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Mieli skaitytojai,
Nekeliaujantis žmogus nepažįsta tikrosios žmonių vertės. 

Maurų patarlė

N
eįprastos kelionių patirtys – tai 
tikri gyvenimo nuotykiai. Tai 
būdas pažinti pasaulį, prisiliesti 
prie jo kitaip ir kitur, nei esi pra-
tęs. Kartu tai ir pamokos, ugdan-
čios tolerancĳ ą, sąmoningumą, 
padedančios priimti pasaulio 
įvairovę, vertinti jo unikalumą, 
geriau pažinti ne tik kitus, bet 
ir patį save. Tik keliaudami su-
prantame, kad skirtumai yra tai, 

kas daro mus unikalius, o kartu jungia vienus su kitais – 
per smalsumą, norą pažinti, patirti ir galiausiai suprasti. 
Juk kiekviena kelionė dovanoja kažką nepaprasto!
Vis daugiau keliautojų dėmesio sulaukia išskirtinės, uni-
kalios kryptys, kurios neretai priverčia išlipti iš komfor-
to zonos ir pažinti neįtikėtiną gamtos bei kultūros ste-
buklų lobyną. Tad kasmet leidžiamo žurnalo „Žvilgsnis 
į pasaulį“ numerio tema „Skirtumai, kurie jungia“ pasi-
rinkta neatsitiktinai. Šiame numeryje įkvepiantys ke-
liautojų herojų įspūdžiai ir patirtys, išlipančios iš „must 
see“ sąrašo ribų, vilios pasinerti į pasaulio įvairovę at-
skleidžiančias keliones. 
Pirmiausia skirtumus, kurie jungia, patirsite savo feno-
menalumu stulbinančiame, radikalios saviraiškos ir 
meno festivalyje „Burning Man“, kur kasmet daugiau nei 
70 tūkst. žmonių minią, švenčiančią skirtumų mišinį, 
vienĳ a bendruomeniškumas ir dovanojimo galia.
„Vidurio Azĳ os kontrastai“ primins Šilko kelio istorĳ ą, 
įtrauks į laukinių klajoklių gyvenimą, o Stano kalnyno 
šalių miestų architektūra ne vienam atims žadą...
Kad tikrai meilei nėra jokių skirtumų, įsitikinsite skaity-
dami dviejų iš skirtingų pasaulio kraštų žmonių, sukū-
rusių šeimą, istorĳ ą „Meilė ir Bahamos“.

Pokalbyje apie savanorystės misĳ as Afrikoje ieškosime 
rakto į pasaulį, ir ne per gailestį ar pagalbą, o pirmiausia 
per pagarbą ir begalinę tolerancĳ ą.
„Vieni skirtumai žavi, kiti stebina, treti gal net ir šokiruo-
ja, bet kiekvienas jų moko tolerancĳ os šaliai“, –  gyvenimo 
Vietname, Tailande, Australĳ oje, Brazilĳ oje ir Japonĳ oje 
kultūrinius ypatumus atskleis Vaiva Arnašė, kurios šei-
mai su 3 vaikais kelionės – ne aistra, o gyvenimo būdas.
Sakartvelas pasitiks magišku Kaukazo kalnų grožiu ir, 
žinoma, nepaprastu kartvelų tautos vaišingumu. Toliau 
keliausime į Izraelį, kurio kultūrų katilui ištyrinėti vie-
no karto nepakaks... Kita kryptis – Kroatĳ a. Joje nacio-
naliniais parkais ir žavingais Istrĳ os pusiasalio mieste-
liais mėgausimės pramogaudami kartu su vaikais. 
O ar žinojote, kad nuo citrinų giraitės iki kosmoso – tik 
vienas žingsnis? Vlada Musvydaitė intriguos  kosmosi-
niais maršrutais, kuriais nepastebimai viršysime die-
nos sveikatingumo žingsnių normą. 
Filmams prilygstantys dizainerės Viktorĳ os Jakučins-
kaitės kelionių įspūdžiai stebins Azĳ os gamtos lobynų ir 
įkvepiančiais Kinĳ os atradimais.
Žinomas fotografas Algis Kriščiūnas dalysis savo kasdie-
nybe Fuerteventūros saloje, kur net žvelgiant į fotografi -
jas „apima jausmas, lyg būtum žemės formavimosi pra-
džioje“. Ekstremalių pojūčių pakaks ir žygyje „pėsčiomis 
po laukinę Suomĳ os žemę“, ir žvejojant kartu su vieti-
niais skirtinguose pasaulio kraštuose.  
Numerio įspūdžių „vyšnaitė ant torto“ – Kotrynos Star-
kienės kelionių įkvėpti desertų receptai. Taip pat suži-
nosime, „kokio skonio yra Lietuva“.
Galiausiai išmokę meniškai fotografuoti(s) telefonu, 
leisimės į beprotiškiausią savo gyvenimo nuotykį „išil-
gai Europos motociklu per 15 dienų“.
Keliaujam?

įžanga
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KAIP PATIRTI KELIONES
skirtumai, kurie jungia

Šiandien kelionės – kur kas daugiau nei kryželio padėjimas žemėlapyje. Jei anksčiau 
norėdavosi aplankyti kuo daugiau šalių, prabėgti ekskursijas, užsižymėti turistinėse vietose, 

šiandien keliautojai renkasi kokybę, dažniau „lėtą“ keliavimą ir ieško neįprastų patirčių. 
Ką iš tikrųjų verta patirti, kaip tai keičia keliautojų požiūrį ir kas juos labiausiai vienija – 
įžvalgomis ir asmenine patirtimi dalijasi turizmo agentūrų tinklo „West Express“ kelionių 

ekspertai, jau 27-erius metus savo klientams siūlantys atsakingai parengtus, 
patikrintus ir išbandytus maršrutus.

INETA MALECKIENĖ 
„West Express“ turizmo 
vadybininkė

TROŠKIMAS PAŽINTI DAUGIAU 

LEIDŽIA LABIAU PAŽINTI IR PATĮ SAVE
Šiandien vis daugiau keliautojų renkasi kokybę ir yra jau daug ko 
patyrę. Dabar yra visos galimybės atlikti namų darbus ir iš anks-
to susirinkti reikiamą informaciją prieš ruošiantis išvykti. Kelionių 
tikslu tampa ne konkretus geografi nis taškas, o tame taške esan-
tis konkretus objektas. Pavyzdžiui, į Niujorką skrendama ne Lais-
vės statulos pamatyti, bet pavakarieniauti tam tikrame restora-
ne, pažiūrėti konkretų koncertą ar miuziklą, aplankyti konkrečią 
parodą ar šou. Krypties paieška pradedama ne ieškant pigiausio 
skrydžio, bet pagal aktualaus renginio datą derinami skrydžiai 
ir aplink „lipdomas“ maršrutas. Ne visada pigiausias produktas 
yra paklausiausias. Dažnas keliautojas renkasi didesnę erdvę ko-

joms turinčias vietas lėktuve ar užsako individualius pervežimus 
iki viešbučio. 
Šalis, kurioje man teko patirti didžiausią kultūrinį skirtumą, – Indija. 
Ten socialinė atskirtis tokia ryški ir svetimšaliui taip krintanti į akis, 
kad šokiruoja ir atima amą kelias dienas ne vienam. Teko lankytis ma-
haradžų rūmuose, vakarieniauti prie sidabru serviruotų stalų ir pa-
tirti išties pasakišką svetingumą. O lygiagrečiai visai šalia pat matyti 
šiukšlynuose besikapstančius vaikus, ieškančius maisto. Tai labai slė-
gė ir buvo dar sunkiau pakeliama, kad vietiniai visai abejingi tokiai 
nelygybei. Žmogus prie upės ištrupins bandelę paukščiams, bet ne-
atiduos jos šalia išmaldos prašančiam elgetai. Tikrai kiekvienas gir-
dėjote apie kastas ir kas yra karma. Indijoje tai gyva ir nėra tik nuo-
girdos. Gidai aiškino, kad karma lemia gimti turtingoje ar vargingoje 
šeimoje ir valydamas savo karmą turi atlikti savo misiją. Tai ir leido su-
prasti, kodėl mūsų akims atrodo abejinga nesigailėti ir nešelpti elge-
tos. Nežinant vietinės kultūros ir religijos ypatumų galima klaidingai 
interpretuoti natūralią aplinką.
Pažinti kitą kultūrą lengviau, jei nuo jos kuo mažiau nutolstama, t. y. 
keliaujant gyventi ir elgtis taip, kaip įprasta vietiniams, lankytis ten 
pat ir tą patį valgyti. Važiuojant taksi įspūdį gali susidaryti pagal vaiz-
dus pro langą, bet tai ir bus tik vaizdas. Prasiėjus gatvėmis, prisėsti 
vietinėje kavinėje, užkalbinti kokį vietinį, neskubėti – tai verčia pajus-
ti. Keliaujama įvairiais tikslais, bet troškimas pažinti daugiau leidžia 
geriau pažinti ir patį save, savo emocijas, jausmus. 
Turbūt negalėčiau išskirti konkrečių vienos šalies ar tautos skirtu-
mų, kurie mane žavi labiausiai. Bet, tarkime, vien dėl unikalaus ir 
nepakartojamo Mėnulio landšafto Timanfajos parke siūlau aplan-
kyti Lansarotės salą Kanaruose. Įspūdingi dolomitinių Alpių kalnai 
žavi tiek vasarą kopiant, tiek žiemą slidinėjant. Muchamado Kyšulio 
nacionalinis parkas Egipte – povandeninis parkas su retomis žuvi-
mis ir koralais – sunkiai rasite įspūdingesnį. Bet visgi, jei reikėtų ap-
siriboti viena šalimi ar tauta, pasilikčiau ties senąja klasika – Italija, 
kur gamtos įvairovė, kultūros paveldas, virtuvė ir, žinoma, atviri ir 
šilti žmonės. Žmonės, kurie, regis, moka džiaugtis ir mėgautis gyve-
nimu. Man tai vienas didžiausių „skirtumų“.

RŪTA JOCIŪTĖ-ŽOLYNIENĖ
„West Express“ verslo klientų pardavimo 

ir aptarnavimo skyriaus projektų vadovė

NEBIJOKITE STEBĖTIS, 

SVARBIAUSIA PASIRUOŠTI
Pamenu, kai pirmą kartą prieš 23 metus lan-

kiausi Suomijoje, mane labai nustebino tai, kad 
vaikams ten leidžiama beveik viskas, pavyzdžiui, 

tiesiog gulėti ir vartytis ant grindų, arba kad žmo-
nės eilėje stovi gana dideliu atstumu vienas nuo kito… 

Suomiai jau tada labai gerbė asmeninę erdvę ir laisvę rinktis. Džiau-
giuosi, kad toks požiūris jau beveik tapo įprastas ir Lietuvoje, paste-
biu, jog atsirado daugiau tolerancijos ir pagarbos tiek saviems, tiek ki-
tataučiams.
Smalsumas, noras pažinti, patirti, pailsėti bei pajusti – visa tai jungia 
pasaulio keliautojus. Labai svarbu planuojant kelionę atidžiau pasido-
mėti ta šalimi, į kurią vyksite, susidėlioti maršrutą bei atlikti kitus namų 
darbus. Taip pat svarbu išsiaiškinti esminius etinius, socialinius šalies 
aspektus, kad išvengtumėte nemalonių situacijų. Linkiu sklandžių ir 
įdomių kelionių!



NAUJI
EN

A!

AGNĖ TAMULEVIČIŪTĖ 
„West Express“ verslo klientų skyriaus vadybininkė 

AZIJOS LOBYNAS ĮKVEPIA!  
Šiandienos keliautojas nori kuo daugiau atrasti pats, todėl renka-
si mažiau lankytinas vietas net ir tada, kai renkasi populiarias kryptis. 
Pastaruoju metu „ant bangos“ – Azija, kur praleidžiama bent porą atos-
togų savaičių, kad nereikėtų niekur skubėti ir būtų galima įsijausti į visai ki-
tokio pasaulio gyvenimą.
Mane ten labai žavi kultūriniai skirtumai, kitoks gyvenimo stilius, senųjų papročių laikyma-
sis. Keliaudama po Azijos šalis jaučiuosi taip, kad išties atrandu vis kažką naujo, ir visuomet 
grįžtu su šūsniu nuostabių įspūdžių.
Na, o šalis, palikusi man didžiausią kultūrinį skirtumą, – vienareikšmiškai, Indija. Tai buvo 

pirmoji mano kelionė į Aziją, gal dar ir dėl to patyriau stiprių įspūdžių, kurių, tikriausiai, niekada nepamiršiu. Atvirai kalbant, man tai buvo psi-
chologiškai sunki kelionė, nors ir žinodama, kur vykstu, vis tiek nesugebėjau pasiruošti tam dideliam skirtumui su mums įprasta aplinka. Labiau-
siai sukrėtė didžiulė socialinė nelygybė, bet po to ėmiau labiau vertinti dabar turimus dalykus. 
Manau, labiausiai pasaulio keliautojus vienija noras pažinti. Aš visada sakau, kad nepažinsi šalies ir jos kultūros, jei niekada neparagausi gatvės maisto, 
nenueisi į restoraną, kur valgo tik vietiniai, ir būsi suplanavęs kiekvieną žingsnį. Geriausi dalykai kelionėse nutinka neplanuojant ir elgiantis spontaniškai!

SANDRA KIRILOVIENĖ
„West Express“ l. e. p. Kauno regiono vadovė

INDIJOS KONTRASTAI – 

TIKRAS KELIAUTOJŲ IŠBANDYMAS
Kalbant apie šiuolaikinius keliavimo įpročius ir tendencijas – kiek 
žmonių, tiek ir poreikių. Pradedančiam keliautojui dažnai pakan-

ka tik viešbučio su geru maitinimu, gražaus paplūdimio ir gero oro. 
Man asmeniškai toks poilsis greit pabosta. Taip ilsėtis galiu dvi ar tris 

dienas, o vėliau norisi pažinti daugiau šalies, pamatyti neturistines vie-
tas, susipažinti su tikrąja vietinių kasdienybe.  

Negaliu pasigirti didele keliavimo patirtimi, tačiau išvyka į Indiją buvo viena įsimintiniausių. 
Sakyčiau, kad viena įspūdingiausių mano kelionių. Nors iš pradžių buvau viena tų, kurie skep-
tiškai vertina šią šalį. Pirma mintis tik atvykus į Indiją buvo „ką aš čia veikiu“... Pirmąją dieną 
Senojo Delio gatvėse mačiau tik purvą, išmaldos prašančius žmones ir gatvės chaosą. Tačiau 
vėliau, keliaudami po šalį toliau, pamatėme kitą šio krašto pusę: išskirtinė prabanga, turtinga kultūra, istorija. Į kelionės pabaigą nuomonę pakeičiau visiškai. 
Sunku įvardyti, kas tam turėjo įtakos, bet, matyt, viskas: gera kompanija, nuostabūs vaizdai ir dar nuostabesni Indijos žmonės. Aplankiau tik nedidelę šios 
šalies dalį ir žinau, kad dar tikrai ten nuvyksiu. Į Indiją reikia vykti atvira širdimi ir šviesiu protu.
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KELIAUTOJO 
AT M I N T I N Ė

skirtumai, kurie jungia

KULTŪRINĘ PATIRTĮ 
UGDANČIO
  Atsakingai pasiruoškite kelionei. Ypač jei keliau-
jate į visiškai nepažintos kultūros, religijos šalis. At-
likite namų darbus ir pasidomėkite šalimi internete, 
paskaitykite keliautojų atsiliepimus, kelionių tinklaraš-
čius. Kreipkitės į kelionių ekspertą, kuris ne vieną ir ne 
du kartus yra buvęs toje šalyje ir puikiai išmano jos tra-
dicijas, papročius. Jo informacija ir asmeninė patirtis 
padės tinkamai nusiteikti būsimiems kultūriniams iš-
šūkiams.

Gyvenkite pas vietinius. Ieškokite autentiškų, tu-
ristams pritaikytų netradicinių „viešbučių“. Keliaujant 
tokiu būdu nereikia tikėtis didelio komforto, tačiau 
nuotykių tikrai netrūks.

Valgykite ten, kur lankosi vietiniai. 
Nebĳ okite ragauti vietinių patiekalų, 
kurie gali tapti nepamirštamais atra-
dimais. Gatvės maistas – taip pat svar-
bus vietinės maisto kultūros veidas. 
Nauji skoniai išlaisvins vaizduotę ir 
suvienys. Tad būkite atviri kitonišku-
mui, drąsūs, bet nepamirškite saiko. 

Vietiniai turgeliai – kultūros ži-
dinys. Nepraleiskite progos apsilan-
kyti ten, kur verda tikrasis vietinių gy-
venimas. Turguose gali užsimegzti įdomi 
pažintis, kartais galinti tapti daugiau nei tik 
draugišku pašnekesiu. Iš pradžių „labas“ vietine kal-
ba, o po to jau ir vakarienė naujojo pažįstamo namuose 
su visa jo šeima.

Kalba – tai gyvenimas. Išmokite nors kelis vietinės 
kalbos žodžius, pasidomėkite vietiniais mandagumo ges-
tais. Nors šiek tiek mokėdami vietinę kalbą, galėsite pajus-
ti tikrąją šalies atmosferą. Žinodami, kaip pasisveikinti 
ar padėkoti vietinių kalba arba gestais dar ir pamalonin-
site aplink esančius bei pagerbsite jų kultūrą.

Naudokitės viešuoju transportu. Būtent jame ver-
da tikrasis kultūrų gyvenimas, nesuvaidintas ir nenušli-
fuotas. Tad nebijokite įsėsti į autobusą ir bent trumpam 

pasiklysti. Juk nuo žemės rutulio tikrai niekur nenuva-
žiuosite, o už nežinomo posūkio gali slėptis daugybė įdo-
mių naujų atradimų.

Iš anksto pasirūpinkite tinkama apranga. Re-
liginėse, ypač islamo šalyse, būtina pasirūpinti specia-
lia apranga moterims. Skirtingose šalyse aprangos kodai 
yra nevienodi, todėl apie kiekvieną šalį rekomenduoja-

ma pasidomėti atskirai. Visgi bendros taisyklės išlie-
ka panašios: galvos apdangalas, vengti atvirų 

drabužių, prisidengti kelius ir pečius. Ge-
riausias patarimas moterims, keliaujan-

čioms į Viduriniuosius Rytus, – savo la-
gamine rasti vietos keliems platiems 

šaliams. Reikalui esant, lengvai juos 
panaudosite ir kaip galvos apdanga-
lą, ir kaip skraistę ar sijoną.

Nefotografuokite ten, kur drau-
džiama, ar bent atsiklauskite prieš 

tai darydami. Pasistenkite netrikdyti 
žmonių privatumo ir kasdienio gyveni-

mo. Tikrosios patirtys išlieka atmintyje, 
o ne nuotraukose. Venkite žmonių, prašan-

čių pinigų už pozavimą, neskatinkite elgetavi-
mo. Lankytinose ir strateginėse vietose (pavyzdžiui, 

oro uostuose, traukinių stotyse, prieplaukose) vadovauki-
tės įspėjamaisiais ženklais. 

Kritinėmis situacijomis nebūkite agresyvūs. 
Jei iškilo nesusipratimas, svarbiausia, nesipriešinti, ne-
prieštarauti, jokiu būdu neįžeidinėti, neminėti rasės, re-
ligijos niuansų, neliesti politikos ar karo temų. Svečioje 
šalyje elkitės taktiškai, nespoksokite. Geriau jau nuošir-
džiai šypsokitės ir mandagiai stebėkite.

Nepamirškite tausoti gamtą. Kad ir kur būtumėte, 
vertinkite aplinką tarsi savo pačių namus. Keliaukite at-
sakingai, gerbkite žmones ir mėgaukitės jų kompanĳ a! �

Šios atmintinės 
patarimai padės 
drąsiau įsilieti į 
nepažintų šalių 

kultūras ir iš tiesų 
jas patirti, o ne tik 

aplankyti.
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„Flying Blue“ yra

lojalumo programa

Gaukite DAUGIAU 
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PASAULIO 
ĮVAIROVĘ ATSKLEIDŽIANČIŲ 
KELIONIŲ KALENDORIUSKALENDORIUS

 

keliautojo kalendorius

SAUSIS
Šetlando salos vikingų paveldo festivalis 
„Up Helly Aa“, Škotĳ a 
Paskutinį sausio antradienį ramią Šetlando salą sudrebina ga-
lingas vikingų ginklų griausmas. Tai – vienas įspūdingiausių 
ugnies festivalių Europoje. Jo metu vyksta grandiozinis per-
sirengėlių paradas. Nešini deglais jie keliauja miestelio gatvė-
mis, aikštėse rengia pasirodymus ir dainuoja senovines dai-
nas. Festivalio kulminacija – nakties sutemose sudeginamas 
didžiulis vikingų laivas kaip auka saulės dievui ir iki aušros 
nerimstantys šokiai. www.uphellyaa.org/up-helly-aa-2020

KOVAS
Meno festivalis „Adelaide Fringe“, Australĳ a
60-ąjį kartą vyksiantis festivalis – tai įvairių menininkų, kūrėjų ir ino-
vatorių meka. Visos Adelaidės miesto gatvės, barai, stadionai ir net 
baseinai prisipildo įvairiausių meno kūrinių nuo skulptūrų iki perfor-
mansų. Festivalyje susiburia kūrėjai iš viso pasaulio, o patys jo rengė-
jai visa tai apibūdina kaip mitinį, fantastinį, fantasmagorišką ir radi-
kaliai originalų reiškinį, kuriame susijungia visi meno būdai ir formos. 
www.adelaidefringe.com.au

Pasaulis be sienų, tolerantiškas ir atviras visiems, kurie trokšta jį pažinti. Kažkada tai tebuvo vizija, o 
šiandien jau vadinama realybe. Naujų kultūrų, papročių ir žmonių pažinimas masina savo egzotika ir 
nuotykių aštrumu. Kartu tai ir gyvenimo džiaugsmas, kai vieną dieną leidiesi į pašėlusius šokius Rio de 

Žaneire, o kitą jau medituoji budistų vienuolyne Tailande. Kviečiame 2020-aisiais keliauti atvira širdimi, 
nuoširdžiai neriant į spalvingų skirtumų, nepažintų kvapų ir stebinančių kultūrų sūkurį. 

20202020

VASARIS
Venecĳ os karnavalas, Italĳ a 
Kaukės, prabangūs kostiumai, grakštūs reveransai ir koketiški žvilgsniai 
gondoloje prasilenkiant su nepažįstamuoju. Venecijos karnavalas – gra-
cingas ir manieringas. Jame netrūksta pompastikos, o kiekviena iš už 
kampo išsukanti gondola nustebins savo keleivių unikalumu. Šalia kos-
tiumo ir kaukės į lagaminą nepamirškite įsimesti ir šiltų drabužių, apsau-
gančių nuo žvarbaus vėjo. Visa kita nustelbs magiška festivalio atmosfe-
ra. www.venice-carnival-italy.com

2020
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BALANDIS
Smėlio skulptūrų festivalis 
„Texas SandFest“, Teksasas (JAV)
Dešimtis tūkstančių lankytojų pritraukiantis trijų dienų fes-
tivalis stebina kvapą gniaužiančiomis smėlio skulptūromis 
ir jų kūrėjų išmone. Tai – didžiausias tokio tipo konkursas, 
kurio lankytojai turi progą mėgautis įspūdingais vaizdais, 
gyva muzika, skaniu maistu ir tarpkultūrine aplinka. Jų akyse 
iš smėlio iškyla įspūdingiausi kūriniai nuo mitinių nykštukų 
rūmų iki sarkazmo kupinų politinių veikėjų biustų.
www.texassandfest.org

GEGUŽĖ
Vandens žibintų šventė 
„Shinnyo Lantern Floating Hawaii“, Havajai
Meilė žmonėms ir pasauliui – visuotinė kalba, peržengianti valstybių ir 
kontinentų sienas. Havajuose tikima, kad žmoguje slypi vidinė šviesa – 
shinnyo. Dalydamiesi ja, visatai dovanojame savo įgimtą gėrį. Į vandenį 
paleisti šimtai vandens žibintų tampa šios šviesos simboliu. Magišką ritu-
alą sustiprina pučiamų jūros kriauklių garsas ir hula šokiai. Tuomet, kai lei-
džiame savo shinnyo spindėti, ramybė ir laimė įmanoma. Tradicijų įkvėpta 
šventė kviečia prisiminti praeitį, veikti dabartyje ir pažvelgti į šviesesnę 
ateitį. www.lanternfl oatinghawaii.com

BIRŽELIS
Vyno mūšis (Batalla del Vino), Ispanĳ a
Šiaurės Ispanijoje įsikūrusį miestelį Harą kasmet sudrebina galin-
gas vyno mūšis. Vos tik pakilus saulei miestą užplūsta tūkstančiai 
žmonių, „apsiginklavusių“ raudonojo vyno sklidinomis taromis 
nuo vandens šautuvų, purškiklių iki didelių kibirų. Iš laukinio, 
pašėlusio džiaugsmo mūšio vietos sausas dar neišsigelbėjo nė 
vienas. Nors masinis laistymasis vynu prasideda ankstų rytą, jo 
išvakarėse, žinoma, taip pat griaudi garsios dainos ir nerimsta šo-
kiai. www.batalladelvino.com

LIEPA
2020 m. vasaros 
olimpinės žaidynės, 
Japonĳ a
Sportas jau nuo seno sujungia tau-
tas, kultūras ir papročius. Dar gero-
kai prieš mūsų erą Olimpijos mieste 
Graikijoje buvo rengiamos antikinės 
olimpiados. Jų idėjos įkvėptas pran-
cūzas baronas Pierre’as de Couberti-
nas atgaivino žaidynių idėją ir įsteigė 
Tarptautinį olimpinį komitetą bei 
1896 m. surengė pirmąsias žaidynes 
Atėnuose. Dabar olimpinės žaidy-
nės – tai visuotinė pasaulio šventė, 
kurioje verda aistros, netyla sirgalių 
balsai, o į nugarą kvėpuojanti fortūna 
pergalės viltimi uždega tūkstančius 
širdžių. Tai ne vien rungtynės, kartu 
tai ir proga džiaugtis, švęsti gyvenimą 
ir bendrauti su žmonėmis iš viso pa-
saulio. www.olympic.org/tokyo-2020

RUGPJŪTIS
Brėgenco muzikos festivalis, Austrĳ a
Austriškas meno ir operos tradicijas puoselėjančio festivalio rengėjai kasmet lan-
kytojams sukuria įspūdingą šviesų, muzikos ir elegancijos šventę. Renginiai vyksta 
amfi teatruose po žvaigždėtu dangumi, operos teatruose, rūmuose. Taip pat žiūro-
vai turi galimybę stebėti pasirodymus, vykstančius didžiausioje pasaulyje ant Bo-
deno ežero vandens plūduriuojančioje scenoje. Kerinti operos ir operečių didybė 
kasmet sutraukia šimtus žiūrovų, kurie lieka sužavėti įspūdingo pasaulinio lygio 
renginio. www.bregenzerfestspiele.com
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RUGSĖJIS
Hermanuso pakrantės banginių stebėjimo 
festivalis, Pietų Afrika
Rugsėjis – banginių migracijos mėnuo, kai jie keliauja visai šalia 
Hermanuso miesto pakrantės. Pagrindinė visų festivalio veiklų idė-
ja – parodyti žmogaus ir gamtos sąlytį, didinti žmonių supratimą 
apie banginių ir visos vandenynų gyvūnijos svarbą bei apsaugą. 
Tai unikali galimybė savo akimis išvysti, kaip purslais taškosi di-
džiausi pasaulio gyvūnai. Kartu tai ir proga pasinerti į nepamiršta-
mą nuotykį – valtimis pasiplaukioti su keliaujančiais banginiais ar 
krante stebėti galingas jų kelionės akimirkas bei pajusti nepažabo-
tą šios akimirkos grožį. www.hermanuswhalefestival.co.za 

SPALIS
Tarptautinė oro balionų fi esta, 
Naujoji Meksika (JAV)
Visame pasaulyje gerai žinoma viena didžiausių oro ba-
lionų fi esta stebina keliais šimtais vienu metu į dangų 
kylančių ryškiaspalvių balionų pasirodymu. Fiestos ren-
gėjai kviečia švęsti, gėrėtis ir bendrauti. Juk kiekviena 
nauja pažintis danguje – kur kas įspūdingesnė! 
www.visitalbuquerque.org/event

LAPKRITIS
„Diwali“ šviesų festivalis, Indĳ a
Legenda byloja, kad XV a. pr. Kr. Lordas Rama su žmona Sita nugalėjo 
blogio demoną Ravanną ir pergalingai grįžo į Indiją. Tai tapo triumfuo-
jančios šviesos pergalės prieš tamsą simboliu. Šia proga indai kasmet 
uždega milijonus žvakučių, namus papuošia lemputėmis ir į orą palei-
džia galybę fejerverkų. Iš spalvotų ryžių ir pudros jie kuria rangoli. Tai 
tokia meno rūšis, kai ant grindų kuriami milžiniški spalvoti piešiniai. 
Šventės metu miestai nusidažo ryškiaspalvėmis spalvomis ir prisipildo 
įvairiausių kvapų. Žmonės vieni kitiems dovanoja saldumynus ir mais-
tą, linkėdami bendrystės, gėrio ir turto jų šeimoms.

GRUODIS
„Junkanoo“ paradas, 
Bahamų salos
Kalėdiniu laikotarpiu Bahamų sos-
tinėje Nasau hipnotizuojančiais 
ritmais dunda būgnai, skamba var-
peliai ir trimituoja ragai – tai ryšku-
sis „Junkanoo“ paradas. Karnavalo 
atmosfera pulsuoja ir kitos salos, ta-
čiau didžiausia šventė vyksta salyno 
sostinėje. Čia susirenka tūkstančiai 
ryškiaspalviais, iš popieriaus ir kar-
tono pagamintais kostiumais pasi-
puošusių žmonių, o gatvės prisipildo 
šokių ir muzikos. Tiesa, visa tai vyksta 
ypač ankstų rytą (o gal vėlų vakarą), 
maždaug nuo 2 val. nakties iki 10 val. 
ryto. Tad ryškusis „Junkanoo“ neabe-
jingus paliks tuos, kurie pasiruošę 
šokti iki pat paryčių.
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BURNING 
MAN 
fenomenas: 
vieno karto 
nepakaks!

Kiekvieną rugpjūtį JAV Nevados valstijoje, išdžiūvusio ežero dugne, primenančiame bekraštę dykumą, iškyla 
daugiau kaip 70 tūkst. dalyvių pritraukiantis Juodosios uolos (angl. Black Rock) miestas. Po septynių dienų 
radikalios saviraiškos ir meno fi estos čia nelieka nė menkiausio pėdsako, menančio apie masišką žmonių 

susibūrimą. Surengtas kaip mažos bendruomenės renginys, „Burning Man“ festivalis išauga į gigantišką pasaulinį 
judėjimą, kuriame negalioja pinigų sistema, nevyksta prekyba, netoleruojama diskriminacija, o saviraiška ir 

bendruomeniškumas tampa esminėmis sąlygomis, padedančiomis išgyventi ekstremalioje aplinkoje. 

TEKSTAS – Lina Matiukaitė
NUOTRAUKOS – fotomenininko Romualdo Požerskio ir iš asmeninių herojų albumų

BUR N ING 
MAN 
BUR N ING 
MAN 
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Apie „Burning Man“ fenomeną pasakoja festivalyje jau 
antrą kartą viešėjusi rinkodaros ir pardavimo specialistė 
LINETA NAVICKAITĖ NOREIKA. 

Festivalyje „Burning Man“ šiemet lankėtės jau antrą kartą. 
Kas traukė ten grįžti? Kolekcionuoju įspūdžius, o „Burning 
Man“ ir visas jo formatas – vienas neišdildomas įspūdis. Kar-
tu tai ir įrodymas, kad gali svajoti labai drąsiai. Jei pats tikėsi, 
savo idėja sugebėsi užkrėsti ir kitus. Svajonė iš pirmo žvilgs-
nio gal net labai naivi, bet gali išsipildyti. Festivalyje 70 tūkst. 
žmonių minia švenčia skirtumų mišinį, įvairovę, bet kartu ir 
vadovaujasi tomis pačiomis vertybėmis. Pavyzdžiui, čia nega-
lima palikti šiukšlių ir šiam principui jaučiama didelė pagar-
ba. Nė vienam iš tokio skaičiaus žmonių to aiškinti atskirai 
nereikia. Žmonės jau tai žino arba įsisąmonino iki renginio. 
Kitokių renginyje nėra. Šiais metais, kaip ir praėjusiais, „dy-
kumoje“ stovėjo „Boeing“ modelio lėktuvas, kuriame vyko DJ 
pasirodymai. Būnant jame, klausantis kokybiškos muzikos, 
matant daugybę šviesų, per kūną lakstė šiurpuliukai. Lėk-
tuvo atvežimas, idėja ir renginiai jame – nėra pigus malonu-
mas. Tai, kad žmonės jį ten atvežė, tik įrodo, jog dalĳ imasis – 
labai stipri šio renginio vertybė. Dalĳ iesi tiek, kiek pats gali. 
Vienas praleidžia visą dieną prie žmogaus skulptūros tam, 
kad nufotografuotų prie jo atėjusius renginio dalyvius, ir tai 
yra jo dovana bendruomenei. Antras gali atvežti lėktuvą ir pa-
sidalyti juo su kitais. Visa tai išryškina pačią dalĳ imosi verty-
bę. Juk sakoma – „sharing is caring“ ir pinigais negali visko 
įvertinti, esmė, kad žmogus duoda tai, ką gali.  �

skirtumai, kurie jungia

ČIA YRA VISKO: IR MUZIKOS, 
IR IT GENIJŲ, INŽINIERIŲ, 

STATYBININKŲ, DAINININKŲ, 
O JUOS VISUS JUNGIA 

BENDRUOMENIŠKUMAS IR 
DOVANOJIMO GALIA.
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Kaip vyko pasiruošimas kelionei, kokias pamokas 
išmokote po pirmojo apsilankymo festivalyje? Pa-
siruošimas vykstant pirmą ir antrą kartą labai ski-
riasi. Pirmąkart ruošėmės beveik tiek pat laiko, kiek 
savo vestuvėms (šypsosi). Pirmas iššūkis – bilietai. Lai-
mė nusišypsojo ir bilietus įsigĳ ome per „Main Sale“, 
dar pavasarį iki renginio likus penkiems mėnesiams. 
Per šį laiką Lietuvoje susiradome stovyklą „Lituani-
ca Birds“. Tai ilgametę dalyvavimo festivalyje patir-
tį turintys žmonės. Iš jų gavome daug patarimų, kaip 
pasiruošti, ką įsigyti, kokiems iššūkiams nusiteikti. 
Kiekviena stovykla festivalyje veikia pagal savo taisy-
kles. Tad jungiantis prie kitos stovyklos patirtis ir pa-
siruošimas renginiui gali būti visiškai kitoks. Mūsų 
atveju, prisĳ ungus prie „Lituanica Birds“ nebereikė-
jo sukti galvos dėl geriamo vandens ir maisto. Atvykę 
į JAV įsigĳ ome higienos priemonių, palapinę, kilimė-
lius miegui, pagalves. Miegmaišius atsivežėme iš Lie-
tuvos. Taip pat pasirūpinome vaistais, puodeliais, ku-
riuos festivalio dalyviai karabinais prisisega prie diržo 
ir visur nešiojasi, kostiumus. Taip pat rekomenduoja-
ma turėti šiltų drabužių. Daugelis turi kailinius, juos 
vežėmės ir mes. Pravertė ir batai aukštesniais aulais 
bei gertuvė (be jos festivalyje nerekomenduojama nie-
kur eiti). Antraisiais metais savo burning man turtą 
papildėme pripučiamu čiužiniu, patalyne ir ventilia-
toriumi su baterĳ omis, kuris, nuo 8 val. ryto kepinant 
saulei, miego laiką pailgino 20 min. Ventiliatorius taip 
pat praverčia, kai dienos metu palapinėje reikia persi-
rengti ar susirasti reikiamus daiktus.

Ar pačioje kelionėje laukė netikėtumų? Kelionė į ren-
ginį prasideda San Fransiske arba Rine (priklauso, 
kur atskrendi). Atstumas nuo Rino iki festivalio vie-
tos – apie 125 mylios. Įprastai lengvuoju automobiliu 
atstumas įveikiamas per 3 valandas, tačiau paskuti-
nį vasaros sekmadienį, kai prasideda „Burning Man“, 
gali suplanuoti tik savo įsėdimo į automobilį laiką, o 
visa kita – staigmena. 2018 m. atstumą iki išdžiūvu-
sio ežero pradžios įveikėme greitai, o likusias 8 mylias 
iki „Will Call“ (bilietų atsiėmimo punkto) – per 12 va-
landų. 9 val. stovint vienoje iš 14-kos automobilių ei-
lių, prasidėjo dulkių audra ir 6 valandas įvažiavimas 
į festivalio miestą buvo uždarytas. Šiais metais kely-
je užtrukome dėl prieš mus įvykusios avarĳ os. Lėčiau 
įveikę tą ruožą, buvome pirmas automobilis, kuris įva-
žiavo į išdžiūvusio ežero teritorĳ ą. Švari tuštuma be 
žmonių atrodė tikrai labai siurrealistiškai.

Šių metų renginio tema: metamorfozės. Kokias asme-
nines metamorfozes savyje išgyvenote? Festivalio epi-
centru visada yra Centrinė Žmogaus skulptūra ir šven-
tykla. Šiais metais Žmogaus skulptūroje atsiskleidė 
visos metamorfozės. Įsivaizduokite žvaigždute sudė-
tus suolus, o ant jų akvariumus. Viename jų pavaizduo-
ta drugio metamorfozė. Iš jos sklinda atitinkami garsai. 
Kituose akvariumuose – kitos metamorfozės ir kiti gar-
sai. Čia pats pasirenki, į kurį tau žiūrėti įdomiausia ir į 
kokias detales atkreipi dėmesį. Visgi man įspūdingiau-
sia – Šventykla. Joje tvyro ypatinga, žodžiais sunkiai 
nusakoma aura. Abu kartus būdama joje susigraudi-
nau. Ten žmonės rašo laiškus savo išėjusiems artimie-
siems (ant sienų, plakatų). Jų tiek daug. Kiekvienas laiš-
kas savitas. Būnant ten visa tai tarsi teka per tave ir 
virsta tavo paties asmeninėmis metamorfozėmis. 

