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su 190 pasaulio šalių abonentais, nemokamai 
atsiliepti daugiau nei 120 šalių ir naudotis kur 
kas pigesne GPRS (bendro paketinio radijo 
ryšio) paslauga. Pavyzdžiui, Rusijoje ir Europos 
Sąjungoje atsisiųsti megabaitą duomenų 
kainuos apie 2 Lt.

Naudotis kortele paprasta, tereikia įdėti ją į 
mobilųjį telefoną ir galite skambinti, o sąskaitą 
galėsite papildyti ir internetu.

Giedrius JANKAUSKAS

Jeigu daug keliaujate, žinote, kaip 
nesmagu po kelionės gauti milžinišką 
sąskaitą ir kas kartą sukti galvą, kaip surasti 
tinkamiausią mobiliojo ryšio variantą.

Paneigtas mitas

Kortele „TravelSIM“ naudotis paprasta ir pigu

Vieni keliaudami kiekvienoje užsienio šalyje 
perka skirtingas SIM korteles – bet tai nepatogu 
ir kiekvieną kartą reikia kitos. Kiti ieško interneto 
kavinių ir skambina „Skype“, tačiau dėl to tenka 
blaškytis svetimame mieste ir ieškoti interneto. 
Treti renkasi taksofonus, tačiau jų tarifai pigesni 
tik skambinant į fiksuoto ryšio telefonus... 
Žinoma, lieka mobilieji, bet šiuo ryšiu brangu ne 
tik skambinti, bet ir atsiliepti. Vienintelė išeitis 
– kortelė „TravelSIM“. Tai pigaus tarptautinio ir 
tarptinklinio mobiliojo ryšio SIM kortelė, skirta 
naudotis užsienio šalyse.

Kodėl verta rinktis „TravelSIM“

Nors mobiliojo ryšio operatoriai keliaujantiems 
siūlo specialias tarptinklinio ryšio (roaming) 
kainas, jos vis viena nedžiugina. Todėl per 
kiekvieną kelionę patiriate papildomo streso: 
ką daryti – skambinti ar ne? „TravelSIM“ kūrėjai 
siūlo išeitį – naudokitės šia unikalia kortele ir 
džiaukitės kelione, už tarptautinį ir tarptinklinį ryšį 
mokėdami net iki 90 proc. mažiau. 

„TravelSIM“ vartotojai gali nevaržomi bendrauti 

Ir užsienyje galima 
kalbėti pigiau

Elektroninėje parduotuvėje www.travelsim.lt. ƨ

Bendrovės „CSC Telecom“ būstinėje (Vilniuje,  ƨ
Geležinio Vilko g. 18 A, 8 aukšte).

Vilniaus kelionių agentūrose: „Aviaekspresas“,  ƨ
„Akademinės kelionės“, „Alfaturas“, „Atrask 
pasaulį“, „Araks“, „F-travel“, „Neoturas“, „Travel 
Land“, „Vilnius Travel Service“, „Santika“, „Želesa“, 
„Aljus ir Ko“ ir kitose.

Grynųjų pinigų priėmimo terminaluose „FoxBox“. ƨ

Kur įsigyti „TravelSIM“ 
pakuotę ir jos papildymą

Nuomonė
Andrzejus SCHULZAS, 
bendrovės „Lotos Baltija“ direktorius
„Apie „TravelSIM“ sužinojau iš interneto. Daug keliauju, 
tad buvo aktualu geras ir nebrangus ryšys. Suintrigavo 
tai, kad naudojantis tarptinkliniu ryšiu atsiliepti galima 
nemokamai. Kortele „TravelSIM“ įmonės reikalais 
naudojuosi jau trejus metus. Labiausiai džiugina 
kokybiškas ir daug pigesnis ryšys. Tai svarbu naudojant 
vidinius įmonės resursus. Šią kortelę rekomenduoju 
tiek įmonių atstovams, tiek privatiems asmenims, nes 
ji padeda taupyti. Net turistinėse kelionėse galima 
sutaupyti daug pokalbiams numatytų lėšų.“

Vylius BLAUZDAVIČIUS,  
keliautojas
„TravelSIM“ prieš keletą metų rekomendavo draugas. 
Iš pradžių į šią kortelę, kaip ir į visas naujoves, žiūrėjau 
labai atsargiai. Vėliau įsigijau, nes ši paslauga iš tikrųjų 
nebrangi ir tikrai kokybiška. O juk pigūs dalykai kokybe 
dažniausiai nepasižymi. „TravelSIM“ esu patenkintas, 
nes galiu visur ir visada susisiekti su reikiamais 
asmenimis ir nekyla jokių ryšio problemų. „TravelSIM“ 
rekomenduoju dažnai keliaujantiems. Naudotis 
šia kortele gerokai pigiau nei kitų mobiliojo ryšio 
operatorių paslaugomis.“
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Tieskime tiltus. Toks leitmotyvas šio numerio publikacijų, kuriose 
kalbiname svetur gyvenančius tautiečius. Ar masinė lietuvių emigracija 
tokia baisi neganda? Nepolitikuosime, tik priminsime, kad kiekviena 
lazda turi du galus. Mes stveriamės antrojo ir teigiame, kad geresnių gidų 
už pasaulyje pabirusius brolius ir seseris nerasime. Reikia tik noro dalintis. 
Tuomet ištirps ir atstumai...

„Small Planet“ įgula
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Stilius, elegancija, 
meistriškumas ir kokybė...
Tokią žodžio prabanga 
interpretaciją siūlo itališko 
prekės ženklo „Stefanel“ 
drabužių kūrėjai. Ši filosofija 
užgimė 1959-aisiais mažame 
Ponte di Piavės miestelyje 
į šiaurę nuo Venecijos. O 
šiandien ją skleidžia daugiau 
kaip 700 parduotuvių 
visame pasaulyje. „Stefanel“ 
pavadinimas kviečia pajusti 
Italijos polėkį, kad ir kur 
būtumėte – Prancūzijoje, 
Anglijoje, Japonijoje ar JAV.

Mada

„Stefanel“ 
prabangos 
jausmas

Nors ekspertai nuogąstauja, kad mada paprastėja, 
o jos gerbėjai praranda skonį, „Stefanel“ šiai 
tendencijai nepasiduoda. Kompanija puoselėja tas 
pačias vertybes, kaip ir prieš 50 metų. „Stefanel“ 
etiketė įkūnija italų kūrybiškumą, meistrystę, kokybę 
ir ištikimybę trikotažo gaminiams...

„Stefanel“ kuria moteriai, kuri nesivaiko žėrinčios 
prabangos. Stilingai ir rafinuotai, visuomet žinančiai, 
ko nori, ir apdovanotai puikiu mados jausmu. 
Asmenybei, mokančiai atrasti geriausią prabangos, 
kokybės ir kainos santykį. Gal dėl to tarp „Stefanel“ 
gerbėjų – daugybė pasaulio garsenybių, tokių kaip 
aktorės Demi Mur (Demi Moore), Nikolė Kidman 
(Nicole Kidman), Katerina Zeta Džouns (Catherine 
Zeta-Jones), dainininkė Beyonce ir kitos žvaigždės. 

Net ir vilkėdama paprastą pilką „Stefanel“ 
megztuką kiekviena moteris iš minios išsiskirs 
elegantiška kasdiene prabanga, kurią kompanijos 
dizaineriai puoselėja ypač kruopščiai. Jų braižas 
atpažįstamas kiekvienoje naujoje kolekcijoje. Joje 
visuomet bus jaukių, stilingų, originalių siluetų itin 
aukštos kokybės mezginių iš nepaprastai švelnių 
natūralių pluoštų. „Stefanel“ stiliaus kūrėjai mėgsta 
išsiskirti rafinuotomis puošybos detalėmis, derinti 
skirtingų tekstūrų audinius ir vienoje kolekcijoje 
sujungti įvairių epochų mados interpretacijas. Jie 
pasiduoda kūrybiniam polėkiui, bet niekuomet 
nepamiršta universalumo. Todėl drabužyje išryškėja 
harmoninga visuma.

Pastaraisiais metais „Stefanel” kompanijos 
dizaineriai ypatingą dėmesį skiria mezginiams iš 
100 procentų kašmyro.  Kiekvieną pavasario-vasaros 
bei rudens-žiemos sezoną „Stefanel” kolekcijas 
papuošia ypatingo dizaino ir aukštos kokybės 
kašmyro megztiniai, suknelės, šalikai ir net kelnės. 
Ploni, tačiau itin šilti ir švelnūs mezginiai apgaubia 
kiekvieną juos dėvinčią moterį malonia šiluma bei 
subtilia prabanga.

„Stefanel“ kolekcijos žavi stilių įvairove. Tad 
kiekviena pirkėja gali rinktis tokį stilių, kokio norisi 
konkrečiu momentu, kurio reikia. Čia ir rami 
klasika, ir jaunatviškas sportinis stilius, nostalgiją 
keliantys žavingi nėriniai ir drabužiai, kuriuos 
galima vilkėti ne vieną sezoną. Apsirengti pagal 
nuotaiką – argi tai ne prabanga?

Norint ja pasimėgauti po pasaulį blaškytis 
nereikia. Itališką nuotaiką pajusite „Stefanel“ oazėje 
PC „Europa“ Vilniuje. Prisijunkite prie „Stefanel 
Vilnius“ socialiniame tinklalapyje „Facebook“.

Daugiau informacijos ir drabužių kolekcijų 
nuotraukų rasite interneto tinklalapyje  
www.stefanel.com.

Parengė Kamilė NAVICKAITĖ
9www.smallplanetmag.ltMada8 Small Planet

„Stefanel“ archyvo nuotr.



Simono Švitros nuotr.

Rugilė VASIULYTĖ

Žiemą prieš skrydį lėktuvui dažnai būtinas tūkstančius litų kainuojantis „dušas“. O orlaivį į 
padanges išlydi rampos agentai ir kitų minutės tikslumu plušančių specialistų komanda. 
Kalbindami užsakomųjų skrydžių bendrovės „Small Planet Airlines“ Antžeminio aptarnavimo 
ir skrydžio paslaugų departamento vadovą Gytį GUMULIAUSKĄ mėginome išsiaiškinti, kas ir 
kaip vyksta ant žemės, kad lėktuvai pakiltų ir saugiai pasiektų kelionės tikslą.

Oro uoste

120 minučių iki skrydžio

Oro uosto perone prie lėktuvų atliekami darbai 
aviacijoje apibrėžiami terminu „antžeminis 
lėktuvų aptarnavimas“. Keleivius, grįžtančius 
iš svetimų kraštų, pasitinka išsiilgę artimieji, o 
besileidžiančius lėktuvus kiekviename oro uoste 
sutinka sava antžeminio aptarnavimo bendrovė. 
Jų darbuotojai atlieka daugybę darbų: nuveža 
keleivius ir bagažą į oro uosto terminalą, kitus 
keleivius registruoja naujam skrydžiui, pripila į 
lėktuvą kuro, išvalo jo saloną, pristato į lėktuvą 
maistą, išpila orlaivio nuotekas ir pripildo talpas 
šviežio vandens, išrūšiuoja bagažą... 

Iš Vilniaus populiariomis atostogų kryptimis 
skraidinančiai bendrovei „Small Planet Airlines“ 
antžeminio aptarnavimo paslaugas teikia tai pačiai 
įmonių grupei priklausanti įmonė „Baltic Ground 
Services“. Be jos, Tarptautiniame Vilniaus oro uoste 
tokias paslaugas siūlo dar dvi įmonės. 

Greitis ir tikslumas

Antžeminio aptarnavimo įmonių darbuotojams 
suktis reikia mikliai it voverėms. Juk aviacijos versle 
laikas – pinigai. Kuo operatyviau bus atlikti darbai, 

Bendrovės lėktuvams antžeminio aptarnavimo 
paslaugas teikia įmonė „Baltic Ground Services“

11www.smallplanetmag.ltOro uoste
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tuo greičiau į oro uostą keleivius atskraidinęs 
lėktuvas galės vėl kilti. Todėl stengiamasi vienu 
metu atlikti net keletą procedūrų. Tam reikia ir ne 
vienos poros darbo rankų. Štai Vilniaus oro uoste 
vieną lėktuvą aptarnauja apie 20 žmonių.

G. Gumuliauskas aiškina, kad laikas, per kurį turi 
spėti susisukti antžeminio parengimo paslaugų 
teikėjai, priklauso nuo to, kokie bus skrydžiai – 
reguliarieji ar užsakomieji, kokio modelio orlaivis 
skris. „Pavyzdžiui, mūsų lėktuvai, nuskraidinę 
poilsiautojus į užsienio oro uostą, maždaug po 
valandos turi vėl kilti ir grįžti į Vilnių. Tad per tokį 
laiką reikia išlaipinti keleivius ir pasirengti naujam 
skrydžiui“, – aiškina pašnekovas.

Kiekviena oro linijų bendrovė yra suskaičiavusi 
mažiausią savo orlaivių aptarnavimo laiką. 
Rekomendacijų pateikia ir orlaivių gamintojai 
– jie nurodo trumpiausią laiką, per kurį 
įmanoma lėktuvą paruošti skrydžiui. „Pavyzdžiui, 
gamintojai nurodo, kad „Boeing 737–300“, kuriuo 
skraidiname savo keleivius, galima aptarnauti per 
30 minučių. Tikrinome – tai įmanoma. Tačiau 
dėl mūsų skrydžių specifikos šio modelio orlaiviui 
aptarnauti reikia 40 minučių, kitam mūsų lėktuvui 
– „Airbus 320“ – 50 minučių“, – pasakoja G. 
Gumuliauskas.

Reguliariųjų skrydžių bendrovėms svarbu kuo 
trumpesnis orlaivio aptarnavimo laikas, mat jų 
lėktuvams reikia kilti ir leistis po keletą kartų per 

dieną. „Užsakomiesiems skrydžiams rengiamasi 
ilgiau. Jų keleiviai – atostogauti vykstantys 
asmenys, dažniausiai šeimos, jie pasiima daugiau 
ir didesnių lagaminų su daiktais, kurių gali prireikti 
atostogaujant. Tad registruoti ir pakrauti bagažą 
užtrunka. Taip pat keleiviai lėčiau susodinami 
į lėktuvą, juk šeimoms reikia daugiau laiko 
susidėti daiktus į daiktadėžes ir patogiai įsitaisyti 
krėsluose“, – pasakoja „Small Planet Airlines“ 
atstovas.

Būtinas atributas – šypsena

Bendrovės orlaivių antžeminio aptarnavimo darbų 
karuselė ima suktis likus porai valandų iki skrydžio. 
Pirmiausiai prasideda keleivių registravimas ir prie 
oro uosto registracijos stalo nutįsta laukiančiųjų 
eilutė.

Pasak G. Gumuliausko, registracija, kaip ir kitos 
paslaugos, iki smulkmenų aptariama sutartyje 
su antžeminio orlaivių aptarnavimo įmone. 
Jos personalas privalo griežtai laikytis sutartyje 
numatytų standartų. „Sutartyje numatoma, 
kiek turi būti registracijos stalų, nurodoma, kad 
registruojančio personalo apranga turi būti 
tvarkinga. Vienas iš svarbesnių reikalavimų 
– šypsena ir mandagus bei draugiškas 
bendravimas. Taip pat sutartyje nurodoma, per 
kiek laiko turi būti įregistruotas vienas keleivis. 

Pasak „Small Planet Airlines“ Antžeminio 
aptarnavimo ir skrydžio paslaugų departamento 
vadovo Gyčio Gumuliausko, pačiu blogiausiu oru 
aviacijoje laikoma lijundra

Simono Švitros nuotr.
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Mūsų bendrovė tam skiria pusantros minutės“, – 
pasakoja G. Gumuliauskas. 

Drauge su keleiviais registruojamas bagažas. 
Tada lagaminai patenka į bagažo surinkimo 
zoną. Ten lagaminai surūšiuojami pagal 
nuorodas ant jų etikečių ir sudedami į atskirus 
vežimėlius, kuriais vėliau išgabenami prie lėktuvo.

Orlaivių dirigentai

Lėktuve ir greta jo antžeminio parengimo darbai 
užverda likus maždaug valandai iki skrydžio. Tuo 
metu į orlaivį įlipa įgula, o prie lėktuvo pasirodo 
vadinamieji rampos agentai – vienas ar du 
antžeminio aptarnavimo įmonės darbuotojai, 
diriguojantys visiems lėktuve ir greta jo 
vyksiantiems darbams.

