasinaudoti slidinėjimo instruktoriaus paslaugomis. 
Iš savo pačios ir nemažai kitų žmonių patirties galiu pa-
sakyti, kad, jei įprasite netaisyklingai slidinėti, grei-
čiau pavargsite, labiau skaudės raumenis nuo įtampos, 
bus didesnė traumų tikimybė. Vėliau gana sunku persi-
laužti ir atprasti nuo blogų slidinėjimo įgūdžių. Jeigu iš-
moksite taisyklingai slidinėti, jausite malonumą, galėsi-
te trasose praleisti daugiau laiko, ilsėtis čiuoždami nuo 
kalno grožėdamiesi kalnais.

• Jei laisvai galite rinktis slidinėjimo atostogų datą, kelio-
nės sausį ar kovą visuomet yra pigesnės už vasario mė-
nesio keliones. Kai kurie žmonės baiminasi, kad sausio 
mėnesį gali būti nepakankamai prisnigę trasose, o kovą 
sniegas gali būti patižęs, bet tai netiesa! Trasos yra pui-
kiai prižiūrimos, sniego patrankos, jei reikia, pasirūpi-

Daugiau informacijos apie kurortus www.sno.co.uk 
arba kreipkitės į „West Express“ tel. 1312.

na reikiamu sniego kiekiu, todėl drąsiai galite rinktis 
slidinėjimo atostogas tiek sausį, tiek kovą.

• Norėčiau paneigti mitą, kad neva tik jauni, stiprūs ir fi -
ziškai aktyvūs žmonės gali vykti į kalnus slidinėti. Tik-
rai ne. Slidinėja ir maži vaikai, kurie, atrodo, neseniai 
vaikščioti išmoko, slidinėja ir senjorai, ir lieknesni, ir ap-
kūnesni žmonės – slidinėja visi, kas tik nori slidinėti!

• Slidinėjimo kurortai gali pasiūlyti ir kitų pramogų: yra 
įrengtų ledo čiuožyklų, organizuojami pasivaikščiojimai 
kalnų takais, taip pat yra ilgų ir puikių lygumų slidinė-
jimo trasų (taip, taip, juokingai skamba, kad tokios trasos 
yra kalnuose, tačiau tokio gryno oro daugiau niekur kitur 
nėra). Vienas iš didžiausių malonumų po dienos sniegy-
nuose – pirtys, saunos, baseinai. Nemažai kurortų gali 
pasiūlyti tikrai įspūdingų tokio poilsio kompleksų.

• Manęs dažnai klausia, kur geriausia, gražiausia, sma-
giausia slidinėti? Vieno atsakymo visiems nėra, kaip ir 
vieno vaisto nuo visų ligų. Vienokios yra dolomitinės Al-
pės su savo kalnų karūnomis, kitokie yra ledynai, ku-
riuose slidinėjimo trasos įrengtos maždaug 3 000 m 
aukštyje, dar kitokie yra jaukūs ir nevėjuoti miškeliai, 
kuriuose galima rasti ir rogučių trasų. Tačiau visuomet 
yra keletas dalykų, kurie visur kalnuose yra tie patys: 
nuostabaus grožio vaizdai, tyras ir gaivus oras bei nenu-
sakomas laisvės jausmas, kai nuo trasos viršaus pasilei-
di žemyn. 

Kai kurie žmonės baiminasi, kad sausio mėnesį gali būti nepakankamai prisnigę trasose, o kovą sniegas gali būti patižęs, bet tai netiesa! 
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keliautojo meniu

KAS NURODO KAKAVOS KOKYBĘ?

Rinkoje apie kakavą dažniausiai kalbama kaip apie milte-
lius. Vis dėlto tikroji kakava – tai kakavos masė, tiksliau, 
akmeninėmis girnomis sumaltos kakavos pupelės. Kaka-
vos masėje yra ir kakavos sviesto, ir skaidulų. O kakavos 
milteliai – tai, kas lieka po gamybos proceso atskiriant 
kakavos sviestą.
„Svarbu rinktis masę, skirtą gėrimams (ne šokoladui) ga-
minti. Kakavos pupelės, iš kurių gaminama masė gėri-
mams ruošti, minimaliai apskrudinamos ir malamos 
trumpai – 5–6 valandas (t. y. labai trumpai). Taip siekiama 
išlaikyti visas vertingas produkto medžiagas, neišgaruo-
ja sodrūs poskoniai. O mažiau kokybiškos kakavos pupelės 
yra stipriau apskrudinamos (siekiant suvienodinti posko-
nius) ir malamos net keletą dienų. Tokia kakava skirta šo-
kolado ar konditerĳ os pramonei“, – paaiškina „Gyvos kaka-
vos“ bendrakūrė Agnė Aušrė. 

IDĖJA, KILUSI BALIO SALOJE 

„Gyvos kakavos“ įkūrėjai prisimena, kad atėjus metui, 
kai tuometė karjera nebedžiugino, jie leidosi į naujų at-
radimų kelionę po įvairias šalis. Šiek tiek pagyveno Lan-

KAKAVOS kelias 
link... jūsų puodelio
Ne be priežasties šalyse, gerai išmanančiose kakavos pupelių auginimą ir vartojimą, šis produktas iki šiol vadinamas 

„juoduoju auksu“. Majai kakavos pupeles naudojo kaip pinigus, o tirštą, atvėsusį kakavos gėrimą gardindavo net 
aitriosiomis paprikomis. Nors apipintas mitais ir skaudžiomis istorijomis, šiuos laikus kakavos verslas pasitinka pakitęs – 
vis daugiau dėmesio skiriama ūkių tvarumo programoms ir žmogaus teisėms juose užtikrinti. Didėjant sąmoningumui ir 

sparčiai keičiantis rinkai, vis daugiau pasaulio žmonių atranda tikrąją kokybiškos kakavos naudą ir skonių įvairovę. Tad 
keliaujant po tokias šalis kaip Kosta Rika, Gvatemala, Balio sala ar Salvadoras verta pasidomėti ne tik jų kultūriniu 

savitumu, bet ir kakavos auginimo subtilybėmis, paruošimo tradicijomis, vartojimo ritualais. 

PARENGĖ – Lina Matiukaitė
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sarotėje, Barselonoje, apsilankė Singapūre ir galiausiai 
atklydo į Balio salą. „Keliaudami su kūdikiu, trankias 
pramogas Balyje aplenkdavome, tačiau aktyviai tyrinėjo-
me naujas vietas, skonius, maistą. Išbandėme daug nau-
jų dalykų. Kakavos ragavome ir jos gamybos edukacĳ oje 
dalyvavome specializuotoje kavinėje, kurioje vis apsilan-
kydavome. Produktas pasirodė įdomus, išskirtinis. Balio 
kakavos ūkyje nebuvome, tačiau teko matyti kakavme-
džių, augančių tiesiog žmonių kiemuose. Įdomu ir tai, kad 
šioje saloje išlikę daug ritualų. Atrodo, visas vietinių gy-
venimas paremtas mėnulio ciklais, dvasingumu ir ryšiu 
su gamta. Kakava, atkeliavusi iš Balio salos, taip pat turi 
ypatingą aurą“, – prisimena A. Aušrė. 