Kostiumai. Kokia jų esmė festivalyje? Esmė ne kostiu-
muose, bet kai kurie žmonės kuriasi kostiumus, nes 
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per juos pasirenka save išreikšti. Tai saviraiškos bū-
das. Mes vilkėjome savo kurtus kostiumus. Aš dauge-
liu atvejų vilkėjau tai arba taip, kaip niekur kitur sau 
neleisčiau. Buvo įdomu, kai kurdama kostiumą supra-
tau, kad kur, jei ne ten, aš dar galėčiau taip apsireng-
ti. Yra žmonių, kurie pasipuošia Ievos ir Adomo kostiu-
mais. Tai skatina diskusĳ ą. Vienu metu galvojau, kad 
tai lengviausia, nes žmogus visiškai nesivargino pa-
sitelkti kūrybingumo, bet po diskusĳ os atradau kitų 
minčių: „Taip atsiverti sunkiausia ir reikalauja pa-
stangų, nes esi ne namie, ne vonioje.“ Tuomet susimąs-
tai apie patį nuogumą. Kodėl mes išvis jo drovimės, ko-
dėl nuogumas yra nepadoru? Šia tema galima daug 
fi losofuoti. „Burning Man“ yra daug žmonių, su jais 
gali išvystyti tokių temų, kurių įprastame gyvenime 
negalėtum, nes tiesiog nesutinki tokių žmonių, nėra 
erdvės tokiam pažinimui. 

Kuo „Burning Man“ skiriasi nuo kitų renginių? Kokį 
emocinį pėdsaką paliko jums? „Burning Man“ nuo kitų 
renginių, festivalių ar susibūrimų, kuriuose yra muzi-
kos, skraidymo ir pan., išsiskiria tuo, kad čia yra visko: 
ir muzikos, ir IT genĳ ų, inžinierių, statybininkų, daini-
ninkų, o juos visus jungia bendruomeniškumas ir do-
vanojimo galia. Čia dovanojamos šokių pamokos, cirko 
pasirodymai, masažai, paskaitos, kelių šimtų dronų pa-
sirodymai akomponuojant žymiam pianistui, orkestro 
muzika saulėtekio metu, garsių DJ pasirodymai, mais-
tas, gėrimai, rūbai. Po renginio parsivežiau suvokimą, 
kokia galinga yra apkabinimo kultūra, supratau, kiek 
daug žmonės gali nuveikti, kai žiūri ta pačia kryptimi. 
Šiais metais stovykloje įvyko dvejos vestuvės. Dvi skir-
tingos poros ir visa jausmų puokštė. Tuo metu galvojau, 
ar įmanoma sugalvoti būdą, kaip dar geriau atšvęsti šei-
mos gimimo dieną. Aplink geranoriški, atviri žmonės, 
kurie nuoširdžiai rūpinasi vieni kitais, – tai tobula vieta 
įprasminti savo jausmus. „Burning Man“ viskas yra apie 
bendruomenę. Susivienĳ us net žmogui nepalankios gy-
venti sąlygos tampa visiškai nebesvarbios. 
Būdama ten, patyriau tokių emocĳ ų, apie kurias įpras-
tai nė nesusimąstau... Net pati nežinojau, kad galiu taip 
viską savyje išjausti. �

FEST IVALYJE  GAL IOJA 10 PR INCIPŲ : 

• dalyvavimas (Participation) – čia nėra žiūrovų, 
visi dalyviai yra ir šventės kūrėjai; 

• radikalus įtraukimas (Radical Inclusion) – 
kiekvienas priimamas toks, koks yra;

• dovanojimas (Gifting) – dovanojimas 
nesitikint jokios grąžos;

• dekomodifi kacija (Decommodifi cation) – renginyje 
necirkuliuoja pinigai, nėra reklamų ir rėmėjų; 

• radikalus savarankiškumas (Radical Self-reliance) – 
viskuo, ko gali prireikti festivalyje, turi pasirūpinti pats;

• radikali saviraiška (Radical Self-expression) – galimybė 
atrodyti ir išlaisvinti savo fantaziją taip, kaip nori;

• bendruomeniškumas (Communal Eff ort) – jausmas, 
kad visi yra vienas už kitą atsakingi, rūpinasi vienas kitu;
• pilietinė atsakomybė (Civic Responsibility) – festivalis 

vyksta nepažeidžiant įstatymų, teisinių ir moralinių normų;
• nepalikti pėdsako (Leaving No Trace) – renginys 

skiria daug dėmesio aplinkosaugai. Festivalio 
dalyviai turi išsivežti viską, ką atsivežė, ir palikti 

vietą kaip radę arba dar tvarkingesnę; 
• atvirumas (Immediacy) – čia nėra vaidmenų, 

socialinių statusų ir išankstinių nuostatų. 
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Internetinės prekybos ekspertė GIEDRĖ VILKĖ festivalyje „Bur-
ning Man“ šiemet lankėsi pirmą kartą. Noras ten nuvykti ir viską 
pamatyti savo akimis merginą persekiojo jau ne vienus metus. 
Kaip pati sako: „Reikia garsiai ištarti savo norus ir jie išsipildo.“

„Burning Man“ – tai savaitė be pinigų ir interneto. Atrodytų, 
tikras siaubas šiuolaikiniam technologĳ ų žmogui? Taip, aš 
išties tipinis technologĳ ų žmogus ir sunkiai įsivaizduoju savo 
dieną be elektroninio pašto bei žinučių srauto socialinėse me-
dĳ ose. Taip pat dirbu su prekyba ir materialus pasaulis, ku-
riame pinigai groja pirmu smuiku, – mano kasdienybė. Gal 
todėl per atostogas taip noriu ištrūkti iš pasaulio, kuriame 
sukuosi, ieškau įkvėpimo, suteikiančio naujų spalvų mąstyti 
ir aplinkai. Prieš 6 metus turėjau atostogas, kurių metu kelia-
vau po Afriką. Ten neturėjau jokio ryšio su šiuolaikiniu pasau-
liu, neturėjau jokių mums įprastų patogumų, pradedant te-
kančiu vandeniu ir baigiant patogia lova. Prisiminus tai, man 
ir vėl norėjosi panašaus įspūdžio bei laiko be komforto. Todėl 
dar sausį susiradau lietuvių stovyklą „Lituanica Birds“ ir kar-
tu su jais pradėjau planuoti savo kelionę į „Burning Man“. 

Ar turėjote kokių nors lūkesčių? Norėjau pamatyti ir pajusti, 
kaip tokia didelė bendruomenė gali visą savaitę gyventi be pi-
nigų, be patogumų, atšiauriomis gamtos sąlygomis mėgautis 
menu (nuo įspūdingų skulptūrų iki dalyvių aprangos), muzi-
ka, gamta (ypač smėlio audromis). Vykdama ten nekėliau sau 
konkrečių tikslų kažką pamatyti, neturėjau sąrašo veiklų, 
kurias būtinai nuveiksiu. Leidau sau džiaugtis netikėtu paži-
nimu ir neplanuotomis patirtimis.

Daug kas sako, kad gauti bilietą – sunkiausia šio festiva-
lio dalis. Kaip sekėsi jums? Iššūkių čia tikrai netrūko. Vyks-
ta keli bilietų pardavimo etapai: išankstinė prekyba (FOMO 
sale), pagrindinis bilietų pardavimo renginys (balandžio 
mėn.) ir kelios papildomos programos tiems, kuriems nepa-
vyko įsigyti bilietų per pagrindinį pardavimą. Jame bilietus 
parduoda žmonės, kurie dėl asmeninių priežasčių nebegali 
vykti į renginį. Dalyvavome visuose pardavimo etapuose ir nė 
viename bilietų gauti nepavyko. Bilietai išparduodami per ke-
lias minutes. Pats pirkimo procesas primena lenktynes. Vos 
tik bilietai pasirodo prekyboje, turi paspausti mygtuką bū-
tent tą pirmą sekundę. Tai didžiulė loterĳ a su didele tikimybe 
pralošti. Girdėjau, kad vieni net rengia bilietų pirkimo vaka-

rėlius. Pasikviečia draugus ir vienu metu iš skirtingų kompiu-
terių spaudžia tą lemtingą mygtuką „pirkti“. Tokio vakarėlio 
nerengiau ir gal todėl likus vos kelioms savaitėms iki renginio 
bilietų vis dar neturėjau. Galima sakyti, kad juos pavyko gau-
ti paskutinę minutę, užsiregistravus dar vienoje antrinėje bi-
lietų prekybos platformoje (STEP) ir sutikus už juos sumokėti 
tris kartus aukštesnę nei pirminė kainą.

Vieni festivalį vadina dvasine kelione į dykumą, kiti – masi-
niu hipių vakarėliu. Kokį „Burning Man“ išvydote jūs? Ma-
nau, kad dešimt sutiktų žmonių iš tų pačių metų „Burning 
Man“ apie savo patirtį ten galėtų papasakoti visiškai skirtin-
gas istorĳ as. Veiklos pasirinkimas renginyje – labai didelis. 
Renkiesi nuo meditacĳ os, jogos, sporto renginių, meno dirb-
tuvių, paskaitų apie save ir žmonių santykius iki pašėlusių va-
karėlių, ekstremalios saviraiškos renginių. Turėjau priežastį 
ieškoti dvasinės ramybės, nes prieš renginį netekau artimo 
žmogaus, bet kartu leidau sau pasinerti ir į muzikos, šviesų 
bei fantazĳ os pasaulį. Čia visko daugiau, nei žmogui įmano-
ma aplankyti, pamatyti ar patirti. Tad, kai po dienos ar dviejų 
nurimsta nenumaldomas noras viską pamatyti, aplanko ra-
mybė ir mėgavimasis tuo, kas supa. 

Ar turėjote pirmų kartų? O taip! Ir tai man labiausiai pati-
ko. Pirmą kartą bandžiau pati pasigaminti papuošalą, užlip-
ti pastoliais į piramidės viršų, pasisupti sūpynėse, kurios ne-
sustoja suktis, dalyvauti moterų parade ir dar daug visko, ko 
nesu bandžiusi anksčiau. Tiesą pasakius, ir palapinėje anks-
čiau tiek ilgai nėra tekę gyventi, taupyti vandens lašus ar ap-
sistoti savaitei su penkiasdešimčia vos kartą matytų žmonių. 

Tad koks nuotykis paliko didžiausią įspūdį? Įspūdį palieka 
faktas, kad aplinkui nerasi nė vienos šiukšlės. Esame įpratę, 
kad net po nedidelio renginio apylinkėse pamatysi daugybę 
besivoliojančių šiukšlių. O čia, kur susirenka 70 tūkst. žmo-
nių, niekada neteko to pamatyti. Vienas iš festivalio princi-
pų – po savęs nepalikti jokio pėdsako. Čia galima rasti nebent 
tik vertingų daiktų, kuriuos per aplaidumą pameta renginio 
dalyviai. Aš pamečiau telefoną. Keturias dienas jis buvo din-
gęs be žinios kažkur viduryje dykumos ir tikrai neturėjau jo-
kių vilčių jį atgauti. Patyrę „Burning Man“ vilkai man sakė, 
kad tikrai atsiras, nes niekas niekada čia neima daikto, kuris 
jam nepriklauso. Likus kelioms dienoms iki renginio pabai-
gos mano telefonas atsirado, visiškai sveikas ir dar su įkrauta 
baterĳ a. Ten žmonės dovanoja daugiau, nei ima. Tai ir yra di-
džiausias nuotykis. 

Dovanojimas – vienas pagrindinių festivalio principų. Čia 
nėra užsakytų atlikėjų, kiekvienas renginio dalyvis pats ku-
ria šventę ir įvykius joje. Kaip visa tai atrodo? Taip, kiekvie-
nas dalyvis į renginį atsiveža dovaną. Aš ten vykau pažiūrėti 
įstabių meno kūrinių, kurie taip pat yra menininkų dovana 
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skirtumai, kurie jungia

bendruomenei. Renginyje yra ir kitokių dovanų – vienos sto-
vyklos dovanoja renginius, koncertus, kiti vaišina gėrimais, 
maistu, daro veido kaukes, masažus ar net suorganizuo-
ja dušą. Kiekvienas dalyvis ar stovykla yra renginio kūrėjai. 
Savo ruožtu mūsų stovykla bendruomenę vaišino bulviniais 
blynais ir iš Lietuvos miškų atsivežtu tauriuoju gėrimu, kurio 
ragavimą palydėjome muzika ir šokiais. Stovyklos kasdienė 
rutina priminė daugiavaikės šeimos gyvenimą. Buvome pa-
sidalĳ ę darbais, kas rūpinasi ledu, maistu, gėrimais, vande-
niu, kas saugo stovyklą, prižiūri tvarką. Vieni rytais net skai-
tė paskaitas apie mūsų Lietuvos paukščius, primenu, mūsų 
stovyklos pavadinimas – „Lituanica Birds“. „Burning Man“ – 
tai tiek, kiek iš jo pasiimi ir esi pasirengęs duoti. Didžiausia 
šio renginio vertybė ir yra ta bendruomenė, kuri kuria rengi-
nį. Žmonės – štai kas yra „Burning Man“. �

• įsigyti bilietą. Jų sunku gauti, nes no-
rinčių yra kur kas daugiau nei pačių bi-
lietų. Nuo to, kaip ir kada jų įsigysite, pri-
klausys visas tolesnis planavimas;

• nuspręsti, ar norite jungtis prie sto-
vyklos, ar keliausite individualiai. Kie-
kviena stovykla kažką dovanoja (rengia 
renginį) visam „Burning Man“ ir turi savo 
taisykles, kurios jums gali būti priimtinos 
arba ne;

• nusiteikti, kad tai kainuos. Festivalio 
kaina kinta priklausomai nuo to, ar jung-
sitės prie stovyklos, ar atvyksite individu-
aliai. Miegosite namelyje ant ratų ar pala-
pinėje. Komforto tikėtis nereikėtų;

• pasiruošti tinkamą aprangą šiltam ir 
šaltam orui, patogią avalynę. Kailiniai čia 
nepakeičiami! Taip pat pasiruošti psicho-
logiškai. Nusiteikite, kad visko nepamaty-
site, kad gali svyruoti nuotaika, kad daž-

niausiai jūsų dušas bus šlapios servetėlės. 
Jungiantis prie stovyklos apie daug daly-
kų galėsite nebegalvoti. Jei individualiai, 
turėtumėte patys nuspręsti, kaip valgysi-
te ir kaip atsivešite geriamo vandens, kad 
jo užtektų savaitei;

• turėti dviratį ar kitą transporto prie-
monę. Ir būtinai pasirūpinkite, kad ji ir jūs 
būtumėte matomi tamsoje (lemputės su 
baterijomis);

• neturėkite lūkesčių. Jūsų patirtis festi-
valyje bus vienintelė tokia. Taip pat labai 
sau padėsite, jei suprasite, kad internete 
skelbiamos festivalio nuotraukos dauge-
liu atvejų yra meninių fotosesijų su pro-
fesionaliais fotografais ir modeliais re-
zultatas, bet tai nėra vienintelis festivalio 
veidas. Čia vyksta kur kas daugiau;

• čia nereikia planuoti. Išvykę pažiūrėti 
vieno renginio, galite ten ir nenuvykti, nes 

keliaudami į suplanuotą tašką A būsite pa-
kviestas į neplanuotą tašką G ir čia patirsi-
te visai ką kitą, nei planavote prieš tai. Bū-
kite spontaniški, pasinerkite į nuotykius;

• visko nenumatysi, bet svarbu išsi-
rinkti tinkamą palapinę. Dviejų sluoks-
nių palapinės su tinkleliu idealiai tinka 
stovyklavimui prie ežero: apsaugo nuo 
vabzdžių, leidžia judėti orui, bet, kai siau-
čia dulkių audra, – ji tampa blogu pasirin-
kimu. Jei nenorite 2 val. ryto apsiuvinėti 
palapinės išorinį sluoksnį sujungdami su 
vidiniu, pasirūpinkite vieno sluoksnio pa-
lapine;

• vanduo. Net ir gerdamas vandenį gali 
dehidratuoti. Todėl būtina jo gerti daug. 
Labai skani ir vertinga alternatyva – ko-
kosų vanduo. Jo lengvai rasite bet kurioje 
parduotuvėje Rine ar San Fransiske, mies-
tuose, į kuriuos paprastai atskrendama į 
renginį keliaujant iš Lietuvos. 

DALYVIŲ  PATARIMAI,  KAIP  PAT IRT I  „BURNING MAN“ :
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skirtumai, kurie jungia

VIDURIO AZI JOS 
KONTRASTAI:

laukinis klajoklių gyvenimas ir 
užburianti miestų architektūra

Noras pamatyti istorijos vadovėliuose aprašytą Šilko kelią jungusias Stano kalnyno šalis Vidurio Azijoje 
visais laikais viliojo keliautojus. Prieš tūkstantį metų žmonės, kad pasiektų Kiniją, šiuo keliu eidavo... keletą metų. 

„Šiandien galima rinktis koncentruotą 12–14 dienų kelionę ir iš arti pažvelgti į šį laikotarpį, prisiliesti prie 
vietinių gyventojų kultūros ir tradicijų. O jos labai skirtingos, tačiau kartu – ir labai panašios“, – sako 

ALMA STANULIONIENĖ, „West Express“ egzotinių ir grupių kelionių skyriaus vadovė.

TEKSTAS – Aistė Jasinskaitė
NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojės albumo ir SHUTTERSTOCK

JUNGĖ ŠILKO KELIAS

Vadinamieji Stanai – tai Uzbekistanas, Kirgizstanas, Tur-
kmėnistanas, Tadžikistanas ir Kazachstanas. Šias penkias 
šalis, ypač Tadžikistaną, Uzbekistaną, Kirgizstaną ir to-
liau Kinĳ ą, jungė Šilko kelias. „Tai prekybinis kelias, nau-
dotas kelis tūkstančius metų iki maždaug XV a. Labai daug 
turistų, ypač iš Europos, Jungtinių Amerikos Valstĳ ų, Aus-
tralĳ os, Indĳ os ir kitų šalių, tiesiog plūsta jį pamatyti. Viso-
se šiose valstybėse yra išlikę Šilko kelią menančių paminklų, 
aišku, nekalbant apie Iraną, buvusią Persĳ os valstybę, kaip 
pačią didžiausią, kur galima tiesiog keliauti šiuo keliu“, –
pasakoja A. Stanulionienė, kuri, rengiant šį interviu, ruošė-
si jau septintąjį kartą vykti su keliautojų grupe į šias šalis ir 
sako, kad ir kiek kartų ten nuvyktum, visada bus įdomu.
Istoriniai šaltiniai mena, kad šis kelias prekybai buvo nau-
dojamas dar prieš mūsų erą – daugiausia per Artimuosius 
Rytus vežtas šilkas, kurį Romoje nupirkdavo Venecĳ os pir-
kliai. Daugiau nei 500 metų trukusi Šilko kelio istorĳ a pa-
sibaigė dėl susiklosčiusių tam tiktų politinių aplinkybių ir, 
žinoma, atsiradus laivynams: žmonėms atsirado galimybė 
kur kas greičiau viską plukdyti laivais, nei metų metais ke-
liauti žemynais.
Tiesa, dabartinį savo pavadinimą Šilko kelias gavo tik 
XIX a. – tai vokiečių geografo ir keliautojo Ferdinando fon 
Richthofeno palikimas, kuris tyrinėjo šį prekybinį kelią.

KIRGIZSTANAS – AKTYVAUS POILSIO MĖGĖJAMS

Norint pamatyti Stano šalių kontrastus, rekomenduojama 
koncentruotis į dvi valstybes – Kirgizstaną ir Uzbekistaną, 

Norint pamatyti Stano šalių kontrastus A. Stanulionienė rekomenduoja 
koncentruotis į dvi valstybes – Kirgizstaną ir Uzbekistaną.
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kurios yra viena šalia kitos. Dėl vietovės ir klimato ypatu-
mų į Kirgizstaną palankiausia keliauti birželio–rugsėjo mė-
nesiais, nes gegužės mėnesį dar gali būti sniego, o spalį – jau 
gali būti sniego. Uzbekistane palankus keliauti laikotarpis 
prasideda balandį ir baigiasi spalį, tačiau reikia įvertinti, 
kad antroje birželio pusėje termometro stulpelis gali rody-
ti +44 °C, o liepą ir rugpjūtį – 50 °C karščio ir daugiau. „Kir-
gizstanas dėl savo kalnų masyvų tiks ir patiks žygeiviams, 
mėgstantiems kalnų žygius pėsčiomis ir norintiems nakvoti 
klajoklių jurtose. Čia dar labai aktyvus klajoklių gyvenimas, 
gyvos folkloro tradicĳ os“, – pataria A. Stanulionienė.

Kirgizstanas visame pasaulyje garsus čia esančiu Isyk Kulio ežeru, kuris yra vienas didžiausių Centrinėje Azijoje.

Kirgizstane yra nuo 
Šilko kelio išlikusių 

paminklų. Vienas jų – 
Buranos bokštas.

Kirgizstanas visame pasaulyje garsus čia esančiu Isyk Ku-
lio ežeru, kuris yra vienas didžiausių Centrinėje Azĳ oje, o 
dėl nuostabių kalnų ir gamtos vaizdų šalis neretai vadina-
ma vietos Šveicarĳ a – keliaudami po kalnus būsite 2,5–3 km 
aukštyje virš jūros lygio. Tiesa, galima į kalnus pakilti die-
nai, o vakare grįžti į žemesnį aukštį ir nakvoti jurtose ar pas 
vietinius gyventojus. Tai yra tiktai pliusas ir galimybė išban-
dyti save bei įsitikinti jų svetingumu. „Kirgizstane yra nuo 
Šilko kelio išlikusių paminklų. Tai Buranos bokštas, kurio 
važiuoja aplankyti turistai, toliau – Taš Rabatas (pavadini-
mas reiškia „akmenų rūmai“ – red. past.), gerai išsilaikęs XV a.
pastatytas karavansarajus. Tokie „karavanų rūmai“, arba 
chanai, buvo labai paplitę statiniai Vidurio Azĳ oje, jie sta-
tyti prie daugelio svarbių prekybinių kelių, ypač Šilko kelio. 
Čia galėdavo nakvynei apsistoti keliaujantys karavanai ir 
pavieniai keliautojai“, – pasakoja kelionių ekspertė. �



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

UZBEKISTANAS IR JO ARCHITEKTŪRA

Kirgizstanas – aukšti kalnai, nuostabūs vaizdai ir klajokliai, o 
šalia esantis Uzbekistanas – architektūra, kurioje tiesiog pa-
skęstama važiuojant iš miesto į miestą. Keliauti čia – vienas 
malonumas, be to, nėra brangu. „Uzbekistane yra daug dyku-
mų, tarp jų ir garsioji Kyzylkumo dykuma, prateka upė Amu-
darja (anksčiau vadinosi Oxus – red. past.), kuri turėjo labai di-
delę įtaką šio regiono vystymuisi ir leido sukurti tokias galingas 
karalystes kaip Chorezma (iš dalies tai dabartinis Uzbekista-
nas, Turkmėnistanas ir Kazachstanas), Chivos chanatas, Bu-
charos chanatas, Samarkandas. 550 metų iki Kristaus šias te-
ritorijas, įskaitant Tadžikistaną ir Afganistaną, jungė didingoji 
Persijos Karalystė, kuri suklestėjo valdant Kyrui Didžiajam ir 
Darijui I“, – pasakoja kelionių ekspertė ir pabrėžia, kad, nors 28 
tautas jungusi Persijos imperija žlugo 333 m. prieš Kristų, dar ir 
dabar didžioji dalis Tadžikistano gyventojų priklauso tadžikų 
etninei grupei, kurie kalba tadžikų kalba (persų tarmė).
Lankantis Uzbekistane, galima pervažiuoti sieną ir pasižvalgy-
ti po šalia esantį Turkmėnistaną. Turistams didelį įspūdį palie-
ka Ašchabadas – čia viskas tiesiog spindi auksu! Dabar pasau-
lyje mažai tokių uždarų valstybių, nebent Šiaurės Korėja.

PAGRINDINĖ TAISYKLĖ – SVETINGUMAS

Keliaudami po Uzbekistaną sutiksite labai daug religin-
gų žmonių. Kadangi šalis buvo islamizuota, daugelis jų yra 
musulmonai, šalyje daug mečečių. Pagrindinės vietinių gy-
ventojų pamaldos vyksta penktadienį, tad, jei keliausite tuo 
metu, nenustebkite, kad, pavyzdžiui, vairuotojas paprašys 
palaukti, kol baigsis pamaldos. „Lietuviams ir ne tik jiems 

kyla klausimų, ar jie bus svetingai priimti dėl vyraujančios 
islamo religijos. Tačiau, kai esi turistas, religijų skirtumai 
tarsi pradingsta. Jie tave priima kaip svečią, o svetingumas 
ir vaišingumas čia yra svarbiausi“, – sako A. Stanulionienė.
Pasak jos, pastaraisiais metais Uzbekistanas, ypač jo sostinė 
Taškentas, labai keičiasi, o dėl sparčiai vystomos transpor-
to sistemos čia patogu keliauti, ypač traukiniais. „Samar-
kandas, Chiva, Buchara ir Taškentas – miestai, kuriuos bū-
tina aplankyti Uzbekistane. Skubant galima kiekvienam iš 
jų skirti po dieną. Jau keletą metų kursuoja greitasis trau-
kinys Taškentas–Samarkandas. Traukiniu iš Samarkando 
galima nuvažiuoti ir iki Bucharos, tada – iki Chivos. Kelionė 
trunka vos keletą valandų, kai anksčiau 500–600 km atstu-
mui įveikti automobiliu ar autobusu reikėdavo 8 valandų“, – 
pasakoja A. Stanulionienė.

SKIRTUMAI, KURIE SUJUNGIA

Uzbekistanas, Kirgizstanas, Tadžikistanas, Kazachstanas, 
Turkmėnistanas ir Afganistanas ilgą laiką priklausė didin-
gajai Persijos imperijai, tad šiose šalyse išlikę senųjų tradici-
jų ir švenčių, iš kurių viena žymiausių – senieji Naujieji metai, 
vadinami Novrūzu. Pagal senąjį iraniečių kalendorių jie šven-
čiami tarp kovo 20 ir 22 dienos, šventei skiriamos 4–5 ne dar-
bo dienos.
Pasak A. Stanulionienės, Novrūzas – tai atgimimo šventė, ku-
riai Irane, buvusioje Persijoje, ruošiamas vaišių stalas prime-
na tradicinį lietuvių Velykų stalą ar netgi Kūčių vakarienę. 
„Ant stalo turi būti 7 dalykai, jų kalba prasidedantys iš „s“ rai-

Uzbekistano architektūra nepalieka abejingų, joje 
tiesiog paskęstama važiuojant iš miesto į miestą...
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dės, taip pat dedamas stiklinis indas su raudona žuvele, mer-
kiama gėlių. Tai reiškia gyvybingumą, derlingumą, sėkmę 
ir kt.“ – apie tradicijų panašumus kalba kelionių ekspertė ir 
pabrėžia, kad, nors dabar šiose šalyse vyrauja islamas, ne-
draudžiamos ir senosios tradicijos bei papročiai, o Novrūzą 
UNESCO įtraukė į nematerialaus pasaulio paveldo sąrašą.
Dar viena įdomi sąsaja veda per senąjį zoroastrų tikėjimą, 
čia vyravusį prieš islamą, kai vietiniai garbino ugnį, vande-
nį, žemę ir orą. Tai labai primena pagonybės laikus Lietuvoje. 
„Dabartiniame Irane, buvusioje Persijoje, kai kur dar yra iš-
likusių zoroastrų. Keliaujant verta susipažinti su senosiomis 
jų laidojimo tradicijomis ir Tylos bokštais. Dar ir dabar senie-
ji zoroastrai laidojami laikantis panašių tradicijų, t. y. kapas 
išcementuojamas, kad nebūtų sąlyčio su žeme“, – įžvalgomis 
dalijasi A. Stanulionienė.

REIKIA ATLIKTI NAMŲ DARBUS

Jei planuojate kelionę į islamą išpažįstančias šalis, prieš 
tai reikėtų ne tik pavartyti istorijos vadovėlius, bet ir su-
sipažinti su (ne)rašytomis taisyklėmis, ypač jei vyksite sa-
varankiškai. „Pavyzdžiui, Irane moteris turėtų vaikščio-
ti apsirengusi drabužiais ilgomis rankovėmis, ilgu sijonu 
ar kelnėmis, galvą dengti skara ar šaliu. Uzbekistane kur 
kas laisviau, bet tai nereiškia, kad derėtų vaikščioti mū-
vint šortus, nes čia taip pat galima sutikti moterų, kurios 
dengia ne tik kūną, bet ir veidą“, – patirtimi dalijasi A. Sta-
nulionienė ir prasitaria, kad jai iki šiol kaskart tenka pri-
siminti, jog Irane moteriai jokiu būdu nedera tiesti rankos 
vyrui viešoje vietoje, nes tai bus palaikyta įžeidimu.
Yra ir daugiau taisyklių, kurias pravartu žinoti keliautojams. 
Pavyzdžiui, Irane pagal įstatymą alkoholis yra draudžiamas, 
todėl jo nereikėtų nei įsivežti, nei vartoti. Uzbekistane alkoho-
lį galima vartoti, tačiau to nerekomenduojama daryti viešo-
je vietoje. Islamiškų kraštų gyventojai nevartoja kiaulienos, 
vietoje jos jums bus pasiūlyta aviena, vištiena ir kt. „Nepai-
sant tam tikrų ribojimų, vietiniai žmonės nepaprastai svetin-
gi. Aš iki šiol pamenu viešnagę iranietės namuose, kai stalas 
buvo taip gausiai nuklotas vaišėmis, jog mes tiesiog nepajėgė-
me visko paragauti“, – pasakoja A. Stanulionienė ir siūlo būti-
nai ragauti granatų vaisių, vietinių gyventojų ruošiamų troš-
kinių ir pagal senovinius receptus kepamos duonos.
Įdomu: šiuose kraštuose, ypač Irane, maistas skirstomas į 
karštą ir šaltą, tačiau tai neturi nieko bendro su temperatū-
ra – svarbu, kaip maistas veikia organizmą ir bendrą žmo-
gaus savijautą. �

skirtumai, kurie jungia

Išskirtinės kelionės po Vidurio Azijos šalis! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

BŪTINA APLANKYTI: AUTENTIŠKI FESTIVALIAI

• Arklių festivalis – Kirgizstane vis dar gajus laukinių klajoklių 
gyvenimas, todėl čia arklys – kaip antra (ar netgi pirma!) 

žmona. Kiekvienais metais šis festivalis vyksta liepos mėnesį.
• Erelių medžioklė – nacionalinis kirgizų sportas, 

sutraukiantis labai daug turistų.
• „Buzkashi“ yra Centrinės Azijos sportas, panašus į polo, 

kuriame žirgais žaidėjai bando įdėti ožkų ar veršelių skerdeną. 
Tai iš labai senų laikų išlikusi tradicija, dažniausiai tokios 
varžybos vyksta per Novrūzą, gali būti organizuojamos 

valstybės arba nacionaliniu lygmeniu.
• Pasaulio klajoklių čempionatas, kuris vyksta kas 

dvejus metus ir netgi prilyginamas olimpinėms žaidynėms. 
2018 m. jis vyko Kirgizstane, o 2020-aisiais bus organizuojamas 

Turkijoje. Šis sporto renginys sulaukia itin daug dėmesio, 
nes kiekvienas pagal savo sportinį pasirengimą gali žygiuoti 

pėsčiomis, eiti kalnais, daryti mankštą prie krioklių ir kt. 
Čia galima sutikti labai daug vietinių gyventojų, iš arti 

pamatyti jų gyvenimo būdą ir tradicijas.
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Iš pradžių, kai susipažinote, ar buvo dėl kokių nors priežas-
čių sudėtinga bendrauti? Kokie tarpusavio skirtumai / pa-
našumai jus siejo? Leslie: turiu pripažinti, kad Karolina pui-
kiai supranta ir šneka angliškai, todėl bendrauti buvo labai 
lengva. Kaip ir daugelio, taip ir mūsų, draugystės pradžia rė-
mėsi tarpusavio panašumais, bendrais interesais. Taip pat 
mūsų asmenybės labai panašios: mudu labai savarankiški, o 
svarbiausia, kad mus abu gyvenime veda aistra darbui. Visi 
santykiai reikalauja nuolatinio bendradarbiavimo ir bendra-
vimo... Jei jau manei, kad puikiai supranti, kas vyksta kito 
galvoje, būtinai nutiks kažkas, kas privers viską permąsty-
ti iš naujo ir suprasti, kad santykiuose dar reikia daug visko 

M E I LĖ  I R  BAHAMOS
Kartais keliaudami po pasaulį žmonės atranda ne tik naujų vietų, bet ir... meilę. O kartu su ja visą puokštę 

kultūrinių patyrimų ir dvigubai daugiau kelionių. Būtent taip nutiko Carolina.lt makiažo studijų įkūrėjai, vilnietei 
KAROLINAI TARAŠKEVIČ-BETHEL ir jos vyrui LESLIE BETHEL. „Susipažinome Floridos valstijoje, Majamyje, viename 

iš verslo susitikimų, kuriame aptarinėjome projektą, ties kuriuo tuo metu dirbau. Negalėčiau pasakyti, kad tai 
buvo meilė iš pirmo žvilgsnio, tačiau Karolina tikrai patraukė akį dėl savo grožio!“ – prisipažįsta Leslie, kilęs 
iš egzotiškųjų Bahamų salyno. Apie tai, ar lengva puoselėti meilę, kai du žmonės iš skirtingų pasaulio kraštų 

pasiryžta kurti šeimą, kokių tradicijų laikosi gyvendami kartu, kur keliauja dviese ir ką verta pamatyti kiekvienam 
Bahamų salose – pokalbyje su Leslie ir Karolina tiesiai iš Majamio. 

TEKSTAS – Samanta Ilonytė ir Goda Šleinytė-M.
NUOTRAUKOS – iš Karolinos ir Leslie Bethel asmeninio albumo

išmokti... Dauguma mūsų tarpusavio skirtumų atsiranda dėl 
skirtingų kultūrų ir auklėjimo. Aš augau šiltoje Bahamų sa-
loje, didelėje šeimoje, o Karolina –  Lietuvoje, mažoje šeimoje. 
Taigi, nors mūsų kultūros šiek tiek skiriasi, vis dėlto dažnas 
keliavimas ir pasaulio pažinimas leido mums atrasti daug pa-
našumų. Mūsų skirtumai yra tai, kas daro mūsų santykius 
ypatingus ir unikalius.

Po kiek laiko draugystės susituokėte? Papasakokite apie 
vestuves. Susituokėme Pietų Prancūzĳ oje po pusantrų metų 
draugystės. Prancūziško vintažo stiliaus šventę rengėme la-
bai gražioje pilyje, ant Muan Sartu kalvos su vaizdu į slėnį ir 
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Viduržemio jūrą, o pati ceremonĳ a vyko rustic stiliaus ko-
plytėlėje, pilies teritorĳ oje. Vestuvėse dalyvavo 50 mūsų ar-
timiausių šeimos narių ir draugų iš skirtingų pasaulio vals-
tybių. Laikėmės tokių vestuvių papročių kaip pirmasis šokis, 
torto pjovimas, puokštės metimas ir pan. – pilies aplinka buvo 
puiki vieta viskam įgyvendinti. Mūsų dukra Solea buvo gėlių 
mergaitė, ji žengė pirmoji į koplyčią berdama rožių žiedlapius. 
Koplyčią norėjome išlaikyti organišką, tad puošėme ją tik ža-
luma bei žvakių šviesa. Pobūvio stalai buvo nukloti prancū-
ziškos virtuvės delikatesais iš Provanso, būdingais Žydrajam 
Krantui (Cote de Azur). Linksmybes su daug muzikos ir šokių 
tęsėme didžiulėje jachtoje Kanų įlankoje iki saulėtekio.

O kur praleidote medaus mėnesį? Pirmąją medaus mėne-
sio dalį praleidome Sen Tropeze kartu su draugų kompani-
ja. Po to dviese keliavome prie Egėjo jūros ir savaitę poilsia-
vome Turkĳ os Amanyara kurorte Bodrume. Na, o tuomet 
vykome į Kapadokĳ ą. Ten praleidome nuostabų laiką ty-
rinėdami UNESCO paveldo vietas bei sužinojome unika-
lią šio regiono istorĳ ą, o įdomiausia buvo stebėti stulbi-
nančius gamtos vaizdus iš oro baliono! Po šios patirties 
jau buvo laikas keliauti namo, tačiau negalėjome nesusto-
ti Stambule, kur apsistojome „Soho House“ viešbutyje. Tai 
buvo įspūdingas medaus mėnuo su puikia patirtimi, atsi-
palaidavimu, maistu ir su naujos kultūros pažinimu. �

PRANCŪZIŠKO VINTAŽO STILIAUS ŠVENTĘ 
RENGĖME LABAI GRAŽIOJE PILYJE, ANT 

MUAN SARTU KALVOS SU VAIZDU Į SLĖNĮ IR 
VIDURŽEMIO JŪRĄ, O PATI CEREMONIJA VYKO 

RUSTIC STILIAUS KOPLYTĖLĖJE, PILIES 
TERITORIJOJE. 

MŪSŲ 
SKIRTUMAI YRA 

TAI, KAS DARO MŪSŲ 
SANTYKIUS YPATINGUS 

IR UNIKALIUS.
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Kaip dažnai ir kur mėgstate keliauti kartu? Leslie: abu die-
viname keliones, būti gamtoje, pažinti naujas kultūras, iš-
bandyti neragautus patiekalus ir apsilankyti nematyto-
se vietose. Mudu turime begalę mėgstamų vietų Europoje, 
kurias norisi aplankyti vėl ir vėl, tačiau taip pat turime ilgą 
sąrašą vietų, kurias vis dar turime pamatyti kartu. Kai bū-
name Majamyje, o turiu pabrėžti, jog čia praleidžiame dau-
giau nei 50 proc. savo laiko, dažnai keliaujame į skirtingas 
Amerikos valstĳ as, Meksiką ir Karibų salas. Mėgstame ke-
liauti į Bahamų Harboro salą, Kartageną Kolumbĳ oje, Niu-
jorką, Los Andželą, Malibu ir t. t. Ir nors daug vietų jau ap-
keliauta, vis dar svajojame daug ką pamatyti! 
Karolina: taip pat galiu pridurti, kad būdami Lietuvoje la-
bai dažnai skrendame į Paryžių arba Pietų Prancūzĳ ą. Tai, 
manau, yra mėgstamiausia mūsų vieta Europoje, kur mie-
lai leidžiame laiką drauge. Šiemet aplankėme ir Prancūzi-
jos Provansą bei jo miestelius. Prancūzĳ a mus visada lydi... 
Čia turėjome pirmąjį ofi cialų pasimatymą, čia įsimylėjo-
me, čia susituokėme...