Jie koordinuoja kuro pylimą, prižiūri lėktuvą 
valančius tvarkytojus, bagažo krovikams nurodo, 
kokį svorį į kurią lėktuvo bagažinę krauti, suderinę 
su įgula, duoda komandą pradėti laipinti 
keleivius. Pagal rampos agentų komandą į orlaivį 
pripilama geriamo bei tualetams skirto vandens.

Vykstant šiems darbams į lėktuvą užlipa 
techninės priežiūros bendrovės atstovai. Jie 
dar kartą apžiūri, ar veikia visi orlaivio prietaisai, 
pabendrauja su įgula, kad įsitikintų, jog viskas 
gerai. Likus 15–30 minučių iki skrydžio į lėktuvą 
atvežamas ir pakraunamas keleivių bagažas.

Apie „skraidančius“ lagaminus

Bagažo pakrovimas ir iškrovimas – tai paslauga, 
dėl kurios oro linijų bendrovės sulaukia bene 
daugiausiai keleivių nepasitenkinimo: skundžiamasi 
dėl apgadintų ar praplyšusių lagaminų, nulaužtų 
rankenų.

Nors bagažą krauna atžemino aptarnavimo 
įmonės darbuotojai, skundai suplaukia 
skraidinančiai bendrovei. 

„Ne vienas oro linijų keleivis prisiekia regėjęs, 
kaip krovikai mėto lagaminus it kamuolius. Tačiau 
tai mitas, – sako G. Gumuliauskas. – O jei taip 
nutinka, oro linijų bendrovės nedelsdamos aiškinasi 
su antžeminio aptarnavimo įmonėms ir krovikai 
sulaukia griežtų sankcijų.“

 „Kaskart kruopščiai nagrinėjame keleivių 
skundus dėl sugadinto bagažo ir ieškome būdų, 
kaip to išvengti. Oro uoste įrengtos stebėjimo 

„Small Planet Airlines“ skrydžiams iš  ƨ
Lietuvos ir atgal per 2011 metus sunaudota 
11 320 tonų kuro.

Per 2010–2011 metų žiemos sezoną  ƨ
bendrovės lėktuvų antiledodarai sunaudota 
30 000 litrų specialaus skysčio.

Rekordinė vieno bendrovės lėktuvo  ƨ
antiledodarai paklota suma – 75 000 litų. 

Įspūdingi skaičiai 

Žiemą lėktuvams dažnai prireikia šimtus litų 
kainuojančio ledą tirpdančio „dušo“

Andžej Kolovšic  nuotr.
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kameros. Reikalui esant, atsukame vaizdą ir 
aiškinamės, kodėl taip įvyko – juk nuostolius dėl 
sugadinto bagažo tenka padengti skraidintojams, 
– aiškina pašnekovas. – Visgi kraunant kiekvieną 
lagaminą apglostyti it moterį prieš miegą neišeina. 
Jei bagažą krausi lėtai ir itin atsargiai, prireiks kelių 
valandų. Tačiau lėktuvas turi išskristi laiku, todėl 
suktis reikia greitai. Tad kartais pakraunama ir 
šiurkščiau“, – pripažįsta pašnekovas.

Anot jo, „Small Planet Airlines“ skrydžiuose 
bagažo apgadinama nedaug. „Vis dėlto visiškai 
išvengti tokių dalykų nepavyksta nė vienai pasaulio 
oro linijų bendrovei. Ir tai nebūtinai kroviko kaltė. 
Kartais lagaminai apgadinami, kai lėktuvas 
leisdamasis stipriau trinkteli į žemę – lagaminai 
atsitrenkia vienas į kitą arba į lėktuvo bagažinės 
sieną“, – aiškina specialistas.

Kad lėktuvas pakiltų

Dar viena antžeminio aptarnavimo paslauga, būtina 
skrydžio saugumui užtikrinti – orlaivio centruotė. 

„Ji itin svarbi. Kad lėktuvas galėtų sėkmingai 
pakilti ir nusileisti, jis turi būti teisingai pakrautas. 
Tam reikalinga orlaivio centruotė. Ji atliekama likus 
maždaug valandai iki skrydžio, kai jau žinoma, kiek 
reikės kuro, kiek apytikriai skris keleivių ir kiek jie 
gabenasi bagažo“, – pasakoja G. Gumuliauskas. 

Atlikę skaičiavimus, centruotės specialistai 

nurodo, kiek ir kurioje lėktuvo sekcijoje turėtų sėdėti 
keleivių. Parengiamos instrukcijos, pagal kurias 
rampos agentai nurodo krovikams, kiek bagažo 
krauti į priekinę, kiek į galinę bagažinę.

„Kroviniai daro įtakos lėktuvo aerodinaminėms 
savybėms. Jei kurioje nors lėktuvo dalyje svoris 
bus per didelis, lėktuvui bus sunku pakilti. Jei 
lėktuvo salonas nepilnas, o visi keleiviai susodinti 
priekyje, bagažas kraunamas į galą. Kartais keleiviai 
susodinami priekyje ir gale, o viduryje paliekama 
vietos kitame oro uoste įlipsiantiems žmonėms“, – 
centruotės principus aiškina G. Gumuliauskas

Pavojingiausia lijundra

Kai visi aukščiau išvardyti darbai atlikti, rampos 
agentai duoda komandą pradėti laipinti keleivius. 
Jei skrendama žiemą, sulipus keleiviams, 
ateina laikas dar vienai labai svarbiai antžeminio 
aptarnavimo procedūrai.

„Nesuprantu, vėluojame pakilti jau dvidešimt 
minučių, o jie dar sugalvojo lėktuvą nuplauti“, – 
kadaise lėktuve nugirstą pokalbį šypsodamasis 
prisimena G. Gumuliauskas. Pasak jo, tai, ką 
keleiviai dažnai palaiko lėktuvo plovimu, yra orlaivio 
apsauga nuo apledėjimo, vadinamoji antiledodara, 
žiemą atliekama prieš daugumą skrydžių. Tai 
priklauso nuo oro sąlygų.

„Lėktuvas ne plaunamas, o apipilamas specialiu 

Mitas, kad krovikai mėto 
lagaminus kaip kamuolius

Simono Švitros nuotr.

Oro uoste
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„Small Planet Airlines“ skrydžių maršrutai nuo kovo 1 iki rugpjūčio 31 dienos
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skysčiu tam, kad nuo svarbių jo dalių – sparnų, 
priešsparnių – būtų pašalintas ledas, sniegas, 
apšalas“, – aiškina pašnekovas.

Pasak jo, antiledodara šaltuoju metų laiku 
gyvybiškai svarbi. Mat ant lėktuvo paviršiaus 
susidariusios sniego ir ledo apnašos smarkiai 
pablogina orlaivio aerodinamines savybes. Jei 
apnašų nenuvalysi, nesusidarys reikalingi oro 
srautai ir lėktuvui gali nepavykti pakilti – jis nuslys 
nuo pakilimo tako. O gali nutikti ir dar blogiau – 
skrydis gali baigtis katastrofa. 

 „Antiledodara atliekama prieš pat kylant, 
keleiviams susėdus į lėktuvą ir uždarius orlaivio 
duris“, – pasakoja G. Gumuliauskas.

Apsauga už skrydžio kainą

Kokio sudėtingumo antiledodaros reikės ir kiek ji 
kainuos, priklauso nuo oro. 
Jei lėktuvas tik padengtas puriu sniegeliu, nuo 
sparnų jis nubraukiamas šepečiais, ir galima riedėti 
pakilimo tako link. Tačiau jei lėktuvas padengtas 
ledu ir šerkšnu, tenka jį apipilti specialiais skysčiais.

Pagrindinė šių skysčių sudedamoji dalis – 
glikolis – saldi, lipni ir gliti medžiaga. Yra skirtingų 
antiledodaros skysčių, kuris iš jų bus pasirinktas, 

priklauso nuo oro sąlygų, temperatūros.
 Antiledodara – brangus dalykas, mat skysčiai 

kainuoja nemažus pinigus. Vieno litro kaina – nuo 
10 Lt. Priklausomai nuo oro ir lėktuvo modelio, 
vieno orlaivio antiledodarai gali būti sunaudota 
nuo 150 iki 5000 litrų skysčio. Paprastai vieno 
lėktuvo antiledodara kainuoja apie 5000–7000 Lt, 
tačiau jei oras atšiaurus, gali prireikti skysčių ir už 
keliasdešimt tūkstančių litų.

Pašnekovas pasakoja, kad skystis, kuriuo 
padengiamas lėktuvas, neleidžia susidaryti 
apnašoms tik tam tikrą laiką. Per jį orlaivis turi spėti 
išvažiuoti ant pakilimo tako ir pakilti.

Jei nespėja ir ant lėktuvo vėl susidaro ledo 
apnašos, antiledodaros procedūrą tenka kartoti, o 
oro linijų bendrovė patiria labai didelių išlaidų. 

„Small Planet Airlines“ atstovas pasakoja, kad 
aviacijoje pačiu bjauriausiu oru laikoma lijundra. 
Tokiomis sąlygomis automobiliai net ir stovėdami 
čiuožia nuokalne žemyn, o ant lėktuvo tenka supilti 
labai daug specialaus skysčio, nes orlaivio paviršius 
ledėja labai greitai, o skystis turi būti pilamas ant 
švaraus orlaivio paviršiaus. Tokiu oru antiledodara 
gali kainuoti beveik tiek pat, kiek pats skrydis.

Skverbiasi inovacijos

Technologijos tobulėja, tad tikėtina, kad ateityje 
antiledodara taps lengvesnė ir pigesnė. Kai 
kuriuose pasaulio oro uostuose antiledodarai jau 
naudojami infraraudonieji spinduliai. „Skysčių pilti 
nebereikia, lėktuvas įvažiuoja į specialų angarą, kur 
nuledinamas spinduliais“, – dėsto G. Gumuliauskas.

Dėl modernių technologijų keičiasi ir keleivių 
registracija, ji tampa greitesnė ir patogesnė. 
Vis plačiau pasitelkiama internetinė keleivių 
registracija. „Tokią siūlo ir mūsų bendrovė – 
internetinė registracija kitos dienos skrydžiams 
pradedama nuo 16 valandos. Registruodamiesi 
internetu keleiviai sutaupo laiko. Oro uoste jiems 
reikia registruoti tik bagažą, be to, lėktuve galima 
pasirinkti norimą vietą, tai labai svabu keliaujant su 
šeima“, – sako G. Gumuliauskas.

Ieškoma būdų, kaip greičiau bei patogiau 
sulaipinti keleivius į lėktuvą. „Jei laipinama tik pro 
priekines duris, arčiau įėjimo sėdintys keleiviai 
dėdamiesi daiktus į daiktadėžes dažnai užtveria 
kelią tiems keleiviams, kurių vietos gale. Kad 
nebūtų kamščių, pirmiausia į lėktuvą kviečiame lipti 
gale sėdinčius keleivius“, – aiškina „Small Planet 
Airlines“ atstovas.

Valytojos taip pat turi dirbti minutės tikslumu

Simono Švitros nuotr.

Oro uoste
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Alternatyva

Mantė SABALIAUSKAITĖ

Buvusios Kuro aparatūros gamyklos 
kompleksinė pertvarka „Loft Town“ 
– unikalus projektas, skirtas miesto 
žmogui, vertinančiam ne tik kūrybos 
laisvę, bet ir išskirtines gyvenamąsias 
ir poilsio zonas. Projekto organizatoriai 
novatoriškai pažvelgė į gamybinį pastatą, 
jo erdves ir daug dėmesio skyrė aplinkai 
puoselėti bei infrastruktūrai kurti.

„Loft Town“ – inovatyvi 
architektūros ir aplinkos darna

šurmuliuos pirmieji gyventojai.
Nors buvo galima viską griauti ir statyti 

daugiaaukščius pastatus, projekto vykdytojai 
pasuko daug sudėtingesniu keliu – nutarta buvusį 
gamyklos pastatą prikelti naujam gyvenimui. 
Laikytasi koncepcijos – sena paversti nauju.

„Loft Town“ projektas įgyvendinamas ryžtingai: 
parengtas mažaaukštės gyvenamosios paskirties 
statinys, atitinkantis visus techninius statybos 
reglamentus. Sukurta nauja infrastruktūra, 
formuojama stilinga, žalia ir švari aplinka. 

Nuo pat projekto įgyvendinimo pradžios 
daug dėmesio skirta kraštovaizdžiui formuoti. 
Tikėta,  kad galima sujungti sena ir nauja, o 
istorinį pastatą paversti inovatyvia, išskirtine 
patogiai gyventi pritaikyta erdve. Tvarkyta 
aplinka, gamyklinės patalpos, išaugintas kaštonų 
parkelis, stilingai apželdinti vidiniai kiemeliai. 
Projekto organizatoriai aplinkai švarinti, tvarkyti ir 
apželdinti yra numatę skirti apie 2 mln. litų.

„Loft Town“ investicijos į aplinkotvarką, 
originalus požiūris į gyvenamąją erdvę bei jos 
prieigas jau sulaukė įvertinimo. 2010 metais 
projekto organizatoriai dalyvavo Lietuvos 
aplinkos ministerijos organizuotame konkurse 
„Darni aplinka“, kuriame gavo padėką „Už 
įdomų ir estetišką aplinkos sutvarkymo projekto 
įgyvendinimą Vilniaus mieste“. 

Projekto „Loft Town“ organizatoriai 
demonstruoja ne tik atsakingą požiūrį į 
gyvenamosios vietos ir aplinkos kūrimą, bet 
ir gebėjimą inovatyvius sprendimus pritaikyti 
istorinėje aplinkoje. 

Miestas mieste

„Miestas mieste“ – tai dažniausiai žiniasklaidoje 
skambantis „Loft Town“ apibūdinimas. 

Kuriant šį miestą naudojamos šiuolaikiškos 
medžiagos, įrengiamos naujos komunikacijų 
sistemos, išsaugomos statiniui unikalumo 
suteikiančios originalios stogo konstrukcijos. 
Įrengtas ekonomiškas autonominis šildymas. 
Bendrosioms erdvėms apšviesti pasirinkta 
alternatyvi ir ekologiška saulės baterijų 
generuojama energija. 

Ypatingas dėmesys projekte skirtas švariai ir 
žaliai aplinkai, poilsio zonoms ir vaikų žaidimo 
aikštelėms. Be to, įdiegta šiuolaikinė pastato 
valdymo sistema „Smart House“ (liet. protingas 
namas). Taip pat įvestas šviesolaidinio interneto 
tinklas „Skynet“, žadantis iki 1Gb/s duomenų 
skaitymo spartos interneto ryšį. 

Svarbu ir tai, kad  projekto „Loft Town“ 
vykdytojai glaudžiai bendradarbiauja su bankais, 
jie noriai konsultuoja pirkėjus būsto kredito 
klausimais bei suteikia iki 85 proc. finansavimą 
„Loft Town“ gyvenamosios paskirties patalpoms 
įsigyti.

Akivaizdu, kad „Loft Town“ kuria aukštos 
klasės gyvenamųjų būstų kompleksą. Nors loftai 
vis dažniau vertinami kaip geros finansinės 
padėties rodikliai, tačiau jie prieinami ir jaunimui, 
menininkams ar jaunoms šeimoms. 

„Loft Town“ yra įrengtas parodomasis loftas. 
Apsilankius jame nesunku įsitikinti, kad iš čia 
siūlomų įvairių tipų patalpų bus galima išsirinkti 
labiausiai patinkantį būstą, gyventi ekonomiškai, 
ekologiškai, inovatyviai ir patogiai sutvarkytoje ir 
ramiai nuteikiančioje aplinkoje.

Išleistas ir specialus demonstracinio lofto 
katalogas. Jame galima rasti smulkios 
informacijos apie interjere naudotas apdailos 
medžiagas, įrangą, jų kainą. Klientai gali 
paskaičiuoti, kiek kainuotų įsirengti vieną ar 
kitą namų zoną, taip pat palyginti, pavyzdžiui, 
skirtingų vonios plytelių ar virtuvės stalviršių 
savybes ir kainas. 

