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Turistų sulaukta daugiau
Rasa GEDVILAITĖ

Kretingoje šią. vasarą. ne tik apsilankė daugiau turistų - jų daugiau nei ankstesniais metais už-
suko ir i Kretingos turizmo informacijos centrq. Aktyviausias vasaros mėnuo buvo rugpjūtis, nors
įprastai aktyviausiai turistai lankydavosi liepq.

Kaip papasakojo Kretingos turizmo
informacijos centro vadybininkės Val-
donė Iocytė ir Rita Beržanskienė, šią
vasarą turistai labiau domėjosi rajonu,
ne vien miestu, kaip būdavo anksčiau.
Kai kurie turistai, jau lankęsi Kretingo-
je, siekė pamatyti, kaip per tą laikotarpį
miestas pasikeitė, atsinaujino.

"Turistai užsuka pas mus ne tik lei-
dinukų, bet ir suvenyrų. Itin populia-
rūs buvo maršrutai po rajoną, taip pat
Kretingos rajono žemėlapiai. Turizmo
asociacija mums suteikė galimybę pla-
tinti leidinukus su šalies penkių regionų
tautiniais kostiumais. Kadangi 201S-ieji
metai paskelbti etnografinių regionų
metais, turistams jau dabar itin aktualūs
tokie leidiniai", - pasakojo V. Iocytė,

Turizmo vadybininkės pasidžiau-
gė, kad šiemetinis rugpjūtis viršijo bet
kokius lūkesčius - palyginti su ankstes-
niais metais, sulaukta itin daug turistų.
"Šie apsilankyrnai labai priklauso nuo
orų. Kadangi liepa buvo itin karšta,
žmonės rinkosi kitokias pramogas, 0

rugpjūtį, atvėsus orams, jau galėjo leis-
tis į žygius", - sakė pašnekovės.

R. Beržanskienė atskleidė, jog dau-
giausiai turistų šiemet sulaukta iš Ru-
sijos ir Baltarusijos, taip pat buvo ir
vokiečių, ukrainiečių, mūsų šalies kai-
mynų latvių, taip pat apsilankė ir ke-
letas estų. Būta turistų ir iš tolimesnių
šalių - Izraelio, Australijos, Amerikos.
"Iš Amerikos atvykusieji dažnai ieško
savo giminės šaknų, 0 iš Izraelio žmo-
nės pageidauja aplankyti žydų kapus",
- pastebėjimais pasidalino turizmo va-
dybininkės.

Birželį Kretingos turizmo informa-
cijos centre apsilankė 72S turistai, liepą
- šiek tiek daugiau nei 1300, 0 rugpjūtį
- 1600. Pastebėta, jog daugiau turistų
nei pernai sulaukta jau ir .ne vasaros
metu.

.Džiaugiamės, jog mums vasarą
padėjo dvi savanorės, kurios atvyko
pagelbėti pagal vykdomą savanorystės
projektą. Nuo rugsėjo taip pat kviečia-
me prisijungti savanorius, jaunus žmo-

nes iki 29 metų", - pakvietė V. Iocytė.
Prasidėjus rugsėjui, Kretingos tu-

rizmo informacijos centras nebedirbs
kaip vasarą po septynias dienas per
savaitę, dabar turistai bus priimami tik
darbo dienomis.

Turizmo vadybininkės ruosiasr
naujam sezonui, ne ką mažiau akty-
viam. Rugsėjį bus organizuojamos trys
ekskursijos po miestą - rugsėjo 19 ir
26 dienomis, 0 rugsėjo 23 dieną vady-
bininkės pakvies į ekskursiją, kurios
metu bus sekama žydų pėdsakais. Šios
ekskursijos metu pagelbės istorikas Ju-
lius Kanarskas.

Kretingos turizmo informacijos
centro darbuotojos džiaugiasi, jog tu-
ristams ir visiems besidomintiems
Kretinga gali pristatyti atsinaujinusią
internetinę svetainę. Rudenį turėtų
startuoti bendra Klaipėdos regiono
svetainė. Manoma, jog tai bus itin nau-
dinga keliaujantiems, nes paprastai tu-
ristai siekia aplankyti ne vieną miestą,
o visus aplink esančius.