ETIŠKAS KAKAVOS KELIAS IKI LIETUVOS 

„Gyvos kakavos“ atstovė pabrėžia, kad šiame versle itin 
svarbus sąmoningumas: „Tai reiškia, kad mūsų pasirinki-
mai pagrįsti vertybėmis – tvarumas, sąžiningumas, skai-
drumas. Kakavos rinka – viena neskaidriausių pasaulyje. 
Sunku patikėti, kad vis dar egzistuoja vaikų darbas, smul-
kių ūkininkų išnaudojimas, todėl daug dėmesio skiria-
me kruopščiai išsiaiškinti, kas yra mūsų tiekėjai. „Gyvos 

KAKAVOS AUGINIMUI ĮTAKOS 
TURI DIRVOŽEMIO KOKYBĖ, 

VANDENS, SAULĖS KIEKIS IR KITI 
SUBTILŪS NIUANSAI. 

MUMS SVARBU, KAD TOKIUOSE 
ŪKIUOSE NEBŪTŲ NAIKINAMA 

BIOĮVAIROVĖ, BŪTŲ LAIKOMASI 
PAGARBAUS POŽIŪRIO Į DERLIŲ. ŪKIAI, 

IŠ KURIŲ IMPORTUOJAME KAKAVĄ, BŪTŲ 
SOCIALIAI ATSAKINGI, DARBUOTOJAI 

GAUTŲ SĄŽININGUS ATLYGINIMUS. 

kakavos“ produktai atvyksta iš mažų Vidurio Amerikos 
ir Balio salos ūkių. Dažniausiai juose kakava auginama 
tarp kitų kultūrų (pvz., mangų vaisių, Kajeno paprikų, ci-
beržolės, kokosų medžių ir pan.). Įdomu tai, kad Vidurio 
Amerikoje ūkiai jungiasi į kooperatyvus, kartais dalĳ a-
si tais pačiais kakavos medžiais, tačiau jų produkcĳ a vis 
tiek būna skirtinga. Kakavos auginimui įtakos turi dirvo-
žemio kokybė, vandens, saulės kiekis ir kiti subtilūs niu-
ansai. Mums svarbu, kad tokiuose ūkiuose nebūtų naiki-
nama bioįvairovė, būtų laikomasi pagarbaus požiūrio į 
derlių. Ūkiai, iš kurių importuojame kakavą, būtų socia-
liai atsakingi, darbuotojai gautų sąžiningus atlyginimus. 
Pavyzdžiui, ūkis Balyje įdarbina nevyriausybinės organi-
zacĳ os moteris ir taip prisideda prie jų problemų spren-
dimo“, – pasakoja A. Aušrė. Šiuo metu „Gyva kakava“ gali 
pasiūlyti paragauti net šešių kakavos skonių iš Salvadoro, 
Gvatemalos, Nikaragvos, Balio ir Kosta Rikos. �
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DAUGUMA MANO, 
KAD KAKAVA – 

STIPRUS STIMULIANTAS. 
KAKAVOJE ESANTIS 
TEOBROMINAS – TAI 

TIK PANAŠI MEDŽIAGA 
Į KOFEINĄ IR VEIKIA 
NE CENTRINĘ NERVŲ 

SISTEMĄ, O VISĄ 
KRAUJOTAKĄ. PAGERĖJUSI 

KRAUJOTAKA SUKURIA 
PANAŠIĄ BŪSENĄ 

Į PALAIMĄ. 
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KAKAVOS NAUDA SVEIKATAI

Dauguma mano, kad kakava – stiprus stimuliantas. Kaka-
voje esantis teobrominas – tai tik panaši medžiaga į kofe-
iną ir veikia ne centrinę nervų sistemą, o visą kraujotaką. 
Pagerėjusi kraujotaka sukuria panašią būseną į palaimą. 
Dėl kakavos masėje esančio magnio miegas ir poilsis tam-
pa kietesnis. Žinoma, prieš miegą rekomenduojama gerti 
silpną kakavą (pvz., 5–10 g su mažu kiekiu vandens, apie 
50 ml). Galima kakavą plikyti mėtų arbata, įsilašinti CBD 
kanapių aliejaus.
Stipresnis kakavos puodelis gali išvaikyti snaudulį, aplan-
kiusį antroje dienos pusėje. Tai puiki alternatyva kavai, 
pripildanti organizmą naudingų medžiagų, kakavos rieba-
lų. Jau minėtas teobrominas mažina kraujospūdį, uždegi-
minius procesus, didina gerojo cholesterolio kiekį. Taip pat 
gerina širdies veiklą ir kraujotaką.
Ar esate girdėję žodį „biohacking“? Tai sparčiai populia-
rėjanti sveikatingumo kryptis, kuria pasiekiama optima-
lios žmogaus organizmo būklės. Biohackeriai greitai pamė-
go juodąjį šokoladą su kuo didesne kakavos koncentracĳ a. 
Dar geresnė jo alternatyva – kakavos masė be jokių pridė-
tinių medžiagų. Kakavos masė priskiriama prie natūralių 
nootropikų. Nootropikai – tai medžiagos, kurios teigiamai 
veikia smegenų funkcĳ as, tokias kaip koncentracĳ a, at-
mintis, motyvacĳ a.

ŽINGSNIS PO ŽINGSNIO, KAIP 

PASIRUOŠTI KAKAVOS NAMIE

1. Kakavos masę šiek tiek susmulkinkite peiliu tam, kad ji 
geriau plaktųsi.

2. Užvirkite vandenį iki 70 laipsnių. Svarbu, kad vanduo 
nebūtų verdantis.

3. Supilkite vandenį į puodelį ir taip pamatuokite vandens 
kiekį. Svarbu tinkamas vandens ir kakavos masės san-
tykis. Kiekvienam žmogui jis skirtingas, todėl svarbu at-
rasti, kas jums geriausiai tinka. „Gyva kakava“ rekomen-
duoja apie 20 g kakavos masės su 150 ml vandens. 

4. Geras išplakimas yra dalis sėkmingo gaminimo. Raski-
te būdą, kaip gerai išplakti kakavą, kad mėgautumėtės 
standžia jos puta. Kakavos masė puikiai tirpsta vandeny-
je, tačiau norint putos reikėtų pasistengti. Galima plakti 
kokteilinėje, su maisto trintuvu ar uždarame inde. 

5. Plakant galima įdėti mėgstamų prieskonių, saldiklių.

Gėrimą galima skaninti cinamonu, vanile, Kajeno papri-
komis, pagardinti kokosų žiedų cukrumi, agavų sirupu 
(tokiais saldikliais, kuriuos organizmas įsisavina iš lėto, 
kaip ir kakavą).

KLAIDOS, KURIŲ GERIAU NEDARYTI

• Nevirkite kakavos puode ant tiesioginės ugnies. Taip 
„sudeginsite“ naudingąsias kakavos gėrimo savybes. 

• Į kakavos gėrimą nedėkite balto cukraus, nepilkite kar-
vės pieno. Jei norite deserto – puiku, bet jei siekiate nau-
dos organizmui, venkite šių produktų. Karvės ar sojų 
pienas blokuoja gerųjų medžiagų įsisavinimą. Norėda-
mi kakavos latė, galite ją suplakti su avižų, migdolų ar 
kokosų pienu. �

Daugiau informacĳ os apie rūšinę kakavą 
rasite www.gyvakakava.lt.G
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KURIOS AŠTRIAUSIOS?

Aitriųjų paprikų aštrumas matuojamas 
Skovilio skale. Skovilio karščio vienetai nu-
rodo kapsaicino (medžiagos, suteikiančios 
paprikoms aitrų skonį) kiekį paprikose.
Pačių aštriausių pasaulyje paprikų rūšis – 
„Dragon’s breath“, išvestos Velse, niekada 
nebuvo tiksliai išmatuotos, spėjama, kad 
jos siekia 2 480 000 skovilių. O, pvz., Lie-
tuvoje populiarios Chalapos aitriosios pa-
prikos siekia 2 500–5 000 skovilių. Aš-
trumo mėgėjų tikrai žinomos „Carolina 
reaper“ yra oficialiai pripažintos Guin-
nesso rekordų knygos kaip pačios aštriau-
sios paprikos pasaulyje, kilusios iš JAV, 
turinčios 2 200 000 skovilių. 