Parodomasis loftas lankytojams atviras visus 
metus darbo dienomis nuo 9 iki 18 valandos. 
Atvykus galima įsitikinti projekto ambicingumu 
ir novatorišku, išskirtiniu požiūriu į nekilnojamojo 
turto plėtojimą. Taip pat pamatyti, kaip sekasi siekti 
užsibrėžtų tikslų: kurti žalią bei išpuoselėtą aplinką, 
gyvenamojo pastato ir kraštovaizdžio darną. 

Stebėkite, kaip vyksta projekto statyba 
ir daugiau informacijos ieškokite interneto 
tinklalapyje www.lofttown.lt.

Siekta darnos su aplinka

„Loft Town“ ambicingas projektas – vienas 
didžiausių ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Rytų 
Europoje. Įmonės „Penkių kontinentų investicijos“ 
projektas išsiskiria koncepcija, stilingumu, 
modernių bei patogių patalpų interjeru ir 
ypatingu dėmesiu aplinkai. 

Buvusioje Kuro aparatūros gamyklos teritorijoje 
jau rengiamos gyvenamosios ir administracinės 
paskirties patalpos: jaukūs butai ir erdvūs loftai, 
studijos, komercinės patalpos ir netgi mažos 
krautuvėlės – butikai. 2013 metų pradžioje čia 
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Poilsio zonoms vidiniame kieme 
skiriamas ypatingas dėmesys

“Loft Town” projektas įvertintas konkurso “Darni aplinka” padėka

Dainiaus Grakausko kompiuterinė 
vizualizacija
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Kas yra Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra yra vietiškai vartojamas skaidrus silikono gelis, 
kuris greitai išdžiūna bei padeda išlaikyti odos drėgmės balansą 
ir yra skirtas odos randams, susidariusiems po chirurginių 
procedūrų, nudegimų bei kitų sužalojimų, prižiūrėti. Dermatix 
Ultra minkština, lygina, taip pat blukina randus, slopina niežulį ir 
diskomforto jausmą rando vietoje. Gelis lengvai tepamas, greitai 
džiūsta, padengdamas odą nematoma plėvele.  Pakuotėje yra 6 
g, 15 g gelio.

Kada vartojamas Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra vartojamas sugijus žaizdai, siekiant, kad randas 
būtų lygus, šviesus ir kuo mažiau pastebimas. Tinka keloidinių ir 
išvešėjusių randų gydymui ir pro�laktikai po bendrųjų 
chirurginių operacijų, traumų bei nudegimų. Dermatix®Ultra gali 
vartoti ir vaikai.

Kaip vartoti Dermatix®Ultra?
Gelis tepamas 2 kartus per dieną. Pirmiausia gydoma vieta 
nuplaunama švelniu muilu ir sausai nušluostoma. Tada 
užtepamas plonas gelio sluoksnis, palaukiama 4-5 minutes, kol 
gelis išdžius. Tuomet galima rengtis, tepti makiažą. Minimali 
gydymo trukmė – 3 mėnesiai.

Dermatix®Ultra ieškokite Lietuvos vaistinėse. Prieš 
vartojimą būtina atidžiai perskaityti paciento informacinį 
lapelį. Išsamią informaciją teikia atstovas Lietuvoje. 

SIA MEDA Pharma 
Tel. +370 37 330509www.dermatix.lt

Kas yra Dermatix®Ultra?
Dermatix®Ultra yra vietiškai vartojamas skaidrus silikono gelis, 
kuris greitai išdžiūna bei padeda išlaikyti odos drėgmės balansą 

VaistinėlėTendencijos

Danutė SAVICKAITĖ

Po chirurginių procedūrų, nudegimų 
bei kitų sužalojimų atsiradę randai, 
ypač jei jie atvirose vietose – ne 
menka problema. Nors teigiama, 
kad geriausiai randus gydo laikas, 
gijimą paspartins silikoninis gelis.

Gintarė VAITĖNAITĖ

Vasarą Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste padaugės keleivių iš kaimyninių 
Baltijos šalių. Latvių ir estų turistai 
tranzitu per mūsų šalies sostinę keliaus 
į Pietų Europos kurortus. Jų keliones 
organizuos kompanija „Novaturas“, 
skraidins bendrovė „Small Planet Airlines“. 

Silikoninis gelis – 
geriausia pagalba laikui

Vilnius tampa 
išvykstamojo turizmo 
sostine

Dėl sužeidimo, operacijos ar ligos atsiradę randai 
– normalus odos gijimo reiškinys. Koks randas 
susidarys, ar bus ryškus, lemia žmogaus amžius, 
rando vieta ir genetiniai veiksniai. Jei oda buvo 
pažeista, rando neišvengsite, bet galima padaryti jį 
mažiau pastebimą. 

Pasak Lietuvos plastinės rekonstrukcinės chirurgijos 
draugijos prezidento, plastinės rekonstrukcinės 
chirurgijos gydytojo Dainiaus Balčiūno, randus 
geriausiai naikina laikas ir tinkama priežiūra. 

„Laikui bėgant randas mažėja, – teigia gydytojas. 
– Per pusmetį randas pereina visas gijimo stadijas. 
Jeigu gyjantis randas nuolatos dirginamas – 
veikiamas saulės spindulių, trinamas, šveičiamas – jis 
bus labai bjaurus. Todėl mažiausiai pusmetį randą 
būtina saugoti nuo dirginimo, odą šioje vietoje reikia 
drėkinti, kad ji neišsausėtų, netrūkinėtų.“ 

Pasak D. Balčiūno, šiuo metu veiksmingiausia, 
paprasčiausia ir patogiausia priemonė, 
paspartinanti randų gijimą – silikono gelis. Silikonas 
randams gydyti naudojamas nuo 1983 metų ir jo 
efektyvumas neginčijamas. 

Pasak specialisto, pagrindinė gydančioji gelio 
„Dermatix Ultra“ sudėtinė dalis – silikonas. Jis 
padaro randėjančio audinio struktūrą tvarkingesnę, 
randą prispaudžia, palaiko odos drėgmę. „Dermatix 
Ultra“ minkština, lygina, blukina randus, slopina 
niežulį ir mažina nepatogumo jausmą. Padaryti, kad 
randas būtų nematomas, neįmanoma, tačiau gelis 
smarkiai pagerina rando išvaizdą. 

Pradėti naudoti silikono gelį galima praėjus porai 
savaičių po siūlų išėmimo ir žaizdoms užgijus. 
Jis naudojamas ne mažiau kaip 2–3 mėnesius. 
Naudoti gelį patogu: jis lengvai tepamas, greitai 
džiūsta. Be to, nekenkia odai – gelį galima naudoti, 
net jei oda itin jautri. 

„Šiuo metu pasaulyje silikoniniai geliai – bene 
pažangiausia randų profilaktikos priemonė, – teigia 
D. Balčiūnas. – Jie itin rekomenduotini asmenims, 
kurių oda linkusi randėti.“

Planuojama, kad per vasaros kelionių sezoną 
Vilniaus oro uostas aptarnaus apie 16 000 
tranzitinių keleivių iš Latvijos ir Estijos. 
Skaičiuojant ir drauge atostogauti skrendančius 
Lietuvos piliečius, bendras organizuotų turistų 
srautas sieks 30 000.

Pirmieji pasitelkė tranzitinius skrydžius

Vasarą Vilniuje leisis lėktuvai iš Talino ir Rygos su 
„Novaturo“ vasaros poilsinių kelionių dalyviais. 
Jie perlips į „Small Planet Airlines“ lėktuvus 
ir drauge su Lietuvos turistas skris į Europos 
kurortus. Grįždami lėktuvai pirmiausia leisis 
Vilniaus oro uoste, vėliau latviai ir estai bus 
atskirai išskraidinami į savo šalių sostines. 

Kelionių organizatorius „Novaturas“ vasaros 
sezonui paruošė net šešias naujas kryptis. 
Tai - Kipras, Koso sala ir Chalkidikės pusiasalis 
Graikijoje, Kroatija, Sicilija ir Andalūzijos regionas 
Ispanijoje. Šias naujienas bendrovė vienu metu 
pristato visų trijų Baltijos šalių keliautojams. 

„Mūsų duomenimis, esame pirmasis kelionių 
organizatorius Europoje savo kelionių plėtrai 
pasitelkęs tranzitinius skrydžius. Smagu, kad 
Vilniaus oro uostas tampa savotišku išvykstamojo 
turizmo Baltijos šalyse centru. Tai naudinga 
visiems – lietuviai, latviai ir estai galės atostogauti 
naujuose kurortuose, Vilniaus oro uostas 
aptarnaus daugiau keleivių, o mūsų partnerė 
bendrovė „Small Planet Airlines“ smarkiai praplės 

skrydžių krypčių pasiūlą“, – džiaugiasi „Novaturo“ 
generalinis direktorius Linas Aldonis.

Žadamas skrydžių rekordas 

Pasak L. Aldonio, iš visų trijų Baltijos valstybių 
tiesioginiais skrydžiais galima pasiekti tik labai mažą 
dalį Europos miestų. Tad organizuojant tranzitines 
keliones ir derinantis prie keliautojų poreikių galima 
pasiūlyti patogių skrydžių į tuos kurortus, kuriuose 
anksčiau lėktuvai iš Baltijos šalių nesileido.

„Esame tikri, kad šiais metais bus pasiektas 
rekordinis reguliariųjų ir užsakomųjų – atostoginių 
skrydžių skaičius. Džiugu, kad dėl mažiausio – tik 
keturių litų – tranzitinio keleivio mokesčio Europoje 
buvome pasirinkti kaip tranzitinis oro uostas“, – 
pažymi Tarptautinio Vilniaus oro uosto generalinis 
direktorius Tomas Vaišvila.

Pagal „Novaturo“ planus šiais metais iš 
Vilniaus oro uosto turistams iš viso bus 
organizuotas 651 skrydis. 

Skris ir savarankiškai keliaujantys, ir užsieniečiai

„Keliautojai galės nepirkti viso kelionės paketo, 
o įsigyti tik skrydžio bilietus. Planuojama, kad 
bilietų į mūsų skrydžius bus galima įsigyti visose 
internetinėse bilietų pardavimo sistemose, todėl 
tikimės aptarnauti ne tik Baltijos šalių gyventojus, 
bet ir šiose šalyse besilankančius užsienio 
piliečius“, – pasakoja „Novaturo“ vadovas. 

„Skrydžių rinka tiek Lietuvoje, tiek Europoje 
atsigauna po sunkmečio, didėja keleivių 
srautai, tad plečiame savo veiklą ne tik Vakarų 
Europoje, bet ir stipriname bendradarbiavimą 
su savo ilgamečiais partneriais. Jų keleivius 
skraidinsime dviem lėktuvais – „Boeing 737-300“ 
ir „Airbus A320“. Jeigu reikės, esame pasirengę 
organizuoti daugiau skrydžių. Tam plėsime 
lėktuvų parką“, – teigia bendrovės „Small Planet 
Airlines“ vadovas Vytautas Kaikaris. 

„Small Planet Airlines“ archyvo nuotr.

Tendencijos

Baltijos šalių turistus į Pietų Europos kurortus  
skraidins „Small Planet Airlines“ lėktuvai
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Tobulumo link

Žvaigždžių jaunystės 
paslaptys – kiekvienam
Aušrinė ŠĖMIENĖ

Ekrano ir scenos garsenybes Demi Mur (Demi Moore), Madoną (Madonna) 
ir Gvinet Peltrou (Gwyneth Paltrow) laikas, rodos, pamiršo. Tačiau žvaigždžių 
grožio ir jaunystės paslaptys jau prieinamos daugeliui.    

Grožis be skalpelio

Odos ir lazerinės chirurgijos centrui (OLCC) 
Vilniuje krizė nė motais: užuot lėtinę apsisukimus, 
jo specialistai žengia koja kojon su laiku – 
naujausiomis technologijomis atkuria jaunystę 
ir grožį. Jokių randų ir kraujosruvų, jokio ilgo 
pooperacinio periodo ir, žinoma, nedarbingumo 
pažymėjimo! O rezultatai pranoksta lūkesčius.   

2004 metais JAV sukurtas nechirurginis 
odos tempimo metodas „Thermage“ išties daro 
stebuklus. Todėl jis išpopuliarėjo ne tik Holivude, 
kur žvaigždės seka karščiausias kosmetologijos 
naujienas, bet ir visame pasaulyje. Ir ne tik tarp 
moterų, bet ir tarp vyrų. Kaip šis metodas veikia? 

Visi pastebime, kad bėgant metams oda 
suglemba, atsiranda raukšlių, nukąra pasmakrė 
ir apatinio žandikaulio oda. OLCC gydytoja Lina 
Duobienė aiškina, kad taip atsitinka dėl to, kad 
poodžio sluoksniuose esančios baltymo kolageno 
skaidulos, panašios į supintas virvelės gijas, 
ištįsta tarsi nuskalbtas megztinis. Bet tai galima 
pataisyti!

Per „Thermage“ procedūrą kolageno skaidulos 
stimuliuojamos specialiu radijo bangų aparatu. 
Paodžio temperatūra pakyla net iki 60 laipsnių, 
o viršutinis odos sluoksnis atšaldomas. Aukšta 
temperatūra tarsi supurto susipynusias kolageno 
skaidulas, jos „pasišiaušia“ – ima platėti, 
tarp „gijų“ atsiranda tarpų. Bet svarbiausia – 

besiplečiančios kolageno skaidulos trumpėja, dėl 
to oda tempiasi ir lygėja, pasikeičia veido kontūrai 
ir žmogus atrodo atjaunėjęs.

Procedūra trunka vos valandą. Tiesa, rezultatas 
matyti ne iš karto – jo gali tekti palaukti keturis–
šešis mėnesius. Tai priklauso nuo paciento odos ir 
jo gyvenimo būdo. 

Į Odos ir lazerinės chirurgijos centrą dažniausiai 
ateina išvaizda nepatenkintos 45–50 metų 
moterys. Jos skundžiasi subliūškusia oda, 
„smuktelėjusiu“ veidu, karančia pasmakre, 
užkritusiais vokais ir raukšlėmis prie akių. Vyrai 
dažniausiai nori patempti nutįsusią rankų odą ir 
sumažinti maišelius po akimis.  

L. Duobienė šią procedūrą išbandė pati ir yra 
patenkinta rezultatu. „Prieš penkerius metus 
atrodžiau prasčiau nei dabar“, – tikina gydytoja. 
Procedūra neskausminga, o poveikis ilgas. „Odą 
galima patempti kas metus – šalutinių reakcijų 
nepastebėta, – priduria specialistė. – Tačiau 
paprastai pacientai šią procedūrą kartoja kas 
trejus–penkerius metus.“

Vis dėlto procedūros „Thermage“  negalima 
kartoti be galo. Gydytoja pabrėžia: ji nepadės, 
jei žmogaus oda labai nukarusi. Taip atsitinka 
daugybės kilogramų atsikračiusiems asmenims 
ir seniems žmonėms. Tokiu atveju teks kreiptis į 
plastikos chirurgus. 

Atnaujinta oda švyti 

OLCC pirmasis šalyje grožio procedūroms ėmė 
naudoti lazerius. Pernai centras atšventė veiklos 
dešimties metų jubiliejų. Dabar ši įstaiga teikia 
ir kitą ypatingą paslaugą, kuri padeda išvengti 
skalpelio. Tai odos atnaujinimas lazeriu „Fraxel“. 
Ši procedūra pasaulyje itin populiari – po jos oda 
vėl ima švytėti, dingsta nelygumai ir randeliai. 

„Stengiamės žengti koja kojon su naujovėmis“, 
– teigia OLCC direktorė Daiva Šilgalienė ir 
priduria, kad tai, ką siūlo savo klientams, 
visuomet stengiasi išmėginti pati. „Po 
procedūros paliečiau odą ir pajutau, kad ji tapo 
lygi ir švelni“, – pasakoja centro vadovė. 

Per procedūrą lazerio spinduliu odoje 
padaromos mikroskopinės skylutės, jos gyja 
ir užsitraukia nauja oda. Taip veiksmingai 
panaikinamos smulkios raukšlelės, išsiplėtusios 
poros, odos senėjimo požymiai – pigmentinės 
dėmės, tamsūs ratilai paakiuose, taip pat – po 
vėjaraupių ar jaunatvinių spuogų likę randeliai.