Abu savo šalyse turite verslą. Karolina dirba grožio sri-
tyje, o kuo užsiimate jūs, Leslie? Kur judviejų namai? 
Mūsų bendri namai yra Majami Biče, kur ir susipažino-
me. Be verslo Majamyje, turiu 10 metų dukrą iš ankstes-
nių santykių, kuri taip pat čia gyvena ir lanko mokyklą. 
Todėl mums visiems čia gyventi yra patogiausia. Pagrin-
diniai mano verslo darbai vyksta Šiaurės ir Pietų Ame-
rikoje, Karibų salose. Esu įmonės „Notarc“, kuri teikia fi -
nansines paslaugas, padeda įgyvendinti nekilnojamojo 
turto, viešbučių, ligoninių plėtros projektus bei konsul-
tuoja infrastruktūros projektų planavimo klausimais, 
įkūrėjas ir vadovas. Taip pat esu įkūręs ir gyvenimo būdo 
įmonę „BeUnique Lifestyle“, teikiančią įvairias brendin-
go, rinkodaros paslaugas bei konsultacĳ as naujoms start-
up kompanĳ oms ir nekilnojamojo turto projektams. Va-
sarą daugiausia dirbu būdamas Europoje, t. y. Lietuvoje 
arba prie Viduržemio jūros. 

Kokių kultūrinių skirtumų pastebite tarp Lietuvos ir Ba-
hamų gyvendami šeimoje? O gal vis dėlto nemažai pana-
šumų? Leslie: yra keletas akivaizdžių skirtumų kalbant 
apie maistą, klimatą ir tradicĳ as. Žinoma, panašumų taip 
pat yra: abiejų tautų žmonėms labai svarbi šeima, mėgsta 
žuvies patiekalus ir paplūdimį! 
Karolina: asmeniškai pastebiu labai daug panašumų. Ba-
hamiečiai labai draugiški ir šilti žmonės, kuriems labai 
didelė vertybė yra šeima ir pagalba vieni kitiems. Jie iš 
tikrųjų visai panašiai švenčia šventes kaip mes. O kokių 
nors reikšmingų kultūrinių skirtumų neišskirčiau, juo-
lab kad mūsų šalis sieja ta pati krikščionių religĳ a.

KAPADOKIJOJE PRALEIDOME 
NUOSTABŲ LAIKĄ TYRINĖDAMI 

UNESCO PAVELDO VIETAS BEI 
SUŽINOJOME UNIKALIĄ ŠIO REGIONO 

ISTORIJĄ, O ĮDOMIAUSIA BUVO 
STEBĖTI STULBINANČIUS GAMTOS 

VAIZDUS IŠ ORO BALIONO!
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Leslie, papasakokite apie savo šeimą, bahamiečių gyvenimo ypatumus, 
tradicijas. Užaugau Bahamų sostinėje, Niu Providenso saloje, finansi-
niame ir turistiniame šalies centre. Esu jauniausias iš penkių vaikų. Ba-
hamiečiai yra įpratę skirti daug laiko šeimai, įskaitant senelius, dėdes, 
tetas, pusbrolius ir dar tolimesnius giminaičius. Mes mėgaujamės paplū-
dimiu, gamta, vandens sportu, žvejyba ir t. t. Taip pat dieviname jūrų gė-
rybes ir tropinius vaisius! 
Kadaise Bahamų salos buvo Didžiosios Britanijos kolonijos, todėl šalis 
perėmė didelę dalį britų kultūros, yra išlikę nemažai jų architektūrinio 
palikimo. Taip pat bahamiečiai dievina muziką ir per Kalėdų bei Naujų-
jų metų švenčių sezoną rengia festivalį pavadinimu „Junkanoo“. Tai festi-
valis su daug muzikos ir šokių, persirengiant unikaliais, kūrybiškais kos-
tiumais, primenantis karnavalą Brazilijoje. �

ABU DIEVINAME KELIONES, BŪTI GAMTOJE, 
PAŽINTI NAUJAS KULTŪRAS, IŠBANDYTI 

NERAGAUTUS PATIEKALUS IR APSILANKYTI 
NEMATYTOSE VIETOSE. 
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KAROLINOS IR LESLIE PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS Į BAHAMAS:

• įspūdingiausias maršrutas: pradėkite nuo Bahamų 
sostinės – Nasau salos, kurioje yra išties daug lankytinų vietų. 

Tuomet keliaukite į Outer salas. Aplankykite Eksumos salas, kur 
tikras rojus norintiems buriuoti ar paplaukioti valtimi. Toliau – 
Harboro sala – rožinio smėlio paplūdimys atims žadą! Taip pat 
būtinai ištyrinėkite mėlynąsias skyles jūroje, pažvejokite Andro 

saloje ir paplaukiokite su delfi nais Biminio salose;
• pamatyti / kažkas unikalaus: plaukiojančios kiaulės 

Eksumoje, kur taip pat galima pasiplaukioti ir su rykliais!
• paragauti: Conch salotų, krabų su ryžiais, pyragėlių 

Guava puff  ir būtinai kokosų vandens, džino
 bei kokteilio „Bahama mama“;

• skirtumai, kurie jungia: „Junkanoo“ festivalis per Kalėdas;
• ko vengti / kaip nesielgti: mėgaukitės viskuo! 
Tik saugokitės nudegimų nuo saulės ir vabzdžių.

• ką par(si)vežti lauktuvių: kriauklių ir, žinoma, 
smėlio batuose!

Įdomu, kas nustebino iš lietuviškų tradicĳ ų? Džiaugiuosi, 
kad Bahamose ir Lietuvoje panašios kultūrinės tradicĳ os, 
tačiau turiu pripažinti, jog dievinu, kaip kūrybiškai jūs mar-
ginate velykinius kiaušinius! Taip pat mėgstu gėles, paste-
bėjau, kad Lietuvoje jos dovanojamos kiekviena proga! Mano 
mėgstamiausios – bĳ ūnai.

Kaip švenčiate šventes gyvendami Majamyje? Kokią virtu-
vę renkatės (labiau lietuvišką, egzotišką, o galbūt visai ki-
tokią)? Karolina: kol kas esame jauna šeima, susituokusi tik 
3 metus, tad savo šeimos tradicĳ as vis dar kuriame. Bet pa-
stebėjau, kad švęsdama šventes Majamyje nesąmoningai ko-
pĳ uoju savo šeimos tradicĳ as ir noriu prigaminti beprotiškai 
daug maisto... Ypač per Kūčias ir 12-kos patiekalų vakarienę. 
Leslie nesupranta, kam mums tiek visko daug ir kas visa tai 
suvalgys... Tokios maisto tradicĳ os jie neturi savo kultūroje. 
Įprastai Leslie visada gamina pusryčius, o aš – pietus arba va-
karienę. Dažniausiai ruošdami valgį namuose renkamės svei-
ką maistą, valgome daug įvairių šaltų ir karštų patiekalų iš 
daržovių. Leslie: stengiamės laikytis abiejų šalių tradicĳ ų. 
Namuose dažniausiai gaminame skirtingus, įvairius kelionė-
se, užsienyje ragautus mėgstamiausius patiekalus: kartais iš 
vienos šalies, kartais – iš kitos. Aš esu tikras virtuvės šefas, kai 
reikia gaminti tradicinę Bahamų jūrų gėrybių sriubą!

Karolina, trumpai – kas tave labiausiai žavi Bahamose? 
Vienareikšmiškai, įspūdingo grožio paplūdimiai. Vanduo 
yra nuostabaus, nenusakomo žodžiais grožio. Taip pat nuo-
širdūs ir visada pasiruošę padėti žmonės, kurie visuomet 
pasitinka su šypsena!

Leslie, o kas jus – Lietuvoje? Lietuviai, ypač jaunosios kartos, 
yra labai paslaugūs ir draugiški. Taip pat man labai patinka 
Baltĳ os jūra, ypač Nida. Manau, ji man primena Bahamas. �



Keliaujant po pasaulį tavo oda veikiama 
įvairių aplinkos veiksnių.
Apsaugok ir atgaivink ją su KILIG URBAN!

Beje, produktai tinkami ir rankiniam bagažui.
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Jei manote, kad buvimas iš privilegijuotos šalies ir noras padėti suteikia teisę žmonių gyvenimą Afrikoje ar 
kitose vargingose valstybėse dėlioti it žaidimo kaladėles – klystate. „Savanorystė – tai pirmiausia pagarba 

ir begalinė tolerancija tai šaliai bei jos žmonių gyvenimui. Tai tikrai ne apie gailestį ir pagalbą, nors ji ir 
labai reikalinga, o apie buvimą šalia ir galimybę matyti, koks įvairus yra pasaulis“, – sako visuomeninės 

organizacijos „Gelbėkit vaikus“ generalinė direktorė RASA DIČPETRIENĖ. 

TEKSTAS – Aistė Jasinskaitė
NUOTRAUKOS – U. Maksimavičiūtės ir „Gelbėkit vaikus“ archyvo

RAKTAS Į PASAULĮ – 
PAGARBA IR TOLERANCIJA 
Kitoks pokalbis apie savanorystę

Organizacĳ a „Gelbėkit vaikus“ ne vienus metus vykdė 
misĳ as Zambĳ oje. Dėl kokių priežasčių buvo pasirink-
ta ši šalis? „Gelbėkit vaikus“ priklauso vienam seniausių 
pasaulyje „Save the Children“ tinklui, kuris veikia 120 ša-
lių – nuo išsivysčiusių Vakarų valstybių iki nepasiturinčių 
šalių. Mūsų misĳ a – matyti kiekvieną vaiką pasaulyje, ne-
apsiribojant valstybių sienomis. 
2008 m. pradėjome dairytis šalies, kuriai galėtume padė-
ti ir mes. Svarbu pabrėžti, kad pagrindinis akcentas buvo 
ne kokia nors konkreti šalis, o mūsų begalinis noras pa-
dėti. Tad, kai dalyvaudami mokymuose Švedĳ oje su kole-
ga iš Zambĳ os „Gelbėkit vaikus“ organizacĳ os išsikalbėjo-
me apie jų problemas, nedvejodami pasirinkome šią šalį. Be 
vietinių organizacĳ ų įgyvendinti paramos ar kitos pagal-
bos misĳ os nelabai pavyktų, ypač atokiose Afrikos vietovė-
se, kur reikia užmegzti ryšį su bendruomene ir kt.  
Nuo 2011 iki 2018 m. į Zambĳ ą vykome tris kartus. Pirmą 
kartą su mumis vyko dainininkas Andrius Mamontovas 
ir žurnalistai Audrė bei Gintaras Kudabos, antrą ir trečią 
kartą – žurnalistės Rūta Mikelkevičiūtė ir Giedrė Talman-
tienė. Sukūrėme tris dokumentinius fi lmus. Sau kėlėme 
pagrindinį tikslą – parodyti ten gyvenančių vaikų kasdie-
nybę, su kokiais sunkumais jie susiduria ir, aišku, paban-

dyti surinkti šiek tiek aukų, kad galėtume jiems vienaip ar 
kitaip padėti. 
Į vieną misĳ ą Zambĳ oje su mumis vyko 4 moterys savano-
rės iš Lietuvos. Jos susimokėjo už kelionę, kad organizacĳ a 
nepatirtų papildomų išlaidų, ir dar papildomai aukojo, kad 
turėtume galimybę visi drauge padėti vaikams, įgyvendi-
nant projektus ir organizuojant įvairias veiklas. 

Kokius didžiausius Lietuvos žmonių ir organizacĳ os 
„Gelbėkit vaikus“ darbus šioje šalyje galėtumėte įvardy-
ti? Kokį pokytį aukotojams ir jūsų organizacĳ os nariams 
pavyko sukurti? Didžiausias, įsimintiniausias ir svarbiau-
sias pasiekimas yra tas, kad viename tų mažų Afrikos mies-
telių mums pavyko pastatyti mokyklą. Iš pradžių buvo sunku 
patikėti, kad tai įmanoma. Viskas prasidėjo nuo vieno žmo-
gaus iniciatyvos ir begalinio atkaklumo įgyvendinti didžiau-
sią svajonę gyvenime. Ir mums pavyko! 
Žinoma, reikia suvokti skirtumus, kad Lietuvoje mokykla 
yra vienoks statinys, o Zambĳ oje – visiškai kitoks, nes ten vi-
sus metus labai šilta, išskyrus liūčių sezoną, nėra kanaliza-
cĳ os ir kitų mums įprastų patogumų. Mokykla, kurią pasta-
tėme, turi sienas, stogą, langus, grindis, suolus, lentą, vaikai 
turi mokymosi priemonių. Anksčiau jų mokykla buvo ketu-
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skirtumai, kurie jungia

ZAMBIJOJE 
RADAU LABAI DAUG 

NUOŠIRDAUS BENDRAVIMO, 
TIKRO DŽIAUGSMO. ČIA GALI 
PATIRTI VISIŠKAI KITOKIĄ 

GYVENIMO PRASMĘ.

rios lentos, šiaudinis stogas, apdengtas celofanu, o vaikai su 
pagaliukais ant žemės rašydavo skaičius... 
Dabar kasdien į mokyklą skirtingu metu ateina apie 200 vai-
kų. Šie vaikai auga šeimose, kurios gyvena iš molio drėbtose 
lūšnelėse be elektros ir kitų patogumų, neturi žaislų, nešven-
čia gimtadienių, jie neturi net laikrodžio – keliasi ir eina mie-
goti su saule. Kai tai supranti, tampa aišku, kodėl čia vaikai 
taip nori eiti į mokyklą – jiems tai yra didžiausias džiaugsmas, 
galimybė ką nors pamatyti ir sužinoti. Su mokykla palaikome 
ryšį iki šiol, kasmet nors ir minimaliai siunčiame aukas, kad 
vaikai turėtų sąsiuvinių, rašymo priemonių ir kt.  
Kitas svarbus mūsų indėlis – parama ožkoms ir dviračiams 
(šioje šalyje nėra kito susisiekimo). Ožka Afrikoje apskritai 
yra išgyvenimo garantas. Už Lietuvos gyventojų paaukotus 
pinigus nupirktos ožkos priklauso vietinei bendruomenei, 
netgi vieta, kur jos laikomos, pavadinta „Lietuviškas tvarte-
lis“. Jei kuriai nors šeimai labai reikalinga pagalba, ožka ke-
liauja pas juos – tai ir apsirūpinimas maistu, ir pinigų šalti-
nis, nes kritiniu atveju ožką galima parduoti. 
Mums pavyko apmokyti vietinius žmones suteikti pirmą-
ją medicinos pagalbą. Pavyzdžiui, čia moteris, atėjus laikui 
gimdyti, 20 kilometrų keliauja pėsčiomis arba yra labai lai-
minga, jeigu turi dviratį... Medicinos punkte yra seselė ir 
žvakė. Jokios elektros, kitų būtinų priemonių, kas mums yra 
įprasta. Zambĳ oje vienas iš penkių vaikų miršta dėl gimdy-
mo traumų, antibiotikų nebuvimo, dehidratacĳ os ir kitų 
ligų, o tai turtingesniame pasaulyje jau seniai yra pamirš-
ta. Kartais verta stabtelėti ir susimąstyti, kokie esame pri-
vilegĳ uoti...

Ar skiriasi Lietuvos ir Zambĳ os vaikai? Jei taip, kuo? Man 
labiausiai norėjosi į Lietuvą parvežti tą jausmą, kad vykda-
mas į misĳ ą nevažiuoji tiesiogine ta žodžio prasme gelbėti 
vaikų, kaip neretai įsivaizduojama. Iš Zambĳ os išvažiavau 
su nepaprastai stebuklingu jausmu, kad tiek mažai visko tu-
rint, gyvenant tokiomis prastomis sąlygomis, palyginus su 
mumis, čia vaikai ir netgi suaugusieji moka džiaugtis gyve-
nimu. Ta bendruomenė, ko gero, yra netgi stipresnė nei tos, 
su kuriomis Lietuvoje kartais susiduriu, jie labai vieningi ir 
susitelkę. Zambĳ oje vaikai pamato balioną ir tai jiems – ste-
buklas. Mane nustebino, kai jie visą dieną pasikeisdami vie-
nas per kitą žiūrėjo į vaizdą mūsų fotoobjektyve, nes, pasiro-
do, iki to nebuvo matę savo atvaizdo... 
Taip, mes gyvename geriau visais lygmenimis, tačiau dažnai 
nemokame to įvertinti. Zambĳ oje radau labai daug nuošir-
daus bendravimo, tikro džiaugsmo. Čia gali patirti visiškai 
kitokią gyvenimo prasmę, turi galimybę prisiliesti prie ti-
kro ir autentiško ryšio su gamta. Šiems žmonėms reikalinga 
mūsų pagalba – labai minimali, nes negali atvažiuoti su eks-

kavatoriais ir statyti mūrinių mokyklų, mokyti, kaip „teisin-
gai“ gyventi, nes išardysi visą jų gyvenimo harmonĳ ą. 

Kokio fi zinio ir psichologinio pasiruošimo reikia žmogui, 
planuojančiam vykti į misĳ ą ar savanorystę Afrikos ša-
lyje? Kaip ruošėtės jūs? Pirmiausia, tai didžiulė pagarba tai 
bendruomenei, kiekvienam vaikui, kiekvienam žmogui. Jei-
gu atvyksi vaizduodamas, kad, būdamasis baltasis, esi aukš-
čiau už juos, tada geriau iš viso nevažiuoti. Turi jausti, kad jie 
yra lygiai tokie patys kaip tu ir didžiulę pagarbą, jokiu būdu 
nesmerkti, neteisti, kad jie taip gyvena ir galbūt kažką galėtų 
daryti geriau, švariau ir kt. 
Vykstant savanoriauti privalu labai aiškiai suvokti, kad čia 
yra jų gyvenimas ir neturi jokios teisės jiems aiškinti ar nu-
rodinėti. Tolerancĳ os ir pagarbos lygis turi būti labai aukštas, 
nes privalai gebėti tiesiog priimti jų gyvenimą ir būti šalia, su-
vokti, kad jie yra lygiaverčiai. 
Patikėkite, nuostata, kad esi iš turtingesnės šalies ir tuoj vis-
ką padarysi, kaip turi būti, čia tikrai neveikia. Priešingai – bus 
daug nusivylimo, gali netgi įžeisti tuos žmones! 
Bet jeigu atvažiuoji atvira širdimi ir su dideliu noru kažką 
kartu sukurti, tikrai pavyks. Iš misĳ ų pasiėmiau didžiulės 
meilės gyvenimui, meilės Afrikai kaip šaliai, pagarbos žmo-
gui. Tai leido man pamatyti ir labai aiškiai suvokti, koks skir-
tingas yra pasaulis, ir dar kartą priminė, kad turime labai 
vertinti tai, ką turime. 

Ką apie Zambĳ ą ir jos gyventojus papasakotumėte Lietu-
vos žmogui, kuris apie šią šalį nieko nežino? Tai nepapras-
tai graži šalis, turinti milžiniškus plotus žmogaus nepalies-
tos natūralios gamtos, besididžiuojanti nuostabiu Viktorĳ os 
kriokliu – vienu gražiausių pasaulyje gamtos stebuklų. Zam-
bĳ a paliks neišdildomą įspūdį tiems, kurie vertina gamtos 
grožį, ir, žinoma, žmonės: tie, su kuriais man teko bendrauti, 
yra šilti, nuoširdūs, priima tave kaip šeimos narį. �

Svarbiausias pasiekimas yra tas, kad viename iš Zambijos 
miestelių mums pavyko pastatyti mokyklą.

Ožka Afrikoje – išgyvenimo garantas.



Jei nekeliaujame, planuojame keliauti. Jeigu nėra numatytos kelionės, atsiranda nervinis nerimas, kurį 
norisi pribaigti čia ir dabar. Juokaujame, kad esame beviltiški. Ir baisiausia, kas gali mums nutikti, – tai 

sustoti PAŽINTI. Tikiuosi, būsime sveiki ir dar ilgai keliausime, vedami noro pažinti šį pasaulį, skiepydami 
jį ir savo vaikams. Žurnalo neužtektų įspūdžiams aprašyti iš įvairiausių kampelių. Šį kartą trumpai apie 

kelias iš aplankytų šalių, kurios mums artimos, brangios ir, be jokios abejonės, labai įdomios. 

TEKSTAS – Vaiva Arnašė
NUOTRAUKOS – iš autorės šeimos kelionių tinklaraščio moonsoonexplorers.com

ŠIANDIEN VIETNAMAS – MŪSŲ NAMAI

Kadangi šiuo metu gyvename Vietname, norisi pradėti bū-
tent nuo šios šalies, su kurios kultūriniais skirtumais susi-
duriame kasdien. Vieni žavi, kiti stebina, treti gal net ir šo-
kiruoja, bet kiekvienas jų moko tolerancĳ os šaliai, kurioje 
gyvename ir po kurią keliaujame. Kontrastingas ir be proto 
įdomus Vietnamas – vertas dėmesio daugeliu aspektų. Jį ver-
ta aplankyti vienareikšmiškai, tačiau, norint keliauti ar juo-
lab pagyventi ilgėliau, reikėtų pažinti, priimti kitaip gyve-
nančius, skirtingai nuo mūsų mąstančius ir besielgiančius. 
Ne viskas mums priimtina, ne viskas jiems priimtina. Abi pu-

sės yra teisios. Abipusius skirtumus galima išryškinti, o 
galima juos paversti privalumais. 

Tarkime, vietnamiečiai nestovi eilėje. Jie 
stovi grupelėse. Tokie patys ir tailan-

diečiai. Tai ne japonai ar Honkongo gyventojai, kurie visada 
išsirikiuoja į idealią eilę ir niekada prieš jus neužlenda. Čia su 
savo mandagumu galite prastovėti, kol bus uždaryta parduo-
tuvė. Jie kiša savo prekes prieš jus ir kasininkė dažniausiai 
vienu metu aptarnauja du klientus, o trečiam rodo ženklus, 
kad tuoj bus jo eilė. Žinoma, taip nebus didžiuosiuose preky-
bos centruose, nes ten tiesiog nėra kaip praeiti, o ir užsienie-
čių daugiau. Užuot piktinęsi, padedame šalia jų savo prekes ir 
mes. Šito aptarnavimo būdo nepakeisime, nes jiems tai nor-
malu per amžių amžius. Būtų daug daugiau nenormalu, jei-
gu svetimoje šalyje pradėtume akivaizdžiai rodyti savo nepa-
sitenkinimą vietinių atžvilgiu. 
Kitas skirtumas – vairavimas. Kaip žinoma, Vietnamas pa-
garsėjęs chaosu keliuose, nors įgudęs supranti, kad taip atrodo 
tik iš šalies. Nerašytos taisyklės, galiojančios kelyje, padeda iš-
vengti ir iš esmės atsikratyti baimės vairuoti. Juokiamės, kad 

skirtumai, kurie jungia

Jei nekeliaujame, planuojame keliauti. Jeigu nėra numatytos kelionės, atsiranda nervinis nerimas, kurį 
no iri isi p iribbaigti čia ir ddababarr. JJuouokakaujujama e, kad esasameme bbeevililtitiškškii. IIr babaiisiiausiia, kkas galili mums nutitiktktii, – ttai 

t t PAŽINTI T k b k d l k l d ž t š l k d
p g J g

skirtuummai, kurie jungia

KELIONĖS MUMS 
NĖRA AISTRA, 

tai – mūsų gyvenimo būdas



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

vienas liūdniausių mano matytų vaizdų, kaip ir kartkartėmis 
važiuojant pro kalnus ir matant visiškus pyplius, palinkusius 
su kauptukais kukurūzų laukuose ar visiškai apleistus liū-
dnomis akimis vaikščiojančius kalnais aukštyn žemyn. Kad 
ir kaip būtų į tai skaudu žiūrėti, suprantame, kad ne mes tu-
rime jiems sakyti, kaip gyventi, nors aš esu tai dariusi – tas 
pokalbis ir vaizdinys įsirėžė ilgam. Po gražaus ir jokiu būdu 
neįžeidžiančio ar pamokslaujančio pokalbio su mama jos ke-
tverių metukų mergaitė, nešiojusi po miestą savo broliuką, 
buvo „išlaisvinta“ nuo šios naštos ir bent trumpam tapo ti-
kru vaiku – tris valandas lakstė, žaidė, dūko su mūsų trimete 
Mėta. Spindinčios vaiko akys tąkart sujaudino iki ašarų. 
Labiau į pietus, prie jūros, Načiange, kur gyvename ir kur 
daugiau turistų, jau galima sutikti „verslininkų“, kurie vis 
taikosi apgauti. Čia įsikūrę geriausi pasaulio viešbučiai, 
nuolat atidarinėjami restoranai, parduotuvės. Vietinis Ma-
jamis, kaip jį vadina. Nors vietiniai gyvena nepalyginamai 
geriau nei vos prieš kelerius metus, miestas plečiasi ir tvar-
kosi, tai ir liūdina, nes autentikai vietos lieka mažiau, nors 
jos taip greit nenumarinsi. �

čia veidrodėlius turi tik bailiai, nes iš tiesų daugiau nei pusė 
motorolerių jų paprasčiausiai neturi, kiti turi vieną veidrodė-
lį, dažniausiai kairįjį, o likę turi abu, bet jais vis tiek nesinau-
doja. Posūkius irgi rodo tik bailiai. Sukantys į dešinę nieka-
da nežiūri į gatvę, į kurią suka. Realiai vairuotojas turi stebėti 
viską, kas vyksta jo priekyje, o kas vyksta jo gale, atsakingas 
važiuojantis už jo. „Linksmiausios“ dalys yra žiedinės ir nere-
guliuojamos sankryžos, taip pat važiuojantys priešpriešais, 
kelkraščiais ir šiaip važiuojantys, kur nori ir kaip nori. Iš ti-
krųjų nustebino tai, kad Vietname nėra ištisinio pypsėjimo 
kaip Egipte ar Maroke, kuris lyg ir turėtų būti pagal jų vaira-
vimo ypatumus. Visuomet stebiuosi išorine jų ramybe keliuo-
se: jie nesikeikia, nešūkauja, nepyksta, kai kas nors užlenda 
priešais, nelaksto (kartais ir palaksto, bet ne miesto keliais). 
Gal dėl to, kad vairuoja čia visi galimi jų artimieji – mamos su 
kūdikiais, močiutės su savo maisto fabrikais ant ratų, seneliai 
su anūkais, išsipuošusios, aukštakulnius avinčios moterys ar 
tiesiog stilingas jaunimas, kurio čia ypač daug. 
Stebint, kaip jie vairuoja ar, tarkime, sportuoja, o tai jie 
mėgsta daryti, gali pasirodyti, kad vietiniai – individua-
listai, susirūpinę tik savo reikalais ir nekreipia dėmesio 
į aplinką, o, pavyzdžiui, šalia gyvenantys kinai, atvirkš-
čiai – ir keliauja, ir valgo, ir apsipirkinėja, ir sportuoja 
būriais. Ir labai garsiai kalba. 
Vietnamiečiai pamišę dėl vaikų. Mums tas tinka – nuošir-
daus dėmesio mūsiškiai dar niekada nebuvo pritrūkę. 
Vietnamiečiai šiaurėje ir pietuose skiriasi. Keliaudami po 
šiaurę – Ha Ziangą ar Sa Pa kalvas – sutikome tokių nuošir-
džių žmonių, kuriuos norėjosi visur vežiotis kartu. Atvykus 
į Sa Pa miestelį aukštai kalnuose, pasitiko įvairios mintys – 
teko ne tik grožėtis apylinkėmis, bet ir stebėti vaikus gatvė-
se, ant kupros nešiojančius savo brolius ir seseris (kūdikius iki 
metų) ir pardavinėjančius visokius rankdarbius už maždaug 
40 Eur ct. Nešantiems – ne daugiau nei 5–6 metai, teko ma-
tyti ir trimečių, keturmečių. Reikia pripažinti, kad tai buvo 

VIENI ŽAVI, KITI STEBINA, TRETI GAL 
NET IR ŠOKIRUOJA, BET KIEKVIENAS 
JŲ MOKO TOLERANCIJOS ŠALIAI. 

KONTRASTINGAS IR BE PROTO ĮDOMUS 
VIETNAMAS – VERTAS DĖMESIO 

DAUGELIU ASPEKTŲ. 

Vietnamiečiai pamišę dėl vaikų. Mums tas tinka – nuoširdaus 
dėmesio mūsiškiai dar niekada nebuvo pritrūkę. 

Vietnamiečių vertybių sistema pagrįsta keturiais pagrindiniais 
principais: ištikimybe šeimai, gero vardo siekimu, noru mokytis 
ir pagarba kitiems žmonėms.S
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Iš esmės, vietnamiečių vertybių sistema pagrįsta keturiais 
pagrindiniais principais: ištikimybe šeimai, gero vardo sie-
kimu, noru mokytis ir pagarba kitiems žmonėms. Šie prin-
cipai yra glaudžiai susĳ ę. Vietnamiečiai ypač gerbia vyres-
nius. Nelengva šalies istorĳ a išugdė orių kovotojų tautą. Be 
kovingo charakterio, viduje vietnamiečiai švelnūs, draugiš-
ki, nuoširdūs, darbštūs, mandagūs ir tvarkingi žmonės. Mes 
gyvename vietinių gatvelėje, esame vieninteliai užsieniečiai. 
Dar nebuvo savaitgalio, kad mūsų nepakviestų į svečius va-
karienės viena iš keturių aplink gyvenančių šeimų. Vakarie-
nės čia būna gausios. Vyriausias šeimos narys yra labiausiai 
gerbiamas, turi savo vietą ir visada išdidžiai vaišina savo ga-
minta ryžių užpiltine. Ne visi kalba angliškai, bet jaunimas 
labai intensyviai mokosi. 
Beje, įdomūs jų namai. Kuo aukštesnis namas, tuo šeima 
labiau pasiturinti, joje gyvena daugiau šeimos narių, yra 
visomis prasmėmis „kietesnė“. Namai dažniausiai būna 
siauri, tad kartais tas aukštis atrodo kiek neįprastai ir net 
kiek juokingai.

Vietnamo moterys ir mergaitės laisvalaikiu mieste vaikšto 
su pižamomis. Vakarus vietiniai masiškai leidžia prie jūros –
arba sportuodami, arba tiesiog žaisdami su vaikais vandeny-
je. Savaitgaliais paplūdimyje ar prie namų vyksta muzikos 
karaokė. Kompanĳ a atsineša kolonėlę, prisineša maisto arba 
kepa jį ant grilio vietoje ir traukia melodingas vietnamiečių 
dainas. Kompanĳ os laikosi atstumo dėl garso, bet dainuoda-
mos nesistengia perrėkti, o kaip tik dainuoja tik saviems. Jo-
kio triukšmo ar viešų pykčių dar neteko matyti. 
Atvykę nustebome, kad Vietnamas yra jaunų žmonių šalis, 
kurie yra labai aktyvūs, verslūs, išauklėti, netgi kuklūs. Radę 
progą visada užkalbins mus ar mūsų vaikus. Žinoma, šalyje, 
kurioje gyvena daugiau nei 95,5 milĳ ono gyventojų, žmonių 
yra labai įvairių, bet apkeliavus visą Vietnamą neteko sutik-
ti agresyviai nusiteikusio ar nederamai besielgiančio žmo-
gaus. To priežastis yra gana aiški – kaip ir daugelio kitų Azĳ os 
tautų, „veido“ sąvoka yra labai svarbi vietnamiečiams. „Vei-
das“ yra sudėtinga sąvoka, kurią galima apytiksliai apibū-
dinti kaip kokybę elementų, atspindinčių asmens reputacĳ ą, 
orumą ir prestižą. Galima „prarasti veidą“, „išsaugoti veidą“ 
ar „atiduoti veidą kitam asmeniui“. Įmonės, kaip ir asmenys, 
taip pat gali išsaugoti arba prarasti savo veidą. 

TAILANDE VERTA ATŠVĘSTI 

NAUJUOSIUS METUS

8 mėnesius esame gyvenę Tailande, kuriame ypač jau-
tėsi jau mano minėtas „veidas“. Jeigu ko nors paklausi ir 
tailandietis nežinos atsakymo, nepasakys „nežinau“ ar 
„ne“ – arba tylės, arba pasakys nesąmonę. Tailandiečiai, 
kaip ir vietnamiečiai, be išlygų dievina vaikus ir nuošir-
džiai juos niurko. Tailande, nors ir daug labiau turisti-
niame nei Vietname, yra išlikusių nemažai unikalių ir 
autentiškų vietų net ir keliautojų pamėgtose vietose. Iš-
sinuomojus motorolerį reikėtų nebĳ oti nuklysti iš kelio. 
Tailande teko švęsti jų Naujuosius metus balandžio mė-
nesį. Tai yra dvi šlapiausios dienos per metus, kai vieni 
ant kitų nenormaliais kiekiais pila vandenį. Vyksta ma-
sinis laistymasis tiesiogine ta žodžio prasme. Reikėtų 
suprasti, kad vandens pylimas ant kito žmogaus nėra 
šiaip sau – taip jie linki laimės, nuplaudami vandeniu 
visus blogus dalykus. Nelaistomi tik kūdikiai ir besilau-
kiančios moterys. 
Taip pat reikėtų žinoti, kad Tailandas yra dviejų religi-
jų šalis – vienur vyrauja budizmas, o kitur gyvena mu-
sulmonai, kurie griežčiau laikosi savo tikėjimo dogmų. 
Kad neįsiveltum į konfl iktus, vertėtų išsiaiškinti, į ku-
rią dalį keliausite. Kad išvengtume nesusipratimų, nau-
dojame „Google translate“. Tai yra pats geriausias būdas 
bendrauti su Pietryčių Azĳ os šalių gyventojais.
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MILIJONAS TAISYKLIŲ BERIBĖJE AUSTRALIJOJE
Po Australĳ ą daugiau nei mėnesį keliavome kemperiu. At-
skridę į Sidnėjų vykome WhitSundays salyno link, prie Di-
džiojo barjerinio rifo. Jis buvo mūsų tikslas. Tai buvo pati 
geriausia kelionė visomis prasmėmis – ne tik keliavome 
dviese ir susigrąžinome paaugliškus laikus, neskubėdami 
gyventi šia minute čia ir dabar, bet ir dėl pačios Australi-
jos, joje tvyrančios auros ir aukšto dangaus. Jį jutome kas-
dien ir kasnakt, o didingas vandenynas alsuodavo mums 
į veidą. Aplink nieko daugiau, tik mes, mūsų kemperis ir 
laukinė Australĳ a. Vis įsižnybdavome, kad važinėjame po 
šalį, kuri anksčiau atrodė tokia nepasiekiama. Australi-
ja pavergė, vos į ją įžengus, ir kasdien šis jausmas vis sti-
prėjo. O minėtas WhitSundays salynas ir vienas gražiau-
sių jame Whitehaven paplūdimių yra tokia nepakartojama 
vieta, kad kurį laiką negalėjome ištarti nė žodžio. Čia esa-
me ir „sugriešĳ ę“ – pasiėmėme kruopelytę to akinamai 
balto smėlio, kurią kelionėje saugojome labiau nei pa-
sus. Taip daryti nederėtų, bet kaskart pažvelgę į 
stiklą, kuriame yra to smėlio, grįžtame į vieną 
gražiausių mėnesių gyvenime. 

kia nepakartojama 
nė žodžio. Čia esa-

j

tę to akinamai 
abiau nei pa-
pažvelgę į 
į vieną 

Ekologiško gyvenimo požiūrio laikosi nemažai austra-
lų. O Sidnėjuje pasirodė, kad kiekvienas yra išprotėjęs dėl 
kūno kulto ir sporto! Ne tik bėgiodami pakrantėse, gau-
dydami bangas su banglentėmis ar maudydamiesi jūroje 
įrengtame baseine, bet ir sporto klubuose, kurių yra dir-
bančių ir visą parą. 
Dar vienas įdomesnis dalykas, kad Australĳ oje mažai 
australų. Ypač Sidnėjuje, kuriame dominuoja azĳ iečiai. 
Dėl šios priežasties kartais atrodė, kad esame kažkur toli 
gražu ne ten. Bet toliau nuo didžiųjų miestų atsivėrė ti-
kroji Australĳ a, jos toliai ir vietinių gyvenimas. 
Atsimenu, kai išlipome iš lėktuvo po 27 valandų tru-
kmės kelionės, pynėsi kojos, bet tai buvo geriausia da-
lis – įdomesnė, kai nusigavome iki savo kemperio, at-
sisėdome į jį ir norėjome tik vieno – išsimiegoti, o ne 
važinėtis kairiąja eismo puse po Sidnėjų. Aišku, jei bū-
tume užmigę – viena iš tūkstančio taisyklių būtų mus 
gerokai sugrąžinusi į realybę. Dar įsidėmėjo tai, kad 
Australijoje yra nesuskaičiuojamas kiekis žiedinių 
sankryžų. Taip pat apsistodami kempinguose sutikda-
vome labai daug australų, keliaujančių su kemperiais 
po savo šalį. Vakarais prie grilių pasakodavome savo is-
torijas – ką pamatėme, kur važiuojame, iš kur esame 
ir pan. Australai pasirodė, ar bent jau mums pasitaikė 
kelyje, nuoširdūs, draugiški žmonės, kurie ne tik žino 
Lietuvą, bet ir yra joje pabuvę. Į Australiją dar tikrai 
sugrįšime! �

Kad ir kur keliavome, matėme 1 000 ir vieną ženklą – nuo 
perspėjimo apie į kelią išbėgančias kengūras iki draudimo 
kažko nedaryti ir kiek tai kainuos, jei tai padarysime. Beje, 
apie kengūras – jei keliausite, nevažiuokite sutemus ir anks-
ti ryte, tada jos šuoliuoja ant kelio, į šviesą, o pasekmės gali 
būti skaudžios abiem pusėms. Jeigu važiuosite su sunkveži-
miu, kuris turi geležinį buferį, galite važiuoti dieną naktį, 
bet ir vėlgi – gaila kengūrų. Kažkada užsinorėjome jų, par-
duodamų visomis formomis, paragauti. Parduotuvėje pa-
klausėme, kurios dalys valgomos. Pardavėja jautriai išsikal-
bėjo, kad australai nėra tie, kurie valgo kengūras kaip vištą 
ir panašiai. Kad mėsa ne tokia skani, o ir šiaip gaila. Nusipir-
kome tądien porą gabaliukų, nesuvalgėme. 
Kai kuriose alkoholio parduotuvėse, jei pirksite daugiau 
nei 2 litrus vyno, paprašo užpildyti lentelę su savo duome-
nimis ir parašais, kad buvote, pirkote ir atsakote patys, jei 
išgersite kelyje. Australai, nors ir atrodo atsipalaidavę, nie-
kur neskubantys, iš tikrųjų laikosi visų savo gyvenime pa-
sitaikančių taisyklių, antraip kam gadintis nuotaiką, mo-
kėti baudas ir iš esmės gaišti laiką. 
Jeigu teks keliauti po šią nuostabią šalį, nepraleiski-
te progos sustoti ir pasigaminti ką nors skanaus. Pa-
sinaudokite parkuose ar tiesiog pakelėse esančiais lau-
ko griliais su gražiausiais vaizdais į vandenyną. Jie yra 
prieinami kiekvienam, nemokami, be to, prižiūrėti ir la-
bai švarūs. Tai – vienas geriausių patyrimų gurmanams, 
maisto ir vaizdų „viename“ mėgėjams apskritai. 