TABASKO PAPRIKOS

Skovilių kiekis: 

30 000–50 000

Aštrumo skalė (0–10): 3A

PIPIRINĖS DUJOS

Skovilių kiekis: 

1 500 000–2 000 000

Aštrumo skalė (0–10): 9

DATULINĖS 

(HABANERO)

 PAPRIKOS

Skovilių kiekis: 

100 000–350 000

Aštrumo skalė (0–10): 5A

KAJENO

PAPRIKOS

Skovilių kiekis: 

30 000–50 000

Aštrumo skalė (0–10): 3

kis: 

0 000

–10): 3

LIETUVOJE POPULIARIAUSIŲ AITRIŲJŲ PAPRIKŲ SAVYBIŲ 
PALYGINIMAS

Aštriausias 
prieskonis 
pasaulyje – 
AITRIOSIOS 
PAPRIKOS

Aitriosios paprikos kilo iš Meksikos. Būtent jos yra viena seniausių auginamų kultūrų Pietų ir Centrinėje 
Amerikos dalyje, datuojamos 7500 pr. Kr. Po Kolumbo kelionių jos pasklido po visą pasaulį, taip pat pasiekė 

Indiją ir Kiniją, kur iki šiol tai vienas daugiausia naudojamų prieskonių ne tik virtuvėje, bet ir tradicinėje 
medicinoje. Kiekvienais metais pasaulyje suvartojama arti 40 milijonų tonų įvairių rūšių aitriųjų paprikų.

PARENGĖ – „Every special day“ tinklaraštininkė Ieva Dolia

keliautojo meniu
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POBLANO 

PAPRIKOS

Skovilių kiekis: 

2 500–5 000

Aštrumo skalė (0–10): 1

PO

PA

Sko

2 5

Aštrum

keliautojo meniu

KĄ SVARBU ATMINTI RAGAUJANT AITRIĄSIAS PAPRIKAS

• Ruošdami aitriąsias paprikas visada mūvėkite apsau-
gines pirštines ir niekada nelieskite akių. Jei taip ne-
tyčia atsitiko – skubiai plaukite akis vėsiu vandeniu;

• daugiausia alkaloido kapsaicino (medžiagos, sutei-
kiančios paprikoms aitrumo) yra sėklose ir vaisių per-
tvarose, todėl jas pašalinus galima šiek tiek sumažin-
ti aštrumą, išlaikant skonio savybes;

• pieno produktai, tokie kaip jogurtas arba pats pienas, 
turi kazeino, kuris neutralizuoja kapsaiciną. Taip pat 
karštį burnoje gali palengvinti saldus skonis.

SALDŽIOSIOS

PAPRIKOS

Skovilių kiekis: 

0–100

Aštrumo skalė (0–10): 0

CHALAPOS 

PAPRIKOS

Skovilių kiekis: 

2 500–5 000

Aštrumo skalė (0–10): 1

OPO

S

ekis: 

0

0): 1

MOKSLININKŲ ĮRODYTA, KAD AŠTRIŲJŲ 
PAPRIKŲ VARTOJIMAS DIDINA ENDORFINO 

(LAIMĖS HORMONO) KIEKĮ. 

AITRIOSIOS PAPRIKOS TURI DAUG 
VITAMINO E, K, TAIP PAT IR DAUG 

VITAMINO C, TODĖL STIPRINA 
IMUNITETĄ, PADEDA ESANT PERŠALIMO 

SIMPTOMAMS. TOKIU ATVEJU 
REKOMENDUOJAMA GERTI ARBATĄ 

SU KAJENO PAPRIKOMIS.

AITRIOSIOS PAPRIKOS PAGERINA NE TIK 
PIKANTIŠKUS PATIEKALUS, JOS TAIP PAT 

PUIKIAI NAUDOJAMOS IR DESERTUOSE.

KORĖJIETIŠKOS PAPRIKOS 

(GOCHUGARU)

Skovilių kiekis: 

4 000–10 000

Aštrumo skalė (0–10): 2

TIŠ

AITRIOSIOS PAPRIKOS 

(CHILLI)

Skovilių kiekis: 

15 000–30 000

Aštrumo skalė (0–10): 3

NEĮTIKĖTINA NAUDA SVEIKATAI

Aitriųjų paprikų rūšių išties yra be galo daug, tačiau vi-
sos jos pasižymi viena savybe – nauda sveikatai. Jos ska-
tina virškinimą ir gerina nuotaiką. Mokslininkų įrodyta, 
kad aštriųjų paprikų vartojimas didina endorfi no (laimės 
hormono) kiekį. 
Kapsaicinas, esantis paprikose, mažina cukraus kiekį 
kraujyje, gerina širdies darbą, gali padėti esant žarnyno 
problemų bei apsaugo nuo širdies smūgio.
Aštriųjų paprikų įtraukimas į racioną vertingas žmonėms, 
turintiems antsvorio problemų ar sergantiems cukriniu 
diabetu, nes tokios paprikos reguliuoja ir mažina insulino 
kiekį kraujyje, skatindamos cukraus skaidymą.
Taip pat jos gerina kraujo cirkuliacĳ ą skystindamos krau-
ją ir gali padėti išvengti širdies smūgio. Turbūt pastebėjote, 
kaip šilta pasidaro užvalgius aštraus maisto. Tai aitriosios 
paprikos praplečia kraujagysles ir skatina kraujo judėjimą.

Aitriosios paprikos taip pat gerina virškinimą ir žarnyno 
darbą. Ypač jei turite problemų dėl pilvo pūtimo. Pabandy-
kite gardinti maistą aitriosiomis paprikomis. Pagal ajurve-
dą jos sukelia „virškinimo ugnį“, todėl skrandžiui virškinti 
maistą tampa lengviau.
Aitriosios paprikos turi daug vitamino E, K, taip pat ir daug 
vitamino C, todėl stiprina imunitetą, padeda esant perša-
limo simptomų. Tokiu atveju rekomenduojama gerti arba-
tą su Kajeno paprikomis. Tiesiog išmaišykite šiek tiek mal-
tų Kajeno paprikų šiltame vandenyje.
Taip pat reguliarus aitriųjų paprikų vartojimas padeda 
mažinti uždegiminius procesus organizme ir turi antibak-
terinių savybių. Būtent todėl jos taip mėgstamos karšto 
klimato šalyse, pvz., Indĳ oje. Aštrumas maiste gali padė-
ti išvengti apsinuodĳ imo.
Tačiau svarbu prisiminti, kad labai dažnas termiškai ne-
apdorotų aštrių paprikų vartojimas gali sukelti skrandžio 
problemų. Džiovintos aitriosios paprikos vis dar turi kap-
saicino, tačiau neturi tokio neigiamo poveikio skrandžiui.
Aitriosios paprikos naudojamos daugelio šalių virtuvėje, 
jos pagyvina skonį, suteikia aštrumo ir gyvybės patieka-
lams. Tačiau negalvokite, kad aitriosios paprikos pageri-
na tik pikantiškus patiekalus, jos taip pat puikiai naudo-
jamos ir desertuose. 
Verskite puslapį, kuriame rasite pikantiško avinžirnių šo-
koladainio su Kajeno paprikomis receptą. �
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Avinžirnių šokoladainis 
su Kajeno paprikomis

Kajeno, kaip ir aitriosios, paprikos ypač naudojamos 

desertų gamyboje. Šiame recepte kakavą galima keisti 

saldžiavaisių pupmedžių (kerobo) milteliais. Naudoja-

mas puodelis, amerikietiškas matavimo vienetas atitin-

ka 240 ml. Čia reikalingas labai mažas kiekis miltų, kurį 

pakeitus migdolų miltais pyragas bus be gliuteno.