Per vieną procedūrą galima paveikti tik 20 
proc. pageidaujamos atnaujinti odos. Dėl to 
siekiant užsibrėžto tikslo reikia kelių procedūrų. 
Užtat po jų odai nereikia ypatingos priežiūros – 
tik apie dvi savaites ją drėkinti.    

„Pacientams patinka, kad rezultatą galima 
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„Stengiamės žengti koja kojon su naujovėmis“, 
– teigia centro direktorė Daiva Šilgalienė

Pasak gydytojos Linos Duobienės, nechirurginė 
odos tempimo procedūra dailina veido bei 
kūno kontūrus ir yra ilgalaikio poveikio

Simono Švitros nuotr.
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Vokų bei odos aplink akis        3900 Lt   ƨ

Veido                                      5900 Lt ƨ

Veido                                      2500 Lt ƨ

Kaklo                                      1500 Lt ƨ

Veido ir kaklo                          3700 Lt ƨ

Kaklo ir dekoltė                       3100 Lt ƨ

Plaštakų                                 1500 Lt ƨ

Antakių                                  120 Lt ƨ

Viršutinės lūpos                     120 Lt ƨ

Barzdos (vyrams)                   280Lt ƨ

Blauzdų                                 380–580 Lt ƨ

Bikinio srities                         350–450 Lt ƨ

Pažastų                                 220–320 Lt ƨ

Nechirurginis odos tempimas „Thermage“

Frakcinis odos atnaujinimas lazeriu „Fraxel“ 

Plaukų šalinimas lazeriu  

Paslaugų kainos 

pamatyti netrukus po procedūros“, – sako 
centro gydytoja Olesia Fomina. Nauja oda 
pradeda formuotis po paros. Bėgant mėnesiams 
atsinaujina vis daugiau odos ląstelių. Po dviejų–
trijų mėnesių atsinaujina gilesni odos sluoksniai 
ir galima pamatyti galutinį rezultatą. 

Kiek laiko po tokios procedūros atrodysite 
jaunai, priklauso nuo jūsų: jei rūkote, kaitinatės 
saulėje ar soliariume, deja, neilgai. Jei gyvenate 
sveikai, procedūrą teks pakartoti tik po kelerių 
metų. 

Kaip atsikratyti nepageidaujamų plaukų

OLCC klientų gretos nuolatos gausėja, nes čia 
siūloma daug paslaugų. Viena iš jų – ilgalaikis 
plaukų šalinimas lazeriu. Centre naudojamas 
modernus lazeris YAG „Sciton“, juo atliekama 
procedūra nesukelia skausmo. 

Lazeris sukelia termolizę – karščiu suardo 
plauko folikulą. Taip paveikti plaukai neatauga 
net iki trejų metų. Plaukai nuo viršutinės lūpos 
pašalinami per 15-20 minučių, nuo blauzdų 
– 40-60 min. Gydytoja O. Fomina teigia, kad 

procedūra ypač saugi: lazeriu šalinti plaukus 
galima net nuo jautriausių vietų ir stipriai 
įdegusios odos. 

Procedūrą renkasi ir jaunos merginos, ir 
vyresnės moterys. Jos nori atsikratyti plaukų 
ant viršutinės lūpos, smakro, pažastų, paryškinti 
antakių liniją. Ateina ir vyrai, jie dažniausiai šalina 
plaukus nuo barzdos, nugaros ir pečių. 

Tiesa, ši procedūra negali padėti 
šviesiaplaukiams ir žiliems, nes lazerio spindulys 
veikia plauko svogūnėlyje esantį tamsios spalvos 
pigmentą melaniną, kurio šviesiuose plaukuose 
nėra.

„Žmonės neturėtų išsigąsti, kad po procedūros 
plaukai iškrenta ne iš karto. Iš tikrųjų, jie kurį laiką 
dar auga“, – pasakoja O. Fomina. Taip yra todėl, 
kad dalis plauko pasislėpusi po oda ir tenka 
palaukti apie tris savaites, kol jis iškrenta. Tuomet 
plauką galima ištraukti net pirštais.

Daugiau informacijos ieškokite interneto 
tinklalapyje www.lazerinechirurgija.lt ir teiraukitės 
telefonais (8 5) 264 73 04, +370 686 69 404. 
OLCC įsikūręs Z.Sierakausko g. 36 - 30, Vilniuje.

Tobulumo link

Prieš ir po nechirurginio odos tempimo „Thermage“ 

OLCC archyvo nuotr.
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Kipras/Ieškokite tautiečių

Afroditės saloje – sveikatinimas 
pagal lietuvišką scenarijų
 Ramunė ŽUKAUSKIENĖ

Jei šį atostogų sezoną poilsiausite Kipro 
salos Protaro (Protaras) arba Pafoso 
(Pafos) kurortuose, pasidomėkite 
viešbučių SPA centrų paslaugomis. 
Galbūt jų programose aptiksite mūsiškų 
procedūrų – vantų masažą ir pirtis su 
garo pažadintais žolelių aromatais. 
Tokią egzotiką trečioje pagal dydį 
Viduržemio jūros saloje ketina siūlyti 
sveikatintojų desantas iš Lietuvos.

Fuerteventūra (FUE) 
Granadilja de Abona (TFS) 

Las Palmasas (LPA) 
Ras Nasranis (SSH)

Taba (TCP)

Kosas (KGS)

Chanija (CHQ)

Marsa Alamas (RMF)

Nikosija

Viduržemio jūra

Protaras
Paralimnis

Agija NapaPafosas
Akamas

Kurionas

Kipras

Barselona (BCN) 

Burgasas (BOJ)
Varna (VAR)

Maljorkos Palma (PMI)

Londonas (CWL) 

Kalamata (KLX)Katanija (CTA)

Kopenhaga (CPH)

Roma (FCO)

Kerkyra (CFU)  

Preveza (PVK)   

Poznanė (POZ)

Mančesteris (MAN)

Paryžius (CDG)

Lurdas (LDE)

 Čekija

 Danija

Krokuva (KRK)Praha (PRG)

Nantas (NTE)

Bergamas (BGY)

Asmeninio albumo nuotr.
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Pilnatvė – toli nuo namų

Mintis Afroditės saloje paskleisti gimtinėje ir 
svetur sukauptą patirtį kilo vilnietei pedagogei 
Nijolei. Moteris prašė jos pavardės neskelbti, 
mat, sakė, jaustųsi nesmagiai, jei planai taip ir 
liktų tik svajonė. Vis dėlto ji tiki, kad Kipre savo 
sumanymą pradės įgyvendinti jau balandį.

Kitokių saviraiškos galimybių nei galėjo rasti 
šeimoje ar dėstydama vidurinėje mokykloje Nijolė 
pradėjo ieškoti prieš penkiolika metų. Moteris 
paniro į jogos studijas, įvairių jos praktikų mokėsi 
Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Indijoje. 
Grįžusi į Lietuvą žiniomis noriai dalijosi jogos 
kursuose ir per jogos vasaros stovyklas. Taip 
pat gilinosi į ajurvedos principus, mokėsi įvairių 
masažų technikų, įsitraukė į lietuviškos pirties 
kultūros judėjimus ir daug keliavo. „Ieškau savo 
salos“, – teigdavo grįžusi, ir tik artimiausi draugai 
žinojo, kad Nijolė dairosi vietos, kur galėtų 
panaudoti savo sugebėjimus ir kūrybines galias.

 „Lietuvoje tarp įvairių sveikatinimo praktikų 
specialistų – didelė konkurencija, čia darosi 
ankšta. Tai skatina ieškoti vietos, kur tavo žinios 
ir patirtis bus unikalios“, – aiškina moteris. Bet 
yra ir kita priežastis. Matyt, pajusti gyvenimo 
pilnatvę jai lemta toli nuo namų: ten, kur daug 
saulės, šilta jūra, kur gamta trykšta ryškiomis 
spalvomis ir kvapais, o žmonės neslepia emocijų 
– negniaužia pykčio, džiaugiasi ir myli iš visos 
širdies.

Persidirbusi, bet laiminga

Vieną vasarą Nijolė dirbo jogos mokytoja Kretos 
salos Chersonisos (Hersonissos) kurorte. Šį 
sezoninį darbą viename viešbučių jai padėjo 
susirasti Kretoje kelionių vadove dirbusi bičiulė iš 
Lietuvos.

Kitą vasarą ieškoti laimės moteris 
patraukė į Kiprą. Tąkart dviem mėnesiams 
įsidarbino masažuotoja SPA ir sveikatingumo 
centre viename kurorto Agija Napa (Ayia 
Napa) viešbutyje. Kaip ir kitiems viešbučio 
darbuotojams užsieniečiams, už vietą gyventi ir 
maistą Nijolei mokėti nereikėjo.

Jau pirmomis dienomis lietuvė pastebėjo, kad 
jos ir dviejų kolegių kipriečių požiūris į darbą 
nesutampa. „Nors pagal programą klientams 
buvo žadamas pusės valandos masažas, jos 
susisukdavo per penkiolika minučių. Šios 

procedūros joms buvo tik mechaninis veiksmas, 
o masažo energetika ir dvasinė pusė – negirdėti 
dalykai, – prisimena lietuvė. – Neįsivaizdavau, 
kad nuolat žieduose skendinčioje grožio oazėje 
prie jūros, kur poilsiauti atvyksta daug laimingų 
žmonių, įmanoma dirbti atmestinai, be kūrybinės 
kibirkštėlės. Teko imtis iniciatyvos.“

Koleges Nijolė išmokė patalpų aromatinimo 
eteriniais aliejais subtilybių. Taip pat lietuvės 
iniciatyva prieš masažą arba po jo klientams 
pradėta siūlyti atsipalaiduoti sausojoje 
SPA centro pirtyje. Anksčiau lankytojų retai 
sulaukdavusi pirtis išpopuliarėjo – poilsiautojus 
ypač viliojo iš vidaus sklindantys Kipre augančių 
eukaliptų, mėtų, bazilikų ir kitų lietuvės surinktų 
augalų aromatai. Poilsiautojus stebino ir 
Nijolės masažai – daugelis sakydavo, kad tokie 
procedūros potyriai jiems naujiena. „Juk žmonės 
jaučia, kai dirbi su meile“, – šypsosi moteris.

Kiekvienas masažuotojas žino, kad keturi viso 
kūno masažai per dieną – riba, kurios verčiau 
neperžengti. Tačiau Kipre plušėjusiai Nijolei 
retkarčiais per dieną tekdavo masažuoti net 
septynis žmones. „Tave visi mėgsta, tad tu ir 
darbuokis“, – sakydavo lietuvei pavydėjusios, 
tačiau darbo krūvio dalintis nenorėjusios kolegės. 

Po darbų „virš normos“ Nijolė būdavo 
pavargusi, tačiau jautėsi laiminga. Nuovargį 
vakarais nuplaudavo šiltose jūros bangose. 

Graikinio riešutmedžio šakelės - kvapnioms vantoms

Pajusti gyvenimo pilnatvę kartais 
lemta toli nuo namų
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Alergija? Rinkitės Allergodil®!

Varvanti nosis nebūtinai dėl peršalimo
Allergodil® – pirmojo pasirinkimo vaistas,
greitai palengvinantis visus ligos simptomus

Bousquet et al., 2008; Horak et al., 2008

Allergodil® 0,1% nosies purškalas, tirpalas. ATC kodas. R01 AC03. Veiklioji mdžiaga. Azelastino hidrochloridas. Azelastinas yra ftalazinono darinys, labai stiprus ir selektyvus 
H1 receptorių antagonistas. Sudėtis. 0,1 % (m/V) azelastino hidrochlorido tirpalas. Vienu paspaudimu išpurškiamoje dozėje (0,14 ml tirpalo) yra 0,14 mg azelastino hidrochlorido. 
Terapinės indikacijos. Sezoninės arba nepriklausomos nuo metų laiko alerginės slogos, taip pat šienligės simptomų lengvinimas.  Dozavimas ir vartojimo metodas. Suaugę 
žmonės ir vaikai. Į kiekvieną nosies landą du kartus per dieną reikia įpurkšti po vieną dozę, t.y. 0,14 ml. Azelastino galima vartoti tol, kol išnyksta ligos simptomai, tačiau be pertraukos 
ne ilgiau kaip 6 mėnesius. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas bet kuriai medžiagai, esančiai azelastino nosies purškalo, tirpalo sudėtyje. Sąveika su kitais vaistiniais preparatais 
ir kitokia sąveika. Speci� nės azelastino nosies purškalo, tirpalo sąveikos tyrimų neatlikta. Nėštumo ir žindymo laikotarpis. Azelastino vartojimo nėščioms moterims ir žindyvėms 
patirties nėra. Nėščioms moterims ir žindyvėms azelastino nosies purškalo, tirpalo reikia vartoti atsargiai. Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus. Vartojant azelastino 
nosies purškalo, tirpalo pavieniais atvejais gali atsirasti nuovargis, išsekimas, svaigulys, tačiau minėtų pokyčių gali atsirasti ir dėl ligos. Tokiu atveju gali sumažėti gebėjimas vairuoti 
transportą ir prižiūrėti veikiančius įrenginius. Šį poveikį gali stiprinti alkoholis. Nepageidaujamas poveikis. Pastebėtas toks nepageidaujamas poveikis: dažnai po vartojimo atsiranda 
kartus skonis (paprastai dėl netinkamo vartojimo būdo, t. y. purškimo metu per daug atlošus galvą), kuris retai gali sukelti pykinimą. Kartais dėl uždegimo pažeistos nosies gleivinės 
atsiranda dilgčiojimas, niežėjimas, čiaudulys bei kraujavimas iš nosies. Tinkamumo laikas. Nepradėto vartoti buteliuko tinkamumo laikas yra 3 metai, pradėto – 6 mėnesiai. Specialios 
laikymo sąlygos. Laikyti ne aukštesnėje  kaip 25 °C temperatūroje. Negalima šaldyti ar užšaldyti. Pakuotė ir jos turinys. Tamsaus stiklo 10 ml buteliukas su užsukamuoju purkštuvu. 
Rinkodaros teisės turėtojas.  MEDA Pharma GmbH & Co., Vokietija. RTT atstovas Lietuvoje. SIA MEDA Pharma, tel. (8 37) 330509. Teksto peržiūros 
data. 2006 m. spalio mėn. 25 d. Nereceptinis vaistinis preparatas. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Jei 
simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. 

Greitas visų alergijos simptomų palengvėjimas:

                

Lengva vartoti, kai tik prireikia – simptomams slopinti bei pro� laktikai

Gerai toleruojamas vaistas, pagerinantis gyvenimo kokybę

Bousquet et al., 2008; Horak et al., 2008Bousquet et al., 2008; Horak et al., 2008
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Maudydavosi ilgai, vandenyje stovėdavo ant 
galvos, o po to išsitiesdavo medžių šešėlyje. 
Energijos moteris pasisemdavo ir prieš 
darbą. „Dviračiu mindavau iki pajūrio, ten 
medituodavau, atlikdavau jogos pratimus, 
išsimaudydavau“, – kasdienį trijų valandų ritualą 
prisimena lietuvė.

Lietuviškos pirties ambasadorė

Nors padirbėti tame pačiame SPA centre Nijolė 
buvo kviečiama ir pernai, atvykti sulig sezono 
pradžia ji nespėjo, ir masažuotojos etatas atiteko 
kitai pretendentei. Tačiau lietuvė nenusiminė – 
vylėsi Kipre rasianti vietą, kur galės laisviau dirbti 
ir kurti.

Tokią Nijolė aptiko kitame keturių žvaigždučių 
viešbutyje rytinėje Kipro pakrantėje, Protaro 
kurorte. Tiesa, įsidarbinti viešbučio SPA centre 
pavyko tik per tarpininkę iš Moldovos kilusią 
kiprietę. Jai kiekvieną mėnesį lietuvė turėdavo 
atiduoti dalį savo uždirbtų pinigų. Be to, 
tarpininkė nuolat priekaištaudavo dėl lietuvės 

„Vos išvydusi viešbučio poilsio erdvę bugenvilijų alėjose, supratau, kad 
čia – mano svajonių darbo vieta“

„saviveiklos“ – jos įdiegtų naujovių.
„Buvo akivaizdu, kad šiame SPA centre nėra 

tikro šeimininko: akis badė baisi netvarka, trūko 
elementarios higienos. Nepaisant to, čia pagal 
išankstinius užsakymus buvo daromos veido 
procedūros, manikiūras. Viešbučio savininkai 
buvo įsitikinę, kad SPA centro paslaugos 
nepelningos ir į viską žiūrėjo pro pirštus“, – kokios 
padėties būta naujoje darbo vietoje prisimena 
Nijolė.