WHITSUNDAYS SALYNAS IR VIENAS 
GRAŽIAUSIŲ JAME WHITEHAVEN 

PAPLŪDIMIŲ YRA TOKIA NEPAKARTOJAMA 
VIETA, KAD KURĮ LAIKĄ NEGALĖJOME 

IŠTARTI NĖ ŽODŽIO.
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PANELĖ BRAZILIJA APLINK MUS DIENĄ NAKTĮ

Taip kartais pavadiname tikrą energĳ os užtaisą – savo dukrą 
Mėtą, kurią parsivežėme iš šios šalies. Po Brazilĳ ą keliavome 
kelias savaites išsinuomoję automobilį, vėliau skridome į Ar-
gentiną. Brazilĳ oje turėjome ne vieną nuotykį, du iš jų baigėsi 
itin laimingai! Kai kiek pradėjus temti Rio mieste susistabdė-
me taksi ir paprašėme, kad nuvežtų iki Favelų rajono, mus tie-
siogine ta žodžio prasme garsiai rėkdamas išmetė iš mašinos. 
Nuėjome pas kitą – tas pats. Trečias pasirodė mandagesnis – 
klausia mūsų, ar mokame portugalų, ar turime ginklų, grynų 
pinigų, proto? Na, į kai kuriuos klausimus atsakėme teigia-
mai. Pasiūlo jis mus nuvežti į Salsos klubą, kuriame bent kiek 
saugiau, jei taip norisi braziliškų nuotykių. Toks buvo pirmas 
šokių vakaras Brazilĳ oje. Antrą dieną šokome spalvotame Ko-
pakabanos paplūdimyje. Stipriausia ir įspūdingiausia Rio 
dalis – skrydis keturviečiu malūnsparniu virš viso miesto ir 
gaudyti kvapą nuo atsiveriančių vaizdų! 
Keliaudami po Brazilĳ ą jautėmės gana saugiai, nors buvome 
prisiklausę daugybę istorĳ ų apie vagystes, apiplėšimus, gra-
sinimus ir pan. Mes to nepatyrėme. Gal kiek nedrąsu buvo 
važiuoti per atokesnius miestelius ir kaimus, bet visuomet 

buvome atsargūs ir turėjome proto nelipti iš automobilio 
įtartinose vietose, nevaikščiojau su papuošalais, o vakarais 
laiku „pasiplaudavome“. Viena pamokanti istorĳ a atsitiko 
viename iš miestelių, pajūryje. Pamatę, kaip plačiomis pa-
krantėmis savo automobiliais važinėjasi vietiniai, užsima-
nėme ir mes. Po 15 minučių euforĳ os mūsų VW „Golf“ stri-
go. Ir ilgam. Prasidėjo potvynis, stringa dar labiau. Gerai, 
kad buvome netoli miestelio, kur gyvena geraširdžiai ir su-
prantantys turistų kvailystes žmonės. Traukė, nešė tą mūsų 
golfą. Gelbėjimo operacĳ oje dalyvavo per dvidešimt vietinių. 
Golfas liko gyvas, o mes pasimokę, kad reikia ir padangas 
kiek nuleisti, ir keturis varomuosius ratus turėti, o iš esmės 
geriau vaikščioti, nei važinėti.
Pastebėjome, kad brazilai skiriasi, priklausomai nuo regio-
no, kuriame gyvena. Bet daugiau mažiau juos vienĳ a atviru-
mas, draugiškumas, smalsumas. Kai bendravome su vieti-
niais, iš pradžių buvo neįprasta, kad kalbant pertraukinėja 
arba liečia, atrodytų, kad nejaučia asmeninės erdvės. Iš tiesų 
tokiais gestais jie rodo susidomėjimą ir tai jokiu būdu nereiš-
kia nemandagumo. Gali būti nejauku, kai pavymui šūkauja, 
kokia esi graži! Taip reikšti susižavėjimą vyrams moterimis 
čia irgi yra norma. Ir dar brazilai labai mėgsta bučiuotis!
Brazilĳ oje šeima – šventas reikalas, daug veikiančių šeimos 
verslų. Eidami į vakarienę pas vietinius būtinai pasiimkite 
dovanėlę – brazilai tai labai vertina. 
Rio pastebėjome, kad vietiniams labai svarbus kūno kultas, 
gatvėse nemažai plastinės chirurgĳ os pacientų. Patiko, kad 
brazilai mėgsta spalvas – kiek ekstravagantiški, apnuogi-
nantys kūnus drabužiai itin puošia braziles moteris. Ir, aiš-
ku, muzika bei šokiai! Be jų Brazilĳ a neįsivaizduojama, kaip 
ir be nacionalinio kokteilio caipirinha, kurį privalo paragau-
ti visi, atvykę!
Beje, Parakuru miestelyje galima rasti visą lietuvių aitvaruo-
tojų desantą. Čia gaudydami bangas leidžia lietuviškas žie-
mas arba gyvena nuolat. Teko aplankyti šią nuostabią vietą – 
lietuviai neabejotinai turi uoslę, kur gerai!
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skirtumai, kurie jungia

JAPONIJA VISAM LAIKUI

Straipsnį noriu pabaigti Japonĳ a. Šalimi, kurioje susipažino-
me su būsimu vyru, beje, lietuviu. Darbinis vizitas Tokĳ uje ir 
Kiote, virtęs meilės istorĳ a su pasekmėmis – dviem dukro-
mis, mums liks atmintyje ne ilgam, o visam. 
Gatve skubanti geiša, rikšą stumiantis vietinis, įspūdingos 
šventyklos ir vienuolynai, nemiegantis Tokĳ as, ideali tvarka 
ir net šiek tiek bauginanti ramybė. 

niai, o pačios sėdynės – aptrauktos baltos spalvos medžiaga! 
Estetika, asmens higiena ir švara čia yra pirmoje vietoje. Gal 
kartais mums atrodo ir per daug, bet žavi tai, kad jie nuošir-
džiai rūpinasi ne tik savimi, aplinka, bet ir žmonėmis aplink. 
Dar Japonĳ oje pasirodė kitaip tai, kad poros elgiasi santūriai, 
o susikabinimas už rankų yra įprasta ne tik tarp poros, bet 
ir draugų. Ir dar japonai niekada niekur nevėluoja. Niekada. 
Ir nors yra be proto mandagūs, per darbinius susitikimus ar 
konferencĳ as miega arba klausosi užsimerkę, kuris varian-
tas, sunku atpažinti. 
Aišku, kaip nepaminėjus žymiųjų japoniškų tualetų, į ku-
riuos dažniausiai įeini su baime, nes nežinai, kokios būse-
nos išeisi – išmasažuotas, išplautas ar paprasčiausiai nety-
čia garsiai užsileisi muziką ir beviltiškai spaudinėsi viską 
iš eilės, kad išjungtum. Gal dėl to turistai dažnai ilgiau ten 
užtrunka, nes hieroglifai įkandami ne kiekvienam.

...pasaulis – toks skirtingas ir kartu toks nuostabus... Tyrinė-
kite. Svajokite. Atraskite! �

Būnant Tokĳ uje privalu pereiti Šibujos sankryžą, vieną 
dažniausiai fi lmuojamų sankryžų pasaulyje. Ją kasdien 
kerta daugiau nei 2 mln. japonų ir turistų. Jai pereiti skirta 
55 sek. Įdomiausia tai, kad pereini sankryžą neprisilietęs 
nė prie vieno žmogaus, nors minia būna milžiniška! 
Iš žemiškesnių dalykų pasistebi tai, kad japonai neval-
go ir negeria gatvėje, metro, kuriame nekalba ir telefonu. 
Maistas čia ypač vertinamas, teko ne kartą stebėti atviro-
je virtuvėje šefo gaminamą maistą – visą laiką, kai gami-
na patiekalą, dėmesys būna koncentruotas tik į jį, o viskas 
vyksta taip smulkmeniškai ir preciziškai, kad natūraliai 
gaila šį kūrinį valgyti. Apskritai, japonai didžiuojasi savo 
amatu ar profesĳ a. Tai – svarbi kultūros dalis. 

Po darbų japonai dažnai neskuba namo, sėdi su kolegomis 
restoranuose, užkandžiauja, geria alų, sakę. Jei mėgstame at-
sisveikindami apsikabinti ar pasibučiuoti, čia taip geriau ne-
sielgti – užteks linktelėti galvą – to tikrai pakaks. 
Įsėdus į taksi, atrodo, kad įsėdai į ką tik iškrakmolytą auto-
mobilį. Vairuotojai su baltomis pirštinėmis, ant sėdynių nėri-S
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Gatve skubanti geiša, rikšą stumiantis vietinis, įspūdingos 
šventyklos ir vienuolynai, nemiegantis Tokijas, ideali tvarka ir 
net šiek tiek bauginanti ramybė.
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KKai neseniai teko lankytis Tbili-
syje, vienas pirmųjų tostų, kurį 
sakė vietinis nusipelnęs artis-
tas, buvo už draugystę. „Mums di-
džiulė garbė būti prie vieno stalo 
su žmonėmis, kurie pirmieji išdrį-
so Gruziją pervadinti Sakartvelu. 
Galiu pasakyti, kad ir kartvelai 
jūsų šalį vadina ne Lithuania, ne 
Litva, o Lietuva“, – vieną įsiminti-

niausių tostų tą vakarą sakė stalo Tamada (garbingiau-
sias stalo žmogus, kuriam suteikta teisė sakyti tostus).

NEBUVAI KAUKAZO KALNUOSE – NEBUVAI SAKARTVELE

Ši kelionė man buvo antroji į šią nuostabią šalį, tačiau, 
kaip sakė vienas šios šalies futbolininkas, žaidęs Lietu-

voje: „Kol nebuvai Kaukazo kalnuose, tol nebuvai Sakar-
tvele.“ Būtent nuo šių žodžių pradėjau pokalbį su šešerius 
metus šioje šalyje gyvenančiu KONSTANTINU KOČURA. 
Jis dirba technikos direktoriumi didžiausiame šalies pre-
kybos centre, o laisvalaikiu kopia į kalnus, organizuoja 
turistinius žygius ir bėgimus kalnuose.
„Pritariu dėl Kaukazo kalnų, nepaisant to, kad Sakartve-
las turi ir jūrą, ir įdomių miestų ar vyno regionų. Kalnai 
čia yra kažkas tokio. Kodėl jie taip traukia žmones? Gal-
būt dėl to, kad bent čia jie dar nėra išvaikščioti turistų, 
čia gali pamatyti tikrąją gamtą ir šiaip gali daug ką veikti. 
Čia važiuoja bėgikų grupės, alpinistai, raft ingo mėgėjai, 
yra nemažai išvystytų slidinėjimo kurortų. Pavyzdžiui, 
didingiausių viršūnių yra Svanetĳ oje, Račos regione kal-
nai primena Italĳ os Dolomitus, Mažajame Kaukaze gali-
ma aptikti žinomo mineralinio vandens borjomi, o iš Tbi-

Istorija byloja, kad dar XIX a. Gruzijoje gyvenę lietuviai buvo itin geri inžinieriai ir kitų sričių specialistai. 
Kai prasidėjo tautinis atgimimas, kurio metu Lietuva ir Gruzija ėmė ieškoti bendrų taškų istorijoje, tarp tautų 
užsimezgė šilti santykiai. Nemažai gruzinų puikiai pamena tiek Sovietų Sąjungos laikus, tiek 2008-uosius, kai 
konfl ikte su Rusija mūsų šalis Gruzijai išreiškė milžinišką palaikymą. Dar didesnę pagarbą lietuviai iš gruzinų 

pajuto tada, kai Lietuva pirmoji ją pervadino tikruoju – Sakartvelo – vardu, o jų žmones – kartvelais.

TEKSTAS – Aurimas Budraitis
SHUTTERSTOCK nuotr.

NAUJAS VARDAS, 
SENOS TRADICIJOS

Sakartvelas



pažintinės kelionės

lisio matomas Kazbeko kalnas, 
apskritai, yra pasaka. Populia-
riausias, neabejotinai, yra Kazbe-
kas, kurio viršūnė yra 5 kilometrų 
aukštyje. Kopimo maršrutas nėra 
techniškai sudėtingas, dėl to jis 
mėgstamas turistų, kurių čia at-
vyksta iš viso pasaulio“, – pasako-
jo K. Kočura.
Kaukazo kalnai daugeliui vyres-
nės publikos asocĳ uojasi su so-
vietiniais laikais sukurtu fi lmu 
„Kaukazo belaisvė“. Vis tik vieti-
niams šis fi lmas (fi lmuotas, beje, 

Kryme ir Rusĳ os Kaukaze) jokių asociacĳ ų nesukelia, 
skirtingai nei kitas to laikotarpio fi lmas „Mimino“. Pasta-
rasis šaliai yra tiek svarbus, kad Mimino vardu buvo pava-
dintas net oro uostas Telavio mieste. Šiame fi lme galima 
pamatyti visą tuometės Gruzĳ os kalnų grožį.

Prie Juodosios jūros įsitaisęs Batumio miestas dėl savo futuristinio 
vaizdo, dangoraižių pakrantėje vadinamas Mažuoju Dubajumi.

BATUMIS – „MAŽASIS DUBAJUS“

Vis tik Sakartvelas – ne tik kalnai. Priešingoje šalies pu-
sėje (vos 12 km nuo Turkĳ os sienos), prie Juodosios jūros, 
įsitaisęs Batumio miestas, kuris dėl savo dangoraižių 
vadinamas Mažuoju Dubajumi.
„Kartą iš kalnų važiavome į Batumį ir per labai trumpą 
laiką nulipę nuo ledyno patekome tiesiai į keturiasde-
šimties laipsnių karštį. Tačiau šoko būseną sukėlė ne tik 
temperatūros skirtumas, bet ir visas Batumio šurmulys 
(šypsosi). Šis miestas yra labiausiai plėtojama vieta vi-
soje šalyje, todėl, jei kam nors pasakojate, ką Batumyje 
matėte prieš penkiolika metų, žinokite, kad viskas yra 
kardinaliai pasikeitę! Aukščiausi viešbučiai, futuristi-
nis vaizdas, puikiai sutvarkyta pakrantė, palei visą jūrą 
sutvarkyti dviračių takai, šokantys fontanai, beprotiš-
kas restoranų skaičius. Niekur kitur Sakartvele to nepa-
matysite“, – sakė K. Kočura.
Dažnas į šalį atvykęs turistas poilsį Batumyje bando 
jungti su sostinės Tbilisio pažinimu, tačiau sužinojęs 
apie kelių būklę tokio sumanymo atsisako. Negana to, 
kad kol kas retoje atkarpoje gali pasiekti didesnį greitį, 
situacĳ ą dar labiau stabdo ant važiuojamosios dalies pa-
sirodžiusi karvė, ožka ar asilas. 
Labai realu, kad su tokia egzotika turistai greitai nebe-
susidurs. Šiuo metu šalis gyvena milĳ ardo eurų statybo-
mis. Po dvejų metų Sakartvelas pagal planą turėtų turėti 
naują magistralinį kelią Batumis–Tbilisis. Anot vietinių, 
tai padės pagerinti turizmo lygį šalyje. Kiti renkasi kelio-
nes traukiniais, kurie jau dabar yra tikrai geri. �

NEPAISANT TO, KAD 
SAKARTVELAS TURI 

IR JŪRĄ, IR ĮDOMIŲ MIESTŲ 
AR VYNO REGIONŲ, KAUKAZO 

KALNAI ČIA YRA KAŽKAS TOKIO... 
POPULIARIAUSIAS YRA KAZBEKAS, 

KURIO VIRŠŪNĖ YRA 5 KM 
AUKŠTYJE. 



K. KOČUROS PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS Į SAKARTVELĄ:

• įspūdingiausias maršrutas: kelias į Tušetiją, 
įveikiamas visureigiais. Manoma, kad yra 

vienas pavojingiausių pasaulio kelių;
• pamatyti / kažkas unikalaus: Dashbashi 

kanjonas ir kriokliai netoli Tbilisio; 
• paragauti: Megrelų (Vakarų Sakartvelas) virtuvės 

patiekalų: gebžalija (varškė su mėtomis, suvyniota į sūrį), 
elardži (sūrio ir kukurūzų miltų košė su ypatingais padažais);
• skirtumai, kurie jungia: užsispyrimas, bandymas įrodyti 

savo tiesą, tačiau kartu gebėjimas konfl iktines situacijas 
išspręsti be pykčių, draugystės suvokimas;

• ko vengti: svarbiausia, neminėti, kad Armėnijoje 
yra kažkas geriau (juokiasi);

• ką par(si)vežti lauktuvių: natūraliu kvevri būdu 
pagaminto vyno, čiurčhelos (saldumynų iš vynuogių 

sulčių ir riešutų), džiovintų vaisių, prieskonių.    

PATIRKITE SAKARTVELĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312. 

KUR ALKANAS NELIKSI NIEKADA!

„Tbilisis yra labai įvairus, multikultūrinis, gyvas miestas, 
savo energĳ a kažkuo primenantis Vilnių, nors yra visiškai ki-
toks. Vaikščiodamas jo gatvėmis, miesto istorĳ os gali mokytis 
praktiškai kiekviename žingsnyje. Tbilisyje gali atrasti visų 
Sakartvelo regionų virtuvės restoranų.
Čia taip priimta, kad, jei vyksta didesnė šventė, žmonės sve-
čius kviečia ne į namus, o į restoraną. Tbilisyje yra per tūks-
tantį restoranų, tačiau dauguma jų nuolat pilni. Daugeliui 
kartvelų restoranai – pagrindinis verslas, todėl šiame mieste 
alkanas tikrai neliksi“, – dėstė pašnekovas.
Jei Lietuvoje paklausi žmonių apie kartvelų maistą, daž-
nas atsakys – chačapuri, galbūt, šašlykai ir panašiai. Vis tik 
šios šalies virtuvė kur kas turtingesnė ir pritaikyta kiekvie-
no skrandžiui. Patys kartvelai garsėja vaišingumu, apie kurį 
yra kuriamos legendos. „Tai – jų vizitinė kortelė. Vietinis žmo-
gus tiesiog jaučia pareigą pasirūpinti kiekvienu svečiu. Yra 
buvę net tokių atvejų, kai sutinki nepažįstamų žmonių ir lie-
ki apstulbęs nuo jų vaišingumo. Geriausia, kai tas vaišingu-
mas būna netikėtas ir nuoširdus, turiu omenyje, kai esi pali-
kęs turistinę zoną. Neseniai teko būti Tušetĳ oje – tai vienas iš 
kalnų regionų. Ėjome į žygį maždaug šimtą kilometrų per kal-
nus. Toje teritorĳ oje vieninteliai gyventojai yra piemenys, ku-
rie į kalnus išeina pavasarį, visą vasarą daro sūrį ir grįžta tik 
rudenį. Mūsų, lietuvių, grupelė, atėjusi iki jų stovyklos, pado-
vanojo jiems keletą daiktų, o kitą rytą, kai jau ruošėmės iške-
liauti, atėjo vienas iš piemenų ir pavaišino mus savo pagamin-
tu sūriu bei pakvietė išgerti arbatos. Ta jų pavadinta arbata 
buvo nukrautas vaišių stalas, nuo kurio nepakilome dvi va-
landas (šypsosi). Štai kas yra tikrasis jų vaišingumas“, – vieną 
iš savo kelionės istorĳ ų prisiminė K. Kočura. 

UŽSTALĖS TRADICIJOS, VERTOS ATSKIROS KNYGOS

Maisto vietiniai neįsivaizduoja be taurės vyno ar taurelės 
čačos. Tačiau, kad tai nebūtų gėrimas dėl gėrimo, prieš tai 
būtina išklausyti, už ką yra keliama ta taurė. Už tostus yra 
atsakingas Tamada – garbingiausias stalo žmogus, kuris yra 
išrenkamas vos prasidėjus vakarui. „Užstalė yra atskiras 
reiškinys ir apie tai būtų galima parašyti visą knygą. Tai yra 
tradicĳ a, socializacĳ os būdas. Tostai Sakartvele nėra sako-
mi šiaip sau – tai yra tam tikra programa. O pats tosto saky-

mas nėra monologas – jiems tai bendravimas, dėl kurio ir su-
sirenkama prie stalo. Kai vienas pasako tostą, kitas pratęsia, 
papildo. Kartu tai tarsi ir būdas kontroliuoti alkoholio varto-
jimą, nes, kol visi pasako tostus, praeina nemažai laiko. 
Įdomus faktas, kad nuo seno esame įsitikinę, jog kartvelai 
mėgsta gerti raudonąjį vyną, tačiau per užstales jie geria 
tik baltąjį. Jų manymu, jis yra lengvesnis ir jo galima dau-
giau išgerti“, – apie vieną įdomiausių šalies tradicĳ ų pri-
dūrė K. Kočura. �

Vaikščiodamas Tbilisio gatvėmis, miesto istorijos gali mokytis 
praktiškai kiekviename žingsnyje.
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Jūsų nuomone, kodėl Izraelį reikia įtraukti į būtinų aplan-
kyti valstybių sąrašą? Izraelis unikalus tuo, kad turi ką pa-
siūlyti kiekvienam keliautojui – ne tik piligrimui, bet ir is-
torĳ os gerbėjui, saulės ir jūros išsiilgusiam poilsiautojui 
ar išrankiam gastronomui. Nors Izraelyje gausu lankytinų 
objektų, šalies teritorĳ a yra nedidelė, tad po ją patogu ke-
liauti ir per trumpą laiką pamatyti labai daug. 
Tarp būtinų aplankyti objektų – Jeruzalės senamiestis su 
garsiąja Raudų siena, antras pagal dydį šalies miestas Tel 
Avivas, žemiausia vieta pasaulyje – Negyvoji jūra, kur galėsi-
te skaityti knygą tiesiog plūduriuodami ant vandens. O kur 
dar gydomosios Negyvosios jūros savybės! Sakoma, kad po-
ilsis prie šio nepaprastai sūraus vandens telkinio ypač nau-
dingas žmonėms, kuriuos kankina astma, artritas, psoriazė 
ir kitos odos ligos. 
Rekomenduočiau keliauti balandžio ar gegužės mėnesiais, 
kai baigiasi lietingas sezonas, bet dar nėra pernelyg karšta. 
Tačiau Izraelis – žavingas visais metų laikais!

Tačiau Izraelis kartu – ir labai kontrastinga šalis. Kuo ski-
riasi gyvenimas jaunatviškame ir moderniame didmiesty-
je Tel Avive? Kai kurie izraeliečiai juokais sako, kad Tel Avi-
vas – tai ne Izraelis, o atskira šalis ar bent jau autonomĳ a. 
Tel Avivas yra labai jaunas miestas, 2009 m. atšventęs savo 
šimtąjį gimtadienį. Gal dėl to jis vakarietiškesnis ir libera-
lesnis nei likusi Izraelio dalis. Pavyzdžiui, per šabą Tel Avi-
ve kursuoja maršrutiniai autobusai, veikia daugiau pramo-
gų ir pasilinksminimo vietų nei kituose miestuose (šabas, 
prasidedantis penktadienio vakarą ir trunkantis iki šešta-
dienio vakaro, Izraelyje yra ofi ciali ne darbo diena, per ku-
rią nevažinėja viešasis transportas, neveikia valstybinės ir 
dauguma privačių įstaigų). Nenuostabu, kad laisve alsuo-
jantis Tel Avivas itin populiarus tarp užsieniečių ir naujų 
imigrantų, jei tik jie gali sau leisti gyventi šiame gana bran-
giame mieste.

Gyvendama Izraelyje turite galimybę iš labai arti pažinti 
šią šalį ir jos žmones. Ar lengva priimti jų tradicĳ as ir pa-
pročius? Izraelyje – labai svarbi šeima, tai visa ko pagrindas. 
Gimstamumas čia yra didžiausias iš visų Ekonominės plė-
tros ir bendradarbiavimo organizacĳ os šalių: nepaisant itin 
trumpų motinystės ir tėvystės atostogų, izraeliečių šeimoje 

Jūsų nuomonee, kokodėdėll Izraelį į reikia įįtraukti į būtinų aplan-
kyti valstybių sąrašą? Izraelis unikalus ttuouo, , kad turi ką pa-?
siūlyti kiekvienam keliautojui – ne tik piligrimuiui, bebett irir iis-s

Europos, Azijos ir Afrikos kryžkelėje įsikūręs Izraelis dėl senų religinių tradicijų gausiai lankomas piligrimų 
iš viso pasaulio ir norinčiųjų pa(si)tikrinti amžinąsias gyvenimo tiesas. Tačiau prieš šešerius metus 

Izraelį atradusi, o šiuo metu Tel Avive gyvenanti ŽIVILĖ AVITAL JUONYTĖ, tarptautinės komunikacijos 
specialistė, knygos „Izraelis ir jo žmonės“ autorė, sako, kad šalis – tai pirmiausia žmonės. O jie 

tūkstantmetę istoriją skaičiuojančiame Izraelyje labai atviri ir bendruomeniški, nepaisant skirtumų. 

TEKSTAS – Aistė Jasinskaitė

pažintinės kelionės

Iš arti: pažintis su 
kitokiu Izraeliu

auga vidutiniškai trys vaikai. Izraelyje vaikai yra labai myli-
mi ir lepinami, tėvai stengiasi su jais praleisti kuo daugiau 
turiningo laiko, kas, mano manymu, yra geras ir sektinas 
pavyzdys. Pavyzdžiui, savaitgaliais ar šventinėmis dienomis 
populiaru išsiruošti į žygius gamtoje ar po archeologines vie-
toves su visa šeima, įskaitant ir mažiausius jos narius. Su-
augę vaikai ir toliau palaiko artimus ryšius su savo tėvais, o 
penktadienio vakarą visa šeima susiburia prie šabo vakarie-
nės stalo. 
Jei viešėdami Izraelyje būsite pakviesti į šabo vakarienę, jo-
kiu būdu neatsisakykite kvietimo – tai bus nepakartojama 
patirtis. Šabo vakarienė labai skiriasi, priklausomai nuo to, 
ar šeima yra religinga, ar ne. Sekuliarioje šeimoje tai dau-
giau artimųjų susibūrimas, o religingi žydai per šabą susilai-
ko nuo daugybės religĳ os draudžiamų veiksmų, pavyzdžiui, 
nejungia elektros prietaisų, nedega ugnies, nevairuoja, ne-
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užsiima verslo reikalais. Per šabą lankantis žydų ortodoksų 
šeimoje ar religingų žydų gyvenamame rajone reikėtų apsi-
rengti kukliau, sveikinantis netiesti rankos priešingai lyčiai, 
viešai nesinaudoti telefonais ir fotoaparatais.
 
Su kokiais didžiausiais iššūkiais teko susidurti? Izraelie-
čiai bendraudami nesilaiko atstumo, kaip tai įprasta Eu-
ropoje. Pavyzdžiui, jie gali užkalbinti visiškai nepažįstamą 
žmogų autobusų stotelėje ir pasiteirauti ne tik to, iš kur šis 
atvykęs, bet ir kiek moka už butą, drąsiai pareikšti savo nuo-
monę, neprašomi pažerti patarimų. Toks bendruomenišku-
mas suteikia saugumo jausmą, tačiau kartais ima stigti as-
meninės erdvės. 
Nemažu iššūkiu tapo ir hebrajų kalba, kurios struktūra bei 
logika yra visai kitokia nei mums įprastų indoeuropiečių 
kalbų. Tiesa, Izraelyje daug kur galima susikalbėti angliš-
kai ir netgi rusiškai, tad keliautojai tikrai neturėtų baimin-
tis kalbos barjero.

Gal galite pasidalyti, kaip rasti kelią į vietinių žmonių širdį? 
Apskritai, ar įmanoma tapti „savu“ Izraelyje? Izraelio visuo-
menė labai marga ir dinamiška. Į šalį kasmet atvyksta apie 30 
tūkstančių repatriantų – žydų iš viso pasaulio, tad šalies vei-
das nuolat kinta. Be to, Izraelį kiekvienais metais aplanko per 
4 milĳ onus turistų. Vietiniai gyventojai yra labai draugiški ir 
svetingi atvykėliams – tiek turistams, tiek naujiems imigran-
tams, tad rasti kelią į jų širdį nėra sunku. Visada būsite malo-
niai sutikti, jei pasisveikinsite hebrajų kalba – šalom – ir nuo-
širdžiai domėsitės pašnekovu bei jo šalimi.
Izraelyje gyvena daug litvakų ir jų palikuonių, egzistuoja 
net kelios išeivių iš Lietuvos bendruomenės, tad atvykusie-
ji iš Lietuvos čia tikrai ras ką nors sau artimo ir pažįstamo. 
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pažintinės kelionės

Dažnai sakoma, kad kasdienis gyvenimas yra tai, kas lei-
džia geriausiai pažinti šalį ir jos žmones. Kaip atrodo 
Jūsų įprasta diena Izraelyje? Tik atvykusi į Izraelį pradė-
jau lankyti hebrajų kalbos kursus ir rūpintis įvairiais biu-
rokratiniais dalykais, pavyzdžiui, kad būtų pripažinti mano 
aukštojo mokslo diplomai. Biurokratĳ a Izraelyje – kietas 
riešutėlis, tad dažnai su nostalgĳ a prisimenu, kaip Lietu-
voje galėdavau pateikti užklausą ar užsakyti reikiamą do-
kumentą elektroniniu būdu ir po kelių dienų jį atsiimti. Čia 
dažniausiai tenka pačiai eiti į valstybines ar savivaldybės įs-
taigas, dirbančias nepatogiomis valandomis, ir stovėti eilė-
se. Ir tai dar negarantuoja, kad klausimas bus išspręstas. 

Visada būsite maloniai sutikti, jei pasisveikinsite hebrajų kalba – 
šalom – ir nuoširdžiai domėsitės pašnekovu bei jo šalimi.

IZRAELIS UNIKALUS TUO, KAD TURI KĄ 
PASIŪLYTI KIEKVIENAM KELIAUTOJUI –
 NE TIK PILIGRIMUI, BET IR ISTORIJOS 

GERBĖJUI, SAULĖS IR JŪROS IŠSIILGUSIAM 
POILSIAUTOJUI AR IŠRANKIAM 

GASTRONOMUI.



REKOMENDUOČIAU KELIAUTI 
BALANDĮ AR GEGUŽĘ, KAI BAIGIASI 

LIETINGAS SEZONAS, BET DAR NĖRA 
PERNELYG KARŠTA. TAČIAU IZRAELIS – 

ŽAVINGAS VISAIS METŲ LAIKAIS!

pažintinės kelionės

Šiuo metu mano gyvenimo ritmas jau nusistovėjo: dirbu vieno-
je nevyriausybinėje organizacĳ oje, auginu dvi kates – vieną at-
sivežtą iš Lietuvos, o kitą izraelietę – ir, kai tik turiu galimybę, 
keliauju. Gyvendama Izraelyje ypač mėgaujuosi šiluma ir geru 
oru: Tel Avive per metus būna apie 300 saulėtų dienų, tad ži-
nau, kad čia niekada nepritrūksiu nei geros nuotaikos, nei vi-
tamino D.

Kokius namų darbus rekomenduojate atlikti planuojan-
tiems vykti į Izraelį? Kaip ir planuojant bet kokią kelionę, 
taip ir ruošiantis vykti į Izraelį labai naudinga pasiskaity-
ti apie pasirinktą šalį, jos istorĳ ą ir kultūrą. Mane džiugina 
tai, kad pastaruoju metu pagausėjo pažintinės literatūros 
apie Izraelį lietuvių kalba, įskaitant ir mano knygą „Izraelis 
ir jo žmonės“, bei verstinių izraeliečių autorių romanų. Mano 
nuomone, knyga – geriausias būdas susipažinti su šalimi dar 
iki ją aplankant. �

ŽIVILĖS AVITAL JUONYTĖS 
PATARIMAI KELIAUJANTIEMS 

Į IZRAELĮ:

• įspūdingiausias maršrutas: 
Izraelio kelias. Jis driekiasi net 
1 000 km nuo kibuco Šiaurės 
Izraelyje prie sienos su Libanu 

iki piečiausio šalies taško – Eilato 
kurorto prie Raudonosios jūros. 

Ištvermingiausi žygeiviai visą 
Izraelio kelią įveikia per pusantro du 

mėnesius, na, o dauguma keliautojų išsirenka jiems patinkančią 
Izraelio kelio atkarpą ir leidžiasi į trumpesnę kelių dienų kelionę;

• pamatyti / kažkas unikalaus: Mitzpe Ramon – 
unikalus, kraterį primenantis geologinis darinys, 

kur pasijusite tarsi ant Mėnulio paviršiaus;
• paragauti: šviežiai spaustų granatų sulčių 

Machane Yehuda turguje Jeruzalėje, veganiškų patiekalų 
gausybėje veganams draugiškų restoranų Tel Avive;

• skirtumai, kurie jungia: Izraelio visuomenė labai marga, 
ją sudaro daugybė skirtingų grupių – iš Europos kilę žydai 

aškenaziai ir Rytų žydai mizrachiai, religingi ir sekuliarūs žydai, 
senbuviai ir nauji imigrantai. Nepaisant šių skirtumų, 

izraeliečiai yra labai draugiški, smalsūs ir atviri, tad 
viešėdamas Izraelyje niekada nesijausi vienišas;

• ko vengti: per šabą ir kitas religines šventes 
nevažinėti automobiliais, nesinaudoti telefonais ar 

fotoaparatais žydų ultraortodoksų gyvenamuose rajonuose, 
tokiuose kaip Mea Šearim Jeruzalėje;

• ką par(si)vežti lauktuvių: Negyvosios jūros kosmetikos, 
datulių, sezamų sėklų chalvos.

Iz

Tarp būtinų aplankyti objektų ir žemiausia vieta pasaulyje – Negyvoji jūra.

Mitzpe Ramon – unikalus, kraterį primenantis geologinis 
darinys, kur pasijusite tarsi ant Mėnulio paviršiaus.

ATRASKITE KITOKĮ IZRAELĮ! DAUGIAU INFORMACIJOS WWW.WESTEXPRESS.LT ARBA TEL. 1312.
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Galima sakyti, kad Kroatĳ ą pažįstate kaip penkis savo 
pirštus. Kodėl norisi sugrįžti į šią šalį? Aplankytų šalių 
neskaičiuojame ir nededame pliusiukų, kur buvome. Jei-
gu patinka, galime sugrįžti dar ir dar kartą. Kroatĳ a – vie-
na tokių šalių. Čia puikus maistas, jauki atmosfera, nuos-
tabi gamta, švari ir šilta jūra, o kadangi šalis gana didelė 
ir įvairi, kiekviena kelionė būna vis kitokia, kaskart atran-
dame dar nematytų vietų, nelankytų miestų, nebandytų 
patirčių.

Vienokia Kroatĳ a man atrodė tuomet, kai čia dirbau, kito-
kia, kai lankomės su šeima. Dabar sūnui Mykolui – 8, Au-
gustui – 6 metai, o kai pirmą kartą apsilankėme Kroatĳ oje 
su šeima, Mykolui tebuvo 7 mėnesiai. 
Per tuos metus ne kartą lankėmės Kroatĳ oje ir šią šalį esa-
me išmaišę skersai ir išilgai. Keliavome iki labiausiai į pie-
tus nutolusios dalies Dalmatĳ os, o tuomet – Adrĳ os jūros 
pakrante atgal, kitą kartą apsistojome arčiau Splito. Atski-
rą kelionę buvome paskyrę Istrĳ os pusiasaliui, o šią vasa-

Galima sakyti, kad Kroatĳ ĳą ą pap žįstate kaip penkis savo 
pirštus. Kodėl norisi sugrįžti įį ššiąią ššalalį?į? AAplp ankyytųų šaliųų 

k iči j i d d li i k k b J i

Vienokia Kroatĳ a man atrodėdė tuomet, kai čia dirbau, kito-
kia,, kai lankomėės s susu ššeieimma. Dabar sūnui Mykolui – 8, Au-

i 6 i k i i k il kė K ĳ j

Kelionės su šeima visada yra ypatingos, tačiau dėl to visai nebūtina į savo maršrutą įtraukti 
tik tas šalis, kurios skelbiasi kaip „draugiškos“ keliaujantiems su vaikais. „Kiekviena šalis gali 

maloniai nustebinti“, – įsitikinusi 38 metų RŪTA PETRAITIENĖ. Ji karjeros pradžioje kurį laiką dirbo 
kelionių organizatoriaus atstove Kroatijoje, o dabar šią šalį vis iš naujo atranda keliaudama 

su šeima – vyru Arnu ir dviem sūnumis – 8-erių Mykolu ir 6-erių Augustu. Ir po kiekvienos kelionės 
šeima vis dar atranda, ką pamatyti ar išbandyti Kroatijoje ateityje!

TEKSTAS – Aistė Jasinskaitė
ŠEIMOS NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojės albumo

Šeimos kelionių 
kryptis – KROATIJA
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rą, kai vykome į Šveicarĳ ą, Prancūzĳ ą ir Italĳ ą, Kroatĳ oje 
(Opatĳ os rivjeroje) tik ilsėjomės. Neabejoju, kad dar keliau-
sime į šią šalį, jau dabar turime planų geriau ištyrinėti 
pietinį regioną. 