Jums reikės:

• 2 skardinių konservuotų avinžirnių (arba baltųjų 

pupelių)

• 2/3 puodelio miltų (galima naudoti migdolų miltus, 

speltos ar bet kokius kitus)

• 3 šaukštų riešutų sviesto (tinka bet koks)

• 2/3 puodelio kakavos

• 1–1,5 puodelio klevų sirupo arba agavų nektaro; 

galima keisti ir cukrumi

• 3 šaukštų pieno arba vandens

• 2 šaukštų kokosų aliejaus

• 1/4 šaukštelio (arba žiupsnis) Kajeno paprikos

• žiupsnio druskos

• 0,5–1 šaukštelio kepimo miltelių

• Glaistui (nebūtina) – 1 puodelio šokolado 

gabaliukų (angl. chocolate chips)

Į maisto smulkintuvą suberkite avinžirnius, sudėkite riešu-
tų sviestą, supilkite kokosų aliejų ir sirupą, susmulkinkite. 
Berkite miltus, kakavą, kepimo miltelius, druską, Kajeno 
papriką, pilkite pieną arba vandenį. Kai masė taps vienaly-
tė – sukrėskite į skardą (galima papildomai sutepti kokosų 
aliejumi) ir kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie pusvalandį. 
Galima glaistyti ištirpintu šokoladu. �

keliautojo meniu
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naudingi patarimai

„Gali atrodyti keista – atrodo, 
žmogus ramiai sėdi vieno-
je vietoje, nieko neveikia ir 
praranda gausybę organiz-
mo skysčių. Iš tiesų didesnę 
dehidratacĳ ą lėktuve lemia 
net keletas faktorių“, – paste-
bėjo UAB „Birštono minerali-

niai vandenys“ vadovė Aistė Pranckuvienė. Su ja – pokalbis 
apie dehidratacĳ os poveikį, mineralinio vandens naudą ir 
tai, kodėl skrydžio metu reikėtų gerti daugiau vandens nei 
įprastai. 

TRYS FAKTORIAI, SKATINANTYS SKYSČIŲ NETEKIMĄ

Pasak A. Pranckuvienės, skrydžio metu žmonės patenka 
į visai kitokią aplinką, nei būdami ant žemės.
Lėktuvas į orą pakyla nuo kelių iki dešimties ar daugiau 
kilometrų. Lėktuve necirkuliuoja tas pats oras viso skry-
džio metu – vėdinimo sistemos periodiškai atnaujina sa-
lone esantį orą tuo, kuris paimamas iš lauko. Kelių kilo-
metrų aukštyje oras yra labai sausas, ir lėktuve jo niekas 
nedrėkina, nes tai pernelyg sudėtinga ir brangu. „Todėl 
lėktuve skrydžio metu būna labai sausas oras. Nelygu 
lėktuvas, skrydžio aukštis ir trukmė, lėktuvo salone yra 

tik apie 10–20 proc. oro drėgmės“, – atskleidė A. Pranc-
kuvienė.
Kitaip tariant, oras lėktuve yra gerokai sausesnis negu Sa-
charos dykumoje, kur oro drėgnumas siekia 20–30 proc. 
O su natūralia gyvenamąja aplinka, kur oro drėgnumas 
siekia 40–60 proc., net nėra ko lyginti.
Kitas dalykas – į lėktuvą patenkantis oras iš aplinkos yra 
suslegiamas iki žmogui tinkamo slėgio, bet jis vis viena yra 
mažesnis negu natūralioje aplinkoje esantis slėgis. „Mažes-
nis slėgis reiškia, kad ore yra mažiau deguonies – tai taip 
pat skatina dehidratacĳ ą. O trečiasis faktorius, kuris ska-
tina dehidratacĳ ą skrendant, yra tas, kad mes sėdime vie-
noje vietoje, dėl to sulėtėja kraujo apykaita. Sausesnis oras, 
mažiau deguonies ir sėdėjimas vienoje vietoje – šie trys fak-
toriai ir nulemia didesnę dehidratacĳ ą skrydžio metu“, – 
pasakojo verslininkė.

NETENKAMA DAUG SKYSČIŲ

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad žmogus per 10 valan-
dų skrydį praranda net 2 litrus skysčių – tai nutinka net ir 
tuo atveju, jei per tą laiką jis išgeria 400 ml vandens. Tad 
vien tik būdamas lėktuvo aplinkoje žmogus dėl dehidrata-
cĳ os praranda 5 procentus kūno svorio! Atitinkamai skys-
čių netenkama trumpesnio skrydžio metu.

Jei dažnai keliaujate lėktuvais, veikiausiai esate patyrę: skridote vos keletą valandų, sėdėjote 
patogiai įsitaisę kėdėje, skaitėte žurnalą ar plepėjote su bendrakeleiviais, bet atskridę į vietą ir 

išlipę iš lėktuvo pasijutote tokie pavargę, kad nedžiugino nei pirmoji atostogų diena, nei susitikimai su 
naujais žmonėmis. Taip nutinka dėl to, kad skrydžio metu netenkate daugiau nei įprastai skysčių, kitaip 

tariant, dehidratuojate. O dėl to užklumpa nuovargis, galvos skausmas, kiti nemalonūs pojūčiai. 

LĖKTUVE – LYG 
SACHAROS DYKUMOJE,
arba ką būtina žinoti apie vandenį skrydžio metu 



naudingi patarimai

Labai daug tyrimų patvirtino, kad pakanka netekti 1 proc. 
kūno skysčių, ir organizme prasideda įvairūs sutrikimai – 
vieni žmonės pajunta nuovargį, kiti praranda koncentraci-
ją, dar tretiems gali pradėti skaudėti galva, pasireikšti kiti 
pojūčiai. „Net ir maža dehidratacĳ a turi poveikio, jau ne-
kalbant apie didesnį skysčių praradimą. Todėl nepakan-
kamas vandens gėrimas skrydžio metu gali turėti rimtų 
pasekmių“, – įspėjo A. Pranckuvienė. Tai ypač svarbu besi-
laukiančioms moterims ar maitinančioms motinoms, vai-
kams arba vyresniems žmonėms, sergantiems įvairiomis 
ligomis, – jiems didesnis skysčių praradimas gali būti net 
ir pavojingas. Tad kaip nepatirti dehidratacĳ os skrydžio 
metu? Kiek vandens reikia išgerti ir kaip dažnai?

PER VALANDĄ – 250 MILILITRŲ

Pasak įmonės „Birštono mineraliniai vandenys“ vado-
vės, 250 ml vandens per valandą – tai vidurkis, kurį re-
komenduojama išgerti vidutinio sudėjimo suaugusiam 
žmogui. Tad jei kelionė lėktuvu tęsiasi dvi valandas, rei-
kėtų išgerti 0,5 l vandens. Žinoma, žmonių poreikiai ski-
riasi, tad kitiems gali prireikti ir 400 ml per valandą. Ta-
čiau yra problema, dėl kurios žmonės baiminasi ir netgi 
vengia gerti skrydžio metu, – daugelis nenori dažnai 
vaikščioti į tualetą.
A. Pranckuvienės teigimu, tie 250 mililitrų, kurie reko-
menduojami išgerti per valandą, neturėtų padidinti porei-
kio vaikščioti į tualetą, nes tokį skysčių kiekį žmogus pra-
randa kvėpuodamas, per odą, prakaituodamas. Tai ir yra 
tas skysčių kiekio vidurkis, kurį kūnas lėktuve išeikvo-
ja per valandą ir kurį reikia susigrąžinti geriant vandenį. 
„Jei žmogus nenori dažnai vaikščioti į tualetą lėktuve, jam 
tikrai reikėtų vengti diuretikų: kavos, alkoholio, arbatos. 