Pirmiausia moteris iškuopė patalpas, o po to 
ėmėsi keisti ir paslaugų teikimo tvarką. Kitaip nei 
anksčiau, SPA centre buvo paskelbtos nuolatinės 
darbo valandos, o Nijolei teko darbuotis ir kaip 
masažuotojai, ir kaip vadybininkei.

Sumani lietuvė pasirūpino savireklama. 
Kiekvienos naujos pamainos poilsiautojai 
būdavo kviečiami į ekskursiją po SPA centrą 
ir sužinodavo, kokių procedūrų čia siūloma. 
Nijolės darbą „gyvai“ kelis kartus per savaitę 
jie galėdavo stebėti ir gulinėdami pajūryje: 
po skėčiais nuo saulės lietuvė masažuodavo 
tuos poilsiautojus, kurie nesibaidė viešumos 



Turistinis Protaro kurortas 1980 metais iškilo  ƨ
negyvenamoje vietoje, ankstesnius laikus 
primena neatsiejamas kraštovaizdžio reliktas – 
vėjo malūnai. 

Parotaro paplūdimiai – patys smėlingiausi ir  ƨ
švariausi, o vanduo pats skaidriausias ne tik Kipre, 
bet ir visoje Viduržemio jūroje. Tai viena priežasčių, 
kodėl šią vietą poilsiauti renkasi ir Kipro sostinės 
Nikosijos (Nicosia) gyventojai. 

Graži kurorto panorama atsiveria nuo kalvos, ant  ƨ
kurios stovi pranašo Elijaus bažnyčia. 

Miestelio centre svečius džiugina šokantys  ƨ
fontanai. 

Ieškantiems vietos pamedituoti kurorto  ƨ
apylinkėse verta pasidairyti uolų masyvuose 
iškaltų bažnytėlių. Kuriuo žvyrkeliu pasukti, 
padės susigaudyti kelio ženklai. 

Labiausiai į Rytus išsišovęs Greko iškyšulys  ƨ
(Cape Greko) garsėja ne tik įspūdingais 
saulėtekiais ir saulėlydžiais, bet ir apie 20 metrų 
aukščio uolomis. Nuo jų šuoliams į vandenį 
ryžtasi nemažai drąsuolių. 

Įveikę keletą kilometrų Paralimnio (Paralimni)  ƨ
kryptimi, jūros krantinėje dairykitės užrašo 
„Mouzura“ – apsilankysite viename 
populiariausių Kipro restoranų. 

Netoliese esantis Paralimnis – Famagustos  ƨ
(Famagusta) apygardos administracinis 
centras – tipiškas kiprietiškas miestelis, kurio 
infrastruktūra pritaiktyta vietos gyventojams. 
Prekybos centruose dėmesio neblaškys 
suvenyrinės prekės.

Dar keletas priežasčių aplankyti 
Protarą ir jo apylinkes

Specialisto komentaras 
Indrė ŠLIOGERYTĖ, kompanijos TUI kelionių vadovė Kipre

„Kipras ne veltui 
vadinamas grožio 
deivės Afroditės sala, 
po atostogų joje 
žmonės visuomet 
grįžta pagražėję ir 
pasisėmę jėgų. Vis 
dėlto kokių nors 
ypatingų kiprietiškų 
grožio procedūrų 
išskirti negalėčiau. 

Vietos SPA kultūra, kaip ir turizmas, plėtojama 
vakarietiška linkme, čia labai jaučiama britų įtaka. 
Todėl bet kokia įdomesnė su pirtimis susijusi veikla 
saloje – unikalus ir egzotiškas dalykas.

Jokių senus laikus siekiančių graikiškų ar 
romėniškų pirčių tradicijų Kipre neišliko. Taip 
veikiausiai nutiko dėl salos istorijos: Kipras 
per amžius buvo dalinamas, parduodamas, 
okupuojamas. Salos gyventojų dėmesys nuolat 
buvo sutelktas į religiją, šeimą, namus, jiems rūpėjo 
išsaugoti kalbą ir identitetą, tad visa kita liko nuošaly. 

Ieškant senų sveikatinimosi kultūros pėdsakų 
galima nuvykti į antikinį Kuriono (Kourion) 
miestą, netoli Limasolio (Limassol). Įspūdingi 
istorinio miesto griuvėsiai byloja, kad čia 
būta nemažai graikiško ir romėniško stiliaus 
pirčių. Kai kurios buvo įrengtos netoli didžiulio 
amfiteatro, kuriame vykdavo graikų teatro 
vaidinimai.

Turkiškų pirčių, hamamų, galima pamatyti 
šiaurinėje Kipro dalyje, okupuotoje turkų. Turistai 
ten labai laukiami. Bet vietos kipriečiui geriau 
neužsiminkite, ko vykstate apžiūrėti – okupacijos 
tema kiekvienam jų labai skaudi.

 Dar verta aplankyti salos vakarinį kyšulį 
(Akamo (Akamas) regioną) ir apžiūrėti Afroditės 
vonias. Tai gražus gamtos kampelis su vandens 
telkiniu grotoje. Nors čia maudytis negalima, 
niekas nedraus pasisemti šlakelio vandens veidui 
apsiprausti. Pasak legendos, šis vanduo suteikia 
amžiną jaunystę. Čia labai smagu pasivaikščioti, 
šių vietų gamta išties ypatinga, auga daug 
endeminių augalų, saugomų valstybės.

Uolų masyvų bažnytėlės pasitinka tylair mėgdavo atsipalaiduoti klausydamiesi jūros 
ošimo. „Nuolatiniai viešbučio svečiai sakė, kad iki 
manęs čia niekas taip nedirbo“, – komplimentų 
nepamiršta mūsų tautietė. 

Pasilepinti masažais Nijolė kviesdavo ir į SPA 
centrą, o prieš procedūrą ar po jos siūlydavo 
užsukti į sausąją arba turkišką garų pirtį, 
pasipliuškenti didžiuliame baseine ir sūkurinėje 
vonioje.

„Pakeliui į darbą prisiskindavau laukinių augalų 
– eukaliptų, mėtų, raudonėlių... Jų puokšteles 
kabindavau pirtyje, virdavau nuovirus, kad 
užpylus ant krosnies viduje pasklistų natūralūs 
aromatai. Šie kvapai užburdavo kiekvieną 
pirties duris pravėrusį lankytoją. Įdomu, kad 
tokie dalykai buvo naujiena ne tik viešbutyje 
poilsiavusiems anglams, olandams, vokiečiams, 
belgams, bet ir atvykėliams iš Skandinavijos 
šalių. Klientams nuolat aiškinau, kad esu lietuvė, 
o tai, ką darau, yra susiję su pirties tradicijomis 
Lietuvoje.“ 

Rudeniop, orams atvėsus, Nijolės prižiūrimose 
pirtyse svečių dar pagausėjo. Kai kurie 
poilsiautojai pasikaitinti užsukdavo kas antrą 
dieną. Pageidavusieji tik pirties mokėdavo 5 
eurus, o pasirinkusieji vieną iš masažų pirtimis 
mėgaudavosi nemokamai.

Į Kiprą – su komanda 

Šį sezoną Nijolės Kipre laukia dar daugiau iššūkių. 
Viešbučio, kuriame ji dirbo pernai, savininkai 
susidomėjimo sulaukusią sveikatinimo programą 
lietuvei siūlo įdiegti ir jų valdomuose viešbučiuose 
vakariniame salos krašte, Pafoso kurorte. Nijolė yra 
nusižiūrėjusi ir dar vieną viešbutį greta ankstesnės 
darbovietės Protare.

„Vos išvydusi šio viešbučio poilsio erdvę 
bugenvilijų alėjose, supratau, kad čia – mano 
svajonių darbo vieta ir ją galėčiau paversti tikru 
rojumi. Pernai vasaros pradžioje šio viešbučio 
šeimininkai teigė, kad naujų darbuotojų jiems 

nereikia. Čia dar kartą apsilankau praėjusį rugsėjį. 
Nusistebėję mano įžūloku atkaklumu, jie vis dėlto 
išklausė, kokią turiu viziją ir ja susidomėjo.“

Šiai žiemai įpusėjus, Nijolė Lietuvoje ėmė burti 
Kipre norinčių padirbėti moterų komandą. Visos 
šio desanto narės – profesionalios masažuotojos 
ir kitų sveikatinimo praktikų žinovės.

Jeigu Nijolei pavyks įgyvendinti puoselėjamą 
scenarijų, SPA centruose, kur darbuosis lietuvės, 
bus propaguojamos sveikatinamosios mankštos, 
jogos pratimai. Mūsų tautiečių sugebėjimus 
ir išradingumą lankytojai galės įvertinti 
išbandydami įvairius masažus, tarp jų – Lietuvoje 
populiarėjančius masažus sausomis vantomis 
ir vibro-akustinius masažus plonomis medžių 
šakelėmis, kuriuos Nijolė jau pakrikštijo „vytelių 
sirtakiu“. Lietuvės poilsiautojus mokys rūpintis 
kūno grožiu naudojant tik natūralias vietos 
žaliavas, pažindins su sveikos mitybos principais, 
ir, žinoma, kvies pasimėgauti pirčių malonumais. 

„Neketinu vien vadovauti, imsiuosi ir 
ankstesnių darbų“, – žada didesnės atsakomybės 
ir darbų naštos nesibaiminanti Nijolė.

 „Ar Kipras ta sala, kurios ilgai ieškojau? 
Tikiuosi, kad taip“, – sako vietą skleistis 
svajonėms Afroditės gimtinėje radusi lietuvė. 

36 Small Planet36 Small Planet
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Dalė MISIŪNIENĖ

Medinį lauko kubilą reikia rūpestingi prižiūrėti. Todėl norintiems įsigyti 
lauko kubilą verta pagalvoti apie plastikinį. Turėsite ne tik puikią, bet 
ir patogią priemonę vandens malonumams gryname ore. 

Lauko įranga

AlternatyvaNamams

Plastikiniai kubilai – patogus malonumas
„Lauko kubilai“ 
Mantas Žarskus
m.zarskus@gmail.com
Mob. tel. 8 610 40493
www.laukokubilai.lt

„Lauko kubilai“ archyvo nuotr.

Maudynės kubile – ir sveika, ir malonu. Pasilepinus 
kubile, užplūsta jėgos. O kaip gera pamirkti 
karštame vandenyje po žvaigždėtu dangumi 
per šalčius! Sunku su kuo nors palyginti tokį 
malonumą. Japonų legendos byloja, kad dievai 
sutvėrė pasaulį maudydamiesi pirties kubile. 
Nenuostabu, kad Lietuvoje lauko kubilai tampa 
kone privaloma pramogų priemone – ypač dabar, 
kai dėl sunkios ekonominės situacijos daugelis lieka 
atostogauti namie.

Tačiau medinis lauko kubilas savininkui gali 
sugadinti nuotaiką. Jam reikia gana daug 
priežiūros. Kai tik oras sušyla, kubilo patartina 
nelaikyti tuščio, mat jis išdžius ir ims smarkiai 
leisti vandenį. Be vandens kubilo negalima palikti 
net trumpam. Kitaip, kol mediena neišbrinks ir 
plyšiai tarp kubilo lentų neužsitrauks, iš kubilo 
sunksis vanduo. Ilgainiui problemos tampa dar 
sudėtingesnės.

Mediniam kubilui prižiūrėti reikia daug vandens, 
dėl to auga išlaidos. Vandenį mediniame kubile 
reikia nuolat keisti – tai tenka daryti kas keletą 
dienų. Antraip atsiranda dar viena problema – 
vanduo žaliuoja ir įgauna nemalonų kvapą. Kai 
lauke karšta, tai nutinka itin greitai. Jei vandens 
nekeisite, teks naudoti chemikalus. 

„Tačiau yra išeitis – kubilas, kurio išorinis 
sluoksnis medinis, o vidus – iš plastiko – 
polipropileno, – sako Mantas Žarskus, Kauno 
įmonės „Lauko kubilai“ vadovas. – Polipropilenas 

– itin saugi medžiaga, ji visiškai nekenksminga 
aplinkai. Kai kubile nebesimaudoma ir krosnelė 
atšąla, vandenį galima išleisti. Plastikinį kubilą 
galima ištisus metus laikyti be vandens ir 
nesibaiminti, kad jis perdžius ar suskils.“

„Lauko kubilai“ siūlo ne tik plastikinius lauko 
kubilus, bet ir polipropileninius lauko bei vidaus 
baseinus. Baseinus ir kubilus iš polipropileno 
galima įkasti į žemę, o su mediniais to nepadarysi 
– juos reikia įtaisyti 15 centimetrų virš žemės, ant 
polių.  

Kubilai komplektuojami su malkomis 
kūrenamomis vidinėmis ar išorinėmis krosnelėmis. 
Vandenį kubile jos įkaitina per 2–4 valandas. 
Gaminami ir nestandartiniai kubilai pagal užsakovų 
pageidavimus. 

Poilsis be vandens – tik pusė malonumo. 
Maudynės karšto vandens kubile skatina 
kraujagyslių plėtimąsi, taigi ir organų aprūpinimą 
krauju bei deguonimi. Tai puiki slogos, gripo bei 
reumato profilaktika. Karštą vasarą kubilą galima 
prileisti vėsaus vandens ir puikiausiai naudoti vietoje 
tvenkinio. 

Lauko kubilą galima išradingai priderinti prie 
aplinkos ir statinių architektūros

Maudynių vietą galima įrengti ir terasoje
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Ramunė Žukauskienė

Pramogausite Zalcburgo žemių slidinėjimo centruose? Važiuosite pro šalį? Bent dienai 
sustokite ten, kur gimė garsusis muzikos klasikas Volfgangas Amadėjus Mocartas, kur 
veržiasi studijuoti akademinis muzikos jaunimas, o muzika ore tvyro nuo ryto iki vakaro. 
Muzikos kultūrą Zalcburge garsina ir kelios dešimtys čia gyvenančių lietuvių. Du iš jų – 
operos dainininkė Rasa MARTIŠIŪTĖ-BERGER bei dirigentas Arūnas PEČIULIS pataria, 
ką per trumpą laiką aplankyti ir patirti, kad įspūdžių iš muzikų mekos užtektų ilgam.

Austrija / Iš pirmų lūpų

Su muzikais po Zalcburgą 

Lietuvos ir Zalcburgo „kultūrinių mainų“ 
pėdsakai gali nuvesti į tolimą XVIII amžių. Tais 
laikais Šilutės krašte antruosius namus rado 
ne viena dėl religinio persekiojimo iš Zalcburgo 
pasitraukusi protestantų šeima. Sovietmečiu 
unikaliu reiškiniu tapo ryšius su kapitalistine 
šalimi įprasminusi Zalcburgo–Lietuvos draugija. 
41 metus gyvuojančios draugijos iniciatyva 
jauniems Lietuvos talentams skiriamos 
stipendijos studijuoti aukštosiose Zalcburgo 
mokyklose, tarp jų – muzikos ir taikomojo meno 
universitete „Mozarteum“. Šią vieną garsiausių 
muzikų kalvių Europoje yra baigę ir abu „Small 
Planet“ pašnekovai. 

- Zalcburgą labiausiai garsina intensyvus 
muzikinis gyvenimas, tačiau miesto dvasią kuria ir 
kiti dalykai...
Arūnas: Zalcburgas – Alpių papėdėje užsisvajojęs 
barokinis miestas. Jau prie jo artėjant tampa aišku, 
kad čia – ne pramoninė vieta. 

Rasa: Zalcburgas – vienas turtingiausių Austrijos 
miestų, ypač daug pajamų gaunantis iš turizmo. 
Žmones traukia galimybė pasidžiaugti ir kultūra, ir 
nuostabia apylinkių gamta. Turistai kopia į kalnus, 
žygiuoja tarpekliais, slėniais. Čia puikios sąlygos 

Zalcburge gyvena 10 
metų. Šiuo metu dalyvauja 
įvairiose perklausose ir 
konkursuose.