Kaip patartumėte keliauti į Kroatĳ ą ir šalies viduje? Lėk-
tuvu, autobusu, automobiliu – tai priklauso nuo kiekvieno 
prioritetų, pomėgių ir kelionės pobūdžio. Mūsų šeima daug 
keliauja automobiliu – tai suteikia galimybę laisvai impro-
vizuoti, keisti kelionės planus, kada tik panorėjus! Arnas 
mėgsta vairuoti, o likę šeimos nariai mėgaujasi procesu: 
kas skaito, kas žiūri fi lmuką, klauso muzikos ar tiesiog ste-

tiems su vaikais, dažnai dėl to sulauksite papildomo, ta-
čiau neįkyraus dėmesio. Vaikams tikrai turėtų patikti 
Plitvicos ir Krko nacionaliniai parkai, pasiplaukiojimai lai-
veliais, Dubrovniko įtvirtinimai, įspūdį padarys Pulos am-
fi teatras: iki šiol jaunesnis sūnus Augustas pamena, kaip 
temstant sėdėjome jo papėdėje, valgėme ledus, o virš galvų 
nardė šikšnosparniai. Lankydamiesi Kroatĳ os šiaurėje ne-
pamirškite, kad tik už trĳ ų valandų kelio automobiliu nuo 
Opatĳ os yra Venecĳ a – Italĳ os miestas, kuris tikrai pada-
rys neišdildomą įspūdį mažiesiems.
Na, o kai mažieji pavargsta nuo įspūdžių, vaikščiojimo, 
miesto šurmulio – tik apsidairykite – kažkur netoliese ti-
krai bus puikių itališkų ledų kioskelis ir, be abejo, paplūdi-
mys bei jūra. 

Kurie Kroatĳ os miestai paliko didžiausią įspūdį? Kroatĳ os 
pakrantė nusėta puikiais ir savaip įspūdingais miestais bei 
miesteliais. Paminėsiu du, kurie patiko dėl visiškai skirtin-
gų priežasčių. Pirmas, žinoma, – Dubrovnikas. Kiekvienas, 
buvęs ar matęs nuotraukas, supras kodėl. Tai – didingas, ne-
paprastai gražus, įspūdingas, unikalus miestas-tvirtovė. 
Daugeliui puikiai pažįstama, jei ne iš savos patirties, tai iš 
serialo „Sostų karai“.

pažintinės kelionės

bi vaizdus pro langą. Pavargę sustojame pailsėti, skaniai 
pavalgome – stengiamės rinktis tam neatsitiktines vietas, 
paprastai iš anksto pasižiūrime, kurias vietas pavalgyti re-
komenduoja vietiniai. 
Keliaujant automobiliu tokiai kelionei reikėtų skirti 10–14 
dienų, savaitės būtų kiek per mažai. Labiausiai patenkin-
ti esame kelionėmis antroje birželio pusėje–liepos pradžio-
je. Tada jau šilta, tačiau nėra prasidėjęs intensyvus atos-
togų sezonas, todėl lankytinos vietos ir paplūdimiai dar 
nėra perpildyti. Rugpjūtį į Kroatĳ ą suplūsta daugybė italų, 
prancūzų ir kitų šalių turistų. 

Kokias vietas / maršrutus rekomenduojate rinktis keliau-
jantiems su vaikais? Kroatĳ a – tikrai draugiška keliaujan-

Kitas miestas – tai Grožnjan, įsikūręs Istrijos pusiasa-
lyje, kalvos viršūnėje. Jį paminėjau kaip vieną iš žavin-
gų Istrijos miestelių. Istrija – tai Kroatijos Italija. Dėl 
istorinių aplinkybių pusiasalyje yra labai daug itališko 
palikimo – pradedant architektūra, maistu ir baigiant 
kalba. Grožnjan taip pat yra itališko provincijos mies-
telio pavyzdys – akmenimis grįstos gatvelės, turgeliuo-
se parduodami švieži vaisiai, kleganti nedidelė miesto 
aikštė. Tai – menininkų ir muzikos miestas. Grožnjan 
yra daugybė nedidelių meno galerijų, vyksta įvairios 
šventės, muzikos festivaliai, netgi sėdėdami kavinė-
je miestelio centre dažnai išgirsite pro gretimų pasta-
tų langus sklindančius besipraktikuojančių muzikan-
tų instrumentų garsus. 

KROATIJA – TIKRAI 
DRAUGIŠKA KELIAUJANTIEMS 

SU VAIKAIS, DAŽNAI DĖL TO 
SULAUKSITE PAPILDOMO, 

TAČIAU NEĮKYRAUS DĖMESIO. 

Vaikams tikrai turėtų patikti Plitvicos ir Krko nacionaliniai parkai, pasiplaukiojimai laiveliais, Dubrovniko įtvirtinimai, įspūdį padarys Pulos 
amfi teatras.



pažintinės kelionės
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ATRASKITE KROATIJĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

RŪTOS PETRAITIENĖS PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS Į KROATIJĄ:

• įspūdingiausias maršrutas: patyrinėkite Istrijos 
miestelius (Grožnjan, Motovun, Momjan), nepabijokite 

nutolti nuo jūros – atrasite netikėtų deimančiukų;
• pamatyti / kažkas unikalaus: Pula, Verudelos paplūdimys 

(ten galite išsinuomoti dviračius arba laivelį ir patyrinėti 
pakrantę taip, kaip jums labiau patinka – vingiuodami 

dviračiu palei jūrą ar laiveliu palei pakrantę);
• paragauti: man Kroatijos virtuvės hitas – 

grilinti kalmarai (kroat. lignje na žaru);
• skirtumai, kurie jungia: meilė savo šaliai, 

sau ir šalies svečiams;
• ko vengti: nedarykite to, ko nenorėtumėte, 

kad jūsų šalyje darytų jos svečiai;
• ką par(si)vežti lauktuvių: vietinio spaudimo alyvuogių 

aliejaus, levandų gaminių, vyno, vytinto kumpio (pršut), 
sūrio (ypač garsus Pago salos sūris), medaus, vietos 
menininkų dirbinių. Lauktuves pirkite vietiniuose 

turgeliuose ar tiesiai iš gamintojų.

Balkanų šalys garsėja ir savo ugningu temperamentu bei 
tradicĳ omis. Kas labiausiai nustebino? Kroatĳ a nėra tie 
„Balkanai“, kurių vaizdas kyla mintyse prisiminus Emiro 
Kusturicos fi lmus, šaudymą į orą per vestuves ar kitus „lau-
kinės Europos“ elementus. Kroatai ir patys neretai kiek krei-
vokai žiūri į savo kaimynus pietuose ir nelabai mėgsta būti 
su jais lyginami ar tapatinami. 
Kroatĳ a gana ilgai buvo Austrĳ os-Vengrĳ os imperĳ os dalis, 
jos „jūros“ kaimynė – Italĳ a. Šių šalių mentalitetas, estetikos 
ir gyvenimo būdo supratimas gana stipriai juntamas Kroa-
tĳ oje. Kroatai, kaip ir slovėnai, yra Romos katalikai – kitaip 
nei daugelis kitų Balkanų šalių, kur vyrauja stačiatikybė ir 
islamas. Taigi ir jų temperamentas artimesnis Vidurio Eu-
ropai nei temperamentingiesiems Balkanams. 
Tikriausiai tai viena priežasčių, kodėl ten jaučiamės jaukiai. 
Kroatĳ oje, ypač pakrantės miestuose, puikiai išvystytas tu-
rizmo sektorius, todėl nekyla problemų dėl susikalbėjimo 
angliškai ar vokiškai, šiaurinėje Kroatĳ os dalyje, ypač Is-
trĳ oje, daugelis puikiai kalba itališkai. Rusų kalbą moka re-
tas, tačiau kroatų kalba priklauso slavų kalbų grupei, todėl 
tiems lietuviams, kurie moka rusiškai ar lenkiškai, dažniau-
siai ilgai netrunka išmokti svarbiausius žodžius. Vietiniai 
yra draugiški, svetingi ir paslaugūs, todėl nė nemokėdamas 
kalbos visada ras, kaip padėti. 

Vykstant į kitas šalis, dažniausiai klausiama, kas ten kitaip 
nei pas mus. Įvardykite skirtumus, kurie mus jungia su kro-
atais? Kroatams, kaip ir lietuviams, būdingas labai aiškus, 
kartais kiek skausmingas nacionalinio identiteto suvokimas. 
Nors buvo įkurta kaip savarankiška karalystė 879 m., Kroati-
ja ne kartą išnyko iš Europos politinio žemėlapio, patyrė ne-
mažai karų, kitų šalių priespaudą. Po 1941 m. Kroatĳ a buvo 
Socialistinės Federacinės Jugoslavĳ os Respublikos dalis. 
1991 m. birželio 25 d. ji paskelbė savo nepriklausomybę. Labai 
primena Lietuvos istorĳ os įrašus, ar ne? Tokie įvykiai stipriai 
paveikia tautos sąmonę ir galbūt iš dalies dėl to su kroatais 
jaučiame nemažai bendrumo ir solidarumo. 
Kalbant apie linksmesnius dalykus, skirtumai, kurie mus 
jungia su kroatais, yra tai, kaip jie ir mes sutinkame savo 
svečius. Bendrystę pajusite su svetingais šeimininkais susė-
dę prie vieno stalo ragauti šviežios ant grilio iškeptos žuvies, 
išplaukę laiveliu paplaukioti po žydrą Adrĳ os jūrą ar rytą ei-
dami nusipirkti šviežių bandelių besišypsančiai pardavėjai 
pasakę „dobro jutro“. �

Grožnjan, įsikūręs Istrijos pusiasalyje, kalvos viršūnėje, yra žavaus 
itališko provincijos miestelio pavyzdys.  

Nepabijokite nutolti nuo jūros – atrasite netikėtų deimančiukų.

KADANGI ŠALIS GANA DIDELĖ IR 
ĮVAIRI, KIEKVIENA KELIONĖ BŪNA 

VIS KITOKIA, KASKART ATRANDAME 
DAR NEMATYTŲ VIETŲ, NELANKYTŲ 

MIESTŲ, NEBANDYTŲ PATIRČIŲ. 
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Pažintinė kelionė po Amalfi o pakrantę –
tai pirmiausia labai praktiška ir rei-
kalauja daugiau jūsų žingsnių. Siūlau 
skristi į Neapolį, kur būtina pasivaikš-
čioti autentiškomis gatvelėmis ir tuo-
met plaukti laivu Amalfi o link.
Beje, kalbant apie spalvas. Būtent Ne-
apolis man padiktavo geltoną spalvą. 
Netikėtai vienoje iš vietos dizainerių 

krautuvėlių iš savo mylimo žmogaus gavau dovanų – gelto-
ną suknelę, kuri tapo visos kelionės citrinų giraitės link ak-
centu. Taip, jei dabar skaitote šį straipsnį ir dar esate mo-
teris, tikrai mane suprasite: saulė, skrodimas bangomis ir 
nežinojimas, kas tavęs laukia... O laukė tikrai ne taksi ar 
karieta, o viešasis transportas, kuriuo įmanoma nusigau-
ti iki gražiausio mano gyvenime matyto vaizdo. Važiuojant 
serpantinais pro autobuso langą atsiveria tobulo grožio pa-
norama. Įdomu tai, kad iki šio viešbutuko, kurio kambario 
kaina siekia 90 Eur / parai, galima užlipti tik laiptais, nu-
važiuoti viešuoju transportu arba, kaip vėliau supratome, 
būti parvežtiems vietinio restorano vairuotojo. 
Anksčiau citrina man reikšdavo arbatą su citrina, o dabar 
mano akyse – citrinų giraitė. Ką tai reiškia? Pirmiausia vieš-
butukas yra apipintas citrinmedžiais ir į viešbutį patenki ei-
damas pro citrinų arką, o vėliau gali maudytis baseine, kurio 
vanduo kvepia citrinomis. O kai paklausi, kur yra restora-
nas, viešbučio savininkė atsako, kad už 950 laiptelių. Tai reiš-
kia, kad tau iki išsvajoto aštuonkojo teks nueiti visą žygį! Bet 
nudžiuginsiu, po žingsnių visuomet eina apdovanojimas. Juo 
mums tąkart tapo vakarienė ir vietos opera, skambėjusi tie-
siog kieme. Per dieną buvo nueita apie 20 000 žingsnių, kas 

yra dukart dienos sveikatingumo norma. Žingsnių galėjo būti 
ir daugiau, tačiau po vakarienės Amalfyje tave nemokamai 
parveža, tad netenka kopti laiptais aukštyn atgal.
Jei norite dar daugiau romantikos ir įspūdžių – iš Amalfi o ga-
lima nuplaukti laivu į Kaprio salą ir kilti keltuvu į 1 773 km 
aukštyje esantį Anacapri (tai išties unikali pramoga!). 

NEĮDOMUS MARŠRUTAS VISADA GALI TAPTI ĮDOMUS

Pavyzdžiui, kelionė į Barį. Žinau, kad pagalvojote apie Balį. 
Bet ne – į BaRį. Tai tikrai ekonomiškas maršrutas, kurio at-

ažinintitinėn  kelionė po Amalfi o pakrantę –
tai pirmmiaiausu ia labai praktiška ir rei-
kalauja daugiau jūjūsų žžiningsgsniniųų. SSiūiūlalauu 

Keliones renkamės patys, tačiau tik mes jas padarome išskirtines. Atrodo, ta pati Italija arba 
Belgija gali nušvisti kitomis spalvomis. Jei norite permainų arba pailsėti kitaip – rekomenduoju 

Amalfi o pakrantę, bet keliauti teks su vienu lagaminu. Kodėl? Skaitykite toliau.

TEKSTAS – #walk15 programėlės kūrėja Vlada Musvydaitė

NUO CITRINŲ NUO CITRINŲ 
GIRAITĖS IKI GIRAITĖS IKI 
KOSMOSO – KOSMOSO – 
TIK VIENAS TIK VIENAS 
ŽINGSNISŽINGSNIS

Netikėtai vienoje iš vietos dizainerių krautuvėlių iš savo mylimo 
žmogaus gavau dovanų – geltoną suknelę, kuri tapo visos 
kelionės citrinų giraitės link akcentu.



radimu tampa antras pagal senumą miestas Matera. Gyven-
ti oloje, maudytis romėniškoje pirtyje ir vaikščioti itin siau-
romis gatvėmis. Rekomenduoju išsinuomoti kuo mažesnį 
automobilį, nes kitaip nepratilpsite pro Materos gatves. 

KOSMOSO LINK

Kosmoso maršrutas prasideda Belgĳ oje, nes čia yra įsikūręs 
Europos kosmoso centras, kur galima pavaikščioti Mėnulio 
paviršiumi ir Marsu. Mes atskridome į Briuselį ir tuomet va-
žiavome įgyvendinti savo svajonės – pabūti kosmose. Tačiau 
man pačiai kosmosiniu atradimu tapo Liuksemburgas. Bū-
tent šiame nuostabiame mieste viską galima pasiekti pės-
čiomis. Žalias, nerealios architektūros miestas tiesiog laukia 
pėsčiųjų pažintinės trasos, kurią ketiname įgyvendinti su 
mobiliąja programėle #walk15.
Liuksemburge taip pat rasite modernaus meno muziejų, kurį 
aplankyti tiesiog privaloma. 

Grįžę ir atidavę automobilį iš Briuselio greituoju traukiniu 
nuvykome į Briugę. Tiesa, užfi ksavau greičiausias savo gy-
venime valgomas salotas. Pasirodo, greitasis traukinys lekia 
300 km/h, o aš tuo metu valgiau salotas... Kas dar žavi Briugės 
mieste? Jame atrasite belgišką Venecĳ ą su daug cukraus, nes 
čia gatvės sklidinos šokolado. 
Kosmoso kelionę rekomenduoju pabaigti Paryžiuje ir atsisė-
dus Rodeno muziejuje pamąstyti, kad viskas gyvenime pri-
klauso nuo mūsų pačių ir tik mes patys pajėgūs žengti pirmą 
žingsnį to, ko norime, link.
 
Tačiau tą pačią Italĳ ą ar kosmosą galima atrasti ir Lietuvoje. 
Pavyzdžiui, pamatyti per 40 meškų Telšiuose arba meilės tra-
są Alytuje. Mobilioji programėlė #walk15 leidžia pažinti uni-
kalius maršrutus, o vėliau suskaičiuotus žingsnius iškeisti į 
kelionės nuolaidą. Pirmyn! Nebĳ okite žengti pirmo žingsnio. 
Atostogos jūsų laukia. �

pažintinės kelionės

Man pačiai kosmosiniu atradimu tapo Liuksemburgas. Būtent 
šiame nuostabiame mieste viską galima pasiekti pėsčiomis. 

Pažintinė kelionė po Amalfi o pakrantę – 
tai pirmiausia labai praktiška ir reikalauja 
daugiau jūsų žingsnių. 
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POILSIS SIŪLOMAS NET 26 PASAULIO ŠALYSE!
Su šiuo viešbučių tinklu susipažinau dar 2005 m. Tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio ir 
ilgam laikui. Galiu užtikrinti, kad „Club Med“ – mano poilsis! 
„Club Med“ istorija prasidėjo dar 1950-aisiais. Būtent jie tapo „viskas įskaičiuota“ idė-
jos pradininkais, taip pat pirmieji sugalvojo „Mini Club“ vaikams. Dabar šis viešbučių 
tinklas jungia 68 miestelius, esančius net 26 šalyse.

pažintinės kelionės

„CLUB MED“ – 
DAUGIAU NEI 
ATOSTOGOS 
Malonų nuotykį, kurį Jums siūlo „Club Med“, sunku 
apibūdinti žodžiais, jį reikia patirti. Šį teiginį drą-
siai patvirtintų ilgametė šio kelionių organizato-
riaus gerbėja, kelionių agentė IRINA STOLCERE. 
Savo įspūdžiais iš skirtingų „Club Med“ kurortų 
ji dalijasi su tikru užsidegimu ir, žinoma, įkvepia 

pažinti visus jų siūlomus privalumus.

ČIA NIEKUOMET NESIJAUTI VIENIŠAS
Akimirksniu užsimezga naujos pažintys su žmonėmis iš įvai-
rių šalių, tokių kaip Prancūzija, Italija, Didžioji Britanija, Brazili-
ja, Kinija, Pietų Afrika, Rusija, Izraelis ir daugelio kitų. Su daugu-
ma ten pažintų žmonių draugiškus santykius palaikau iki šiol. 
Mes iš anksto sutariame, kuriame „Club Med“ kurorte susitik-
sime kitąmet. Esu aplankiusi daugelį „Club Med“ vasarojimo 
vietų: Čefalu (Sicilija), „Palmiye“ ir „Bodrum Palmiye“ (Turkija), 
„Gregolimano“ (Graikija), Balis, Cherating paplūdimys (Malai-
zija), Kolumbo sala (Bahamos), Rio Das Pedrasas (Brazilija). Vi-
suose kurortuose ne tik palaikoma „Club Med“ dvasia, bet ir 
juntamos tautinės spalvos.

ŽAVI SLIDINĖJIMO KURORTAI
Nuo 2005 m. kiekvieną sausį kartu su grupe skrendu į kurį nors 
iš „Club Med“ žiemos miestelių. Pastaruosius penkerius metus 
tai „Club Med Peisey“ Vallandry. Kodėl būtent šis viešbutis: 
paslaugus personalas, gražūs kambariai, gurmaniškas mais-
tas, nuostabus slidinėjimo regionas – 420 km šlaitų ir mūsų 
mėgstamiausias instruktorius Michaelis. Atskirai norėčiau pa-
minėti instruktorius – tai aukštos kvalifi kacijos prancūzų mo-
kyklos ESF, Italijos ir Šveicarijos slidinėjimo mokyklų specialis-
tai. „Club Med“ grupės sudaromos atsižvelgiant į skirtingus 
pasiruošimo lygius. Pradedant grupėmis nuo nulio, baigiant 
ekspertų lygiu arba slidinėjimu neįrengtose trasose, vadina-
mosiose „off -piste“. Tokiu pat principu sudaromos grupės vai-
kams. Galimybė pamatyti, ko išmoko jūsų vaikas, kiek patobu-
lino savo įgūdžius, suteikia neapsakomą džiaugsmą.

*GO – Gentle Organizer – malonus organizatorius. Iki šiol „GO“ išlieka išskirtiniu 
„Club Med“ idėjos elementu, kurį sunkiai sekasi kopijuoti konkurentams.

KUO GI  „CLUB MED“ 
TOKS PATRAUKLUS  MAN IR 
DAUGELIUI KITŲ TURISTŲ?
Pirmiausia, tai dvasia. Čia visuomet jau-
tiesi laukiamas! Puikiai nuteikia čia vy-
raujanti šilumos, dėmesio ir geranoriš-
kumo atmosfera. Esate apgaubiamas 

nuoširdžiu rūpesčiu, juk atvykote 
atostogauti. Tai – ne tik personalas, 
kuris mandagiai sutinka ir palydi, bet 
ir įvairių sporto šakų treneriai, su įvai-
raus amžiaus (4 mėn.–17 m.) vaikais 
dirbantys nuoširdūs žmonės ir, žino-
ma, nuostabūs virtuvės šefai, kurie 
maloniai pasitinka pusryčiaujančius 
svečius bei mandagiai pasiteirauja 
apie dienos įvykius visų, besimėgau-
jančių vakariene.

POŽIŪRIS Į VAIKUS – JIE ČIA KARALIAI!
Pavyzdžiui, jei į bet kurį žiemos „Club Med“ atvyko šeima su mažais vaikais, nuo 
8 val. ryto iki 5 val. vakaro vaikai praleidžia laiką vaikų klube su dėmesingu ir rūpes-
tingu GO*. Jie žaidžia, ruošia spektaklius ir mokosi atlikti savo pirmuosius slidinėji-
mo žingsnius, prižiūrimi aukštos kvalifi kacijos instruktoriaus. Čia vaikai jaučiasi tokie 
laimingi, kad palikdami viešbutį jie teiraujasi tėvų, kada vėl grįš ateinančiais metais.
Vasaros atostogoms „Club Med“ taip pat siūlo begalę aktyvaus laisvalaikio pra-

mogų: teniso treniruotės, 
vandens slidės, katamara-
nai, cirko trapecijos įvaldy-
mas, irklavimo lentos, aitva-
ravimas, joga ir dar 60 įvairių 
sporto šakų!
Galiu užtikrinti, kad ir toliau 
stengsiuosi atrasti sau ir 
savo draugams naujų „Club 
Med“ kurortų, išbandysiu 
save kitose sporto šakose, 
džiaugsiuosi, jei „Club Med“ 
draugų klubas vis augs.





Jei statistinio lietuvio paklaustume, kurią iš 7 Kanarų 
salų Atlanto vandenyne žino geriausiai, matyt, daugelis 

nedvejodami įvardytų Tenerifę su lankomiausiais objektais 
šioje saloje – Teidės ugnikalniu ir Los Gigantes skardžiu. 

Kiek mažiau žinoma Gran Kanarija, kur 2014-aisiais 
pasaulio krepšinio čempionate žaidė Lietuvos rinktinė. 

O kitiems Kanarai – pirmiausia, Lansarotės urvai.
Šio teksto herojus ALGIS KRIŠČIŪNAS lankėsi visose 

išvardytose vietose, tačiau pasirinko gyventi 
Fuerteventūroje, saloje, esančioje arčiausiai Afrikos krantų.

TEKSTAS – Aurimas Budraitis
NUOTRAUKOS – Algio Kriščiūno, krisciunas.com

saloje lyg prieš 

20 milĳ onų 
metų

FUERTEVENTŪRA – 
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MANE LABIAUSIAI ŽAVI TAI, 
KAD ČIA NIEKO NĖRA. LYG 

BALTAS ŠVARUS POPIERIAUS 
LAPAS, SUTEIKIANTIS GALIMYBĘ 
SUSIKURTI APLINKĄ, GYVENIMĄ, 
LEIDŽIANTIS ĮSIGILINTI Į SAVE.

atgal į gamtą

teventūroje labai daug dangaus, gražūs saulėlydžiai ir 
saulėtekiai. Ir niekur kitur Europoje nėra tokių ilgų bal-
to smėlio paplūdimių. Taip pat daug laisvės judėti, o tai 
reiškia, kad gali eiti, kur akys veda, be jokių kelių, take-
lių, čia nėra nei krūmynų ar brūzgynų, nei privačių val-
dų. Apima toks jausmas, lyg būtum žemės formavimo-
si pradžioje. 

Ar Fuerteventūros vietiniai labai skiriasi nuo kitų salų gy-
ventojų, ypač nuo žemyninės Ispanĳ os žmonių? Pati Ispa-
nĳ a – labai skirtinga, tad natūralu, kad ir žmonės ski-
riasi. Fuerteventūros gyventojai temperamentu kažkuo 
panašūs į lietuvius. Jie yra gana ramūs, punktualūs ir 
patikimi. Mūsų miestelio kavinėse nėra jokios muzikos, 
nesutiksi išgėrusių žmonių, gatvėse niekas netriukš-
mauja, nesimuša, vyrauja santūrumas, kuris pasireiš-
kia šiltomis emocĳ omis net ir nepažįstamiems žmo-
nėms. Vietiniai negaili vieni kitiems šiltų žodžių. Tai 
yra vienintelis skirtumas nuo lietuvių.

Ar yra dalykų, kurie stebintų? Nebestebina, tačiau pra-
džioje buvo keista, kad pirmam sutiktam žmogui jie iš-
kart sako komplimentą. Neieško trūkumų ar blogų sa-
vybių, stengiasi visad įžvelgti gerų dalykų ir apie tai 
kiekvienam pasakyti. Tai ne tik pakelia nuotaiką, bet ir 
priverčia geriau jaustis pačiam. 

AAš esu menininkas“, – savo pa-
sakojimą pradėjo žinomas Lie-
tuvos fotografas. – Gyvenu čia, 
nes šioje saloje labai mažai tu-
ristų, mažas gyventojų tanku-
mas, tai yra vienintelė Europos 
Sąjungos vieta, kur žiemą šil-
ta ir galima maudytis“, – savo 
pasirinkimo priežastis vardĳ o 
A. Kriščiūnas.

Kodėl apskritai nusprendėte išvykti iš Lietuvos? Gi-
mus vaikui, su žmona nusprendėme, kad nėra pras-
mės likti Lietuvoje ir šalti žiemos laikotarpiu, todėl 
svarstėme, kad reikia kažkur išvykti. Kai atvykome į 
Fuerteventūrą, supratome, kad čia yra geriausia vie-
ta gyventi.
 
Kas čia jus žavi labiausiai? Tai, kad čia nieko nėra. 
Lyg baltas švarus popieriaus lapas, suteikiantis ga-
limybę susikurti aplinką, gyvenimą, leidžiantis įsi-
gilinti į save. Nors čia mažai gamtos, praktiškai tik 
dykuma ir kalnai, ir yra mažai į ką žiūrėti, Fuer-
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Kokia Jūsų kasdienybė Fuerteventūroje? Lygiai tokia 
pati kaip ir Lietuvoje. Kadangi esu menininkas, neturiu 
konkretaus darbo grafiko, man nereikia eiti į jokį biu-
rą, bet, nepaisant to, vis tiek turiu gana griežtą dieno-
tvarkę.
Keliuosi anksti, vedu vaiką į mokyklą, grįžęs sėdu prie 
kompiuterio, atsakinėju į elektroninius laiškus, tuomet 
darau eskizus arba tapau, dažnai tvarkau nuotraukas, 
nes tenka ir fotografuoti, o per pietus kartu su šeima sė-
dame pietauti. Lietuvoje retai turėdavome tam galimybę.
Po pietų vėl grįžtu prie darbų. Vakare bėgioju po kal-
nus. Čia toks privalumas, kad vos išėjęs iš namų atsi-
duri visiškoje gamtoje, viskas tiesiog ranka pasiekiama, 
vaizdai, saulėlydis, kalnai... Tam, kad tai pamatytum, 
nereikia net mašinos. Čia pagrindinė transporto prie-
monė – kojos, visur einame pėsčiomis. Po vakarinio kro-

NORS ČIA MAŽAI GAMTOS, 
PRAKTIŠKAI TIK DYKUMA 

IR KALNAI, IR YRA MAŽAI Į KĄ 
ŽIŪRĖTI, FUERTEVENTŪROJE 

LABAI DAUG DANGAUS, 
GRAŽŪS SAULĖLYDŽIAI 

IR SAULĖTEKIAI. 

so mėgstu atsisėsti kavinėje, išgerti puodelį kavos, stebė-
ti, kaip gyvena žmonės.

Ar tie dalykai, kuriuos išvardijote, suteikia kūrybinio 
įkvėpimo? Jausmas toks, kad čia patiriu mažiau streso. 
Gyvendamas Vilniuje, didžiulį stresą patirdavau, kai rei-
kėdavo nuvažiuoti į tam tikrą vietą. Tas vargina. O buvi-
mas gamtoje suteikia įkvėpimo, nes leidžia suprasti pa-
matines gyvenimo vertybes. Suvoki, kad jos – ne brangūs 
automobiliai, ne verslas, ne pinigai, o lekiantis laikas.

Ar dar norisi kur nors keliauti, ar pakanka Fuerteventū-
ros? Aplankėme visas Kanarų salas, šį pavasarį skridome į 
Seišelius, važiavome į Malagą, žiemą svarstėme apie slidinė-
jimą žemyninėje Ispanĳ oje. Žmogui reikia keliauti, kad ne-
sustotų augti viduje, reikia išlįsti iš komforto zonos. �

GALI EITI, KUR AKYS VEDA, BE 
JOKIŲ KELIŲ, TAKELIŲ, ČIA NĖRA 

NEI KRŪMYNŲ AR BRŪZGYNŲ, NEI 
PRIVAČIŲ VALDŲ. APIMA TOKS JAUSMAS, 

LYG BŪTUM ŽEMĖS FORMAVIMOSI 
PRADŽIOJE.
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Kad tai pamatytum, nereikia net mašinos. Čia pagrindinė 
transporto priemonė – kojos, visur einame pėsčiomis.

atgal į gamtą

ALGIO KRIŠČIŪNO PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS Į FUERTEVENTŪRĄ:

• įspūdingiausias maršrutas: „kur akys veda“, pėsčiomis;
• unikalu: Los Molinoso apleistas senas žvejų kaimelis, 

kuriame gyvena vienas gyventojas – 65-erių metų fi losofas, 
kriminalinių bylų advokatas, turintis mažą piceriją;
• ką paragauti: šviežių jūrų gėrybių, žuvies būtent 

anksčiau mano minėtame kaimelyje;
• skirtumai, kurie jungia: labiausiai žavi jų saiko jausmas 

pinigams. Jie dirba tam, kad išgyventų, nepamiršdami gyventi;
• ko vengti, kaip nesielgti: nešiukšlinti, tausoti gamtą;

• ką par(si)vežti lauktuvių: tradiciškai ožkos sūrio, 
nes čia ožkų yra daugiau nei žmonių.

Buvimas gamtoje suteikia įkvėpimo, nes leidžia suprasti 
pamatines gyvenimo vertybes.
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KENIJOJE 
Dievinantiems gamtą ir gyvūnų drau-
giją, be abejonės, neišdildomų įspū-
džių paliks nakvynė butiko tipo „Ži-
rafų“ viešbutyje (Giraff e Manor) netoli 
Nairobio (Kenijoje). Jau pats viešbučio 
pavadinimas atskleidžia meilę žira-
foms. Čia apsistoję turėsite unikalią ga-
limybę prisiliesti prie šių įstabių, lais-
vai besiganančių gyvūnų, kurie taip 
pat mielai prisijungs ir prie jūsų pusry-
čių stalo! 

Norite, kad Jūsų kelionė įgautų kitokių atspalvių? 
Ieškote neįprastų pojūčių ir patirties? Rinkitės 
įdomiausius, keisčiausius pasaulio viešbučius, 

stebinančius savo originalumu ir unikalumu. 
Pasirinkus bet kurią iš šių dešimties krypčių, 

jūsų nakvynė taps tikru nuotykiu! 

atgal į gamtą

NEĮPRASČIAUSIŲ 
PASAULIO VIEŠBUČIŲ, 
vertų jūsų nuotykio

ŠVEICARIJOJE
Kalnų mistiką pajusite apsistoję „Whitepod“ viešbutyje Šveica-
rijoje. Jaukiai įrengtuose iglu – stiklo kupolo formos nameliuo-
se, įsikūrusiuose aukštai kalnuose, jūs tiesiog negalėsite atsiža-
vėti atsiveriančia idiliška slėnio panorama, ypač žiemos sezonu. 
Jei norite kasryt pabusti nepaprasto grožio gamtos apsuptyje, 
įkvėpti skaidraus Alpių oro, šis viešbutis kaip tik jums! 

1.

2.

1010
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PERU
Ko gero, kiekvienas bent kartą esate pasvajojęs apie nakvy-
nę Amazonės miškuose, aukštai medyje suręstame name-
lyje, klausant lietaus, džiunglių šlamesio ir kitų paslaptingų 
gamtos garsų. Tai gali virsti realybe, jei nukeliausite į „Tree-
house Lodge Resort“, esantį vos valanda kelio plaukiant laivu 
nuo Ikitoso (Iquitos) miesto Peru. Čia 10–20 m aukštyje įreng-
tuose aštuoniuose nameliuose – nedidukas stogas, turėklai, 
užuolaidos nuo vabzdžių – tai yra tik tiek, kas jus skirs nuo 
atogrąžų miško. Jūsų kaimynai: beždžionės, tinginiai, spal-
vingosios aros papūgos ir kiti atogrąžų gyventojai pavers 
jūsų atostogas nepamirštamu nuotykiu! 

atgal į gamtą
Š
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ZANZIBARE
Dievinate povandeninį pasaulį ar esate aistringas nardytojas? 
„Manta Resort“ vila Pembos saloje Zanzibare, apsupta krištolinio 
vandens, keliautojams siūlo unikalią galimybę – apsigyventi kam-
baryje... po vandeniu. Ir nors tai skamba tarsi iš fantastikos pasau-
lio – čia mėgaudamiesi viešnage pro panoraminius langus galėsite 
grožėtis spalvingu vandenyno pasauliu tiesiai iš lovos ar net ištisą 
naktį stebėti, kas vyksta jo gelmėse.
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BOLIVIJOJE
Norint kasryt gėrėtis baltais dykumų miražais, idealiausias variantas – tiesiog apsisto-
ti čia. „Palacio de Sal“ – Bolivijos dykumoje esantis viešbutis siūlo nakvynę iš... druskos 
suręstuose „rūmuose“. Čia garantuotai patirsite neįprastų pojūčių – jame dauguma bal-
dų pagaminti iš druskos! O kur dar neaprėpiami akinančio baltumo didžiausios pasauly-
je druskos (ne smėlio!) dykumos tyrlaukiai... 

KOSTA RIKOJE
Kosta Rikoje įsikūręs viešbutis „Cos-

ta Verde“ svečius kviečia į neįpras-
tą sapnų „skrydį“ – apsistoti ti-
krame 1965 m. lėktuve „Boeing 
727“ įrengtuose apartamen-
tuose. Įspūdingai atrodančia-
me viešbutyje-lėktuve, tarsi ką 

tik „įstrigusiame“ džiunglių tan-
kmėje, galėsite mėgautis komfor-

tiška nakvyne bei pro langus atsive-
riančiu vaizdu į vandenyną.
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4.
6.

5.
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VIETNAME
Užburiantis namelis medyje, meno instaliacija ar vaikystės sva-
jonių muziejus? Tai „etiketės“, kurias „The Hang Nga Villa“ sve-
čių namams, esantiems Dalato mieste pietinėje Vietnamo daly-
je, klijuoja smalsūs keliautojai. Šis unikalus viešbutis, geriausiai 
žinomas kaip „The Crazy House“, buvo suprojektuotas 1990 m. 
legendinio architekto ir impresionisto Dango Vieto Ngos su 
tikslu, kad pastatas būtų panašus į pasakų namelį bei dailinin-
kų Antoni Gaudí ir Salvadoro Dali darbus. Šiandien tai tapo ti-
kru išradingumo simboliu. Įdomiausia tai, kad magija nesibai-
gia prie įėjimo durų! Viduje rasite grybų formos kėdžių, gyvūnų 
skulptūrų ir dešimtis kitų amą atimančių vaizdų. Visi kambariai 
įrengti pagal temas, pavyzdžiui, tigro, erelio, kengūros kamba-
riai, skruzdėlynas ir t. t. 

9.

atgal į gamtą
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ISPANIJOJE
„Cava & Hotel Mastinell“ – netoli Barselonos įsikūręs viešbu-
tis, apsuptas vynuogynų, išsiskiria išties įspūdinga architek-
tūra: pastatas, kurio stogą dengia mozaikos, primena gigan-
tiškas vyno butelių lentynas.
Vis dėlto didžiausias įspūdis slypi viduje, kur rasite begalę 
skirtingo skonio vyno bei įvairių atrakcijų, susijusių su šiuo 
gėrimu. Viena populiariausių pramogų – vyno terapija ir ma-
sažas, kaip skelbiama, turintys daug gydomųjų savybių.

ŠVEDIJOJE
Netoli Stokholmo įsikūręs „Sala Silvermine“ viešbutis yra gana ku-
kli nakvynės vieta, siūlanti tik 15 miegamųjų. Tačiau, jei nusileisite į 
155 m gylį, rasite giliausią pasaulyje viešbučio kambarį po žeme! Šis 
„The Mine Suite“ kambarys sužavės atitrūkti nuo pasaulio ir pasiner-
ti į absoliučią požemio tylą trokštančius keliautojus, nes čia mobilieji 
ar kiti išmanūs įrenginiai visiškai nefunkcionuoja. Vienintelis bendra-
vimo su išoriniu pasauliu prietaisas yra radijo imtuvas, kurį pasitelkę 
kiekvieną rytą gausite šviežius pusryčius tiesiai į kambarį.

7.

8. JAPONIJOJE
Japonai visada garsėjo išradingumu ir keistomis idėjomis. O ką ma-
note apie lovą knygų lentynoje? Tokią nakvynės patirtį siūlo Tokijuje 
įsikūręs viešbutis „The Book and Bed“, siūlantis tikrą rojų knygų mė-
gėjams. Jaukiai ir išradingai įrengtuose kambariuose – „lovose-len-
tynose“ – pasijusite tarsi pasakoje, apsupti įdomiausių pasaulio kny-
gų įvairiomis kalbomis. 

10.