Šie gėrimai kaip tik skatina neužsilaikyti skysčius orga-
nizme, o jei jau jų vartojote – reikėtų išgerti ir stiklinę van-
dens – tuomet organizmas nedehidratuos. Ir tai padary-
ti reikia neskaitant tų 250 ml vandens, būtinų išgerti per 
valandą“, – dar vienu patarimu pasidalĳ o vandens žinovė.

TINKA NE BET KOKS VANDUO

Kokį vandenį palankiausia gerti skrydžio metu? Daugybė 
tyrimų patvirtino, kad norint išvengti dehidratacĳ os arba 
atkurti skysčių pusiausvyrą pats tinkamiausias yra natū-
ralus mineralinis vanduo. „Organizmą sudaro 60–70 proc. 
vandens – ir tai nėra koks nors distiliuotas vanduo. Tai 
elektrolitų kupinas skystis, kuriame yra magnio, kalio, kal-
cio, fl uorido, natrio, kitų mineralų. Prarasdami organizmo 
skysčius, prarandame ir juos. Dehidratacĳ a prasideda ne 
todėl, kad trūksta vandens, o todėl, kad organizmui ima 
trūkti tam tikrų mineralų“, – paaiškino A. Pranckuvienė. 
Taip pat svarbu, kad vanduo būtų be nitratų ir nitritų – me-
džiagų, kurios mažina deguonies kiekį kraujyje, o jo, būda-
mas aukštai ore, žmogus ir taip gauna mažiau. 
Trečioji savybė, kuria pasižymi tinkamiausias vanduo 
skrydžio metu, – jis turi būti šarminis, nes toks vanduo pa-
gerina deguonies ir kitų maistinių medžiagų apykaitą or-
ganizme. Kraujas teka sparčiau, greičiau išnešioja minera-
lus, todėl daug sparčiau įvyksta rehidratacĳ a – skysčių ir 
visų mineralinių medžiagų atgavimas. „Todėl ir rekomen-
duojame skrydžio metu gerti natūralų mineralinį vande-
nį „Akvilė“, nes šis vanduo greičiau negu kitas vanduo pa-
deda atkurti skysčių balansą, pagreitina rehidratacĳ ą. Dėl 
to žmogus geriau jaučiasi tiek skrydžio metu, tiek po jo“, – 
patikino seniausios Lietuvoje įmonės, pilstančios minera-
linį vandenį, vadovė A. Pranckuvienė. �P
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1. Mados ir mados istorĳ os muziejus 
„Palais Galliera“, Paryžius (Prancūzĳ a)

„Palais Galliera“, ofi cialiai žinomas kaip „Musée de la Mode de la Ville de 
Paris“ (Paryžiaus miesto mados muziejus), o anksčiau dar vadintas „Musée 
Galliera“. Jame lankytojai ras garsiausių prancūzų mados dizaino –
kostiumų, apatinių drabužių, skrybėlaičių bei kitų aksesuarų nuo piršti-
nių iki vėduoklių kūrėjų eksponatus, sukurtus nuo XVIII a. iki šių dienų. 
Čia galima pasigrožėti net Marijai Antuanetei, Liudvikui XVII ir imperato-
rei Josephine priklausiusiais drabužiais. Taip pat išvysti žymiausių XIX ir 
XX a. dizainerių, tokių kaip Balenciaga, Pierre’as Balmainas, Christianas 
Dioras, Yves’as Saint Laurent’as, kūrinius ir, žinoma, legendinės mados 
ikonos Coco Chanel kūrybos parodą. Palaisgalliera.paris.fr

mada

Mada – tai menas, saviraiškos forma ir gyvenimo būdas. Galima ja žavėtis, galima jos nekęsti, tačiau sunku likti 
abejingiems, kai prieš save regi tekstilės ar tauriųjų metalų kūrinius, kuriuose vieną simfoniją atlieka žmogaus fan-
tazijos, technikos ir stiliaus instrumentai. Atrinkome trylika ikoniškiausių vietų visame pasaulyje, kurias būtina nors 
kartą aplankyti visiems, besidomintiems mados istorija ir garsiausių dizainerių gyvenimo bei kūrybos užkulisiais.

1313 IDĖJŲ TIKRIEMS 
MADOS GURMANAMS

2. Kvepalų muziejus, Paryžius (Prancūzĳ a)
Kvepalai dažnai lyginami su meno kūriniais. Jų kūrimo procesas 

gali trukti kelis mėnesius, o kartais ir metus. Tikrųjų kvepalų genijų 
menas – jų gebėjimas kurti naujoves, pajusti ir perteikti laiko dvasią. 
„Musée du Parfum“ buvo atidarytas Paryžiuje 1983 m. Jo kolekcijoje – 
neįprasti, reti ir brangūs eksponatai, pasakojantys apie kvepalų istoriją 
ir gamybą. Čia pristatomi ir senais laikais naudoti įrankiai: vaistinių kol-
bos, graviūros, gyvūninės medžiagos, matavimo prietaisai ir botaninės 
iliustracijos. Interaktyvus žemėlapis siūlo lankytojams panirti į uoslės 
kelionę po penkis žemynus, kuriuose vaizduojamos to regiono aromati-
nės gėlės: kininis osmantas, itališka bergamotė, australiškas sandalme-
dis ir kt. Musee-parfum-paris.fragonard.com

3.Christiano Dioro muziejus ir 
sodas, Granvilis (Prancūzĳ a)

Ikoniškoji rožinė vila ant uolos Granvilio pakraštyje –
Christiano Dioro vaikystės namai. Kaip muziejus ši 
vieta pradėjo veikti 1988 m. Jo kolekcijoje yra ne tik 
išskirtinių dizainerio, bet ir kitų mados namų bei žy-
mių dizainerių, tokių kaip Yves’as Saint Laurent’as, 
Marcas Bohanas ir Johnas Galliano, kūrinių. Taip pat 
muziejui charakterio suteikia ir įspūdingas beveik 
100 metų senumo rožių sodas. Musee-dior-granville.com
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mada

4.Deimantų muziejus, 
Amsterdamas (Nyderlandai)

Amsterdamo deimantų muziejų 2007 m. įkūrė Benas Meieris, siek-
damas šviesti visuomenę apie įspūdingą ir mistinį deimantų pasaulį. 