 Zalcburge gyvena 21 
metus. Šiuo metu yra 
vyrų choro „Salzburger 
Liedertafel“, mišraus 
choro „Salzburger 
Volksliedsingkreis“, moterų 
ansamblio „Vocal Orange“, 
vyrų vokalinio kvarteto 
„Lainerhof Quartett“, moterų 
terceto „Angelus Dreiklang“ 
meno vadovas ir dirigentas.

Rasa MARTIŠIŪTĖ-BERGER 

Arūnas PEČIULIS

Zalcburgo istorinį centrą globoja UNESCO

Šiame name gimė V. A. Mocartas

„Tourismus Salzburg“ nuotr.
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pasekti zalcburgiečių pavyzdžiu ir pasportuoti: 
pabėgioti, pavažinėti dviračiais, paskraidyti 
parasparniais, pasiirstyti valtimis, prasilėkti kateriais, 
paburiuoti aplinkiniuose ežeruose. Kai kurių iš jų, 
tokių kaip Fušlo ežero, vanduo itin tyras, jį galima 
gerti. Beje, automobilis norint ištrūkti į gamtą 
nebūtinas, į mažesnius miestelius kas valandą 
kursuoja autobusai.

Zalcburgiečiai sugeba džiaugtis paprastais 
dalykais: kartu su draugais čia įprasta savaitgalį 
susitikti vėlyvų pusryčių. Žinoma, vietas 
restoranuose ir kavinėse patartina užsisakyti iš 
anksto, ypač ten, kur mažai staliukų arba susirenka 
labai daug žmonių. 

Savotišku ritualu yra tapęs apsipirkimas 
šeštadienio turguje. Daugelis perka pas pažįstamus 
ūkininkus, šie žino, ką jų pirkėjai mėgsta, prisimena, 
ko įsigijo pastarąjį kartą. Čia itin paklausūs 
bioproduktai.

Mieste itin išplėtota smulki prekyba, čia daugybė 

iš kartos į kartą perduodamų parduotuvių. Kai 
kuriose mažesnėse parduotuvėse ir kavinėse į 
lankytojus kreipiamasi vardais. Drauge su vyru 
mėgstame pusryčiauti seniausioje Zalcburgo 
kavinėje „Tomaselli”. Kadaise joje kartu su draugais 
bei dabartinės savininkės seneliu pusryčiaudavo ir 
mano vyro senelis... Net drabužių, avalynės, knygų 
zalcburgiečiai kartais eina pirkti ne ten, kur pigiau, 
bet į seniai pažįstamo žmogaus parduotuvėlę, kur 
lankėsi ne viena giminės karta. Būtent dėl tokių 
tradicijų Zalcburgas man labai jaukus miestas.

- Ką patartumėte aplankyti atvykusiems vos vienai 
dienai?
Arūnas: Siūlyčiau pradėti nuo Mirabelės pilies 
(Schloss Mirabell) ir sodo (Mirabellgarten)(1)*. 
Šiuos rūmus Zalcburgo arkivyskupas ir žemių 
valdytojas Volfas Ditrichas fon Raitenau pastatė 
savo mylimajai Salomei Alt, su kuria susilaukė 15 
vaikų. Šiuo metu rūmuose įsikūrusi miesto merija. 

*Skaičiais pažymėtų objektų ieškokite žemėlapyje 48 psl.

Turistų pamėgta gatvelė Getreidegasse – 
viena seniausių Zalcburge

42 Small Planet



44 Small Planet 45www.smallplanetmag.lt

Lankytojai gali apžiūrėti Marmuro salę, kurioje 
registruojamos santuokos. Viduje jaunieji mėgsta 
fotografuotis prie įspūdingomis skulptūromis 
puoštų laiptų.

Būtina pasivaikščioti po rūmų sodą, pasidžiaugti 
rožynais ir gėlynais. Žiedai juose skleidžiasi jau kovą, 
gėlės nuolatos keičiamos, ir rožės pražysta daug 
anksčiau nei Lietuvoje. Jų aromatą galima užuosti 
jau balandį. Čia jų auginama daugiau kaip 100 
rūšių. Parko lankytojus rožių žiedai džiugina iki pat 
šalnų.

Tuomet siūlau gatvele Getreidegasse paėjėti 
iki UNESCO saugomo istorinio miesto centro. 
Gatvelėje yra namas, kuriame gyveno Mocartas (2) 
ir namas, kuriame gimė pasaulinio garso dirigentas 
Herbertas fon Karajanas.

Rasa: Smagu bus pasivaikščioti ir Getreidegasse, 
ir Linzergasse – tai gatvelės abipus Zalcacho 
upės. Istorinis miesto centras nedidelis, čia rasite 
daugumą miesto kavinių, restoranų, gražiausių 
parduotuvių ir, žinoma, lankytinų vietų.

Arūnas: Istoriniame miesto cente reikia užsukti 
į Zalcburgo katedrą (Salzburger Dom)(3), 
pranciškonų bažnyčią (Franziskanerkirche)(4) 

ir Šv. Petro bažnyčią (Erzabtei St. Peter)(5) – šie 
objektai sudaro savotišką trikampį, visus tris galima 
aplankyti ir per pusvalandį.

Katedroje galima nemokamai apžiūrėti 
požemius, išvysti pirmosios katedros pamatus. 
Netoli įėjimo, kairėje neįmanoma nepastebėti 
krikšto lėkštės, kurioje kadaise buvo krikštytas ir 
Mocartas.

Pranciškonų bažnyčia įdomi dėl trijų stilių derinio. 
Jos renesansinis įėjimas primena tuos laikus, 
kai čia tebuvo mažytė bažnytėlė. Vėliau ji buvo 
perstatyta į didelę gotikinę bažnyčia, o valdytojams 
dar praturtėjus, atsirado barokinis altorius. Greta yra 
pranciškonų vienuolynas, tačiau jį galima aplankyti 
tik iš anksto susitarus.

Šv. Petro bažnyčia – seniausia Zalcburge. 
Tai barokiniai maldos namai su rokoko stiliaus 
vartais. Tokie mieste vieninteliai. Altoriaus kairėje 
yra Zalcburgo įkūrėjo Šv. Ruperto kapas, kitapus 
palaidotas kompozitorius Johanas Michaelis 
Haidnas, garsiojo kompozitoriaus Jozefo Haidno 
brolis. 

Mano karta užaugo su muzikiniu filmu „Muzikos 
garsai“, kai kurie jo epizodai buvo nufilmuoti 

Zalcburgo Šv.Petro kapinėse (Petersfriedhof)(6), 
greta Šv. Petro bažnyčios. Vaikščiodami po kapines 
atsidursite prie Mionchsbergo (Mönchsberg) kalvos. 
Pakėlę akis išvysite uoloje esančias katakombas 
su mažais langeliais. Viduje yra pirmoji Zalcburgo 
koplytėlė, kurią kadaise drauge su vienuoliais 
įrengė Šv. Rupertas. Čia būta ir kambarių, 
kuriuose vienuoliai gyveno ir meldėsi. Nuo čia 
prasidėjo Zalcburgo miestas. Kapinių viduryje 
pamatysite vėlyvosios gotikos Margaretės koplyčią 
(Margarethenkapelle). 

Mionchsbergo kalvos viršuje stūkso Zalcburgo 
pilis (Festung Hohensalzburg)(7). Tai labai 
įspūdingas statinys, bet ar būtina jį aplankyti? Daug 
keliaujantys žmonės pastebi, kad pilių ekspozicijos 
smarkiai nesiskiria. Dėl to neagituoju užsukti ir į 
Mocarto namą – juk dauguma muziejų panašūs... 

Rasa: Greta kapinių yra funikulierius, kuriuo 
galima pakilti į pilies kalvą, čia pat ir liftas. Bet bus 
smagu užlipti ir patiems...

Orams atšilus miesto centre galima išsinuomoti 
dviračius ir labai gražia Helbruno (Hellbrunn) alėja 
nuvažiuoti iki Helbruno pilies (Schloss Hellbrunn) 
(8) ir parko. Po jį rekomenduočiau pasivaikščioti 
klausantis audiogido. Vasarą būrius turistų čionai 
privilioja „Vandens žaidimai“ („Wasserspiele“) – 
netikėtai ištrykštančių fontanų spektaklis.

- Ar turite Zalcburge širdžiai mielą vietelę?
- Rasa: Mėgstu pasivaikščioti po minėtą gatvelę 
Getreidegasse, o kita miela vieta – kavinė „Bazar“ 
(9) kitapus upės. Čia galima sėdėti valandų 
valandas su gera knyga ir vyno taure. Šią kavinę itin 
mėgo austrų rašytojas Tomas Bernhardas.

Arūnas: Turėdamas laiko lipu ant Mionchsbergo 
kalvos ir einu į Šiuolaikinio meno muziejaus 
„M32“ (10) terasą. Jei dailė nedomina, į muziejų 
galite ir neužsukti, tačiau terasą aplankyti būtina, 
jei norite išvysti kerinčią miesto panoramą. Čia 
veikiančiame restorane galima ne tik išgerti kavos, 
bet ir papietauti. Valgiaraštyje rasite ir garsųjį Vienos 
šnicelį (Wiener Schnizel), ir tipišką zalcburgietišką 
suflė „Salzburger Nockerl“. Ką valgyti, renkuosi 
pagal orą. Šaltesniu metu ar lyjant užsisakau 
„Tiroler Grostel“ – keptų bulvių su spirgučiais ir 
kiaušiniu. Šis patiekalas nebrangus. Pavalgęs ir 
sušyli, ir skrandį pripildai. Gražią dieną pasisotinti 
pakanka ir salotų su vištiena.

- Gal galite rekomenduoti dar keletą vietų ir 
pavalgyti, ir pasižmonėti.

Arūnas: Tokių patarčiau dairytis ne senamiestyje 
– juk tai vieta turistų pinigams ištraukti. Zalcburgo 
naujamiestyje rasite nedidelį barą-restoraną „Zum 
fidelen Affen“ (11). Čia labai gera virtuvė ir kainos 
nesikandžioja. Čia it slaptas susitikimo taškas, kurį 
yra pamėgusi ir studentija, ir politikai, ir elitas, bare 
gali sutikti ir patį miesto merą...

Rasa: Skanios kavos ir nuostabių saldumynų 
rasite seniausioje Zalcburgo kavinėje 
„Tomaselli“(12), kuri veikia nuo 1705 metų. 
Saldumynų padavėja atneša ant padėklo, tad galite 
rinktis tuos, kurie atrodo skaniausi. Žinoma, čia bus 
pasiūlyta ir tradicinio austriško pyrago štrūdelio 
(Strudel) su įvairiu įdaru. Taip pat labai skani 
kavinėje verdama kakava, čia vadinama karštu 
šokoladu. 

Neseniai atidaryta kavinė „220 Grad“(13) garsėja 
gera kava, ji gaminama iš vietoje skrudinamų 
pupelių. Svečius aptarnauja kavinės savininkas ir 
jo žmona su vaikais. Kadangi tai šeimos verslas, 
sekmadieniais, pirmadieniais ir per šventes kavinė 
nedirba.

Dar labai įdomią vietą ir pavalgyti, ir pasižmonėti 
rasite netoli oro uosto. Tai „HANGAR7“ (14) – tikru 
architektūros šedevru paverstas lėktuvų angaras. 
Dabar jame veikia muziejus, restoranas, kavinė ir 
baras. Muziejaus ekspozicija itin sudomins vyrus: 
čia demonstruojami lenktyniniai automobiliai, 
lėktuvai bei kita technika tų sporto šakų, kurias 
remia Zalcburge įsikūrusi kompanija „Red Bull“. 
Kosmopolitiškos dvasios bare plakami kokteiliai 
skaniausi iš kada nors mano ragautų.

Ant Mionchsbergo kalvos – 
Šiuolaikinio meno muziejus

Mirabelės pilies sodai žavi gėlynais
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unikalus maisto papildas akims, turintis trejopą 
teigiamą poveikį dėl ypatingos sudėties: 

ieškokite vaistinėse.

Tikri zalcburgiečiai labai mėgsta už 12 kilometrų 
nuo miesto centro esantį restoraną „Zistelalm“ . Jį 
pasieksite automobiliu arba taksi. Šiame restorane 
su vyru atšokome savo vestuves! Čia gaminamas 
tikras austriškas maistas. Jo kainos ne itin didelės, 
nes tai ne turistinė vieta. Greta – medžioklės 
regionas, tad rekomenduočiau nepraleisti progos 
paragauti žvėrienos arba apylinkėse pagautos 
žuvies patiekalų. Restoranas yra ant kalno, tad pro 
langus atsiveria nuostabūs ne tik Zalcburgo, bet ir 
jį supančių kalnų vaizdai. Siūlau užvažiuoti ir į pačią 
viršūnę – ten reginiai dar nuostabesni!

- Austrija garsėja kaip puikių vynų kraštas.
Arūnas: Vynuogynai driekiasi Vienos, Vachau, 
Štirijos žemėse, o Zalcburgas – ne vynų regionas. 
Tiesa, prieš 10 metų mieste, ant Mionchsbergo 
kalvos buvo pasodinta vynmedžių. Pernai iš 
jų derliaus pagamintas pirmasis vynas. Jo 
neįmanoma gauti, jis labai brangus, bet tai 
tikrai ne pačios geriausios kokybės, o labiau 
eksperimentinis gėrimas.

Vynų mėgėjams patarčiau užsukti į siaurą 
senamiesčio gatvelę Steingasse. Čia veikia vyninė 
„Fridrich“(15), kur siūloma tik austriškų vynų. 

Rasa: Savo draugams rekomenduoju 
apsilankyti alaus darykloje ir aludėje „Augustiner 
Bräu Mülln“(16). Pusė šios daryklos priklauso 
benediktinų vienuolynui. Jų verdamas alus 

labai gero skonio ir nebrangus, todėl ši aludė 
labai populiari. Aludėje maistu prekiaujama 
stilizuotuose kioskeliuose: nusiperki užkandžių, 
užsisakai alaus ir atsisėdęs prie didelių medinių 
stalų vaišiniesi. Beje, užkandžiai panašūs į 
lietuviškus: mėsa, dešrelės, užtepėlės, salotos.

- Kokiais renginiais Zalcburge pažymimos  
Šv. Velykos?
Rasa: Per Šv. Velykas Zalcburge vyksta vienas 
žymiausių klasikinės muzikos festivalių 
„Osterfestspiele“. Su jo programa galima 
susipažinti interneto tinklalapyje  
www.osterfestspiele-salzburg.at. Festivalio 
koncerto bilietais patarčiau pasirūpinti kuo 
ankščiau. Beje, šių metų festivalyje dalyvaus ir 
lietuvis operos dainininkas Kostas Smoriginas.

Arūnas: „Osternfestspiele“ – elitinis ir vienas 
brangiausių Zalcburgo festivalių. Bilietai į jo 
koncertus kainuoja iki 500 eurų. 

Mano vadovaujamas choras „Salzburger 
Volksliedsingkreis“ kas antrus metus miesto 
katedroje gieda Velykų pasijas. Šį kūrinį per 
šventes atlikome pernai, tad šiemet jo nebus.

Tačiau patarčiau katedroje apsilankyti per 
Prisikėlimo mišias Velykų sekmadienį. Joms 
baigiantis, ima skambėti viso miesto varpai. 
Tas įspūdingas gaudesys atmintin įstrigs visam 
gyvenimui.

Šv.Petro kapinėse buvo suvaidinta keletas filmo „Muzikos garsai“ epizodų



- Jei svečias į Zalcburgą užsuko trumpam ar negali 
per daug išlaidauti koncertui, kur jam pajusti 
muzikos miesto dvasią?
Arūnas: Kad ir koks būtų oras, muzika Zalcburge 
skamba nuo ryto iki vakaro – gatvėse groja 
muzikantai, tarp jų ir profesionalai. Mieste kasdien 
vyksta daugybė koncertų, skirtingų stilių muzika 
liejasi muzikos klubuose. Gerų koncertų būna ne 
tik didelėse salėse. Pavyzdžiui, Zalcburgo pilyje 
rengiamos muzikinės vakarienės. Iš pradžių svečiai 
vakarieniauja, o po to kviečiami į menę klausytis 
muzikantų. Tokia pramoga kainuoja apie 20 eurų.