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

atgal į gamtą

BŪTINA PASIRUOŠTI KELIONEI 

Keliauti į Suomĳ ą Indrę paskatino vieno bičiulio, kuris yra 
gamtos, išlikimo laukinėmis sąlygomis entuziastas, svajonė 
aplankyti laukinę Laplandĳ os gamtą ir pritaikyti savo įgū-
džius, o galutinis jų kelionės tikslas buvo Urho Kekkonen na-
cionalinis parkas, kuriame organizuojami pažintiniai žygiai, 
leidžiantys atrasti laukinės Suomĳ os gamtą. 
Iš viso kelionė truko savaitę, iš jos žygiui buvo skirtos 4 die-
nos, nes prieš tai septynių entuziastų grupelei iš Lietuvos iš-
nuomotu autobusiuku reikėjo pasiekti Taliną, persikelti kel-
tu į Suomĳ os sostinę Helsinkį, nuo kurio dar laukė 1 000 km 
kelionė į Urho Kekkonen nacionalinį parką, trukusi beveik 12 
valandų. 
„Keliaudami pravažiavome lemputėmis išpuoštą Kalėdų Se-
nelio miestu vadinamą Rovaniemi, tada kirtome Šiaurės po-
liaratį ir pagaliau pasiekėme savo kelionės tikslą“, – pasako-

ja Indrė, kuriai Suomĳ a buvo 21-oji aplankyta Europos šalis. 
Indrė pasakoja, kad jų pasirinkta žygio trasa nacionalinia-
me parke skirta pradedantiesiems, tačiau pėsčiomis įveikusi 
70 km ji pataria tokiam žygiui labai gerai pasiruošti. „Lietu-
voje populiaru vaikščioti pėsčiomis, tad ir aš esu išmėginusi 
šį užsiėmimą. Tačiau, kol ryžausi įveikti ilgesnes trasas, o ga-
liausiai – išbandyti save laukinėmis sąlygomis Suomĳ oje, da-
lyvavau ne viename žygyje ir tai tikrai labai pravertė“, – patir-
timi dalĳ asi keliautoja. 

JOKIO FACEBOOK AR INSTAGRAM! 

Urho Kekkonen nacionaliniame parke lietuviai kiekvieną die-
ną pėsčiomis nukeliaudavo nuo 10 iki 24 km, priklausomai 
nuo reljefo ir maršruto sudėtingumo. „Pirmoji diena turbūt 
buvo pati sunkiausia ir kartu įdomiausia, nes nežinai, nei ko 

BŪTINA PASIRIRUOUOŠTŠTII KEKELILIONONEIEI 

Su 26 metų vilniete INDRE URBANAVIČIŪTE susitin-
kame pokalbio neseniai jai sugrįžus iš įspūdingos 
kelionės po Suomiją, kur su keliautojų entuziastų 

grupele pasiekė poliarinį ratą. 70 km pėsčiomis su 
beveik 20 kg sveriančia kuprine ant pečių, nakvynė 
palapinėse ir turistams skirtuose nameliuose, jokio 

interneto ir netgi elektros, tačiau mainais į tai gauni 
pamatyti įspūdingą Suomijos kraštovaizdį ir gyvūni-

ją – čia gali sutikti elnią kas 100 metrų!

TEKSTAS – Aistė Jasinskaitė  

PĖSČIOMIS 
PO laukinės 

Suomĳ os ŽEMĘ 



atgal į gamtą

laukti, nei kaip seksis. Vėliau tiesiog mėgaujiesi gamta ir buvi-
mu su savimi“, – pasakoja Indrė ir juokiasi, kad per tas ketu-
rias dienas jie taip įprato ant pečių nešti beveik 20 kg sverian-
čią kuprinę, kad žygio pabaigoje jai tesveriant 10 kg atrodė, lyg 
kažko trūksta ant pečių. 
Dar vienas kompanĳ os laukęs iššūkis – parke nėra interneto 
ryšio. Tai parodo, kiek šiandien esame priklausomi nuo tele-
fono ir socialinių tinklų: aplink save matai tokį grožį ir nori, 
bet negali juo pasidalyti su kitais per savo „Facebook“ ar „Ins-
tagram“ paskyras! „Nors ir suvoki, kad ryšio nėra, vis tiek yra 
įprotis paimti telefoną į rankas ir patikrinti – galbūt įmano-
ma „pagauti“ kažkokį ryšį?“ – pasakoja Indrė ir pabrėžia, kad 
pasiryžus žygiui gamtoje reikia pasiryžti išeiti ir iš komforto 
zonos bei ieškoti naujų potyrių. 

GAMTA NEPALIEKA ABEJINGŲ 

Be abejo, didžiausią įspūdį keliautojams paliko gamta. Ji vi-
siškai kitokia, nei esame įpratę matyti Lietuvoje. Tiesa, dėl 
akmenuotų, medžių šaknimis nuklotų takelių negali eiti ir 
tiesiog grožėtis, visada turi žiūrėti po kojomis. „Net eidami 

neilgą 10 km atkarpą galėjome matyti labai didelius kontras-
tus: iš vienos pusės – kalnai snieguotomis viršūnėmis, iš ki-
tos – saulės apšviesti skurdžiai atrodantys pušynai ar su-
džiūvę krūmai. Teko lipti ir į snieguotą kalną, ir į uolėtą / 
akmenuotą kalvą, bristi per sraunius, akmenuotus, ledinio 
vandens upelius ar merkti kojas pelkėse. Lietuviai, pamatę 
miško paklotę, tikrai apsidžiaugtų – gausybė mėlynių ir bru-
knių!“ – įspūdžiais dalĳ asi Indrė. 
Keliautojus sužavėjo nacionaliniame parke esanti infras-
truktūra. Nepaisant laukinės gamtos, visur tvarkingi takai, 
per pelkes eina sukalti iš lentų takeliai, per upelių bridimo 
vietas pažymėta, kur geriausia bristi, kitų keliautojų palik-
tos lazdos perbristi ir kt. Tai galėtų būti gerosios praktikos 
pavyzdys Lietuvai. 
Žygio pradžioje lietuvių keliautojų grupelė dalĳ osi mintimis, 
kada ir kur pamatys elnių. Paradoksalu, tačiau jų sutiko jau 
išvykdami iš parko. Tačiau tikrai nenusivylė, nes čia elnią su-
tikdavo vos ne kas 100 metrų, o giliau miške teko stebėti jų 
bandas. 

URHO KEKKONEN 
NACIONALINIAME PARKE 

LIETUVIAI KIEKVIENĄ DIENĄ 
PĖSČIOMIS NUKELIAUDAVO NUO 

10 IKI 24 KM, PRIKLAUSOMAI 
NUO RELJEFO IR MARŠRUTO 

SUDĖTINGUMO.

TEKO LIPTI IR Į SNIEGUOTĄ KALNĄ, 
IR Į UOLĖTĄ / AKMENUOTĄ KALVĄ, 

BRISTI PER SRAUNIUS, AKMENUOTUS, 
LEDINIO VANDENS UPELIUS AR MERKTI 

KOJAS PELKĖSE.
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ATRASKITE SUOMIJĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.
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GALIOJA (NE)RAŠYTOS TAISYKLĖS 

Lietuvoje įprasta keliauti grupelėmis, o Suomĳ oje nereikė-
tų nustebti sutikus nemažai žmonių, kurie po laukinę gam-
tą keliauja vieni. 
Įdomu tai, kad keliaujantieji po Urho Kekkonen nacionali-
nį parką nakvynei gali nemokamai apsistoti specialiai turis-
tams skirtuose nameliuose – jie yra pažymėti žemėlapiuose. 
„Nameliai labai tvarkingi, viduje yra krosnelė, virvių / kabliu-
kų drabužiams džiovinti, didelis 1 arba 2 aukštų medinis gul-
tas, kuriame gali išsimiegoti 7–14 žmonių, nedidelė viryklė, 
būtiniausi indai vandeniui pašildyti, stalas su žvakėmis ir 
svečių knyga. Šalia pastatyta pašiūrė, kurioje sudėtos mal-
kos, taip pat yra lauko tualetas bei netoli namuko įrengtos 
laužavietės“, – pasakoja Indrė. 
Pasak jos, vietinių paklaususi, kas rūpinasi tvarka ir reikalin-
gomis medžiagomis, sužinojo, kad žiemos metu sniego rogė-
mis / slidėmis viską atveža parko darbuotojai, tačiau ir patys 

INDRĖS URBANAVIČIŪTĖS PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS Į SUOMIJĄ:

• įspūdingiausias maršrutas: mėgstantiems aktyvų 
laisvalaikį rekomenduoju Urho Kekkonen nacionalinį 

parką ir siūlau rinktis maršrutą, kurio metu galima užlipti 
į aukščiausią (718 m) parko kalvą – Sokosti. Sakoma, kad 

esant geroms oro sąlygoms nuo jos matosi Rusija;
• pamatyti / kažkas unikalaus: nuvykti į Kalėdų Senelio 
miestą Rovaniemi – žiemos metu čia galima sutikti tikrą 
Kalėdų Senelį, išsiųsti sau ar artimam žmogui atviruką, 
pasivažinėti elniais ar haskiais kinkytomis rogėmis ir kt.;

• paragauti: Karjalanpiirakka – pyragaičių iš ruginės tešlos 
su bulvių arba ryžių įdaru, dažnai pateikiami pusryčiams ir 

lengvai randami bet kurioje parduotuvėje;
• skirtumai, kurie jungia: įvairaus amžiaus žmonių 

aktyvumas – gatvėse galima pamatyti daug bėgiojančių ar 
su šiaurietiškojo ėjimo lazdomis vaikštančių gyventojų;

• ko vengti: jei ruošiatės apsilankyti suomiškoje saunoje, 
venkite drabužių – vietiniai į sauną eina be jų; 

• ką par(si)vežti lauktuvių: anyžių skonio guminukų, 
įvairaus skonio šokolado „Fazer“ (kurio fabrikas įkurtas 

Suomijoje) ir kokį suvenyrą su Troliais Mumiais, nes ši pasaka 
žinoma iki šiol, o jos autorė yra suomė. Žygio pabaigoje keliautojams suomiai siūlo pasimėgauti tuo, 

ką turi geriausia, sauna. 

atgal į gamtą

keliautojai turi laikytis tam tikrų taisyklių: palikti namelį 
tvarkingą, atnešti malkų, jei visas sunaudoja, negalima ap-
sistoti didelėms grupėms, kad užtektų vietos ir kitiems ke-
liautojams. 
Žygio pabaigoje keliautojams suomiai siūlo pasimėgauti 
tuo, ką turi geriausia, sauna. Kai kurie keliautojai atvyks-
ta į parką ir eina pėsčiomis 10 km vien tam, kad galėtų pasi-
mėgauti šiais malonumais. Tiesa, eidami į sauną neužmirš-
kite nusimesti drabužių! �



IŠ TALINO Į HELSINKĮ – SU MALONUMU!

PIGIAI IR  
PATOGIAI  

AUTOMOBILIU  
Į HELSINKĮ!

KELIONIŲ  
AUTOMOBILIU  

PAKETAI nuo 39€

„Eckerö Line“ kelionių automobiliu paketai skirti 2–5 keleiviams,  
keliaujantiems lengvuoju automobiliu (iki 5 m ilgio ir iki 1,9 m aukščio).
Daugiau informacijos: www.eckeroline.com/welcomelit
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skirtinguose 
pasaulio kraštuose

aat agagall l įįį gagagagamtmtąą

ŽVEJYBOS YPATUMAIŽVEJYBOS YPATUMAI 

VIETINIAI PRISITAIKO PRIE GAMTOS 

Šįmet pirmą kartą Kanadoje apsilankęs Ramūnas į savo 17 
dienų kelionės maršrutą įtraukė žvejybą dviejuose skirtin-
guose ežeruose – Okanagano (Britų Kolumbĳ a) ir Minne-
wanka (Banfo nacionalinis parkas). „Okanaganas yra san-
tykinai žemai – apie 350 m virš jūros lygio, tai lemia gana 
aukštą vandens temperatūrą – vidutiniškai 13–15 laipsnių, 
ežero gylis siekia daugiau nei 200 m. Kadangi ežeras gana 
šiltas, čia žuvys turi savo mitybos įpročius, susiformavu-
sią mitybos grandinę, atitinkamai prisitaiko ir vietiniai gy-
ventojai – jie žvejoja velkiavimo būdu, t. y. kabina didelius 
svarsčius, kurie leidžia nuleisti masalą į 20–30 m gylį, kur 
laikosi žuvis, ir traukia lašišas“, – vietos žvejybos įpročius 
pasakoja Ramūnas ir lygina, kad Lietuvoje yra vos keletas 
ežerų, kurių gylis yra per 20 m, ir čia kimba tik seliava. 
Okanagano ežere vertingiausia laikoma Kokanee lašiša 
(angl. Kokanee salmon), rekordinė čia sugauta žuvis svė-
rė beveik 8 kg (17 svarų). „Lašiša yra tvirta, agresyvi žuvis. 
Kad ištrauktum ją iš tokio gylio, tikrai yra ką veikti. Čia iš-
šūkis – ištraukti sveiką žuvį: jai užkibus, valas nuo svarsčio 

atkabinamas, tačiau žuvis labai priešinasi, traukdamas 
pernelyg agresyviai gali tiesiog nuplėšti lūpą, išdrėksti go-
murį ar akiduobę / skruostą ir taip prarasti žuvį“, – apie lie-
tuviams neįprastą velkiavimo principą pasakoja Ramūnas.

NAUJOKO SĖKMĖ 

Visiškai kitoks yra Minnewanka ežeras: vandens telkinys 
yra apie 1,5 km virš jūros lygio, vanduo – tirpstantis ledy-
nas, todėl jo temperatūra gilumoje – 0 laipsnių, o paviršiu-
je labai gerai, jeigu siekia iki 10 laipsnių šilumos. „Ežero gy-
lis siekia 150 m, tačiau žvejojama apie 30 m gylyje – labai 
įspūdinga, tačiau vietomis 30 m gylį pasiekiame vos 50 m 
nuo kranto atstumu. Dėl šalto vandens žuvies elgsena vi-
siškai kitokia. Ji – tingi, atsargi, nenoriai reaguoja į masa-
lą, tad norint pagauti žuvį teks rasti būdų, kaip ją išprovo-
kuoti“, – įspūdžiais dalĳ asi Ramūnas ir sako, kad vietiniai 
žūklei naudoja džigavimo principą, kuris kažkuo panašus 
į tai, kaip Lietuvoje mariose žvejojami starkiai, tik skirtu-
mas tas, kad čia – labai gilu, todėl sunku kontroliuoti 6–8 g 
sveriantį masalą. 

SITAIKO PRIE GAMTOSS 

kartą Kanadoje apsilankękęss RaR mūnas į savo 17
s maršrutą įtraukė žvejybą dviejjuose kskiirtitin-

atkabinamas, tačiau žuvis labai priešinasi, trraaukdamas 
pernelyg agresyviai gali tiesiog nuplėšti lūpąpą, išišdrėksti go-
mu įrį ar kakididuobbę // skkruo tstą iir tt iaip prarasti žuvį“, – apie lie-

Jei mėgstate žvejoti, keliaudami po pasaulį tarp „must see“ objektų būtinai įtraukite ir 
žvejybą – originalią idėją sufl eruoja kaunietis žvejys mėgėjas RAMŪNAS, prieš trejus metus 
išbandęs žūklę Indijos vandenyne su vietiniais Kenijos gyventojais, pernai – srauniose Alias-
kos upėse, o šįmet įspūdžių sąrašą papildęs žvejyba Kanados ežeruose. „Pasaulyje vandens 
telkiniai – labai skirtingi, todėl skiriasi ir žūklė – įpročiai, tradicijos, žuvų rūšys, požiūris“, – sako jis. 

TEKSTAS – Aistė Jasinskaitė
NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojaus albumo ir Shutterstock
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Į žvejybą Minnewanka ežere juos lydėjo keletą metų Kanado-
je gyvenantis ichtiologas (ichtiologĳ a yra zoologĳ os šaka, ty-
rinėjanti žuvis, – red. past.) iš Didžiosios Britanĳ os, jis padėjo 
geriau pažinti vietinių žuvų ypatumus, tačiau iš karto įspė-
jo, kad teks apsiginkluoti kantrybe. „Optimizmo būtų ma-
žiau, tačiau mane aplankė vadinamoji naujoko sėkmė – per 
keliolika minučių pavyko pagauti pirmą žuvį. Šiame ežere 
žvejybai leistina žuvis yra lietuviškai vadinama upėtakinė 
palĳ a (angl. Lake Trout). Tai yra vienintelė žuvis, kurią pa-
gavus galima pasiimti, visas kitas privaloma paleisti“, – sako 
Ramūnas, kuriam labai didelį įspūdį Kanadoje paliko pagar-
ba gamtai, ekologĳ ai, ištekliams, istorĳ ai. 

IŠŠŪKIS – ŽVEJOTI SRAUNIOJE UPĖJE 

Žūklė Kanados ežeruose gerokai skiriasi nuo žvejybos 
principų srauniose upėse – būtent tokios patirties įgĳ o 
Ramūnas, leidęsis žvejoti Kenajaus upėje Aliaskoje. „Čia 
reikia „inkaruotis“, užuot skandinus masalą. Vietiniai 
turi „prisišaudę“ vietų upėje, tad atplaukus reikia tik pa-
sigauti virvę vandens paviršiuje. Žvejybai jie naudoja spe-
cialiai pagamintą hidrodinamiškai apskaičiuotą įrangą, 
kuri nuneša masalą į tam tikrą gylį“, – įspūdžiais dalĳ a-
si Ramūnas. 
Tiesa, čia ištraukus Lietuvoje gerai žinomą kuprę – ji daž-
nas laimikis šioje upėje, žvejų veide pasitenkinimo ne-
daug: didelė žuvis, visą gyvenimą praleidusi upėje, kurios 
greitis gali siekti 30 km/h, tampo valtį su penkiais žmonė-
mis, kaip tik ji nori... „Aliaskoje laukinė gamta nepalieka 
abejingų. Kartu su reindžeriais buvome prie ežero, kuris 
yra paskutinė stotelė, prieš lašišoms išplaukiant neršti. 
Jos plaukia prieš srovę, jų labai daug, todėl tose vietose 
galima matyti begalę kritusios šviežios žuvies. Ten, žino-

ma, ir meškos maitinasi, kurios čia žvejybą tik imituoja, 
nes joms nieko nė nereikia daryti...“ – pasakoja Ramūnas. 

SVARBU ATSIŽVELGTI Į RELJEFĄ IR KLIMATĄ 

Keliauti po Aliaską, kaip ir Kanadą, tinkamiausias laikas yra 
liepos pabaiga–rugpjūčio mėnuo, nes dėl klimato ypatumų 
gegužę ir birželį ten dar šalta, o spalio mėnesį, kai kuriais me-
tais netgi rugsėjį, į daugelį vietų nepavyks patekti – dėl iškri-
tusio sniego uždaromi keliai. 

MINNEWANKA EŽERO 
GYLIS SIEKIA 150 M, 
TAČIAU ŽVEJOJAMA 

APIE 30 M GYLYJE – 
LABAI ĮSPŪDINGA.

Okanagano ežere vertingiausia laikoma Kokanee lašiša, 
rekordinė čia sugauta žuvis svėrė beveik 8 kg.



Pasak Ramūno, maršrutą galima susidaryti ir pačiam, ta-
čiau kvalifi kuotos agentūros, kurios, pavyzdžiui, dirba nau-
dodamos keliavimo stilių „Drive Yourself“, ne tik kokybiškai 
suplanuos kelionę, bet ir per maksimaliai trumpą laiką leis 
kuo daugiau pamatyti. „Tau pasiūlo maršrutą, išdėstytą die-
nomis, bei rekomendacĳ as, ką reikėtų aplankyti, kur apsi-
stoti, taip pat palieka šiek tiek vietos interpretacĳ ai. Jei nori 
mažiau miesto ir daugiau gamtos, atitinkamai jį pakoreguo-
ja“, – keliavimo subtilybėmis dalĳ asi Ramūnas. 
Kanadoje, kur nuostabi laukinė gamta, vietiniai žmonės no-
riai keliauja po apylinkes, tad čia daug galimybių apsigyven-
ti netoli ežero, jei planuoji žvejoti, o grįžęs su laimikiu turė-
si kepsninę, kur galėsi jį iškepti. Tiesa, keliaujant po Kanadą 
dėl reljefo ypatumų – kalnuotos vietovės – pravartu rinktis 
galingesnį automobilį, kuris galėtų aplenkti kemperių, vil-
kikų, kitų transporto priemonių virtinę. Priešingu atve-
ju teks sugaišti daug laiko kelyje. „Dar vienas labai svarbus 
dalykas – drabužiai. Keliaujant po tokio klimato šalis reikė-
tų rinktis vadinamąjį daugiasluoksnį, nes čia dėl tempera-
tūros svyravimo per vieną dieną gali prireikti drabužių nuo 
trumpų rankovių ir šilto demisezoninio džemperio“, – sako 
Ramūnas ir pataria ne mažiau dėmesio skirti ir geriems ba-
tams, pritaikytiems vaikščioti po kalnuotas vietoves.

TOLI NUO CIVILIZACIJOS... 

Keliaujant po Aliaską, Kanadą svarbu pasirūpinti tinkama 
apranga, įvertinti reljefo ir klimato ypatumus, o norint pažve-
joti – įsigyti atitinkamą leidimą / licencĳ ą ir sumokėti mokes-
čius už šalies išteklių naudojimą, tai yra šalių, kur situacĳ a – 
visiškai kitokia. Pavyzdžiui, Kenĳ oje. „Čia viskas skiriasi kaip 

diena ir naktis, palyginus su aukštos civilizacĳ os šalimis. Vi-
sos vietinių gyventojų žvejybai naudojamos priemonės, išsky-
rus valą, yra rankų darbo. Pradedant laiveliu, pagamintu iš 
mangų medžių surištų rąstų, kuriuo negali priplaukti arčiau 
kranto nei 1,5 gylis, ir baigiant bure, kuriai pagaminti nau-
doti plastikiniai maišai nuo kavos pupelių“, – vietinės žvejy-
bos įspūdžiais dalĳ asi Ramūnas ir prasitaria, kad vietiniai su 
šypsena žiūri į rimtesnius žvejybinius laivus, kurie turi vari-
klį, nes mano, jog jį įjungus išsilaksto visos žuvys.
Turistams egzotišką žvejybą siūlantys vietiniai gyventojai 
dažniausiai patys nuo mažens yra užaugę tokiame laive – pa-
prastai laivelį turi turtingesnė šeima ir iš to užsidirba pragy-
venimui ne tik tos šeimos nariai, bet dar ir samdomi žmonės. 
Kenĳ oje, priešingai nei civilizuotose šalyse, kur pramonė ir 
verslas žvejams siūlo daugybę įvairių priemonių, kad žuvis ge-
riau kibtų, dažniausiai naudojamas tik natūralus masalas, pa-
gamintas iš žuvies fi lė, o kryptį, kur plaukti žvejoti, lemia virš 
vandens skraidantys paukščiai: ten, kur jų daug, tai – ženklas, 
kad yra maisto, t. y. žuvies. „Čia žvejybai irgi naudojamas vel-
kiavimas – maksimaliu greičiu turi „kirsti“ pavėjui ir tikėtis, 
kad tavo masalas išprovokuos žuvį. Valas traukiamas ranka 
ir vyniojamas ant medinės ritės. Tai – labai įdomu!“ – pasakoja 
Ramūnas, su kuriuo visą dieną 5 žmonių komanda leidosi į žve-
jybą vandenyne vos už 30 eurų uždarbį.

IŠSKIRTINĖS KELIONĖS Į ALIASKĄ IR KANADĄ – daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.

Sraunioje Kenajaus upėje Aliaskoje pagautas laimikis – nuostabus 
sidabrinės lašišos (angl. Silver Salmon) patinas.

Aliaskoje laukinė gamta nepalieka abejingų. Kartu su reindžeriais buvome prie ežero, kuris yra paskutinė stotelė, prieš lašišoms išplaukiant neršti.

Lietuvis savo laimikį – sugautus 6–7 mažus tunus (vieti-
niai vadina „little tuna“ arba „bonito“ – red. past.) – pali-
ko vietiniams žvejams, kurie pasakojo, kad būna dienų, 
kai nepavyksta pagauti absoliučiai nieko. Arba nusišyp-
so sėkmė ir, pavyzdžiui, sugavus karališką tuną galima 
neblogai uždirbti, nes tokios žuvys yra labai laukiamos 
Mombasos – antrame pagal gyventojų skaičių mieste Ke-
nijoje – restoranuose. �
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KELIONĖS KAIP 
gyvenimo desertas

Kelionės ir geras maistas – tai tikri gyvenimo desertai. Vieni lėtai tirpsta 
burnoje, kiti švelniai gnaibo skruostus, bet kiekvienas savaip unikalus ir 
nepamirštamas. Kelionių skoniais rekomenduojama mėgautis lėtai ir su 
visa šeima. Tokią taisyklę iš savo pačios tėvų perėmusi knygos „Penk-
tadienio desertai“ autorė KOTRYNA STARKIENĖ pasakoja apie savo 

šeimos keliavimo įpročius, skonių atradimus ir dalijasi 5 saldžių patiekalų 
receptais, kuriuos lengvai pasigaminsite namie ir pradžiuginsite namiškius.

TEKSTAS – Lina Matiukaitė, RECEPTAI – Kotryna Starkienė, 
DESERTŲ NUOTRAUKOS – iš herojės knygos „Penktadienio desertai“

Kada užsidegėte kelionių ir maisto aistra? Augau šeimoje, 
kurioje kelionės ir geras, skanus, gurmaniškas maistas buvo 
vertinami kur kas labiau nei materialūs dalykai. Tėtis saky-
davo: „Kelionėms, mokslui ir geram steikui pinigų bus, bet dar 
vienai porai džinsų ar naujam telefonui – nebūtinai.“ Jis daug 
keliavo darbo reikalais ir visada parveždavo naujų, dar nera-
gautų ir net nesapnuotų skanėstų iš įvairiausių pasaulio ša-
lių. Tada rengdavome degustacĳ as ir bandydavome suprasti, 
kas kur yra. Mama, kuri baigė prancūzų fi lologĳ os studĳ as, 
nuolat pasakodavo apie Paryžių ir jo siaurose gatvelėse esan-
čias kavines su kvapniomis bandelėmis ir stipria kava. Visa 
tai manyje augino norą keliauti ir ragauti. Leisdama laiką pas 
močiutę, turėjau realią galimybę mokytis gaminti ir kartu 
kepti sausainius, pyragus bei skaniausius tortus. Ji buvo pui-
ki konditerĳ os meistrė, nors ir savamokslė. Tikriausiai tai ir 
įskiepĳ o meilę maistui bei kelionėms. Visgi viskas prasideda 
nuo šeimos.

Į ką atkreipiate dėmesį planuodami ir ruošdamiesi kelio-
nėms? Paaugus vaikams, atsirado daugiau galimybių keliau-
ti, tad ir įpročiai ėmė keistis. Į labai tolimas šalis su vaikais 
dar nekeliaujame, bet stengiamės supažindinti dukras su Eu-
ropa. Keliones planuojame patys, tad jų metu dažnai ką nors 
keičiame atsižvelgdami į situacĳ ą. Mums svarbu, kad vai-
kams būtų įdomu, todėl keliaujame ten, kur galėtume ras-
ti jiems tinkamų atrakcĳ ų, muziejų, parkų. Mūsų dukros iš-
tvermingos, tad net jei reikia per dieną nuvažiuoti nemažai 
kilometrų, tai problemų nesudaro, todėl kiekvienos kelionės 
metu galime aplankyti nemažai įvairių vietų.

Ragauti kelionėse – tikras malonumas. Ką mieliau renkasi 
jūsų šeima: vadinamąjį gatvės maistą ar žinomus ir įver-
tintus restoranus? Mūsų šeima labai skirtinga. Su dukra 
Mėta labiau mėgstame tvarkingą aplinką ir saugiai paruoš-
tą maistą, o štai jaunėlė Elzė su tėčiu labiausiai mėgsta val-
gyti tiesiog iš gatvės maisto vagonėlių, sėdėdami ant žemės. 
Vyriausioji Martyna yra atvira visiems skoniams ir naujoms 
patirtims. Tad kelionių metu būna visko – ir gatvės maisto, 
ir vietinių užeigų, ir baltų staltiesių! Pastarosios kelionės 
metu dukros tiesiog „įsimylėjo“ šnicelį, kurį valgė visą laiką, 
kol viešėjome Austrĳ oje, o lankydamosi Berlyne pirmą kartą 
ragavo kebabų, gaminamų tiesiog gatvėje. Žinoma, mieliau-
siai mūsų vaikai ragauja vietinius saldumynus.

Kur visada norite sugrįžti? Sunku atsakyti, kodėl vienos ša-
lys traukia labiau nei kitos, bet mūsų šeima vieningai suta-
ria, kad Ispanĳ a mums yra TA šalis. Čia stengiamės sugrįžti 
kasmet, bent trumpam. Mus ypač traukia šiaurinė Ispani-
jos dalis. Ten, prie Atlanto vandenyno, turime ir savo pamėg-
tų miestelių, kavinių ir netgi vietinių žmonių, kuriuos visada 
smagu aplankyti. 

Iš kur semiatės įkvėpimo savo receptams? Kas – jūsų mūza? 
Aš mėgstu tikslumą, o konditerĳ oje be to nė iš vietos. Čia vis-
kas turi būti pamatuota, pasverta ir tiksliai sureguliuota. Di-
džiausia mano mūza yra pats gyvenimas. Netgi bloga nuotai-
ka gali tapti įkvėpimu iškepti kažką skanaus ir saldaus. 

Iš kur ši aistra desertams? Man patinka saldėsiai, nes jais 
greičiausiai gali pradžiuginti žmogų. Jie kaip bučinys ar šiltas 
apkabinimas – visada vietoje ir laiku! 

Svečiose šalyse, ypač tose, kurios peržengia Europos sienas, 
netrūksta religinių, kultūrinių skirtumų. Kuo jus ir jūsų šei-
mą praturtina šių skirtumų pažinimas? Tvirtai tikiu, kad 
kuo anksčiau vaikai susipažins su kitomis kultūromis, religi-
jomis, tuo aiškiau suvoks, kad pasaulyje – daugybė skirtingų 
žmonių su skirtingais papročiais, gyvenimo būdu ar pažiūro-
mis. Tikiuosi, tai ugdys jų tolerancĳ os jausmą ir atvirą požiū-
rį į gyvenimą ir pasaulį, o kuo atviresnis būsi pasauliui pats, 
tuo atviresnis ir draugiškesnis jis bus ir tau.

keliautojo meniu

K. STARKIENĖS REKOMENDUOJAMI DESERTAI, 
KURIUOS VERTA PARAGAUTI BENT KARTĄ GYVENIME:

1.  šviežio varškės sūrio riekė, aptepta skystu pievų medumi. 
Turbūt kiekvienas lietuvis yra to ragavęs, tačiau tai yra pats 
mėgstamiausias mano desertas vasarojant lietuviškame pajūryje;

2.  „Plaisir sucre“ pyragaitis „Laduree“ kavinėje, Antibo 
senamiestyje ar Paryžiaus centre. Tai tas desertas, kurio 
visada ieškau vos atvykusi į Prancūziją;

3.  itališki „stracciatella“ ledai Romoje. Neįsivaizduoju atostogų 
Italijoje be riebių, tikrų itališkų ledų;

4.  „churros“ Galicijoje. Jos skaniausios ką tik iškeptos ir 
apibarstytos smulkiu cukrumi. Atostogaujant Ispanijoje „churros“ 
yra pagrindinis mūsų pusryčių patiekalas;

5.  mano močiutės varškės tortas, kurį kiekvienas gali išsikepti namie 
iš riebios lietuviškos varškės ir kaimiškų kiaušinių (receptu iš savo 
knygos „Penktadienio desertai“ dalijuosi šio žurnalo puslapiuose).



keliautojo meniu

Martynas iš kiekvienos savo kelionės 
atveža tos šalies kulinarinę knygą. 

Aš, žinoma, pirmiausia tose knygose 
ieškau desertų... Šie kepti bananai 

atkeliavo iš jo kelionės po Balį.
KEPTI BANANAI 
15 g kukurūzų krakmolo � 20 g miltų � 
50 g ryžių miltų � 150 ml kokosų pieno 

� 3 gerai prinokusių bananų � medaus

Kukurūzų krakmolą ir abiejų rūšių miltus sumaišykite du-
benyje. Supilkite kokosų pieną ir užmaišykite tirštą tešlą. 
Bananus supjaustykite griežinėliais. Įkaitinkite keptuvę, į 
ją įpilkite žemės riešutų aliejaus (jei neturite, tiks ir sau-
lėgrąžų aliejus ar ghee sviestas) ir kepkite bananų grieži-
nėlius, apvoliotus tešloje. Kepkite iš abiejų pusių, kol jie 
taps traškūs ir gražiai apskrus. Iškeptus bananus apliekite 
šviežiu medumi ir iš karto patiekite. Kepti bananai skanūs 
tik tol, kol karšti. Vėliau jie praranda traškumą ir visą ste-
buklingą balietišką skonį... 
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kad neprisviltų. Maišyti reikia labai įnirtingai, nes kremas pradės tirštėti 
ir gali sušokti į gumulus. Jeigu kremas netirštėja – padidinkite ugnį. 
Kremas bus paruoštas, kai taps tirštas. Nukėlę kremą nuo ugnies, pa-
likite kelioms akimirkoms ir tuomet įmaišykite sviestą. Viską dar kartą 
gerai išmaišykite ir sukrėtę į dubenį uždenkite kremą maistine plėvele. 
Plėvelė turi būti prilipusi prie paties kremo tam, kad vėstant nesusida-
rytų plėvė. Kremas paruoštas naudoti. Jį galite pasiruošti dieną iš anks-
to ir laikyti šaldytuve. Prieš naudojant reikės jį gerai išmaišyti, kad taptų 
vientisas, ir tada sluoksniuoti su blynais. 
Sutepę visus blynus kremu, viršutinį blyną galite apibarstyti cukrumi ir 
gerai apdeginti karamelizatoriumi, kad susidarytų traški cukraus plute-
lė. Tortas paruoštas!

P. S. Ruošdama blynų tortą visuomet pasiruošiu daugiau tešlos (maždaug pu-
santros porcijos), nes dar nespėjus blynų sutepti dalis jų dingsta tiesiai iš keptu-
vės. Iškepti blynai gali stovėti kelias dienas šaldytuve, tad verta jų pasigaminti 
ir dvigubai daugiau, o kitą dieną tiesiog pašildyti keptuvėje ir patiekti vaikams 
pusryčiams.
 

PONAS BLYNŲ TORTAS
Šis receptas mano užrašuose atsirado per 

vienas Užgavėnes, nuo tada ši šventė tapo dar 
linksmesnė ir saldesnė! O blynų receptą naudoju 

nuolat, kepdama lietinius pusryčiams.

Blynams (24 vnt.): 250 g miltų � 50 g cukraus � 6 kiaušinių 

� 600 ml pieno � 50 g sviesto � 1 v. š. aliejaus

Kad paruoštumėte tešlą, pirmiausia persijokite miltus. Juos sumaišykite 
su cukrumi ir po vieną įmuškite kiaušinius. Labai gerai išmaišykite, kad 
neliktų gumulėlių. Maža srovele supilkite pieną ir dar kartą labai gerai iš-
maišykite. Prikaistuvyje ištirpinkite sviestą. Supilkite jį į tešlą kartu su alie-
jumi. Jeigu norite paįvairinti savo blynus, galite į tešlą įtarkuoti apelsino 
žievelės. Jeigu blynų tortas bus skirtas tik suaugusiesiems, tešlos tikrai 
nepagadins šaukštas gero romo ar netgi „Grand Marnier“ likerio. Beje, jis 
puikiai derės su apelsino žievele. 
Paruošus tešlą šiems blynams, geriausia būtų ją dar šiek tiek palikti kam-
bario temperatūroje, kad subręstų. Maždaug po valandos įkaitinkite 
keptuvę, patepkite ją sviestu ir įpylę pakankamai tešlos, kad padengtų 
visą keptuvės paviršių, kepkite blyną. Kai tešla keptuvėje sutvirtės ir bly-
no šonai ims gelsti, apverskite jį ir dar pakepkite, kol gražiai apskrus. Iške-
pusius blynus dėkite vieną ant kito, taip jie neišdžius. Iš šio kiekio tešlos 
iškepsite tikrai didelius ir plonus 24 blynus.

Torto kremui: 1 vanilės ankšties � 600 ml pieno � 6 kiaušinių 

trynių � 120 g cukraus � 45 g krakmolo � 40 g sviesto

Pirmiausia perpjaukite vanilės ankštį išilgai. Peiliuku išimkite sėklas. 
Pieną supilkite į prikaistuvį, ten pat sudėkite vanilės sėklas ir pačią 
ankštį. Pieną užvirkite, nukelkite nuo ugnies ir uždengę dangčiu paliki-
te maždaug penkiolikai minučių. Kiaušinio trynius išplakite su cukrumi 
iki purios masės. Sudėkite krakmolą ir dar kartą gerai išmaišykite. Išim-
kite vanilės ankštį iš pieno ir dar kartą jį pakaitinkite iki virimo. Plakda-
mi trynius, maža srovele supilkite pusę karšto pieno. Gerai išmaišę visą 
plakinį supilkite atgal į puodą su likusiu pienu ir pastatykite ant viduti-
nio kaitrumo ugnies. Kaitinkite ir nuolat maišykite su plakimo šluotele, 

VARŠKĖS TORTAS
Receptas – iš mano močiutės receptų skrynelės. 

Man tai pagrindinis Velykų desertas, bet kartais jų 
neišlaukiame ir šiuo tortu lepinamės be progos!

Tortui: 1 kg riebios varškės � 10 kiaušinių � 300 g cukraus 

� 100 g sviesto � 50 g šviežių džiūvėsėlių (tiesiog sumalkite 

porą riekių baltos duonos ar bandelę) � 2 v. š. krakmolo 

� žiupsnelio druskos � vieno apelsino nutarkuotos žievelės 

ir sulčių � vienos citrinos nutarkuotos žievelės ir 

pusės jos sulčių � juodojo šokolado 

Varškę pertrinkite per sietelį. Kiaušinių trynius išplakite su 250 g cu-
kraus. Sviestą supjaustykite nedideliais gabalėliais ir plakdami kiau-
šinių trynius sudėkite po vieną. Plakite, kol gausite vientisą masę. Į 
gautą masę sudėkite varškę. Viską gerai išmaišykite. Sudėkite džiū-
vėsėlius, krakmolą, druską bei žieveles. Viską gerai išmaišykite. Su-
pilkite sultis. Dar kartą išmaišykite. Kiaušinių baltymus išplakite su 
likusiu cukrumi, atsargiai sudėkite juos į varškės masę ir palengva iš-
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maišykite. Skardą gausiai ištepkite sviestu ir sukrėskite tešlą. Kepkite 
maždaug valandą 170 °C temperatūroje. Nuolatos stebėkite, kad ne-
pradėtų degti paviršius, jei taip atsitiktų, lengvai pridenkite kepimo 
popieriumi ar folija pyrago viršų ir kepkite toliau, kol į pyrago vidurį 
įsmeigtas medinis pagaliukas bus švarus. Iškepusį pyragą palikite at-
vėsti ir tada išimkite iš skardos. Apliekite tirpintu šokoladu ir puoškite 
apelsinų cukatomis. 