Muziejaus įkūrėjas buvo gerai žinomas dei-
mantų poliruotojas. Jis poliravo daugy-

bę neįkainojamų deimantų, įskaitant 
ir deimantus Jos Didenybės Nyder-

landų karalienės Julianos laikro-
džiui. B. Meieris tvirtai tikėjo, 
kad geriausias būdas išlaikyti 
šį amatą gyvą – šviesti žmo-
nes apie deimantų kokybę ir 
unikalumą. Šiandien muziejus 
stebina įspūdinga deimanti-
nių artefaktų ir karūnų kolekci-

ja bei edukacinėmis programo-
mis. Diamondmuseum.com
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5. „Omega“ laikrodžių muziejus, 
Bylis / Bjenas (Šveicarĳ a)

Šis muziejus buvo atidarytas 2019 m. spalį įspūdin-
game plieno, stiklo ir šveicariškos medienos pastate, 
kurį suprojektavo apdovanojimus pelnęs architektas 
Shigeru Banas. Muziejuje pristatomos novatoriškos 
naujovės, laikrodžiai, keliaujantys į kosmosą, fi ksuo-
jantys rekordus bei matuojantys olimpinių žaidynių 
atletų rezultatus, o kartu tai ir laikrodžiai, kuriuos 
segėjo garsusis kino personažas Džeimsas Bondas.
Omegamuseum.com 

6. Salvatore Ferragamo muziejus, 
Florencĳ a (Italĳ a)

Muziejus, skirtas pagerbti avalynės dizainerio Salvatore Ferraga-
mo atminimą ir kūrybą, buvo atidarytas 1995 m. Nors S. Ferra-
gamo išgarsėjo Florencijoje, didžiosios sėkmės pasiekė kurdamas 
to meto Holivudo žvaigždėms. Viena iš jų – Marilyn Monroe. Mu-
ziejuje buvo rengta netgi atskira jai kurtų aukštakulnių paroda. 
Ferragamo.com/museo/enSh
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mada

7. Gianni Versace vila, 
Majamis (JAV)

„Casa Casuarina“ vila suprojektuota ir pastatyta 
1930 m. Aldeno Freemano. Po maždaug 62 metų 
ja susižavėjo garsusis italų mados korifėjus Gianni 
Versace. Įsigijęs vilą už maždaug 3 mln. dolerių, ją 
renovavo, atnaujino baseiną, sodą ir kitas patal-
pas, tam investuodamas dar apie 32 mln. dolerių. 
Renovacija užtruko beveik 3 metus, o 1997 m. lie-
pos 15 d., praėjus vos 5 metams po vilos įsigijimo, 
G. Versace buvo nušautas ant priekinio fasado 
laiptų... Paskui pastatas kurį laiką liko be paskir-
ties, kol jo savininku tapo telekomunikacijų srities 
milijardierius Peteris Loftinas. Vila vėl atgijo kaip 
viešbutis su restoranu ir privačių renginių vieta. 
Šiandien joje gali apsistoti kiekvienas, trokštan-
tis pajusti, kaip gyveno žymusis pasaulio mados 
guru. Vmmiamibeach.com

8. Modernaus meno muziejus, Niujorkas (JAV) 
Šiuolaikinio meno muziejus švenčia kūrybiškumą, atvirumą, toleranciją ir dos-

numą. Pagrindinis jo siekis – būti įtraukiančia vieta, kurioje sveikintinos įvairios kultū-
rinės, meninės, socialinės ir politinės pozicijos. Muziejus stengiasi dalytis susimąstyti 
verčiančiais modernaus ir šiuolaikinio meno kūriniais bei skatina tyrinėti mūsų laikų 
meną, idėjas ir problemas. Moma.org 

9. Cristóbalio Balenciagos 
muziejus, Getaria 

(Ispanĳ a)
2011 m. nedidelis žvejų miestelis 
atidarė muziejų, skirtą garsiau-
siam buvusiam jo gyventojui –
Cristóbaliui Balenciagai. Muzie-
juje saugoma apie 1 200 dizai-
nerio drabužių, ypač daug retų 
XX a. pirmosios pusės kūrinių. 
Visa kolekcija buvo paaukota iš 
privačių kolekcininkų, tokių kaip 
Bunny Mellon ir Huberto de Given-
chy. Cristobalbalenciagamuseoa.com 
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13. Pasaulio papuošalų muziejus, 
Seulas (Pietų Korėja)

Šį papuošalų muziejų 2004 m. Seule įsteigė poetė ir garsaus 
diplomato žmona Lee Kang-won. Muziejuje lankytojai gali pa-
sigrožėti įvairiais papuošalais nuo sukurtų senaisiais amžiais 
iki modernių, šiuolaikinių kūrinių. Gausybė etninių papuoša-
lų iš visų pasaulio kampelių eksponuojami devyniose salėse: 
„Gintaro siena“, „El Dorado galerija“, „Kryžių aukuras“, „Kau-
kių siena“, „Moderniosios juvelyrikos miškas“, „Žiedų siena“ ir 
kt. Muziejus JAV kelionių žurnalo „Condé Nast“ buvo išrink-
tas į penketuką geriausių viso pasaulio juvelyrikos muziejų. 
www.wjm.or.kr/WorldJewelleryMuseum.html

12. Fridos Kahlo 
muziejus „Casa 

Azul“, Meksikas (Meksika)
„Casa Azul“ (Mėlynasis namas) – tai 
buvusi privati Fridos Kahlo visata. 
Čia ji praleido didžiąją savo gyveni-
mo dalį, iš pradžių su šeima, o paskui 
su mylimuoju Diego Rivera. Šie namai 
subūrė žavingą gausybę šviesuolių iš 
Meksikos ir užsienio, kuriuos pritraukė abiejų 
menininkų charizma.
„Casa Azul“ kalba apie Fridos ir Diego meilę ir apie jų susižavėjimą 
meksikietiška kultūra bei menu. „Menininkės miegamajame“ rasite 
jos lovą su baldakimu ir veidrodžiu, kurią po menininkę ištikusios ir 
sutraumavusios nelaimės įrengė jos mama. Ten devynis mėnesius 
nejudėdama Frida pradėjo tapyti. „Studijoje“ rasite molbertą, kurį jai 
padovanojo Nelsonas Rockefelleris. Ramentai, korsetai ir vaistai liudija 
apie jos patirtas operacijas ir fizinius negalavimus. Baldai, žaislai, dra-
bužiai ir papuošalai byloja apie Fridą kaip apie kolekcionierę ir grožio 
mylėtoją. Museofridakahlo.org.mx

10. „Bata“ batų muziejus, 
Torontas (Kanada)

Ką apie mus pasakoja mūsų batai? Toronte įsikūrusiame batų 
muziejuje nuolat besikeičiantys eksponatai pasakoja apie 
daugybę šalių ir laikotarpių. Čia galima pamatyti šlepetes, 
kurias avi kinų moterys, jukos sandalus, pagamintus pagal 
senovines tradicijas, ir garsiuosius platforminius batus su 
vėliava, kuriuos išgarsino Ginger Spice. Batashoemuseum.ca

11. „V&A“ meno ir dizaino muziejus, 
Londonas (Jungtinė Karalystė)

„V&A“ yra pasaulyje pirmaujantis meno ir dizaino muziejus, kuria-
me saugoma nuolatinė daugiau nei 2,8 milijono objektų, knygų 
ir archyvų kolekcija, apimanti daugiau nei 5 000 žmogaus kūry-
bos metų. Muziejuje eksponuojama daug Jungtinės Karalystės 
nacionalinių kolekcijų: architektūros, baldų, mados, tekstilės, 
fotografijos, skulptūros, tapybos, juvelyrinių dirbinių, stiklo, kera-
mikos, knygų, Azijos meno ir dizaino, teatro, muzikos instrumen-
tų. Muziejaus mados salėse rasite net 400 metų senumo vyriškų 
ir moteriškų drabužių eksponatų ir, be abejo, didelę skrybėlaičių 
kolekciją. Muziejus yra visiškai nemokamas. www.vam.ac.ukSh
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MIOMOJO 

„Beauty Case 

Pavone“

Kosmetinė 
moterims
22,95 Eur

Pasirūpinkite, kad viskas, ko reikia, 
visada būtų pasiekiama ranka.

Taupykite vietą 
lagamine rinkdamiesi 

daugiafunkcius 
produktus.