Gegužę kas vakarą Mirabelės rūmų sode 
groja pučiamųjų orkestrai, o nuo birželio ten pat 
koncertuoja ir chorai. Šiuose nemokamuose 
koncertuose po atviru dangumi dalyvauja ir mano 
kolektyvai. 

- Kokių suvenyrų iš Zalcburgo patartumėte parvežti 
artimiesiems arba įsigyti atminimui?
Rasa: Saldžių lauktuvių patarčiau pasidairyti 
šokolado parduotuvėse, mano mėgstamiausia 
– konditerija ir kavinė „Fürst“ (17). Draugams į 

Lietuvą parvežu vaisių degtinės Obstler, jos rasite 
daugelyje Zalcburgo parduotuvių. Puikus suvenyras 
– ir austriškas moliūgų sėklų aliejus, ir Zalcburge 
kasama druska.

Arūnas: Tipiškiausias zalcburgietiškas suvenyras 
– su Mocarto atvaizdu. Su juo čia parduodamos ir 
kelnaitės, ir durų kilimėliai – visa suvenyrų prekyba 
paremta Mocarto įvaizdžiu. Bet saldainiai – 
vadinamieji Mocarto taleriai ir kūgeliai (Mozartkugel) 
– išties skanūs. Bet jų reikėtų pasidairyti ne 
senamiestyje, nes ten suvenyrai daug brangesni.

Rasa: Reikia pridurti, kad Zalcburge parduotuvės 
dirba gana trumpai – darbo dienomis iki 19 
valandos, šeštadieniais iki šeštos vakaro, o 
sekmadienis joms išeiginė diena. Tokiu grafiku 
dirba ne tik drabužių ar avalynės parduotuvės, bet ir 
maisto. Prekybos centrų miesto centre nėra.

Ketvirtadieniais iki 12 valandos galima apsipirkti 
priešais Mirabelės sodą veikiančiame turguje. 
Penktadieniais turgaus prekeiviai įsikuria Papageno 
aikštėje. Šeštadieniais prie Universiteto bažnyčios 
iki pietų veikia žaliasis turgus (Grünmarkt am 
Universitätsplatz) (18). 
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Startuoliai turi idėjų, 
bet ne pinigų?
Mantė SABALIAUSKAITĖ

Verslo naujokai susiduria su įvairiais sunkumais: pradedant painiava įstatymuose, 
baigiant netinkamu prekės ar paslaugos įvaizdžiu. Tačiau ekspertai teigia, kad 
didžiausia pradedančiųjų problema – lėšų verslui pradėti stygius. Besikuriančias 
įmones, tarptautiniu mastu pristatomas anglišku terminu „startup“, mūsų 
kalbininkai siūlo vadinti startuoliais. Naujadaras gal ir diskutuotinas, tačiau 
jo atsiradimas rodo, kad šis verslo reiškinys Lietuvoje gana paplitęs.

Verslas be patirties 

Startuolis iš kitų verslo įmonų išsiskiria tuo, 
kad vis dar yra vystymosi stadijos, tiriantis 

bei ieškantis savo rinkos dalies, kuriantis ar 
tobulinantis produktą ar paslaugą. Angliškas 
terminas startup išpopuliarėjo apie 2000 
metus dėl reiškinio dot com – verslo kėlimosi 

Verslumo išbandymas

Dreamstime. com nuotr.



į virtualiąją erdvę bumo, per kurį išaugo ne 
vienas milžinas, tokie kaip prekybos internetu 
kompanijos „eBay“, „Amazon.com“.

Deja, vėliau šis burbulas sprogo ir tūkstančiai 
liko tuščiomis kišenėmis. Būtent tuo metu ir 
pradėtas vartoti terminas startup – pradedamas 
verslas be patirties.

Dažniausiai startup įmonės siejamos su itin 
sparčiu augimu ir aukštosiomis technologijomis, 
tačiau iš esmės taip gali būti įvardijamas bet 
koks verslas. Dėl ribotų pradinių išteklių, didelio 
potencialo ir tikėtino atsiperkamumo startuoliai 
yra patraukli, tačiau drauge ir labai rizikinga 
investicija. 

Galima sakyti, kad į pradedantįjį verslą 
investuojama per mažai, palyginti su tikėtinu 
pelnu. Tačiau tai rizikinga, nes dar didesnė 
tikimybė, kad idėja nepasiteisins, verslas 
neatsipirks ir finansuotojui negrįš nė cento. 
Tačiau startuoliai, kuriuos lydėjo sėkmė, 
pranašesni už jau įsitvirtinusias stabilias įmones: 
startuolių įmonės lanksčios, sparčiai auga ir jų 
investicijų grąža - didesnė.

Startuoliai Lietuvoje madingi

Pastaraisiais metais Lietuvoje startuolių kuriama 
vis daugiau ir jų plėtra intensyvesnė. Galima 
sakyti, kad jie tapo ne tik įprastu, bet ir madingu 
reiškiniu. Galbūt tai susiję su tuo, kad užklupti 
krizės ir didžiulio nedarbo žmonės pradėjo ieškoti 
alternatyvių pajamų šaltinių, kitiems startuoliai 
tapo puikiu verslininkystės pradžiamoksliu.

Plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą bei 
informacines technologijas itin svarbu mažoms 
valstybėms. Smulkusis verslas lankstesnis, 
greičiau prisitaiko prie kintančių ekonomikos 
sąlygų ir prireikus lengviau perorientuoja veiklą. 
Na, o informacinių technologijų pažanga bei 
naujovės garantuoja potencialų pajamų šaltinį ne 
tik kūrėjams, bet ir valstybei.

Vienas garsiausių Lietuvos startuolių kūrinių 
– didžiausia pasaulyje mobiliųjų programų 
ir žaidimų interneto svetainė „GetJar” (Ilja 
Laurs, 2004 m.). Ši nepriklausoma įmonė turi 
padalinių ne tik Vilniuje ir Londone, tačiau ir JAV 
informacinių technologijų lopšiu laikomame 
Silicio slėnyje, kur įsikūrė tūkstančiai IT įmonių. 
Prie jų neseniai prisidėjo ir dar vienas lietuvių 
kūrinys: socialinė turinio paieškos platforma 

„Pinevio“ (Daumantas Dvilinskas ir Mindaugas 
Kriščiūnas, 2011 m.).

Tačiau tai tik keli sėkmingi Lietuvos startuolių 
pavyzdžiai. Kasmet startuolių kūrėjai dalyvauja 
įvairiuose konkursuose, verslo inkubatoriuose, 
idėjų plėtros seminaruose, kur randa 
investuotojų. Deja, būna ir kitaip – daugelis 
startuolių nutraukia veiklą nepraėjus nė metams.

Nuo ko pradėti 

Visų pirma reikia aptikti problemą ir rasti jos 
sprendimo būdą. Tai ir bus jūsų verslo idėja. 
Po to reikia atsakyti bent į keletą klausimų: kas 
bus šio verslo tikslinė grupė, kaip bus galima 
ją pasiekti, kokių yra konkurentų, kokios jų 
stipriosios ir silpnosios pusės, kuo jūsų verslas 
bus pranašesnis.

Atlikus namų darbus, galima rašyti verslo 
planą, ieškoti komandos, tiekėjų ir pan. Išgryninti 
idėją, surikiuoti rinkodaros bei reklamos planus, 
gauti finansavimą gali padėti pastaruoju metu 
Lietuvoje intensyviai vykstantys švietėjiški 
renginiai, seminarai, specialios kūrybinės 
dirbtuvės ir interneto svetainės.

Finansavimo šaltinių gali būti įvairių – 
nuo banko paskolų ir fondų iki neformalių 
investuotojų (verslo angelų). Kodėl jiems 
naudinga investuoti? Atsakymas paprastas – jie 
tikisi greitos ir didelės grąžos. 

Verslumo skatinimo projektas „The start up  ƨ
kitchen“ (http://www.thestartupkitchen.lt)

Konferencija „BarCamp“ (www.barcamp.lt) ƨ

Konferencija „StartupJam Baltics“   ƨ
(www.startupjam.eu)

„AppCamp“ (www.appcamp.lt) ƨ

Neformalūs investuotojai verslo angelai ƨ

ES parama: iniciatyva „Jeremie“, 2007– ƨ
2013 m. ekonomikos augimo veiksmų 
programos priemonės „Lyderis LT“, 
„E-verslas LT“, „Procesas LT“

Galimi startuolių 
finansavimo šaltiniai
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Specialisto komentaras 
Jonas GAVELIS, privačių investuotojų grupės „Venture.lt“ 
atstovas, internetinio verslo konsultantas 

Anonsas  

„Kuo startup 
judėjime gali 
pasigirti Baltijos 
šalys? Sakoma, 
kad estai turi 
skaipą, lietuviai – 
„GetJar“, o latviai 
yra sukūrę socialinį 
interneto tinklalapį 
„Odnoklassniki.ru“, 
skirtą rusakalbiams. 
Tačiau analizuojant 
bendras tendencijas 

matyti, kad startuolių masiškumo Baltijos 
šalyse, palyginti su Berlynu, San Francisku, net 
Singapūru ar Honkongu, dar nėra.

 Turime žmogiškųjų išteklių ir paprastų 
specialistų. Tačiau pasaulinio lygio specialistų, 
kuriems galėtume mokėti ne kelių, o penkių, 
dešimties tūkstančių litų ar dar didesnį 
atlyginimą, yra labai mažai. Žinau nemažai 
pradedančiųjų įmonių Lietuvoje, kurios negali 
plėstis tik dėl to, kad neturi specialistų. Ir tai 
nemaža problema. 

Žinoma, kad pradedančiųjų įmonių kūrėjai 
verslo pradžioje negali IT specialistui mokėti 
keturių ar septynių tūkstančių litų. Be to, ir 
universitetai parengia vos keletą studentų, 
turinčių puikių reikiamų inžinerijos žinių.

Tiesa, kai kurie startuoliai labiau rūpinasi 

didinti vertę ir nesiekia greito pelno. Kuo greičiau 
įmonė išplėtojama iki tokio lygio, kad ją būtų 
galima parduoti ar viešai platinti jos akcijas, 
tuo jos vertė didesnė. Jei didesnės investicijos 
padidina ir įmonės vertę, taip ir daroma – 
didinama įmonės ar projekto vertė. Vis dėlto 
negalima sakyti, kad investuotojams pelnas 
nesvarbus. Jei tavo investicijos daug mažesnės 
nei sukuriama vertė ar pasiektas vartotojų 
skaičius, vieną dieną tikrai rasi ar sugalvosi būdą, 
kaip iš to užsidirbti.

Didžiausia startuolio vertė pasiekiama, kai 
verslas tikslingai orientuojamas į vartotojus. 
Naudinga viskas, kas padeda žmogui 
atsipalaiduoti ir smagiai leisti laiką. Šiuo 
metu itin ryški tendencija – daugėja įvairių 
programinių sprendimų perkėlimo į internetą 
ar serverius atvejų. Viena naujesnių tendencijų 
gamification – paprastų kasdieniškų dalykų 
pavertimas žaismingu užsiėmimu. Pavyzdžiui, 
skaičiuojamos suvalgyto maisto kalorijos – 
programėlėje pildomi duomenys, o už pasiektus 
rezultatus vartotojas apdovanojamas kokia nors 
nuolaida, programėlės naujiniu ir panašiai.

Šiuo metu taip pat „ant bangos“ viskas, 
kas susiję su mobiliaisiais telefonais ir 
planšetiniais kompiuteriais. Beje, žemesnio 
gyvenimo lygio valstybėse populiaresnės tos 
interneto paslaugos, kuriomis galima naudotis 
mobiliaisiais telefonais, o ne tik kompiuteriais. 

Kas: tarptautinė konferencija „Startup Monthly Vilnius“.
Kur: Vilniuje, menų fabrike „Loftas“.
Kada: balandžio 13–15 d. 
Komentaras: renginio idėja kilo Silicio slėnyje (JAV). Dabar ji populiarinama pasaulyje ir tuoj 
pasieks Lietuvą. Renginyje dalyvaus „ledlaužai“ – žmonės, kurie pasakos savo sėkmės istorijas ir 
skatins imtis verslo bei plėtoti idėjas.
Daugiau informacijos: http://vilnius.startupmonthly.org/index.html.
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Voro svita leisis į 
gastroles po Lietuvą

Aistė JANKŪNAITĖ

Nuotaikingos, žiūrovų ir kritikų liaupsių 
pelniusios roko operos „Voro vestuvės“ atlikėjai 
šį pavasarį leisis į koncertinę kelionę per 
septynių didžiausių Lietuvos miestų arenas. 
Visai šeimai skirtos geriausios ir gražiausios 
operos dainos, atliekamos Lietuvos scenos 
garsenybių, skambės Utenoje, Alytuje, Kaune, 
Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Vilniuje.

Gobšuolis voras (Rafailas Karpis) Geroji Boružė (Neringa Čereškevičienė)

Musės policininkės (Eimutis Kvoščiauskas ir Aldona Vilutytė) Vikšras Gražuolis (Algis Ramanauskas-Greitai)

Į gastroles „Voro vestuvės“ leisis su naujomis dekoracijomis

Koncerte dalyvaus didžiulis būrys grupės „Tele bim-bam“ dainorėlių

Renginių gidasRenginių gidas56 Small Planet

„Seven Live“ nuotr.

Renginių gidas
Lietuvos arenose pasirodys daugiau kaip 50 
atlikėjų, pasidabinusių ryškiaspalviais kostiumais. 
Pagrindinį nedorėlio Voro, norėjusio pasigrobti saulę, 
vaidmenį atliks operos solistas Rafailas Karpis. Jo 
nuotaką, gerąją Boružę, vaidins vaikų popmuzikos 
grupės „Tele bim-bam“ generolė Neringa 
Čereškevičienė. Pramogų pasaulio vilkas Algis 
Ramanauskas-Greitai virs Vikšru Gražuoliu, aktorius 
ir dainininkas Andrius Kaniava – Mėšlavabaliu. 

Šis koncertinis turas išskirtinis ir tuo, kad 
prie Voro svitos prisijungs naujas atlikėjas – 
charizmatiškasis aktorius Dominykas Vaitiekūnas. 
Jam teks intriganto Vabalo be ūsų vaidmuo. 

Įspūdingą reginį scenos žvaigždėms kurti padės 
choras „Brevis“, šokėjai ir didžiulis būrys „Tele bim-
bam“ dainorėlių. Specialiai šiai koncertinei kelionei 
sukurtos naujos dekoracijos bei animacinės vaizdo 
projekcijos. 

Pagal vieno garsiausių Lietuvos poetų Justino 
Marcinkevičiaus eiles ir N. Čereškevičienės 
vyro Alfredo Čereškevičiaus originalią muziką 
pastatytos „Voro vestuvės“ tapo įspūdingu reginiu 
ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Pirmą kartą 
Lietuvos publikai ši roko opera pristatyta per 18-ąjį 
„Tele bim-bam“ gimtadienį 2008 metais. 

Bilietus į geriausių „Voro vestuvių“ dainų 
koncertą Utenoje, Alytuje, Kaune, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Vilniuje platina pirmaujanti bilietų 
platinimo bendrovė „Tiketa“. Bilietus į koncertą 
Klaipėdos „Švyturio“ arenoje platina „Bilietai LT“. 