Apelsinų cukatoms: 3 apelsinų � 200 g cukraus � 300 ml vandens

Apelsinus gerai nuplaukite, nušveiskite su geriamąja soda ir nupliky-
kite verdančiu vandeniu. Aštriu peiliuku gražiai nulupkite apelsinų 
žievelę. Ją išilgai supjaustykite plonomis juostelėmis. Prikaistuvyje 
užvirkite vandenį ir sumeskite į jį žieveles. Pavirkite minutę, tada žie-
veles išgriebkite, o vandenį išpilkite. Į švarų prikaistuvį supilkite cu-
krų ir nurodytą kiekį vandens. Užvirkite ir kaitinkite, kol cukrus ištirps, 
tada sudėkite apelsinų žieveles ir virkite ant nestiprios ugnies apie 
25 min. Skystis virs sirupu, o žievelės taps permatomos. Žieveles iš-
traukite ir palikite, kad cukrus kristalizuotųsi, o jos visiškai atvėstų. 

Kaip ruošti moliūgų tyrę: moliūgą supjaustykite, išskobkite sėklas ir 
nulupkite žievę. Minkštimą supjaustykite kubeliais ir sudėkite į skar-
dą, išklotą kepimo popieriumi. Kepkite vidutinio kaitrumo orkaitėje, 
kol jis visiškai suminkštės. Iškepusį moliūgą sugrūskite bulvių grūstu-
ve ir naudokite pyragams, sriuboms ar padažams ruošti. 

Pieninei glazūrai: 200 g cukraus � 110 ml pasukų 

� 110 g sviesto � 1 a. š. valgomosios sodos 

� 1 v. š. kukurūzų sirupo � 1 a. š. vanilės ekstrakto

Cukrų, pasukas, sviestą, sodą ir kukurūzų sirupą stipriai maišydami 
kaitinkite puode ant vidutinio stiprumo ugnies. Glazūra pradės puto-
ti, šiek tiek sumažinkite ugnį ir toliau maišydami kaitinkite 4–5 minu-
tes, kol šiek tiek sutirštės ir įgaus rusvą atspalvį. Nukelkite nuo ugnies 
ir įmaišykite vanilę. Dar karšta glazūra apliekite pyragą.

P. S. Kadangi pieninė grazūra yra tokio paties atspalvio kaip ir pyragas, aš 
jį aplieju dar ir cukraus pudros glazūra (cukraus pudra + citrinų sultys), kad 
būtų gražesnis.

MOLIŪGŲ KEKSAS
Tai yra pirmasis kepinys, kepamas mūsų namuose, 

vos pasirodo pirmieji moliūgai! Tikras rudens pyragas.

Keksui: 350 g miltų � 2 a. š. kepimo miltelių 

� 1 a. š. valgomosios sodos � 0,5 a. š. druskos 

� 1 a. š. cinamono � 0,5 a. š. malto imbiero 

� ¼ a. š. maltų gvazdikėlių � žiupsnelio tarkuoto muskato 

riešuto � 180 g minkšto sviesto � 330 g rudojo cukraus 

� 3 kiaušinių � 150 ml pasukų � 300 g kepto ir sutrinto 

moliūgo � 2 apelsinų tarkuotos žievelės ir sulčių 

� saujos moliūgų cukatų � 50 g aguonų

Miltus, kepimo miltelius, sodą ir visus prieskonius sumaišykite du-
benyje. Sviestą išsukite su cukrumi. Po vieną, kaskart išmaišydami, 
įmuškite kiaušinius. Dalimis suberkite miltus pakaitomis su pasuko-
mis: įberkite trečdalį miltų, išmaišykite, tada įpilkite trečdalį pasukų, 
vėl išmaišykite. Taip darykite, kol įmaišysite visus miltus ir pasukas. 
Sukrėskite moliūgų tyrę, supilkite apelsinų sultis, suberkite žieveles, 
cukatas ir aguonas. Viską dar kartą gerai išmaišykite. Kekso formą iš-
tepkite sviestu ir supilkite tešlą. Orkaitę įkaitinkite iki 170 °C ir kepkite 
maždaug valandą arba kol įkišus į keksą medinį pagaliuką jis neaplips 
tešla, o liks sausas.

TARTA DE SANTIAGO 

MIGDOLINIS PYRAGAS SU APELSINŲ AROMATU

Šio pyrago receptą parsivežiau iš atostogų po 
Ispanĳ ą, tiksliau sakant, iš maldininkų miesto 

Santjago de Kompostelos, į kurį atvyksta piligrimai 
iš viso pasaulio. Šį pyragą nuo senų laikų piligrimai 

valgydavo pasiekę kelionės tikslą. Jis susideda tik 
iš kelių ingredientų. Labai paprastas, bet ypatingas.

Pyragui: 6 kiaušinių (baltymai atskirti nuo trynių) 

� 250 g cukraus � 200 g migdolų miltų � 1 apelsino tarkuotos 

žievelės ir sulčių � 1 citrinos tarkuotos žievelės

Pirmiausia gerai išplakite trynius su cukrumi. Į gautą purią masę suber-
kite citrusų žieveles ir supilkite sultis. Sudėkite migdolų miltus ir dar 
kartą gerai išmaišykite. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų ir 
atsargiai įmaišykite į tešlą. Apskritą kepimo skardą (aš naudoju 25 cm 
skersmens) ištepkite sviestu ir į ją supilkite paruoštą tešlą. Orkaitę įkai-
tinkite iki 170 °C temperatūros ir kepkite pyragą maždaug pusvalandį. 
Pyragas turėtų gražiai apskrusti. Atvėsusį apibarstykite cukraus pudra. 

P. S. Ispanijoje kiekvienas toks pyragas yra ženklinamas apaštalo Šventojo Jo-
kūbo kryžiumi. Būtent tokį patį įsigijau kelionėje po Ispaniją ir taip pat puošiu 
savo pyragą. Nors receptas atrodo ir labai paprastas, iš tiesų šis pyragas yra iš 
tų, kurio paragavęs skonio negali pamiršti ilgam... 
Skanaus ir būkite laimingi!
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GGastronominį turizmą populiarinan-
ti nacionalinė turizmo skatinimo 
agentūra „Keliauk Lietuvoje“ pristato 
gastronominių edukacĳ ų, degustaci-
jų, programų, ekskursĳ ų ir kitų ska-
nių patirčių sąrašą bei ragina iš nau-
jo pakeliauti po Lietuvos regionus: 
čia dar galima ir susisukti kastinį, ir 
išsikepti bulvinę babką, ir susispaus-

ti sūrį ar susimušti sviestą, išmokti dengti stalą Kūčioms, 
degustuoti vienuolių girą. Šios kulinarinės vietos bendruo-
menių iniciatyvos itin traukia turistus iš užsienio, ieškan-
čius autentiškų patirčių.
O jei tradicinė lietuviška virtuvė visgi atrodo nuobodi, 
pabandykite paspėlioti, kokio skonio galėtų būti krope-
liai, laumių košė, raganų šiupininė, gliumzinis pyragas, 
paskenduolas sriuba, pagrabinės bandelės, šlamokai, 
kleckai, zaptė?
Lietuvoje būtina paragauti pamario žuvienės, senovės 
lietuvninkų vafelių su kafija, grafų Tiškevičių apelsinų 
sriubos, kibinų su sraigiena, Prezidentės pyrago Biržų 
pilyje, Radvilų virtinių, bandelių su karpiu, žemaitiško 
aluje brandinto kumpio, dzūkiško grikių pyrago...
Kaip yra pabrėžęs Lietuvos kulinarijos istoriją tyrinė-
jantis prof. Rimvydas Laužikas, svarbu nupūsti bulvių 
sluoksnį nuo Lietuvos kulinarinės istorijos ir nepamirš-
ti, kad mūsų virtuvė yra daug daugiau nei cepelinai ar 
bulvių plokštainis.
Ir nepamirškime šaltibarščių – jie tarsi mūsų šalies vi-
zitinė kortelė. Jie išties sulaukia didelio užsieniečių su-

sidomėjimo, be to, atspindi pagrindinius lietuviškos 
virtuvės principus – tai sezoniškas patiekalas su šakni-
nėmis daržovėmis, natūralios spalvos, su vietos žalumy-
nais. Įdomi ir patiekalo istorija – pirmąkart paminėti 
dar XVII a. ir anksčiau gaminti su batviniais, vėžių uo-
degėlėmis. 

Daug keliaujame, daug ragaujame, tačiau kuo labiau pažįstame pasaulį, tuo labiau norisi išmokti gaminti taip, 
kaip gamino močiutė ar mama, atrasti Lietuvos regionų skonius, atsigręžti į senuosius receptus ir tradicinę virtuvę, 

o draugus užsieniečius nustebinti patiekalais, kurių daugiau nėra jokioje kitoje pasaulio šalyje! 

TEKSTAS – kelionių po Lietuvą ekspertė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė
NUOTRAUKOS – „Keliauk Lietuvoje“ archyvo

KOKIO KOKIO 
SKONIO SKONIO 

YRAYRA 
LIETUVA?

KOKIO 
SKONIO 

YRA 

PABANDYKITE PASPĖLIOTI, 
KOKIO SKONIO GALĖTŲ BŪTI KROPELIAI, 

LAUMIŲ KOŠĖ, RAGANŲ ŠIUPININĖ, 
GLIUMZINIS PYRAGAS, PASKENDUOLAS 

SRIUBA, PAGRABINĖS BANDELĖS, 
ŠLAMOKAI, KLECKAI, ZAPTĖ?

Gelgaudiškio dvaras. S. Kvietkos nuotr.
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SKONIO KELIAIS

Maisto ekskursĳ os yra neatsiejamos nuo degustacĳ ų. Štai 
į Vilniuje išpopuliarėjusią degustacinę ekskursĳ ą po Halės 
turgų tikrai nedera ateiti pilnu pilvu. Jos metu visi turi ga-
limybę paskanauti tiek lašinių, tiek duonos, tiek raugintų 
daržovių, sūrių ar net pienių midaus.
Svečiuojantis Biržų pilyje su programa „Iš kunigaikštienės 
buduaro – tiesiai prie jo šventenybės stalo“ galima ne tik su-
žinoti rūmų paslaptis iš Radvilų tarnaičių, bet ir dalyvauti 
kunigaikščių vaišėse (informacĳ os rasite birzumuziejus.lt).
Gelgaudiškio dvaro šeimininkai svečius pasitinka su nami-
ne gira ir zanavykiškomis vieno kąsnio spurgytėmis krope-
liais (sakiaitic.lt).
Pasirinkę kulinarinį kruizą Pamaryje ne tik plauksite ketu-
riais vandenimis – Kuršių mariomis, Nemuno delta, Minĳ a ir 
Karaliaus Vilhelmo kanalu keturių tipų laivais, bet ir susipa-
žinsite su žuvies kulinariniu paveldu – vietinių vandenų šešių 
rūšių rūkyta žuvimi, žuviene, skanausite „Karališkąjį kar-
pį“, kitus žuvies patiekalus bei mėgausitės desertu – „kafi ja“ 
(kava), „šišioniškių vofeliais“ (vafl iais), gliumziniu (varškės) 
pyragu ir kitais tam kraštui būdingais patiekalais. 

KUR PATIRTI GASTRONOMINIŲ NUOTYKIŲ 

Svarbiausia keliaujant – tinkamai nusiteikti skonio nuoty-
kiams. Tik taip sužinosite, kad Lietuvoje galima valgyti kan-
korėžius, iš agurkų virti uogienę, o ledus gaminti iš samanų! 
Šių improvizacĳ ų nebūtų be tinkamo atsispyrimo į senąsias 
virtuvės tradicĳ as ir istorĳ ą. O kokia istorĳ a be legendų?
Kad agurkai su medumi laikomi seniausiu lietuvišku deser-
tu, buvusiu dar ant kunigaikščių stalo, tikriausiai girdėjo-
te? O ar girdėjote legendą, kad varškės sūris kadaise išgelbė-
jo Klaipėdos pilį?
Pasakojama, kad kadaise Švedĳ os karalius Erikas apgu-
lė Klaipėdos pilį, tačiau įgula narsiai gynėsi tol, kol iš visų 
maisto atsargų beliko vienas vienintelis lietuviškas sūris. 
Apgultieji tarėsi, kaip jie galėtų apdumti akis priešui, kad 
dar turį didelių maisto atsargų. Jie nutarė nusviesti sūrį į 
priešo stovyklą. Tai padarius, priešas prarado viltį paimti 
pilį badu ir tuojau nutraukė apgultį. Pasisekusiai gudrybei 
atminti buvo išlietas metalinis sūrio maišas ir pakabintas 
toje sienos vietoje, ties kuria iš tiesų buvo permestas sūris.
Mažosios Lietuvos istorĳ os muziejaus užsiėmime galima ne 
tik sužinoti istorĳ ą apie Klaipėdos pilies gyventojus išgelbė-
jusį sūrį, bet ir įdomiausius faktus apie šio krašto pieninin-
kystės tradicĳ as, sūrių gamybą bei vartojimo kultūrą.
O štai norint paragauti tradicinio škotų patiekalo hagio, ga-
minamo iš avies skrandžio, nebūtina vykti į Škotĳ ą – jis ga-
minamas ir Kėdainiuose, menant prieš kelis šimtus metų čia 
gyvenusių škotų palikimą (kedainiutvic.lt).
Lankant vieną populiariausių šių metų atnaujintą Mūšos 
tyrelio pažintinį taką (Joniškio r.), pakeliui užsukti kviečia... 
Laumė, siūlanti žiemgališkos laumės košės. Pati sako, kad ją 
verda iš vabalų, varlių ir gyvačių. Tačiau patyliukais išduo-
da, kad į katilą beria juodųjų žirnių, deda mėsos. 

KOKIO 
SKONIO 

YRA

Kitos teminės edukacinės programos siūlo pereiti visą pa-
tiekalo atsiradimo kelią – nuo reikalingų produktų užau-
ginimo iki patekimo ant stalo. Tarp jų populiariausios: 
duonos kepimas, sūrių degustacĳ a, skirtingų rūšių me-
daus ragavimas. 
Įdomu, kad lietuviai yra daugiausia juodos duonos iškepanti 
ir suvalganti tauta – vienam žmogui per metus tenka 110 kg!
Taip pat regionuose galima išmokti ruošti žvėrieną, slėgti 
sūrį, mušti sviestą, sukti kastinį, kimšti dešras, kepti bul-
vines bandas ant kopūstlapio, ruošti grikines babkas, rugi-
nius kleckus, lipdyti kibinus, daryti cepelinus. 

Įdomu, kad lietuviai yra daugiausia juodos duonos iškepanti ir 
suvalganti tauta – vienam žmogui per metus tenka 110 kg!

R.Urbanavičiūtės nuotr.

Ar girdėjote legendą, 
kad varškės sūris kadaise 
išgelbėjo Klaipėdos pilį?„Beatos virtuvė“ nuotr.

M. Mitkutės nuotr.

R. Rakštiko nuotr.



keliautojo meniu

TOP 10 
GURMANIŠKŲ PATIRČIŲ LIETUVOJE

1. FEELZCITY. Metų gastronaujiena – reguliarios lietuviškų 
patiekalų degustacijos Vilniaus širdyje su interaktyviais 
muzikiniais pasirodymais. Subalansuota tiems, kurie Lie-
tuvoje vieši pirmą kartą ir nori vieno vakaro metu para-
gauti tradicinių patiekalų (cepelinų, šaltibarščių, giros), 

palinguoti pagal folklorinę muziką. 

2.PRIE STALO VIENUOLYNE. Nors Kauno pašonėje esan-
čiame Pažaislio vienuolyne, laikomame Europos baroko 
šedevru, šeimininkauja vienuolės, galinčios net vesti 
ekskursiją, tarp XVII a. mūrų veikia ir svetingumo kom-
pleksas su viešbučiu bei vienu geriausių šalies restora-

nų. Jame – tik aukščiausios kokybės patiekalai, sukurti sezoniškumo 
principo besivadovaujančio šefo. Degustacinis meniu čia prilygsta 
mini spektakliui, nes senosios vienuolyno fundatorių stalo paslaptys 
papildomos drąsiais ir netikėtais sprendimais.

3. DIDIKŲ RECEPTAI. Istorinė didikų virtuvė Lietuvoje iš-
gyvena renesansą – šefai naujam gyvenimui prikelia Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų receptus ir gur-
maniškas tradicijas. Pavyzdžiui, Zyplių dvare Lietuvos 
pietvakarinėje dalyje patiekalai atnešami keturiais už-

nešimais, o meniu – silkės paštetas, lauže keptas balandis, žvėriena, 
alaus sriuba, juodos duonos saldainiai ir kiti gardumynai.

4.PO BURĖMIS. Lietuvos uostamiesčio Klaipėdos pažiba – 
baltas bures išskleidęs burlaivis „Meridianas“, prišvartuo-
tas Danės upėje. Po keliasdešimties metų tarnavimo jūro-
se jame buvo įkurtas elegantiškas restoranas. Lankytojus 
čia traukia ne tik meniu, kuriame, žinoma, vyrauja žuvies 

patiekalai ir jūrų gėrybės, bet ir išskirtinis interjeras. Pavyzdžiui, pa-
grindinėje restorano salėje įrengtos stiklinės grindys, po kuriomis ma-
tyti išsaugotos senosios laivo medinės konstrukcijos, gausu kitų mari-
nistinių detalių. 

5.ANT PLAUSTO. Pasigrožėti Neries regioniniu parku 
galima plaukiant Nerimi plaustu! Žemyn upe, su išky-
lų krepšiu – tikra gastronominė kelionė gamtoje. Gali-
ma pasirinkti skirtingus maršrutus, pavyzdžiui, Vilniaus 
miestu (9 km) arba nuo Stirnių piliakalnio iki pačios „lie-

tuviškąja Pompėja“ vadinamos Kernavės (40 km). 

6.ALAUS VONIA. Kadangi šiuolaikiniai turistai vis rečiau 
iš kelionių parsiveža suvenyrų, o labiau – patirčių, alaus 
vonia, siūloma kai kuriuose šalies SPA, yra tikra įspū-
džių bomba. Paniręs į šiltą, duona kvepiantį alų, tuo pat 
metu gali mėgautis stiklu šalto lietuviško alaus iš vieti-

nės daryklos.

Informacija paruošta pagal turizmo informacijos centrų ir nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ medžiagą. Daugiau skanių idėjų – www.Lithuania.travel

„Open Kitchen“ nuotr.

R. Šeškaičio nuotr.

K. Petronio nuotr.

7.OPEN KITCHEN. Yra Vilniuje vieta, vienijanti visus sos-
tinės skonius. Užupio pašonėje, prie pat Vilnelės vingio, 
greta Misionierių sodų, nuo gegužės iki pat rugsėjo kiek-
vieną penktadienį ir šeštadienį vyksta smagiausias mies-
to piknikas. Maisto turguje, pavadintame „Open Kitchen“, 

šeštadieniais skamba vinilinės plokštelės, vyksta dirbtuvės, edukaci-
jos, vaikams – cirko pasirodymai ar muilo burbulų šou, kad visa šeima 
galėtų lėtai mėgautis vėlyvais pusryčiais. Maisto vagonėlių meniu –
nuo burgerių iki vaflių, nuo meksikietiškos virtuvės iki azijietiškos. 
Tokį pikniką Nemuno saloje turi ir Kaunas.

8.BALTASIS MIESTO PIKNIKAS. Vilniuje prigijo baltos 
vakarienės (Le Diner en Blanc) tradicija, kai viešoje mies-
to erdvėje po atviru dangumi baltomis staltiesėmis nu-
klojami ilgi stalai, o prie jų susiburia baltai pasipuošę 
žmonės. Vaišinamasi savo atsineštais patiekalais, ku-

riuose, pageidaujama, irgi vyrautų balta.

9.PIETŪS PO PAKLODE. Bajoriškų patiekalų degustacija 
Rusnėje galima užsiklojus prie stalo galvą užklotu. Meniu –
bajoriška putpelė, angelų košė, trauktinė „Elnio kraujas“, 
šoninė šokolade... O bajoriškus patiekalus geriau padės 
virškinti čia organizuojamas drugelių arba laumžirgių ste-

bėjimas aukštapelkėje.

10. SKRAIDANTIS RESTORANAS. Lietuva yra vie-
na iš nedaugelio valstybių, kurios sostinės sena-
miestį galima apžiūrėti iš oro baliono. Nuo šiol 
skrydžio metu galima pasimėgauti ir profesio-
nalaus šefo ruoštais patiekalais. Debesys aplink 

vienintelį Baltijos šalyse „skraidantį restoraną“ didžiausiame ir mo-
derniausiame karšto oro balione Lietuvoje – tikras desertas, kurio ne-
rasi jokiame kitame meniu. �



MAŽIAU
VIENKARTINIŲ

PUODELIŲ –
DAUGIAU GAMTOS

Įsigyk daugkartinį 
„Circle K“ puodelį
ir karštais gėrimais 

mėgaukis su

10 ct 
nuolaida

ĮĮĮssigyk daugkartinįį 
„Circle K“ puodelį
ir karštais gėrimais 

mėgaukis su

nuolaida

SU DAUGKARTINIU 
PUODELIU

KARŠTIEMS GĖRIMAMS

-10 ct 

Įsigykite daugkartinį puodelį 
kelionėms visose Circle K degalinėse. 
Daugiau informacijos – www.circlek.lt
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mada

Kadaise traktuota kaip darbininkų klasės garderobo 
dalis, šiandien puikuojasi ant pasaulio mados podiumų 

ir stilingiausių žurnalų viršelių, be to, dauguma jų 
(ne tik dėl stilingumo, bet ir patogumo) tapo 

neatsiejama šiuolaikinio keliautojo aprangos dalimi. 
Susipažinkite su neįtikėtina drabužių ir aksesuarų 

kelione madingų tendencijų link.

PARENGĖ – Mažena Giedrytė

IŠ KUR KILĘ ŠIE 
MADINGIAUSIAIS TAPĘ 

AKSESUARAI?

GALVOS RAIŠČIAI / SKAROS 
Galvos raiščiai siejami su religine įtaka Afrikoje, kur juos 
nešioja įvairių dvasinių pažiūrų atstovai. Apvyniojimo sti-
lius dažnai koreliuojamas su amžiumi, statusu ir kilme. 
Jungtinėse Amerikos Valstijose šio aksesuaro istorija kiek 
tamsesnė, vergovės metu juodaodės moterys privalėjo jas 
dėvėti dėl savo žemo statuso. Tačiau bėgant laikui dauge-
lis moterų išdidžiai užsirišdavo skaras kaip išskirtinį savo 
kultūros atspindį, nepaisant visko.

PAPAPARERENGNGNGĖĖ – MaMažeženana GGieiedrdrytytėė

SANDALAI
Pirmieji pasipuošę sandalais – senovės Egipto, Graikijos ir Romos 
gyventojai. Anuomet šis apavas buvo gaminamas iš papiruso, ta-
čiau turtingieji galėjo mėgautis ir odiniais, paauksuotais arba or-
namentais puoštais sandalais. Pirmaisiais krikščionybės amžiais 
moterys buvo raginamos rinktis uždarą avalynę, kad negundytų 
vyrų. Tačiau 1920 m. sandalai vėl puošdavo elegantiškas damas 
spalvinguose Prancūzijos Rivjeros paplūdimiuose, vėliau užvaldė 
šokių aikšteles elegantiškų atvirų aukštakulnių pavidalu.

 

DŽINSAI 
Džinsinio audinio atsiradi-

mo ištakos siekia XVII a., jo gimta-
sis miestas – Genuja, Italija. Ilgą laiką 

džinsas buvo traktuojamas kaip viduti-
niškos kokybės audinys, tinkamas tik darbo 

drabužių gamybai. Klasikinis džinsų dizainas 
buvo sukurtas XIX a. viduryje, kai sumanus 
verslininkas Levi Straussas aukso kasinėto-
jus aprūpino dilimui itin atspariomis kelnė-
mis. Tačiau populiarumo kelnės sulaukė dėl 

vesternų, kai vyrai troško perimti kaubojų 
įvaizdį ir noriai puošdavosi džinsais.

n
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KAUBOJIŠKI BATAI 
Nuo XIX a. pabaigos kaubojiški batai 

tapo bene svarbiausiu Amerikos simboliu. 
Prie jų populiarumo sparčiai prisidėjo Holivudas 

bei įspūdingą kaubojaus įvaizdį sukūrę aktoriai –
Johnas Wayne’as, Marlonas Brando bei Jamesas 
Deanas. Sakoma, kad kaubojiški batai – tai ne tik apa-
vas, bet ir gyvenimo būdo atspindys, o tikras kaubo-
jus privalo turėti bent kelias skirtingas jų poras. Kai 
kurie modeliai prilyginami meno kūriniams, daž-

nai tampa mados kolekcionierių iš įvairiausių 
pasaulio šalių paieškų taikiniu.

 A T O S T O G ŲA T O S T O G Ų     GARDEROBAS : 

I 
ki batai
simboliu. 
Holivudas 

rę aktoriai –
bei Jamesas
tai ne tik apa-
tikras kaubo-
jų poras. Kai 
niams, daž-
įvairiausių 



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

FLAMENKO 
SUKNELĖS 
ARBA STAMBŪS 
RAUKINIAI
Ekspresyvus šokis fl amenko 
žinomas nuo pat XVII a., ta-
čiau jam būdinga apranga 
atsirado tik XIX–XX a. sandū-
roje, kai valstiečių žmonos, 
lydėdamos vyrus į muges, 
subtiliai pradėjo puošti savo 
sukneles įspūdingomis klos-
tėmis. Šios suknelės pritrau-
kė buržuazinių damų dėme-
sį, kurios pradėjo kostiumą 
tobulinti papildydamos skir-
tingais audiniais bei detalė-
mis. Taip klosčių vis daugėjo, 
o čigoniškų ištakų turinčios 
suknelės vis sparčiau įsisup-
davo į kilmingų damų dvarus.

PONČAS
Šį universalų ir madingą drabužį gali 
nešioti visi, nepriklausomai nuo am-
žiaus ar dydžio. Pončas tarsi pledas, 
kuris ypač praverčia šaltuoju metu. 
Būtent tokia buvo jo pirminė pa-
skirtis – sušildyti vietinius Andų 
gyventojus. Dažniausiai jis buvo 
gaminamas iš natūralios alpa-
kų, lamų arba avių vilnos, skir-
tingai spalvinamas ir dekoruo-
tas, priklausomai nuo regiono 
bei numatomos jo funkcijos. 
Peru ir Bolivijos kalnų gyven-

tojai dažniausiai rinkdavosi ryš-
kias spalvas, o jojikai teikė pirme-

nybę vienspalviams, elegantiškiems 
pončams. 

PANAMOS SKRYBĖLĖ
Nesileiskite klaidinami, šių žavingų pintų 

skrybėlių gimtinė – Ekvadoras. Tačiau Panamos 
kanalo statyba sukėlė didelę Ekvadoro šiaudinių skrybė-
lių paklausą dėl jų savybės apsaugoti nuo saulės. Vėliau 
iš Panamos jos buvo eksportuojamos į daugelį šalių, taip 
įgavusios savo pavadinimą – skrybėlė iš Panamos. Aukš-
čiausios kokybės Panamos skrybėlių, gaminamų Monte-
kristyje, kaina gali siekti net 10 tūkst. dolerių, o vienos 
skrybėlės pynimas užtrunka net iki pusės metų!

mada

ESPADRILĖS
Pavadinimas atsiradęs iš augalo, iš kurio gaminamas espa-
drilių padas – esparto. Pirmą kartą istorijoje šis apavas mini-
mas 1322 m. Katalonijoje. Anuomet avimas darbininkų kla-
sės atstovų Ispanijos bei Prancūzijos pakrantėse. Bėgant 
laikui žmonės įvertino ne tik espadrilių patogumą, bet ir sti-
lingą jų išvaizdą. Jas itin mėgo dalininkai Salvadoras Dalí 
bei Pablo Picasso. Tačiau tarp madingų aksesuarų espadri-
lės pateko, žinoma, Holivudo žvaigždžių dėka.

A T O S T O G Ų    GARDEROBAS :GARDEROBAS :  
BATIKOS 
ORNAMENTAI
Batika – tūkstančius metų naudojamas audinio dekoravimo 
menas, atradęs nišą šiuolaikinėje madoje. Ši unikali tapybos 
technika iki šiol praktikuojama tokiose šalyse kaip Indonezija, 
Vidurinieji Rytai, Tailandas, Afrika, Malaizija, Indija, Kinija, Fili-
pinai ir kt. Tiksli batikos kilmė nėra žinoma, tačiau ji yra pla-
čiai paplitusi Javos saloje, Indonezijoje. Manoma, kad batika 
buvo naudojama tik karališkųjų šeimų ir turtingų žmonių au-
dinių puošybai. Europoje ir Amerikoje ši technika išplito Rytus 
lankančių keliautojų dėka, kurie noriai dalijosi šiuo atrastu au-
dinių marginimo būdu.

PANAMOS S
esileiskite klaidin

rybėlių gimtinė
o statyba sukėlė

lių paklausą dėl j
iš Panamos
įgavu

PAN
Nesile

skrybė
kanalo st
lių p

į gųgųgųgųgųggggųų ųųųųųųų

BIKINIS
Nors kukliais, dviejų dalių maudymosi kostiumais puošda-

vosi jau senovės Romos gražuolės, tai patvirtina anų laikų pieši-
niai, vėliau šis aksesuaras nebuvo minimas iki pat XX a. O štai 1946 m. 

moterišką kūną išlaisvino ilgai lauktas bikinis, kurį sumodeliavo pran-
cūzas Louis Réard’as. Tačiau moterys nebuvo linkusios apsinuoginti. 

Susidomėjimas bikiniu atsirado tik juo pasipuošus tuomečio kino 
žvaigždėms, tokioms kaip Jayne Mansfi eld, Ursula Andress ir 

Brigitte Bardot.
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Viktorĳ a, papasakokite, iš kur atsirado jūsų meilė Azĳ ai? 
Viskas Azĳ oje kitaip, nei esame pratę, nuo kultūros iki gam-
tos. Pastaroji mane ypač žavi. Gamta čia laukinė, drąsi ir 
beribė. Kriokliai, palmės, džiunglės, salos. Čia galima rasti 
medžiuose virš ryžių laukų kabantį viešbutį arba apsistoti 
vandenyje pastatytuose nameliuose. Keliaudama ieškau to, 
kas stebintų, o viskas, kas standartiška, – neįdomu.

Stebinančios kelionės kartu ir daug planavimo reikalau-
jančios kelionės. Kaip joms ruošiatės? Kelionių neplanuo-
ju. Dažniausiai tiesiog neriu į nuotykį, o pats geriausias 
pagalbininkas – „Pinterest“. Į paieškos laukelį įvedi šalį 

Filmams 
prilygstantys

 DIZAINERĖS 
VIKTORIJOS 

JAKUČINSKAITĖS 
kelionių 

įspūdžiai

SĖDĖTI IR PLANUOTI 
KELIONĘ UŽTRUNKA 

ILGAI, TODĖL KELIAUJAME BE 
PLANO, O NUOTYKIŲ IEŠKOME 

IŠKART ČIA IR DABAR.

„Įsimylėti Aziją – paprasta. Ji – ryški, fotogeniška ir 
kupina nuotykių“, – sako dizainerė ir mados namų „Tiulio 
fėja“ įkūrėja VIKTORIJA JAKUČINSKAITĖ. Moteris žavisi 

aktyviomis, ekspromtu suplanuotomis kelionėmis ir vengia, 
kaip pati vadina, „plastikinių“ kelionių, kuriose vienintelė 
pramoga – baseinas, kokteilis ir „all inclusive“ viešbučiai. 
„Tokios kelionės – ne man. Keliaudama noriu kuo daugiau 
pamatyti, patirti ir paragauti, todėl renkuosi vietas, kuriose 

plyti nepažabota gamta, fi lmų ekranų verti vaizdai ir 
vietos. Visa tai patirti – tikrasis kelionių malonumas.“ 

TEKSTAS – Lina Matiukaitė
NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojės albumo

ar vietovę ir prieš akis atsiveria nuostabių, instagram’inių 
vaizdų jūra. Taip randame unikalius, įdomius viešbučius, 
lankytinas vietas ir slaptas šalies grožybes. Pavyzdžiui, 
Balyje taip radome namelius medžiuose. Žinoma, padeda 
ir draugų rekomendacĳ os. Sėdėti ir planuoti kelionę už-
trunka ilgai, todėl keliaujame be plano, o nuotykių ieško-
me iškart čia ir dabar.

Keliaujant taip netrūksta iššūkių. Kokia buvo pati įspūdin-
giausia jūsų kelionė? Kiekviena kelionė į Azĳ ą – įspūdinga. 
Visgi, ryškiausiai prisimenu apsilankymą Kambodžos šven-
tyklose. 4 val. ryto, paslaptingas rūkas ir mes – pirmieji žmo-
nės, kurie įžengia į tuščią šventyklą. Kapų plėšikės Angeli-
nos Jolie verti vaizdai. Tokios patirtys labai stiprios. Taip pat 
paliko įspūdį Balyje stūgstantys kriokliai – beprotiški gam-
tos kūriniai, į kuriuos nelengva įkopti. Matėme, kaip ne vie-
ną turistą, neatlaikiusį krūvio, vietiniai tiesiog nešė ant ran-
kų. Kriokliai – gigantiški, jų dydžio negali apsakyti. 

Ar tai nepavojinga? Mano kelionių džiaugsmas – tai fi l-
mams prilygstantys nuotykiai. Mūsų planetoje tiek ypatin-
gų vietų ir gamtos stebuklų. Žinoma, juose yra pavojaus, 
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Kinai labai nori būti panašūs į mus. Jiems patinka mūsų mada ir stiliaus pojūtis, todėl visos tendencijos čia supanašėja, asimiliuojasi.
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tačiau kartu tai ir pažinimo džiaugsmas. Gamtos grožio 
niekas nenurungs nė viename žemyne. Pavyzdžiui, Ameri-
koje Niujorkas, San Fransiskas – įdomu, bet jie negali pri-
lygti nacionaliniams gamtos parkams. Kanjonai, sekvojos 
įspūdingiau už bet kokius dangoraižius. Tu stovi virš bedu-
gnės, tarp tavęs ir jos nėra jokios tvorelės, jautiesi kaip fi l-
mo herojus, iš tiesų jauti gyvenimą.  

Ar kelionės turi įtakos jūsų kūrybiškumui? Blogiausia, 
kas gali nutikti kūrėjui, – rutina, kai kartojasi sezonai – 
ruduo, žiema, dienos, šventės. Rutina užblokuoja, žudo 
polėkį. Kai išskrendi į netikėtą kelionę, nakvoji keistuose 
viešbučiuose, sutinki naujų žmonių, pažįsti jų kultūras, 

įsikrauni naujos energĳ os, grįžti kupinas jėgų, noro gyven-
ti ir parsiveži daug beprotiškų idėjų. 

Pastaroji jūsų aplankyta šalis – Kinĳ a. Kokiu tikslu 
ten lankėtės? Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rū-
mai šių metų rugsėjo mėnesį kūrybinių industrĳ ų atsto-
vams, rūmų nariams organizavo verslo misĳ ą į Kinĳ ą. 
Misĳ os metu lankėme Šanchajuje parodas (baldų, dizai-
no, interjero), dalyvavome verslo susitikimuose, renginyje 
Lietuvos ambasadoje Pekine. Kaip verslo misĳ os dalyviai 
ieškojome potencialių klientų, partnerių, tiekėjų. Kinĳ a – 
didelė šalis. Jos gamyba puikiai išvystyta, o verslo poten-
cialas gniaužia kvapą. 



Pekine būtina paragauti Pekino antį. Galiu drąsiai 
pasakyti, kad nieko skanesnio dar nebuvau ragavusi.
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Ar tarp verslo renginių radote laiko pakeliauti, susipažinti 
su Kinĳ os gamta? Kinĳ oje viešėjome 10 dienų ir nuolat buvo-
me „ant kojų“. Jei ne verslo renginiai, tai ekskursĳ os. Ypač su-
žavėjo Džangdziadzĳ ės nacionalinis miško parkas (Zhangjia-
jie National Forest Park). Būtent ši vieta kino režisierių Jamesą 
Cameroną įkvėpė sukurti fi lmą „Įsikūnĳ imas“ (angl. Avatar). 
Po jo neofi cialiai visas kalnų kompleksas imtas vadinti Avata-
ro kalnais. Gamta šiame parke išties primena fi lmo kadrus. 
Labai gražūs, pailgi, iš bedugnės augantys. Kai visa tai pa-
matai savo akimis ir supranti, kad tai ne dekoracĳ a, o tikras 
gamtos kūrinys, pajunti neapsakomą jos didybę. Tai – įspū-
džiai, kurių nenupirksi. 

Kokius mitus apie save sugriovė Kinĳ a? Dažnas man sakė, 
kad, jei mėgstu kinų maistą, Kinĳ oje jis bus visai kitoks, ne-
valgomas. Visiškas mitas. Visur, kur valgėme, maistas buvo 
labai panašus į tokį, kurį ragaujame Europoje. Galėčiau saky-
ti, kad buvo netgi skanesnis. Kur valgyti, dažniausiai rinko-
mės pagal „Trip Advisor“ rekomendacĳ as. Kinĳ oje jos puikiai 
pasiteisina. Pasitelkę programėlę radome nuostabių vietų.
Kitas mitas – žmonių gausa. Tikėjomės pilnų gatvių, grūsties, 
eilių, o iš tiesų miestai atrodė pustuščiai. Nors daug kur ke-
liavome metro, niekur neteko patekti į spūstį. Negalėjau tuo 
patikėti. Net Vietname žmonių ir motorolerių skaičius atrodo 
daug didesnis. Ten dėl srauto net bĳ ai gatvę pereiti. 

KELIAUDAMA IEŠKAU TO, KAS STEBINTŲ, 
O VISKAS, KAS STANDARTIŠKA, – NEĮDOMU.
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Ar pasitaikė kokių nors nesusipratimų bendraujant su pa-
čiais kinais? Dar ir kokių! Europiečiai bendrauja dalykiškai, 
o kinai darbą ir asmeninį gyvenimą suplaka į vieną. Štai kal-
nų regione vietiniai vaišino ypatinga laukinės vištos sultinio 
sriuba. Sultinys gaminamas verdant visą vištą su galva ir ko-
jomis. Vištienos sultinys lietuviams nepaliko didelio įspūdžio 
ir dėl tokios mūsų reakcĳ os gidė vos neapsiverkė: „Juk tai VIP 
sriuba, mūsų nacionalinis paveldas, ja vaišiname tik ypač 
svarbius žmones, o jūs jos neįvertinote“, – graudinosi ji. Taip 
pat ir dėl arbatos iš chrizantemų. Gidė asmeniškai išgyveno, 
kad įsigytume šios arbatos ten, kur ji nurodė, nes kitoje vie-
toje arbata su pesticidais ir jos negalima gerti. Mums atrodė 
smulkmena, o jai tai buvo ypač svarbu.

