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>Lietuvoje kasmet vis dld6jant turistų srautams, Kretingos rajono
turizmo perspektyvos taip pat optlmlstinb - vien Kretingos turizmo
Informacijos centras per šJvasaros turizmo sezoną aptarnavo beveik
dvigubai daugiau turistų negu pernaI. Ateityje padidinti turistų
srautus rajone turėtų neseniai Jgyvendinti lr jau naujai rengiami
turizmo infrastruktOrą pagerlnslantys projektai.
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Turistų srautai
• .vrajone isaugo

KaIlYla- turistų daugiau
.Praėjęs vasaros turizmo se-

zonas Kretingai buvo sėkmingas.
Per šį sezoną, nuo birželio 15-os
iki rugpjūčio 30 dienos, Kretingos
turizmo informacijos centras ap-
tarnavo 3 tūkst. 553 turistus. Tai
beveik dvigubai daugiau negu per-
nai - praeitais metais centre su-
laukta apie 2 tūkst. turistų. Iš vi-
sų apsilankiusiųjų centre - 1 tūkst.
247 turistai iš užsienio. Daugiausia
centre lankėsi rusų, vokiečių, len-
kų, latvių, taip pat buvo atvykusių
iš Izraelio, Italijos", - teigė centro
vadybininkė Valdonė ]ocytė.

Anot vadybininkės, jau nuo ge-
gužės mėnesio buvo jaučiamas ne-
mažas turistų srautas. nYpačturistų
padaugėdavo, kai būdavo blogesnis
oras - tuomet atostogaujantieji Pa-
langoje ieškodavo laisvalaikio pra-
leidimo būdų, todėl noriai lankėsi
Žiemos sode, Kretingos muzieju-
je",- pasakojo V. ]ocytė.

Vadybininkė akcentavo, kad
jaučiama Salantų regioninio parko
įgyvendintų projektų įtaka - sve-
čiai nuolat klausinėja apie at nau-
jintus istorinius objektus, noriai
lankosi sutvarkytuose piliakalniuo-
se Kartenoje, Imbarėje, kadangi
ten pagerinta turizmo infrastruk-
tūra, yra kur pailsėti. Daug turistų
vyksta į Orvidų sodybą, lankosi [a-
poniškame sode, Baltų mitologijos
parke. Daug dėmesio sulaukia Kre-
tingos vienuolynų kompleksas, tu-
ristus domina ranciškonų veikla.

Anot vadybininkės, žiemą turis-
tų rajone gerokai sumažėja, todėl
centras ketina ieškoti būdų jiems
pritraukti- stengsis rengti įvai-
riausias išvykas po rajono kultūri-
nius, istorinius objektus ir kviesti
susipažinti su mūsų kraštu. "Esa-
me parengę naują Kretingos rajo-
no turizmo žernėlapį, taip pat sten-
giamės bendrauti su kitais turizmo
centrais, pasisemti idėjų iš jų. Ben-
draujame su Klaipėdos regiono tu-

rizmo centrais, neseniai dalyvavo-
me tarptautinėje verslo pasieki-
mų parodoje kartu su kitais Vaka-
rų Lietuvos turizmo centrais. Šią
savaitę vyksime į Lenkiją, kur Lie-
tuvos ambasadoje Varšuvoje vyks
pajūrio turizmo informacijos cen-
trų pristatymas",- pasakojo vady-
bininkė.

Salantų regioniniame parke
lšpopullar!jo vandens turlzmas

Salantų regioniniame parke
baigiami įgyvendinti Salantų dva-
ro parko rekonstrukcijos darbai,
neseniai užbaigtas Imbarės pilia-
kalnio pritaikymo turizmui pro-
jektas. Anot parko specialisto An-
driaus Kazlausko, rengiami nau-
ji projektai, pagerinsiantys turiz-
mo sąlygas rajone: planuojama
nutiesti takus nuo Salantų dva-
ro parko, sujungiant juos su Gai-
džio koplyčia, Imbarės plliakal-

niu, iki Kalnalio apžvalgos bokš-
to. Taip pat ketinama dar labiau
pagerinti turizmo sąlygas Minijos
upės slėnyje. Nuo Dauginčių ato-
dangos bus įrengti gamtos takai,
informaciniai ženklai. "Projektas
skirtas išsaugoti .Natura 2000" te-
ritorijose esančias saugomas rū-
šis ir gamtines buveines, supažin-
dinti parko lankytojus su jų ver-
te. Taip pat Minijos upės slėny-
je nuo Mardosų k. (Plungės r.) iki
Kartenos bus įrengta infrastruk-
tūra Minijos upės slėnyje, kuri pa-
dės vandens turistams susiorien-
tuoti, nurodys lankytinas vietas ir
objektus, vietovės pavadinimus,
atstumus iki miestų ar kaimų, lan-
kytinų objektų". projektą pr ista-
tė A. Kazlauskas. Specialistas pa-
stebėjo, kad kiekvienais metais vis
labiau populiarėja vandens turiz-
mas Minijos upėje. Tam, anot jo,
įtakos turi padidėjęs įmonių, tei-
kiančių vandens turizmo paslau-
gas, skaičius.

"Vasarą vieni dažniausiai lan-
komų objektų - vyskupo Motie-
jaus Valančiaus muziejus, ~aidžio
koplyčia, Vyšnių kalnas. Siernet
daug turistų pritraukė atnaujintas
Kartenos piliakalnis. Neabejotinai
ateityje turistus domins ir Salan-
tų regioninio parko įgyvendinti
projektai - rekonstruotas Salan-
tų dvaro parkas, Imbarės piliakal-
nis". kalbėjo A. Kazlauskas.

csbc-Kretingos muziejuje - iš-
augęs lankytojų skaičius

ctksc-Nemažai užsienio turis-
tų į muziejų atvyksta iš Klaipė-
doje prisišvartavusių kruizinių
laivų - daugiausia sulaukta bri-
tų, amerikiečių, vokiečių. Muzie-
jus bendrauja su kelionių agentū-
romis, kurios inicijuoja kruizinių
laivų turistus apsilankyti Kretin-
gos muziejuje.

Anot Kretingos muziejaus
Edukacijos skyriaus vedėjos Iur-
gitos Paulaus . ės, turistų ap- i

klausa paro ė, kad jiems labiau- .
siai patinka Žiemos sodas, Kre- j

tingos dvaro istorija. Turistai pa- i

geidautų trumpų aprašų prie Žie-
mos sodo augalų.

Užsienio turistus žavi senajame
malūno pastate įsikūręs etnogra-
finis muziejus - jie stebisi Užga-
vėnių kaukėmis, lino keliu, jiems
patinka muziejaus eksponatų pa-
trauklus išdėstymas.

Kretingos muziejuje per šį va-
saros sezoną apsilankė 21 tūkst.
600 lankytojų. Iš jų - 2 tūkst. 300
užsieniečių. Palyginus su praėju-
siais metais, lankytojų muziejuje
padidėjo 2 tūkstančiais.

"Šiemet sumažėjo turistų iš La-
tvijos, taip pat keletą metų iš eilės
nebesulaukiame gausesnio turis-
tų būrio iš Kaliningrado srities'i-
apie surnažėjusį latvių bei kalinin-
gradiečių turistų srautą užsiminė
muziejaus gidė Roma Luotienė.