T-LAB „Aura Oil 

Absolute Wash“

Maitinamasis kūno 
ir plaukų prausiklis
300 ml – 28,95 Eur

lag

Ką verta turėti atostogų kosmetikos krepšelyje

PIXI „BeautifEYE“

Šviesinamosios paakių pagalvėlės
60 vnt. – 25,95 Eur

Nepamirškite 
atgaivinti 
plaukų. 

N

DOUGLAS 

SALON HAIR 

„Repair & 

Smooth 

Beautifying 

Hair Oil“

Atkuriamasis ir 
glotninamasis 
plaukų aliejus

100 ml – 
15,99 Eur

Tik „Douglas“

JAI
Produktus rekomenduoja
DOUGLAS odos ekspertė

LAIMA KAIRIENĖ

Produktus rekomenduoja

Jei jūsų atostogų tikslas – ne tik 
ramiai pasimėgauti tingiu laiku 

prie baseino, o ir iki valiai pasiausti 
vakarėliuose, po gausesnės vakarienės ar 
siautulingos nakties paakiai gali atrodyti 
nekaip, todėl tinkamai parinkta paakių 

kaukė – geriausia pagalba.

FLORENCE BY MILLS 

„Mirror Magic 

Illuminating Body 

Moisturizer“

Švytėjimo suteikiantis 
kūno losjonas

300 ml – 20,49 Eur
Tik „Douglas“

Nebijokite 
spindėti 

ryškiau už kitas!

kite 
ėti 
ž kitas!

MARIO BADESCU 

„Facial Spray With 

Aloe, Cucumber And 

Green Tea“

Žvalumo suteikiantis 
veido purškiklis

118 ml – 9,99 Eur

Net karščiausią 
dieną veido dulksna 
atgaivins per kelias 

akimirkas!

DOUGLAS SUN „After 

Sun Shimmering And Tan 

Prolonging Body Lotion“

Švytėjimo suteikiantis ir 
įdegį pailginantis kūno 

losjonas po saulės
20 ml – 12,99 Eur

Tik „Douglas“

BIOTHERM „Waterlover 

Milky Sun Spray SPF 50“

Purškiamas apsauginis 
pienelis nuo saulės
200 ml – 36,95 Eur

Būtini atostogų atributai – apsauga nuo saulės ir drėkiklis, kuris 
atgaivina odą po saulės vonių bei padeda ilgiau išsaugoti įdegį.

STAY WELL „Vegan 

Sheet Mask – Aloe“

Lakštinė veido kaukė
1 vnt. – 2,79 Eur

STARSKIN „Pink Cactus Mask ™ 

Hydrate + Glow Facial“

Drėkinamoji veido kaukė
1 vnt. – 15,99 Eur

Ar žinote, kad lėktuvuose labai sausas oras? Išnaudokite skrydžio laiką 
SPA procedūrai! Beje, šios kaukės pagelbės ir užsnūdus saulėje...
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BARBA ITALIANA „Anti-fl aking 

Beard Cream Donatello“
Barzdos kremas
100 ml – 18,99 Eur

REED „Cosmetic bag“

Kosmetinė vyrams
1 vnt. – 10,99 Eur

naudingi patarimai

Vyrai – paprastai labai 
praktiški keliautojai ir pernelyg 

savęs apkrauti nemėgsta, 
tačiau jei norite būti 

pasiruošę visoms atostogų 
situacijoms, jums tikrai prireiks 

šių priemonių.

JAM

DOUGLAS SUN 

„Protection Face 

Cream SPF 50“

Stiprus apsauginis 
veido kremas nuo 
saulės SPF 50
50 ml – 12,99 Eur
Tik „Douglas“

DOUGLAS MEN „Energy 2 IN 1 

Body & Hair Shower Gel“

Kūno ir plaukų prausiklis vyrams
200 ml – 10,99 Eur
Tik „Douglas“

KIEHL’S „Eye Fuel“

Šviesinamasis paakių 
kremas vyrams

20 ml – 25,95 Eur

DOUGLAS HOME SPA

 „Ceremony of Vasta 

Hand Cream“

Drėkinamasis rankų 
kremas vyrams
75 ml – 5,99 Eur
Tik „Douglas“

Higiena ir 
saugumas labai 

svarbu!
bai 

COLLISTAR „Hygiene Hand Spray Fast 

Action With Anti-Bacterial Agent“

Purškiama valomoji rankų priemonė, 
70 % alkoholio

75 ml – 6,99 Eur

DOUGLAS 

„Manicure Kit“

Manikiūro rinkinys 
1 vnt. – 8,99 Eur

Tik „Douglas“

Kelionėje gali nutikti nenumatytų 
dalykų jūsų nagams...

RAW 

NATURALS 

BREWING 

COMPANY 

„Raw No 1 

Deodorant 

Stick“

Pieštukinis 
dezodorantas 

vyrams
75 ml – 12,99 Eur
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Nors gyvename išmaniųjų technologijų laikais, knygos ir juose sugebėjo surasti unikalią savo vietą. Socialiniuose 
tinkluose buriasi plačios bookstagramerių bendruomenės, kuriasi autentiški vietiniai knygynai, kurie tampa tokiu 
pačiu turistų traukos objektu kaip ir bet koks pasaulinio lygio muziejus. Skaityti tapo madinga ir patrauklu. Ir visai 
nesvarbu, ar ieškote vaizdingo kampelio savo socialinių tinklų turiniui paįvairinti, ar renkate didžiausią naudotų 
knygų kolekciją, šiame sąraše surasite 6 įspūdingiausias ir fotogeniškiausias pasaulio bibliotekas bei knygynus.

„Wiblingen 
Monastery“, 
Vaiblingenas 
(Vokietĳ a)
Galbūt vienintelė mūsų są-
raše esanti biblioteka, ku-
rioje knygos užima antrą 
vietą po dekoro. Ši baroko 
stiliaus biblioteka, apstatyta 
įvairiaspalvėmis marmurinė-
mis kolonomis, didžiuojasi 
savo freskomis puoštomis 
lubomis, statulomis ir ištai-
gingomis aukso detalėmis. 
Tai ypatinga vieta ne tik pa-
simėgauti knygomis, bet ir 
įsiamžinti nepaprasto grožio 
aplinkoje.

Trejybės koledžo 
biblioteka, 
Dublinas (Airĳ a)
Kiekvienas, kurio mėgs-
tamiausi aromatai yra 
mįslingas, dulkėtų knygų 
kvapas, bus sužavėtas 
Dublino Trejybės koledžo 
(Trinity College) biblio-
teka. Čia saugomos be-
veik 200 tūkst. seniausių 
pasaulio knygų, kurioms 
net 300 metų. Taip pat 
čia yra ir garsiosios Bria-
no Boru arfos, laikomos 
nacionaliniu airių simbo-
liu, namai. 

Įspūdingiausios 
BIBLIOTEKOS IR KNYGYNAI
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„Libreria Acqua Alta“, Venecĳ a (Italĳ a)
Vienas unikaliausių knygynų pasaulyje „Libreria Acqua Alta“ yra 
prie pat Venecijos kanalų, būtent dėl to yra pelnęs „plaukiojan-
čio knygyno“ slapyvardį. 2004 m. Luigi Frizzo įkurtame knygų 
rojuje leidiniai iš pradžių buvo laikomi voniose, irklinėse valty-
se ir net viso dydžio gondoloje. Kodėl? Siekiant juos apsaugoti. 
Buvo tikima, kad tada, kai Venecijoje prasidės tikrasis acqua 
alta („aukšto vandens“) sezonas ir parduotuvė bus užtvindyta, 
knygos tiesiog „išplauks“. Šiame knygyne parduodami klasiki-
niai amerikietiškų ir itališkų knygų tomai, o jo durys atsiveria 
tiesiai į kanalą, tad atplaukite gondola.