Kalbant apie madą, ar kinų mados tendencĳ os skiriasi nuo 
europiečių? Kinai labai nori būti panašūs į mus. Jiems patin-
ka mūsų mada ir stiliaus pojūtis, todėl visos tendencĳ os čia 
supanašėja, asimiliuojasi.

Užsiminę apie madą negalime nepaliesti šiuo metu itin ak-
tualios temos – vartotojiškumo. Kokia jūsų kaip drabužių 
dizainerės vartojimo fi losofi ja? Aš taip pat pastebiu, kad 
drabužis nebetenka savo ankstesnės vertės. Kiekvienas savo 
darbe nuolat ieškome prasmės, o šiandien kasdienio drabu-
žio prasmės nebejaučiu. Jei pasiuvu džemperį, nejaučiu, kad 
darau ką nors prasmingo ir naudingo šiai planetai. Kasdienių 
drabužių pilni prekybos centrai ir, deja, net ne pačios geriau-
sios kokybės. Tokie vartojimo mastai mane baugina, pati imu 
dusti nuo daiktų, jie spaudžia ir užteršia namus, neleidžia 
kvėpuoti. Stengiuosi iš namų išvalyti bukai įsigytus daik-
tus, o savo kūrybą ir energĳ ą skiriu tik ypatingų, sakra-
linių progų drabužiams. Tokiems, kurie tampa vestuvių, 
krikštynų liudininkais. Vestuvės – tai vienintelė akimirka, 
kai ištari „taip“ žmogui, kurį myli, be kurio gyventi nega-
li. Krikštynos – tavo vaiko gimimo stebuklą įprasminanti 
šventė. Tai vieni svarbiausių gyvenimo momentų, kuriuose 
randu savo kūrybos prasmę. �

YPAČ SUŽAVĖJO DŽANGDZIADZIJĖS 
NACIONALINIS MIŠKO PARKAS. BŪTENT 

ŠI VIETA KINO REŽISIERIŲ JAMESĄ CAMERONĄ 
ĮKVĖPĖ SUKURTI FILMĄ „ĮSIKŪNIJIMAS“ 

(ANGL. AVATAR).

Kai visa tai pamatai savo akimis 
ir supranti, kad tai ne dekoracija, 

o tikras gamtos kūrinys, pajunti 
neapsakomą jos didybę. Tai – 

įspūdžiai, kurių nenupirksi.
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VIKTORIJOS JAKUČINSKAITĖS PATARIMAI 
KELIAUJANTIEMS Į KINIJĄ:

• įspūdingiausias maršrutas: kelionės per Džangdziadzijės 
nacionalinio miško parką, vadinamuosius Avataro kalnus. 

Šie kalnai visai kitokie nei Italijos ar Austrijos. Čia kitos spalvos, 
formos. Tai – sunki trasa. Į kalnus kylama keltuvu, vandenį 

ir maistą neša žygio palydovai. Tad nusiteikite rimtam 
išbandymui, nes pabaigoje jau norisi vis kur nors prigulti, 

pailsėti, bet vaizdai atperka visą nuovargį;
• ką pamatyti: Didžioji kinų siena. Jos laiptai labai statūs, 

reikia lipti beveik keturiomis, bet čia patekus – jausmas 
stebuklingas. Jautiesi toks mažas ir laikinas. Supranti, kad ir tu, 

ir tavo seneliai, ir visi kiti – tik smėlio dulkelės. Ateiname į pasaulį 
ir išeiname, nieko nelieka, o kinų siena stovi kaip stovėjusi;

• ką paragauti: Pekine būtina paragauti Pekino antį. Po pirmo 
kąsnio likau be žado, burnoje tiesiog ištirpo. Po to dar kelias 

valandas jaučiausi tarsi valgiusi pasaką. Galiu drąsiai pasakyti, 
kad nieko skanesnio dar nebuvau ragavusi;

• skirtumai, kurie jungia: kinai – labai darbšti tauta. 
Jei ko nors paklausi, jie iškart bando surasti sprendimą. 

Lietuvoje dizaineriai specializuojasi siaurose rinkose, 
o Kinijoje visi daro viską. Jie nesako „ne“;

• ko vengti: negalima kinų kritikuoti, su jais reikia 
bendrauti švelniai, aptakiai, atsargiai rinkti žodžius, 

tarsi bendrautum su vaikais;
• ką par(si)vežti lauktuvių: kinų arbatos. Arbatos rinkimas 

Kinijoje – ypatingas ritualas. Arbatą būtina surinkti per 
dvi savaites. Vėliau jos lapeliai perauga, praranda savo 

ypatingumą. Gidė pasakojo, kaip savo vaikystę praleido 
kalno papėdės kaimelyje pas senelius. Subrendus arbatos 

lapeliams, visi kaimelio gyventojai nuo mažo iki didelio 
keliasi 3–4 val. ryte ir kopia į kalną rinkti arbatos lapelių. 

Tokia arbata – ne tik gėrimas, bet ir istorija, šeima.

ATRASKITE KINIJĄ! Daugiau informacijos www.westexpress.lt arba tel. 1312.
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Kaip fotografuoti(s) telefonu, 
KAD KELIONIŲ NUOTRAUKOS IŠEITŲ TOBULOS

Antanai, kaip dažnai ir kokiu tikslu leidžiatės svetur? Ke-
liauju darbo reikalais tiek Lietuvoje, tiek Europoje, taip pat ir 
atostogų, dėl gyvenimo būdo įvairovės, iš smalsumo. Esu fo-
tografas profesionalas, į užsienio valstybes vykstu fotogra-
fuoti šokių festivalių, vestuvių arba įvaizdinių fotosesĳ ų. Šie-
met vasaros pradžioje lankiausi Bergene (Norvegĳ oje), mėnuo 
prieš tai – Barselonoje, dar porą mėnesių prieš tai – „RockT-
hatSwing“ džiazo šokių festivalyje Miunchene. Visa tai yra 
gyvenimo dovanos... Nepaisant to, ar dirbu, ar poilsiauju, ke-
liauti – be galo įdomu!

Kokie, Jūsų manymu, – kelionių fotografi jos ypatumai? Pa-
sidalykite patirtimi. Profesionaliai fotografuoju jau 10 metų. 
Per tiek laiko nuėjau ilgą kelią profesinėje veikloje ir gyve-
nau laisvai samdomo fotografo gyvenimo būdą. Sutikau labai 
daug įdomių žmonių ir buvau vietose, kuriose neatsidurčiau 
užsiimdamas bet kokia kita veikla. Net jei tai yra komandi-
ruotės, galima atrasti tarpelį visose dienotvarkėse bei pasi-

dairyti po kraštą, kuriame esate. Visur yra dalykų, sudomi-
nančių įvairių tipažų asmenybes. Kelionių fotografi ja turėtų 
būti smalsumo išraiška, o gal net ir kūryba. Keliaudami ne 
fi ksuokite akimirkas, o kurkite jas! Tai bus kito lygio fotogra-
fi ja ir kiti pojūčiai ją patiriant.

Ar keliaujant dažnai tenka fotoaparatą iškeisti į išmanų-
jį telefoną? Priklauso nuo situacĳ os. Dažniausiai po ran-
ka turiu pasiruošęs kompaktišką sisteminį fotoaparatą. 
Šie fotoaparatai dabar itin patobulėję... Dėl mažų gabaritų 
ir objektyvo juos tikrai patogu naudoti bei nešiotis. Taip pat 
dauguma jų turi belaidį sujungimą su išmaniaisiais telefo-
nais, tad galima skelbti nuotraukas internete nenaudojant 
kompiuterio.
Tačiau keliaujant juk nutinka įvairių situacĳ ų. Jei, tarkime, 
esate tarp žmonių, fotoaparatas neretai juos trikdo. Tuomet 
praverčia telefonas. Išmaniuoju labai patogu naudotis no-
rint nufotografuoti ką nors lokalaus, kas vyksta čia ir dabar 

Šiuolaikinį pasaulį vis labiau užkariauja socialinių tinklų manija, o įspūdingos nuotraukos tampa kiekvieno 
„Instagram“ besinaudojančio asmens siekiamybe. Bene daugiausia populiarumo sulaukia atostogų įspūdžius 
atskleidžiančios fotografi jos. Tačiau ar visada stulbinantys kadrai padaromi tik profesionaliu fotoaparatu? 

Žinomas fotografas ANTANAS MINKEVIČIUS dalijasi savo patirtimi ir rekomendacijomis, kada kelionėse 
patogu fotografuoti išmaniuoju telefonu, koks tinkamiausias metas norint užfi ksuoti gamtos 

grožį ir kaip įamžinti save, jei, tarkime, keliaujate vienas.

TEKSTAS – Samanta Ilonytė
NUOTRAUKOS – Antano Minkevičiaus, www.minkevicius.photography
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Magiškas laikas fotografi jai – 
auksinės valandos anksti ryte 
ir vakare leidžiantis saulei.
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ar aplink jus. Pavyzdžiui, asmenukės, įdomybės gatvėje, su-
tikti draugai, netikėti žmonės ar gyvūnai, saulėtekis, saulė-
lydis ir pan. 

Ką paprastas žmogus turėtų žinoti apie techninius išma-
niųjų telefonų fotokamerų parametrus? Pastaruosius ke-
letą metų telefonų kamerose taikomi kompleksiniai spren-
dimai, kurie palengvina fotografavimą ir leidžia vis mažiau 
gilintis į techninius dalykus. Skirtingi jutiklių lęšiai kokybiš-
kai fi ksuoja skirtingo pločio vaizdą (plačiam vaizdui naudoja-

mas vienas, siauresniam vaizdui – kitas lęšis ir t. t.) ir kartu 
su dirbtiniu intelektu jūsų telefone rodo jau pakeistą vaizdą. 
Pasakysite, kad vaizdas atrodo natūraliai – tam dirbtinis in-
telektas įrašinėja kelias ekspozicĳ as iškart, slopina peršvies-
tas vietas, šviesina per tamsias, didina ryškumą ir daro kito-
kius dalykus...
Nors telefonų kameros ir labai ištobulėjo, jei ruošiatės tas nuo-
traukas apdirbti, naudoti jas montažams ar dar kokiems nors 
didesnio formato nei telefono ekranas dalykams – telefono fo-
tokameros galimybės bus ribotos. �

FOTOGRAFO A. MINKEVIČIAUS PATARIMAI, KAIP KELIAUJANT FOTOGRAFUOTI(S) TELEFONU:

•  nuvalykite telefono kamerą prieš ką nors 
fotografuodami. Kitaip turėsite nuotrauką 
su specialiaisiais „efektais“! 

•  įsitikinkite, kad telefonas yra įkrautas 
ir kad atmintyje yra pakankamai vietos 
nuotraukoms;

•  atsakykite sau į šiuos klausimus: ką norite 
perteikti, kokias mintis, emocijas, pojūčius 
sužadinti kurdami fotografi ją? Ką užfi ksuota 
akimirka siekiate atskleisti (vidiniai išgyveni-
mai, grožis, estetika, meilė, pilnatvė, gamtos 
tobulumas ir t. t.) ir kam tai bus skirta? 
Tai yra svarbiausi akcentai. Jei kadras yra 
apie nieką – tai ir išeis niekas;

•  nustatykite aukštos raiškos nuotraukų 
įrašymą;

•  nustatymuose aktyvuokite 3 x 3 tinklelį, 
nes pagal jį galėsite atitaikyti pagrindinius 
kompozicijos taškus;

•  apgalvokite kompoziciją. Pasidomėkite, 
kaip kadre turi būti išdėstytas judėjimas, 
susidomėjimo taškai, kas yra platus, klasikinis, 
kvadratinis kadravimas. Visi vizualiniai menai 

yra paremti kompozicija, tad, jei turėsite tin-
kamai sudėtą kompoziciją, ji atrodys įdomiai!

•  kelionėje patirkite kraštus, gamtą, žmones, 
kultūras, nematytus ir matytus dalykus. Ir 
tik tada traukite telefoną. Net ir tuomet, kai 
keliaujate fotografuoti, patirkite tai, ką norite 
parodyti sau ar kitiems. Turime akis, kurios 
mato patį tobuliausią vaizdą. Leiskite joms 
matyti ir patirti žiūrint natūraliai;

•  fotografuodami atkreipkite dėmesį į paros 
metą. Atitinkamai nuo jo keičiasi šviesa ir pati 
gamta. Magiškas laikas – auksinės valandos 
anksti ryte ir vakare leidžiantis saulei;

•  pozuokite fotografi jose tuomet, kai norite 
sukurti menišką vaizdą. Pozavimas apskritai 
priklauso nuo situacijos, fotografi jos žanro ir 
būsenos. Jei dėmesys nuotraukoje į kūną – 
rodykite jį atsipalaidavusį, bet nesuglebusį. 
Jei norite išreikšti emocijas – svarbi aplinkos, 
veido, akių išraiška. Jei dėmesį norite atkreipti 
į aplinką, gamtą ar kraštovaizdį, kuriame 
esate, tuomet reikės paprašyti, kad kas nors 
jus nufotografuotų jame;

•  būkite kūrybingi, tuomet nuotrauka 
atrodys įdomesnė. Ir nepamirškite – 
„Instagram“ pagal formatą geriau iškart 
fotografuokite vertikaliai;

•  darydamiesi asmenukes sumažinkite veidui 
pagražinti skirtą odos nulyginimą;

•  naudokitės asmenukių lazdele, jei jūsų rankos 
nėra ilgos. Tai padės įamžinti platesnį vaizdą;

•  jei norite nu(si)fotografuoti su ilgesniu užlai-
kymu ar laikmačiu, naudokite telefono stovą.

Kelionėje patirkite 
kraštus, gamtą, žmones, 

kultūras, nematytus ir 
matytus dalykus. Ir tik 
tada traukite telefoną.



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

Išilgai Europos 
MOTOCIKLU
PER 15 DIENŲ

hobis

BBe abejonės, kiekviena crazy idėja suke-
lia tam tikrų iššūkių. Mykolo atveju, vie-
na sudėtingesnių užduočių buvo į Laplan-
dĳ ą nuvežti motociklą. Tarp lengvesnių 
užduočių – maršruto planavimas, laiko 
trumpinimas, pasiruošimas skirtingai 
temperatūrai ir panašūs dalykai.
„Aš – toks žmogus, kuriam įvairios min-
tys kyla spontaniškai, tačiau, jei užsi-

kabinu, tada jau dalykus planuoju rimtai. Tikrai nesu tas, 
kuris nertų stačia galva į dilgėles. Šiuo atveju, turėjau sau 
atsakyti į klausimą, ar noriu keliauti vienas, ar ne; kaip su-
trumpinti kelionę nuo devyniolikos iki penkiolikos dienų; 
kaip į Laplandĳ ą, kur už protingą kainą niekas neveža, nu-
vežti motociklą? Kai atsakiau, mano gyvenime prasidėjo 
vienas įdomiausių nuotykių“, – su šypsena prisiminimais 
dalĳ osi M. Markauskas.

Įsivaizduokite, kad jums 28-eri, savo pasaulyje 
ieškote ko nors naujo, o tada sugalvojate, kad visai 

smagu būtų motociklu pervažiuoti nuo šiauriausio 
iki piečiausio Europos taško. Susirandate tris laisvas 

gyvenimo savaites ir leidžiatės į beprotiškiausią savo 
gyvenimo nuotykį. Sakote, neįmanoma? Klystate. 

Komunikacijos specialistas MYKOLAS MARKAUSKAS – 
to įrodymas. Praėjusį spalį sugalvojęs šią idėją, 

2019-ųjų birželį ją realizavo. 

TEKSTAS – Aurimas Budraitis
NUOTRAUKOS – iš asmeninio herojaus albumo

Nuskridęs į Ivalo miestą Suomĳ oje, kuris yra gerokai to-
liau už Kalėdų Senelio miestelį in the middle of nowhere, šio 
teksto herojus iš viešbučio atsiėmė savo motociklą ir pradė-
jo 7 115 km, dešimties šalių kelionę. Pirmoji stotelė – šiau-
riausias Europos taškas Nordkapas.
„Birželio 4-ąją Lietuvoje jau buvo vasara, o ten, 500 km už 
poliarinio rato, tik ankstyvas pavasaris. Tai buvo pirmas, 
bet tikrai ne paskutinis skirtumas šioje kelionėje“, – sakė 
M. Markauskas.
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Pagal sudarytą maršrutą jis per likusias keturiolika dienų 
iš Nordkapo turėjo nuvažiuoti iki Ispanĳ os taško El punto 
mas meridional de Europa. Šis taškas nuo Maroko nutolęs 
viso labo per 14 km.
„Kai pradėjau kelionę, iškart gavau įspūdžių dozę. Šiau-
rėje – kalnai, akmenys. Nors gamta atrodo gana skurdi, 
iš tikrųjų ten tokia egzotika. Pavyzdžiui, ant kelio pa-
sirodęs šiaurinis elnias. Arba meška (šypsosi). Pradėjau 
viską fotografuoti, bet turėjau tvardytis, nes niekur taip 
ir nebūčiau nuvažiavęs“, – kelionės akcentus dėliojo šio 
teksto herojus.

Kadangi kalbame apie skirtumus, kurie jungia, o apie 
temperatūros skirtumus jau užsiminėte, kaip pasiruošti 
kelionei, kurioje pasitinka ir šaltis, ir karštis? Situacĳ a – 
ne iš lengvųjų. Ant motociklo telpa trys dėžės, tad turėjau 

pasirūpinti drabužiais ir 3 laipsnių šilumai, ir 35 laipsnių 
karščiui. Be to, reikėjo pasiruošti ir nenumatytiems atve-
jams, jei būtų apvylusi technika. Tiesa, neapvylė (šypsosi).

Kas labiausiai nustebino kelionėje? Važiavau tuneliu 
115 m žemiau jūros lygio ir trĳ ų kilometrų aukštyje virš 
jūros lygio. Gamta, vaizdai, oras keitėsi, bet visur jau-
čiausi kaip namie. Praktiškai visur galėjau atsiskaitinė-
ti eurais, neskaičiuoti interneto duomenų, o šiauriausia-
me Europos taške pirmas sutiktas žmogus buvo lietuvis, 
Nordkapo muziejui vadovauja lietuvis. Taip kad mūsų 
netrūksta (šypsosi).

Ar buvo akimirkų, kai pagalvojote, kad darote nesąmo-
nę? Ne, nebuvo. Stengiausi nusiteikti pozityviai. Net tada, 
kai visą dieną lydavo, galvodavau, kad iš šio nuotykio pri-
valau pasiimti maksimaliai, ką galiu.

Jei jau užsiminėte apie lietų, pacituosiu vieną jūsų įrašą so-
cialiniame tinkle: „494 km 7.20 valandos ant motociklo, pusę 
laiko stipriai lĳ o, greitai važiuoti neina, autostradoje kamš-
tis, ne autostradoje irgi kamštis, žodžiu...“ Nejaugi po tokių 
patirčių nesinorėjo visko mesti? Tikrai ne. Jei taip būtų buvę 
kasdien, gal būtų kitaip, bet dabar ir lietus, ir kamščiai – sa-
votiškas ekstrymas. Hamburgo greitkelyje dvi valandas stovi 
kamštyje, lauke – 30 laipsnių, motociklas nuo karščio jau be-
veik verda, kojas laikai išskėtęs, bet... norėjau nuotykio – jį ir 
turiu ( juokiasi).  

Šiaurėje – kalnai, akmenys. Nors gamta atrodo gana skurdi, 
iš tikrųjų ten tokia egzotika. Pavyzdžiui, ant kelio pasirodęs 
šiaurinis elnias. Arba meška.

Ant motociklo telpa trys dėžės, tad turėjau pasirūpinti 
drabužiais ir 3 laipsnių šilumai, ir 35 laipsnių karščiui.



hobis

Norėčiau grįžti prie skirtumų. Kuo labiausiai žmonės ski-
riasi šiaurėje ir pietuose? Padariau išvadą, kad ne šiaurie-
čius nuo pietiečių reikia atskirti, o miestiečius nuo nemiestie-
čių. Tiek šiaurėje, tiek pietuose provincĳ os gyventojai yra kur 
kas šiltesni ir mielesni. Savo ruožtu, miestuose žmonės yra 
užsiėmę savo reikalais, atsiranda svetimumas ir panašūs da-
lykai. Apskritai, stengiausi kuo daugiau bendrauti su žmonė-
mis. Tarkime, Danĳ oje prisėdau prie pusamžio žmogaus, iš-
gėrėme alaus ir pradėjome pasakoti apie savo gyvenimą. Jis 
dirba Šiaurės jūros naft os platformoje, todėl puikiai žino, ką 
reiškia praleistas laikas be šeimos. Dėl to, kad išvykau į kelio-
nę vienas, barė ir mane. Tikrai privertė susimąstyti.

Neabejoju, kad sulaukėte daugybės klausimų, kas labiau-
siai patiko, ką parekomenduotumėte, ko nerekomenduotu-
mėte ir panašiai… Pervažiavęs visą Europą, galiu pasakyti, 
kad Ispanĳ a – geriausia šalis šiame žemyne. Ši šalis turi vis-
ką, ko gali norėti keliaudamas. Nori kalnų – yra, nori slidinė-

ti – šalia Andora, nori miškų – yra, nori paplūdimių – yra. Ly-
gumos, savanos, puikus maistas, šilti žmonės ir, svarbiausia, 
patraukli kaina. 
Savo ruožtu, Vidurio Europa nelabai verta dėmesio. Aišku, 
yra išimčių, tokių kaip Brėmeno miestas, bet realiai nuo Vi-
durio Švedĳ os iki Vidurio Prancūzĳ os – nuobodu.

Ar labai brangus toks nuotykis? Tikrai ne brangesnis nei 15 
dienų, praleistų viešbutyje.

Ar po tokio nuotykio nėra sudėtinga ieškoti kitos kelionės? 
Jau pagalvojote, ko galėtumėte imtis dar beprotiškesnio? 
Mano toks darbas, aš nuolat keliauju. Šiemet jau skridau 42 
kartus, o netrukus laukia Amerika, Ukraina, žiemą – Tene-
rifė, Naujiesiems metams – Paryžius. Kalbant apie beprotiš-
kas idėjas, norėčiau išilgai pervažiuoti Šiaurės Ameriką nuo 
Kanados iki Meksikos, kita idėja – Balkanai su savo visiškai 
skirtinga kultūra. � S
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Pervažiavęs visą Europą, galiu pasakyti, kad Ispanija – geriausia šalis šiame žemyne. Ši šalis turi viską, ko gali norėti keliaudamas.
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K E L I O N I Ų 
HOROSKOPA S

pramogos

Rinkdamiesi keliones Zodiako ženklų atstovai gali atsižvelgti į savo prigimtį, energiją 
atitinkančias šalis, poilsio būdą ir palankius laikotarpius. Taip pat verta paminėti, kad 2020-ieji 

yra Metalinės Žiurkės metai, o tai garantuoja, jog jie bus išradingi, lankstūs, energingi ir 
žadantys naujų įspūdžių. Žiurkės turi gerą uoslę, tad tai reiškia, kad visos kelionės bus sėkmingos, 

o jos pomėgis būti kompanijoje simbolizuoja, kad geriausia keliauti su artimaisiais. 

ŠAULIUI patinka egzotiškos kelionės, 
atrasti ir tyrinėti kitas kultūras, plečiant savo aki-
ratį, neapsiribojant vienu žemynu. Jis – pirmasis 
keliautojų sąraše. Jam nesvarbu, kur, svarbu, su 
kuo. Ir kuo kompanija didesnė, tuo Šauliui ge-
riau. Ir 45-erių metų šio ženklo atstovui galima 
siūlyti jaunimui skirtus viešbučius. Kur keliauti, 
apsisprendžia greitai, ypač jeigu paminėsite, kad ten bus galimybių 
pasilinksminti. Taip pat 2020-ieji pranašauja meilės atradimą svečioje 
šalyje, tad kelionės – būdas atrasti antrąją pusę!
Klasikinės Šaulio šalys: Malta, Australija, Kenija, Ispanija, Čilė.
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Budapeštas, Torontas, 
Notingamas.

OŽIARAGIUI geriausios kelio-
nės į kalnus, ten jų jėgos vieta. Dauguma Ožia-
ragių sunkiai pakelia karštį, taip pat tuščią ple-
pėjimą, jiems reikia laiko pabūti vieniems. Tad 
alpinizmas – puikus pasirinkimas.
Savo nuomonės Ožiaragis laikysis iki galo ir ne-
leis nukrypti nuo pageidaujamos kelionės kryp-

ties, nors šiais metais rekomenduojama atsižvelgti ir į kitų nuomonę, 
nes tai leis patirti naujų įspūdžių. Ožiaragiui reikia didelių žemės plotų, 
todėl salos nelabai prie širdies. Konservatyvus ir ilsėdamasis skaičiuoja 
kiekvieną centą. Patinka ilgai trunkantis poilsis ir intensyvios ekskursi-
jų programos derinimas su tįsojimu paplūdimyje.
Ožiaragio šalys: Tibetas, Kinija, Meksika, Albanija.
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Oksfordas, Briuselis, Delis.

VANDENIUI patinka keliauti į naujas 
vietas. Jis gali suorganizuoti puikią kelionę draugams, 
gali keliauti ir vienas, nes mėgsta laisvę. Be to, jam pa-
tinka nuolat susipažinti su naujais žmonėmis iš viso 
pasaulio. 2020 m. turėkite tvirtą nuomonę dėl kelionių 
ir neklausykite kitų, nes jie tik sumaišys visas kortas.
Vandeniams svarbu, ne kur gyventi ir skristi, o kuo ke-
liauti. Jis paklaus 452 klausimų apie orlaivio tipą, mai-
tinimą skrydžio metu, prisimins aviacinės bendrovės 
direktorių ir visus jo pelnytus apdovanojimus. Tačiau 
Vandenis apskritai dažnai būna išsiblaškęs, todėl keliaudami kartu su juo 
netyčia galite atsidurti visai kitur, nei planavote... Nuotykiai garantuoti!

Vandenio šalys: Norvegija, Kanada, Rusija, Švedija, Sirija, Šri Lanka.
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Helsinkis, Maskva, Sankt 
Peterburgas, Brėmenas.

ŽUVIMS puikiai tinka kelionės prie jū-
ros, vandenyno pakrantė, kruizai. Jos mėgsta ro-
mantiškas, piligrimines keliones arba stebuklingas 
pasaulio vietas. Taip pat renkasi salas ar nuošalius 
paplūdimius, laukinę gamtą. 2020-ieji garantuoja, 
kad jie bus nenuobodūs, o Žuvims atsiras galimy-
bė praplėsti akiratį, pažinti naujas vietas, kultūras. 
Ypač gerai poilsiauti prie vandenyno. 
Pirmas klausimas, kurį Žuvis užduos kelionių agen-
tūroje, – dėl atstumo iki pakrantės. Visa kita nesvarbu. Kaip ir kiek-
vienas dvilypis Zodiako ženklas, ilgai negali apsispręsti, kurią kryptį 
pasirinkti. Tiesa, užtenka ištarti „čia paplūdimys geresnis“ ir viskas išsi-
sprendžia akimirksniu.
Žuvų šalys: Nepalas, Izraelis, Egiptas, Portugalija, Skandinavijos šalys 
bei daugelis salų.
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Varšuva, Jeruzalė, Sevilija.

AVINUI 2020-ieji bus itin pergalingas 
ir sėkmingas laikas. Šie metai bus labai palan-
kūs veikliems darbams. Sėkmė šypsosis tiems 
Avinams, kurie 2019 m. nebijojo sunkaus dar-
bo ir nepasidavė tinguliui. Todėl 2020-aisiais 
kelionės bus tikras išsilaisvinimo iš rutinos bū-
das. Kelionės šio Zodiako ženklo atstovams bus 

susijusios su ekstremaliomis situacijomis – tiek atveriančiomis sėkmę, 
tiek išbandymus.
Avinams nepatinka pasyvus poilsis, geriausios kelionės susijusios su 
fizinėmis apkrovomis, sportu. Apskritai, Avinas yra gana užsispyręs, 
karštakošiškas ir ginčytis linkęs keliautojas. Jis ir kelionių agentūroje 
gali pateikti begalę argumentų, kodėl į Siciliją geriau važiuoti vasarį, o 
gegužė Alpėse – puikus laikas slidinėti. Savo tvirtą būdą Avinas mėgs-
ta „vėsinti“ šiltųjų kraštų paplūdimiuose, kur įsikrauna jį valdančios 
ugnies energijos.
Klasikinės Avino šalys: Vokietija, Airija, Didžioji Britanija, Lenkija. 
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Birmingamas, Florencija, 
Krokuva, Marselis.



pramogos

JAUČIUI atėjo metas įgyvendinti sva-
jones! 2020-ieji gali kardinaliai pakeisti požiūrį į 
gyvenimą ir keliones. Jautis apskritai yra itin sta-
bilus keliautojas, kuris viską užsisako iš anksto, o 
į kelionių agentūrą ateina nešinas dokumentais 
ir reikalinga pinigų suma. Pirmenybę jis teikia 
įprastoms ekskursijoms, tradicinėms Europos 
valstybėms, tačiau vertina komfortą: jei tik galės, 
Jautis rinksis patogų viešbutį su gera virtuve, bent jau ekonominės 
„premium“ klasės lėktuvo bilietus ir individualų pervežimą iš oro uos-
to iki viešbučio. Šis keliautojas dažniausiai vėl ir vėl sugrįžta į tą pačią 
kelionių agentūrą. Jei Jaučio ženklo atstovui kur nors kas nors patiko, 
jis to dalyko neiškeis, todėl gali metų metus vykti į tą pačią šalį, rink-
tis tą patį viešbutį. Vis dėlto 2020-ieji praneša netikėtumų ir naujovių,
tad galbūt pasikeis ir kelionių kryptis? 
Jaučio atstovams gera atostogauti, kur vešli žaluma, sodai, taip pat jiems 
patinka gurmaniškos kelionės su maisto bei gėrimų degustacijomis. 
Jaučio šalys: Šveicarija, Bulgarija, Graikija, Kuba, Serbija, Jemenas. 
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Dublinas, Palermas, Liucerna.

DVYNIAMS tinka pažinti-
nės kelionės su draugais, kur daug judesio, 
bendravimo, ekskursijų, galimybių susipa-
žinti su naujais žmonėmis. Beje, ir 2020-ieji 
pranašauja naujas pažintis, tad nedelskite 
ir užsisakykite bilietus kelionei jau dabar!

Dvyniai yra tokie keliautojai, kurių kelionių kokybė priklauso nuo nuo-
taikos. Jei jo nuotaika gera – bus mieliausias turistas pasaulyje, tačiau, 
jei nuotaika subjurusi, saugokitės Dvynio, nes jis taps itin priekabus. 
Šio Zodiako ženklo atstovai yra labiausiai nenustygstantys vietoje. Jie 
noriai keliauja į bet kurią šalį, kurioje siūlomas įvairus poilsis ir kas mi-
nutę besikeičianti veikla, todėl aktyviai dalyvauja visose įmanomose 
ekskursijose.
Ryškiausios Dvynių šalys: Belgija, JAV, Marokas, Islandija, Švedija. 
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Londonas, Tripolis, 
San Fransiskas.

VĖŽIUI patinka keliauti su artimais 
žmonėmis, šeima, aplankyti stebuklingas pa-
saulio vietas ir atsivežti daug nuotraukų prisi-
minimui. Na, o ir 2020-ieji pranašauja dvasines 
keliones su antrąja puse! Šio ženklo atstovai 
mėgsta laukinius paplūdimius ar ežero pakran-
tę, vengia triukšmingų kurortų. 
Vėžiai mėgsta patogius viešbučius, kur jo niekas netrukdytų. Taip pat 
jam svarbi galimybė kiekvieną vakarą išsiruošti į miestą, pasivaikščioti 
ir didelis įvairių ekskursijų pasirinkimas, pageidautina – prie vandens, 
nes jie puikiai leidžia laiką nardydami ar užsiimdami kitu vandens 
sportu. Kruizas ar išnuomota jachta taip pat puikiai tiks. Visa tai – bent 
dviem savaitėms, nes Vėžiams patinka ilsėtis ilgai.
Vėžio šalys: Lietuva, Olandija, Indija, Slovėnija, Madagaskaras. 
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Milanas, Tokijas, Venecija, 
Stokholmas.

LIŪTUI patinka poilsinės kelionės į šalis, kur 
daug saulės, šilumos, kurortai su gausiomis pramo-
gomis, tinka ir triukšmingas poilsis. 2020 m. gali ap-
versti viską aukštyn kojomis pačiais netikėčiausiais 
būdais, tad įspūdingos kelionės – garantuotos! 
Liūtui patinka įvairovė, todėl būdinga per vienas 

atostogas aplankyti kelias šalis. Kuo šalis neįprastesnė, tuo didesnė 
galimybė išsiskirti iš kitų keliautojų ir taip sužibėti, neva atsainiai pra-

sitarus apie tai, kur atostogauta. Ir nors Liūtai lengvai išsiskiria su pini-
gais, planuodami keliones jie elgiasi nenuspėjamai. Gali skristi verslo 
klase ir apsistoti nakvynės namuose arba rinktis karališkuosius aparta-
mentus, bet pasirinkti grupinio pervežimo transportą ir pan.
Liūto šalys: Italija, Pietų Prancūzija, Ukraina, Malaizija, Indonezija. 
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Čikaga, Madridas, 
Los Andželas, Filadelfija, Roma.

MERGELEI patinka ir tinka supla-
nuotos kelionės, kur apgalvotos visos smulkme-
nos, kad nereikėtų kelionėje dėl jų jaudintis, na, 
ir labai svarbus sveikatos draudimas. Svarbiausia, 
kad šiemet kelionės jums atvertų galimybes su-
sipažinti su naujais žmonėmis, tobulėti ir įgyti 
žinių. Ne tiek svarbu – ar tai artimos, ar tolimos 
kelionės. Gerai keliauti su draugais. 2020-aisiais nusimato galimybė 
pasinerti į dvasines keliones. 
Mergelės – pragmatiški keliautojai. Viešbučio kambarys turi būti funk-
cionalus: su rankšluosčių džiovintuvu, vyno taurėmis ir virduliu. Mer-
gelės keliones rinksis pagal pačius pragmatiškiausius kriterijus: ilgesnį 
vizos išdavimo laikotarpį, mažesnes išlaidas vakarienei ir transportui. 
Pirmenybę jos teikia tradicinio ir aiškaus gyvenimo būdo šalims, kur 
viskas – pagal tvarkaraštį. Bet kokios ypatingos nenumatytos aplinky-
bės Mergeles labai suerzina.
Mergelės šalys: Prancūzija, Japonija, Brazilija, Šveicarija, Moldavija.
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Paryžius, Bostonas, Atėnai.

SVARSTYKLĖMS patin-
ka suplanuotos pažintinės kelionės, ypač 
po vaizdingas apylinkes, lankyti muziejus, 
koncertus, susitikti su įdomiais žmonėmis. 
Puikiai tinka kelionės į SPA centrus su ma-
sažais, gausiomis sveikatingumo procedū-
romis, taip pat patiks gurmaniškos kelionės. 

Vis dėlto 2020-aisiais rekomenduojama rinktis labiau poilsines, o ne 
pažintines keliones, nes šie metai yra skirti balansui atgauti!
Svarstyklių ženklo atstovai kelionės krypties neišsirenka ilgai, o jų 
svarstyklių lėkštelės nusvyra į visiškai priešingas puses. Norėjo į Grai-
kiją prie Egėjo jūros, bet galų gale užsisakė kelionę į Latviją ir dar lap-
kričio mėnesį...
Svarstyklių šalys: Austrija, Anglija, Portugalija, Nigerija. 
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Lisabona, Kopenhaga, 
Frankfurtas.

SKORPIONAMS 2020-ieji 
garantuoja pokyčius, tad atėjo metas išbandy-
ti naują kryptį! Skorpionus traukia ekstrema-
lios kelionės, karštieji pasaulio taškai. Jie gali 
vykti ten, kur kiti dėl stichinių nelaimių ar per-
versmų keliones atšaukia – netgi įdomiau pa-
sižiūrėti iš arti, kas vyksta. Jį traukia dykumos, 
kanjonai, taip pat pamatyti nuošalias vietas su 
mistikos dvelksmu ir išnykusių civilizacijų pėdsakais.
Skorpionai būtinai užsinorės to, kas įprastoje kelionės programo-
je nenumatyta. Po ilgų dvejonių, kur keliauti, jis galiausiai pasirinks 
skurdžiausią maršrutą, po to persigalvos, po to vėl apsispręs pasirinkti 
pirmą variantą ir visa tai tęsis iki pat įlipimo į lėktuvą. 
Skorpiono šalys: Italija (Sicilijos sala), Ispanija (ypač pietinė), Artimieji 
Rytai, Norvegija, Latvija, Marokas, Grenlandija.
Miestai, kuriuos verta aplankyti 2020 m.: Liverpulis, Vašingtonas, 
Viena, Baltimorė.

*    D ar keli įdomūs faktai: dažniausiai į kelionių agentūras kreipiasi šie Zodiako ženklai: Jautis, Skorpionas, Ožiaragis, Mergelė, Vėžys ir Žuvys. Daugiausia 
pinigų poilsiui linkę išleisti Jautis, Dvyniai, Šaulys, Vėžys bei Liūtas. Na, o įdomiausias keliones susiorganizuoja Vandenis, Dvyniai, Avinas bei Liūtas.



Tailando paplūdimiai atviri visiems. Juose gausu skirtingų 
atspalvių, kurie įtiks bet kuriam skoniui. Kiekvienas paplūdimys 

išskirtinis. Jūros apsuptose nago formos salose, kaip kad ši 
Kotalo (Koh Talu) sala, rasite įvairių kerinčių gamtos kūrinių: 

drėgnųjų atogrąžų miškų, aukštų skardžių ir seklių koralinių rifų.

Čia galėsite pažinti milijonus Tailando atspalvių.
Mes nekantraudami laukiame jūsų. Ar nekantraujate jūs?

Nauji Tailando paplūdimių atspalviai

keliones@westexpress.lt
tel. 1312
www.westexpress.lt
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Pasaulis 
WE TRAVEL – išskirtinė WEST EXPRESS 
kelionių linija. 