„Tianjin Binhai“ biblioteka, Tiandzinas (Kinĳ a) 
2017 m. atidaryta futuristinė „Tianjin Binhai“ biblioteka sukėlė ne-
mažą sąmyšį tarp vietos knygų mylėtojų, mat pasirodė ne visai tokia, 
kokios buvo tikėtasi. Bibliotekoje eksponuojamos knygos yra nuta-
pytos, o tikrieji tomai saugomi galiniuose kambariuose. Vis dėlto net 
toks nepatogumas negali paneigti unikalaus bibliotekos konceptu-
alumo ir įdomaus dizaino.

„Atlantis Books, Oia“ knygynas,
Santorino sala (Graikĳ a)
„Atlantis Books“ idėja kilo 2002 m., kai Santoriną aplankė du 
amerikiečių studentai ir, perskaitę visas atsivežtas knygas, 
suprato, kad saloje trūksta knygyno, todėl nusprendė tie-
siog imti ir jį čia atidaryti. Padedami bendraminčių, vaikinai 
iš medžio pastatė knygų lentynas ir padovanojo spalvingą, 
įkvepiantį prieglobstį visiems knygų mylėtojams. Įkvėpti le-
gendinio „Shakespeare and Company“, parduotuvėje pastatė 
ir lovas, kuriose prigulti gali visi norintys.

Knygynas „Shakespeare and Company“, 
Paryžius (Prancūzĳ a)
Tai buvo vieta, kurioje lankėsi garsiausios XX a. pradžios literatūros 
žvaigždės, tokios kaip Ernestas Hemingway’us  arba Ezra Poundas. Šal-
toje, vėjo perpučiamoje gatvėje šis knygynas buvo miela, šilta, linksma 
vieta su didele krosnimi, knygų pilnomis lentynomis ir netylančiais ben-
draminčių pokalbiais. Deja, bet knygynas buvo uždarytas nacių okupa-
cijos Paryžiuje metu per Antrąjį pasaulinį karą. Jis vėl atvėrė duris tik po 
kelerių metų ir šiuo metu yra 37 rue de la Bûcherie adresu.
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„Flio“ – tai tarsi privatus 
oro uosto asistentas jūsų 

telefone. Programėlė ne tik 
praneša apie visas skrydžio 
detales (vėlavimą, atidėjimą 

ar pasikeitusį įlaipinimo 
vartų numerį), bet ir padeda 
susiorientuoti oro uostuose, 

nurodo, kur artimiausia 
automobilių stovėjimo aikštelė, 
ir padeda surasti skrydžio metu 

pasimetusį bagažą.

„The Fork“ patars, kur 
skaniai pavalgyti ir 

maloniai praleisti laiką. 
Tai jūsų gastrogidas, 

kurį pasitelkę 
lengvai užsisakysite 

staliuką geriausiuose 
Europos restoranuose 

nuo Lisabonos iki 
Stokholmo. Dažnai 

programėlėje galima 
rasti ir nuolaidų, tad 
pergalė – dviguba.

„Hotel Tonight“ išpildo 
svajonę pasisvečiuoti 

prabangiuose viešbučiuose 
už itin prieinamą kainą. 
Programėlėje skelbiami 

paskutinės minutės 
nakvynės pasiūlymai, kurie 
savo patrauklumu privers 

aiktelėti. Mėgaukitės 
prabanga Las Vegase, 

Paryžiuje ar Bahamose.

„Triplt“ – kelionių 
aplikacija, kurioje 

patogiai saugosite 
visus savo kelionės 

dokumentus ir 
duomenis nuo lėktuvo 

bilietų iki restoranų 
rezervacijų. Viskas 
vienoje vietoje su 

integruotais žemėlapiais 
ir aktyviomis 

nuorodomis bei 
reikalingais kontaktais.

naudingi patarimai

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

12 PROGRAMĖLIŲ, KURIOS PRAVERS KELIAUJANT

„XE Currency“ 
pravers tiems, kurie 
vyksta į ne Europos 

Sąjungos šalis ir nori 
konvertuoti valiutą 

geriausiu kursu arba 
atlikti tarptautinius 
pinigų pavedimus.

„AirBnb Experiences“ – 
unikalių patirčių medžiotojai 

šią programėlę tiesiog 
įsimylės. Aplikacijoje 

vietiniai siūlo keliautojams 
įvairias autentiškas patirtis, 

pavyzdžiui, nuo pastos 
gaminimo su vietiniais italais 

iki tyliųjų diskotekų 
San Fransisko paplūdimyje.

„SitOrSquat“ – 
tai turbūt pats 
paprasčiausias, 
greičiausias ir 
patogiausias 

būdas nežino-
mame mieste 
surasti tualetą. 

„Duolingo“ – viena 
populiariausių kalbų 

mokymosi programėlių, 
kurioje galima mokytis 
daugiau nei 40 kalbų 

nuo ispanų, portugalų, 
vokiečių, danų, kinų ar 
japonų. Nemokamoje 

programėlėje ne tik 
turtinsite kalbos žodyną, 
bet ir mokysitės tarimo, 

gramatikos ir kalbos 
įdomybių. Na, o jei 

norisi greitai išsiversti 
kitos kalbos žodį, frazę 
ar išmokti pasisveikinti 

užsienio kalba, jums 
padės „Google Translate“.

„Visit a City“ padeda 
susiplanuoti lankytinų vietų 

maršrutą nežinomame 
mieste. Galima naudotis 
jau parengtais arba savo 

sukurtais maršrutais. 
Programėlė pati pagal 

jūsų norus pasiūlo galimus 
aplankyti objektus ir 

perspėja, jei šiuo metu jie 
uždaryti. Panašiai veikianti 
„Visit a City“ alternatyva – 

„City Maps to Go“.

„PackPoint“ skirta tiems, kurie 
nuolat pamiršta į savo kelionės 

krepšį įsimesti telefono 
įkroviklį ar žygio kojines. 

Programėlėje pasižymėję šalį, 
į kurią keliaujate ir ką joje 

ketinate veikti, pagal tos šalies 
orų prognozes ir jūsų kelionės 
tipą automatiškai pasiūlomas 
sąrašas daiktų, kurių jums gali 
prireikti. Sąrašą galima lengvai 

pildyti ir koreguoti, taip pat 
dalytis su kelionės bičiuliais.

„WiFi map“ – greita 
ir patogi nemokamo 
belaidžio interneto 

paieška. Programėlės 
žemėlapyje matysite, 

kur artimiausios 
nemokamo interneto 
vietos. Taip pat, koks 
tiekiamo interneto 

greitis, tikslus 
vietos adresas ir, jei 

pateikiama, belaidžio 
interneto prisijungimo 

slaptažodis. Programėlė 
ne tik parodys, kur 

yra „Wi-Fi“ vieta, bet ir 
parengs maršrutą, kaip 

ten nueiti.

„All Trails“ patiks žygių 
mėgėjams, dviračių 

sporto entuziastams ar 
bėgikams. Programėlėje 
lengvai surasite įvairius 

maršrutus ir trasas. Ji 
padės susiplanuoti 

maršrutą ir naviguoti 
paties veiksmo metu. Taip 
pat kaups ir pateiks jūsų 

aktyvumo statistiką: įveiktą 
atstumą, aktyvumo laiką ir 

sudegintų kalorijų kiekį.