„Rytoj išskrisim, šiandien būnam, būnam čia ir 
dabar! Gera, gera, gera, gera bus!..“     

„Voro vestuvės“: kada ir kur
• Balandžio 15 d. – Utenos arenoje
• Balandžio 20 d. – Alytaus arenoje
• Balandžio 22 d. – Kauno „Žalgirio“ arenoje
• Balandžio 27 d. – Šiaulių arenoje
• Balandžio 29 d. – Panevėžio „Cido“ arenoje
• Gegužės 4 d. – Klaipėdos „Švyturio“ arenoje 
...(„Bilietai LT“)
• Gegužės 6 d. – Vilniaus „Siemens“ arenoje 



Sveikatai ir grožiui
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Roma KARALIENĖ

„Mintyse jau keliavau po Šri Lanką. Išvykti 
turėjau po kelių savaičių. Šioje šalyje buvę 
bičiuliai pasakojo, kad vietos gyventojai 
svečius visur pasitinka draugiškomis 
šypsenomis ir tradiciniu pasisveikinimu 
,,ajubovan” (sveikatos jums ilgam). 
Ironiška, bet visai netikėtai prieš pat 
kelionę patyriau, koks svarbus yra šis 
palinkėjimas.“ 

Gydytojo Broniaus Sidaravičiaus teigimu, nuo pasirinktų implantų 
priklauso implantavimo sėkmė ir jų tarnavimo laikas

Jovita Bandžienė sako, kad jokio skausmo nejuto nei per 
implantavimo procedūrą, nei po jos

Jau nieko nenustebinsi lizingu nusipirkęs baldus, 
televizorių ar netgi kelionę į egzotinę šalį. Išsimokėtinai 
galima pirkti ir dantų implantavimo paslaugas. Gauti 
medicinos lizingą paprasta. Atsakymą dėl gydymo 
finansavimo pacientas gauna čia pat odontologijos 
klinikoje. Pirmiausia sudaromas gydymo planas, 
įvertinama, kiek tai kainuos. Tada klinikos darbuotojai 
internetu kreipiasi į lizingo bendrovę ir per keletą 
minučių gaunamas atsakymas dėl galimo 
finansavimo. 

Dantys – lizingu 

Taip savo liūdnai prasidėjusią, bet laimingai 
pasibaigusią istoriją prisimena grožio salono 
specialistė 34 metų Rūta Kintienė. Kartą valgant jai 
netikėtai skilo priekinis dantis. Grėsė rimta infekcija, 
todėl odontologas patarė dantį skubiai šalinti ir dėti 
implantą. Tačiau įspėjo, kad, jo žiniomis, pašalinus 
dantį, reikės apie pusmetį laukti, kol viskas sugis. O 
ką daryti su skyle tarp dantų?
 „Lyg juokais gydytojo pasakytas verdiktas „pusę 
metų teks būti susičiaupus“ buvo lyg perkūnas iš 
giedro dangaus, puoliau į ašaras, – prisimena Rūta. 
– Mėgstu šypsotis, bendrauti, o ir kelionė ant nosies. 
Pasiguodžiau draugei. Ji patarė: „Tik nieko nedaryk, 
žinau, kad yra implantų, kuriuos galima dėti vos 
ištraukus dantį“. Ir iš tiesų – jau kitą dieną galėjau 
džiaugtis nauju dantimi.“ 

Naujas dantis – nedelsiant

„Kokie svarbūs yra dantys, dažniausiai suvokiame 
tik tada, kai jų netenkame. Galime įsivaizduoti, ką 
reiškia prarasti kad ir vieną, bet priekinį dantį, – sako 
Vilniaus odontologijos klinikos vadovas Bronius 
Sidaravičius. – Visi sutaria, kad pažangiausias būdas 
atkurti prarastus dantis – dantų implantavimas. 
Tačiau dar ne visi žino, kad implantų yra įvairių ir jų 
teikiamos gydymo galimybės – skirtingos.“ 

12 metų dantų implantavimo patirtį turintis 
gydytojas Br. Sidaravičius sako išbandęs beveik 
visus Lietuvoje esančius implantus ir pasirinkęs 
gaminamus švedų kompanijos „Nobel Biocare“. 
„Jie pirmauja pasaulyje ir tai reikšmingas faktas. Dėl 
šių implantų ir jų naudojimo metodikų gydymas 
visiškai supaprastėja – pacientas naujais dantimis 
gali džiaugtis vos po vieno trumpo vizito pas 
odontologą.“ 

Norint beviltiškai sugedusį dantį tuoj pat pakeisti 
nauju, taikomas unikalus gydymo metodas – 
momentinis implantavimas: implantas dedamas 
iškart, kai pašalinamas nesveikas dantis, tam 
užtenka 10-15 minučių. Ant implanto iš karto 
pritvirtinamas laikinas dantis, vėliau jis pakeičiamas 
nuolatiniu. „Šis metodas geras tuo, kad iki 
minimumo sutrumpėja gydymo laikas, išvengiama 
papildomų intervencijų. Implantavimo su „Nobel 

Biocare“ implantais procedūrą galima lyginti su 
įprastu danties plombavimu, po jos neskauda, 
netinsta, nereikia gerti antibiotikų. Vos pakilęs nuo 
odontologo kėdės pacientas gali gyventi įprastu 
ritmu“, – aiškina odontologas. 

Garantija visam gyvenimui

Pasak Br. Sidaravičiaus, nuo pasirinktų implantų 
labai priklauso implantavimo sėkmė ir jų tarnavimo 
laikas. Šiuo metu pasaulyje yra apie 300 implantus 
gaminančių kompanijų. „Visiems patariu: kai 
renkatės implantus, pasidomėkite, kuo jie 
išskirtiniai, kokia bus gydymo eiga, kiek jie tarnaus, 
kokią garantiją suteikia gamintojas, – pabrėžia 
odontologas. – Pagal kokybę, ilgaamžiškumą ir 
naujausias technologijas švediškus „Nobel Biocare“ 
implantus drąsiai galima lyginti su „Mercedes“ 
gaminiais automobilių rinkoje. Su šiais implantais 
šiandien dirba žymiausios pasaulio odontologijos 
klinikos. Tik kainos jose ir pas mus labai skiriasi.“

„Tokie patys implantai ir kokybiškos dantų 
atkūrimo paslaugos Anglijoje ir Airijoje kainuoja 
kelis, o kartais ir keliasdešimt kartų daugiau nei pas 
mus, todėl nutariau gydytis Lietuvoje, – pasakoja 
jau penkerius metus Londone gyvenanti Br. 
Sidaravičiaus pacientė Jovita Bandžienė. – Į Lietuvą 
grįžau vos kelioms dienoms. Procedūra truko 
apie valandą. Nei per ją, nei po jos nejaučiau jokio 
skausmo. Jau kitą dieną išskridau atgal.“

 Anglijoje vadybininku dirbantis 25 metų Deivydas 
Trečekauskas į Klaipėdą sugrįžta specialiai dėl 

dantų. „Esu labai nusivylęs Anglijos gydytojais. 
Man po plomba jie paliko vatos gabaliuką. Dantis 
supūliavo. Tuomet patarė: „Gerk vaistus – praeis!“ 
– prisimena vaikinas. Lietuvoje jam taip pat buvo 
atliktas momentinis implantavimas. „Labai bijau 
odontologų ir adatų. Bet kai dėjo implantus, tikrai 
neskaudėjo. Dabar tie dantys kaip savi“, – tikina 
Deivydas.

Lietuvoje su „Nobel Biocare“ implantais dirba 
ir unikalias dantų implantavimo metodikas taiko 
daugiau kaip 20 odontologijos klinikų. „Šiems 
implantams gamintojas suteikia garantiją visam 
gyvenimui ir visos procedūros su jais beveik 
šimtu procentų sėkmingos. Malonu, kad gali 
žmonėms pasiūlyti tai, kas geriausia šių dienų 
implantologijoje”, – džiaugiasi gydytojas  
Br. Sidaravičius. 

Šypsenų šalyje – 
be šypsenos? 

Asmeninio albumo nuotr. 



Tolyn nuo miesto šurmulio
Vaida MORKŪNAITĖ

Kai sniego pusnys pamažu ima tirpti, 
nejučia pagalvojame apie artėjančią 
vasarą ir laukiamas atostogas. 
Nepastebėsime, kai ateis šiltos 
dienos ir norėsis nors trumpam 
pabėgti iš miesto. Todėl suskubome 
pasidomėti, kokių pramogų šią vasarą 
galėsime rasti gražiame gamtos 
kampelyje įsikūrusiame poilsio ir 
pramogų parke „TonyResort“.

Trijų aukštų pastate – ekologiško maisto restoranas

 Poilsio ir pramogų parkas įsikūręs prie Gilušio ežero

Restorano lauko terasoje ypač jauku šiltais vasaros vakarais

Renginių gidas60 Small Planet

Į gamtą

Parke tvyro harmonija

Kiekvienas svajojame nors kelias dienas praleisti 
gamtoje – ir pailsėti, ir turiningai papramogauti. 
Tokią vietą rasime netoli Trakų, Anupriškėse, prie 
Gilušio ežero įsikūrusiame poilsio ir pramogų 
parke „TonyResort“. Į gamtos glėbį pateksime 
vos pasiekę parko teritoriją: čia pakerės pušyno 
dvelksmas, ežero panorama. Maloniai nuteiks 

ir parko pastatai: prie vietos gamtovaizdžio 
derinta architektūra – šiuolaikiška, funkcionali ir 
harmoninga. Ramių medžio spalvų pastatai tarsi 
susilieja su aplinka... 

Laukia nuotykiai medžiuose ir pelkėje

Jei atvažiavote ne tik atsipūsti, jūsų paslaugoms 
– Anupriškių nuotykių parkas ir daugybė 
aktyvių pramogų. „TonyResort“ plečiasi, tad 
įdomios veiklos vasarą bus visiems: vaikams 
ir paaugliams, šeimoms su mažais vaikais ir 
porelėms, draugų kompanijoms bei įmonių 
kolektyvams.

 Šiek tiek adrenalino dar niekam nepakenkė. 
Patiems aktyviausiems gerą jo dozę žada 
Anupriškių nuotykių parko lipynės. O po 
nutrūktgalviškų karstynių gryname ore ne pro šalį 
ir pasistiprinti. Šią vasarą prie pat lipynių duris 
atvers parko picerija, kur picos bus kepamos 
tikroje malkomis kūrenamoje krosnyje.

 Poilsio ir pramogų parke išmėginti savo drąsą 
galima ir kitaip – ekstremalių pojūčių mėgėjams 
siūlomas žygis į klampią pelkę. Jame ne tik 

išbandysite savo jėgas, bet ir sužinosite ne vieną 
unikalaus pelkių augalijos ir gyvūnijos pasaulio 
paslaptį. 

Jei adrenalino jums nestinga, „TonyResort“ 
galėsite žaisti paplūdimio tinklinį, krepšinį, 
išmokti jodinėti žirgais ir poniais ar tiesiog ramiai 
pasivažinėti dviračiais. Viena iš naujausių parko 
pramogų ypač nudžiugins teniso mėgėjus ir 
profesionalus – čia jie galės sužaisti partiją pagal 
ATP (Teniso profesionalų asociacijos) standartus 
įrengtame teniso aikštyne.

Parko teritorija plečiama, šią vasarą čia bus 
įrengta dar daugiau takų, tad bus kur smagiai 
pasivaikščioti po aktyvių dienos pramogų... 

Kokia vasara be maudynių? „TonyResort“ 
svečiai galės ne tik pasikaitinti ir pasipliuškenti 
Gilušio paplūdimyje, bet ir pasiirstyti. Šiltuoju 
sezonu bus nuomojamos ir medinės valtys, ir 
dvylikos vietų kanojos, tad ir didelė šeima ar 
būrys bičiulių galės irkluoti drauge.

Norint išmėginti visas aktyvias „TonyResort“ 
pramogas vienos dienos nepakaks – teks pasilikti 
ilgesniam laikui.

Vieta atsipūsti ir pasimėgauti

Po aktyvių pramogų bus gera ramiai pailsėti 
– paskanauti čia pat pagamintų patiekalų, 
pasišnekučiuoti prie taurės vyno ar bokalo šalto 
lietuviško alaus. Parke veikia dviejų aukštų 
ekologiško maisto restoranas, jo virtuvei kai 
kurie produktai auginami čia pat esančiame 
ekologiniame ūkyje! Restorane įrengtas lounge 
baras ir romantiška lauko terasa, kurioje ypač 
jauku šiltais vasaros vakarais. Beje, restorane 
laukiami ne tik parke pramogaujantys lankytojai, 
bet ir visi geros virtuvės mėgėjai. Dėl jos taip pat 
verta pasprukti iš miesto – užmiestyje vietų, kur 
galima pasimėgauti gardžiu maistu, ne tiek ir 
daug...

Nieko nėra smagiau, kaip valgyti paties 
sugautą žuvį. Parke įrengtas tvenkinys, kuriame 
knibždėte knibžda ekologiškai šeriamų upėtakių, 
jiems stengiamasi sukurti kuo natūralesnes 
gyvenimo sąlygas. Sužvejoji žuvį, o restorano 
virtuvė jį paruošia specialiai tau! Beje, šią vasarą
parke bus įrengta žuvinė, tad laimikį bus galima 
iškepti ar išrūkyti čia pat, šalia upėtakių tvenkinio.

Poilsis gamtoje yra tikra atgaiva, kai gali patirti 
ką nors nauja, įdomaus ir nekasdieniška.

Nakvynė su pusryčiais

Patiekalai restorane

Pirties nuoma 3 val. 

Kubilo nuoma 3 val. 

Pirties ir lauko kubilo nuoma 3 val. 

Teniso aikštelės nuoma 1 val.

Paplūdimio tinklinio aikštelės nuoma 1 val.

1 kg upėtakių su paruošimu

Jodinėjimas žirgu 1 val.

Jodinėjimas poniu 1 val. 

Dviračio nuoma 1 val. 

Dviračio nuoma parai

Valties nuoma 1 val. 

Ekskursija į pelkes grupei iki 10 žmonių

Pobūvių salių nuoma renginiams (su pusryčiais)

99–209 Lt

10–60 Lt

200 Lt

200 Lt

300 Lt

30–40 Lt

30 Lt

49 Lt

80 Lt

80 Lt

6 Lt

25 Lt

15 Lt

300 Lt 

2250–2750 Lt

Daugiau informacijos ieškokite 
www.tonyresort.lt, 
tel. +370 611 44445, +370 700 39890.

Paslaugų kainynas

„TonyResort“ archyvo nuotr.
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Dalė MISIŪNIENĖ

Lietuviška žiema kasmet parodo dantis, 
tad be rimtos šildymo įrangos neišsiversi. 
Alternatyva centriniam šildymui, 
elektriniams radiatoriams, kietojo kuro ar 
dujų katilams gali būti krosnelė ar židinys. 
Tai bus ir šilumos šaltinis, ir jaukumo 
namams suteikiantis elementas bei 
interjero puošmena. Pasirinkę kompanijų 
„Jøtul“  ir „Scan“ gaminius džiaugsitės 
ne tik skandinaviška kokybe ir dizainu, bet 
būsite ramūs ir dėl šios įrangos saugumo, 
ilgaamžiškumo, bei ekologiškumo.

„Jøtul“ židinys („Jøtul FS 166“ ir „Jøtul I 570“) – 
pagrindinis jaukaus interjero akcentas

Krosnelė  „Scan 58-6“

Namams

Namams

Skaičiuoja antrą šimtmetį

„Jøtul“ ketaus krosnelės ir židinių ugniakurai 
Norvegijoje gaminami nuo 1853 metų. Visame 
pasaulyje jie vertinami dėl kokybės, tvirtumo, 
patikimumo ir didelio šiluminio naudingumo. 
„Jøtul“ dizainas nepavaldus laikui, krosnelės ir 
židiniai saugūs naudoti ir neteršia aplinkos.

Norvegijos kompanijos „Jøtul“ krosnelės 

skaičiuoja antrą šimtmetį. Per tą laiką gamyba 
ištobulėjo, produkcija tapo ne tik kokybiška, 
ilgaamžė, techniškai ir estetiškai tobula, bet ir 
idealiai pritaikyta nuolat kūrenti, tad šie gaminiai 
gali būti pagrindinis šilumos šaltinis. Krosnelės ir 
židinių kapsulės gaminamos iš specialaus ketaus, 
jomis galima apšildyti iki 200 kv. metrų patalpas.

Ketus – ilgaamžis ir tvirtas 

Krosnelėms gaminti „Jøtul“ naudoja pačias 
šiuolaikiškiausias kompiuterines technologijas, 
tačiau itin brangina ir per 150 metų sukauptą 
patirtį, ypač saugo ketaus sudėties paslaptį. 
Ši medžiaga yra krosnelių tvirtumo ir 
ilgaamžiškumo garantija.

Gamintojai tvirtina, kad jų naudojamas ketus 
– geriausia medžiaga nuolatinio kūrenimo 
įrangai, ji labai tvirta, nesideformuoja net itin 
ilgai naudojama. Todėl „Jøtul“ ketaus gaminių 
korpusams suteikia net 10-ies metų garantiją.

Ekspertai tvirtina, kad „Jøtul“ ketus yra itin 
geros terminės masės. Tai reiškia, kad ketus 
šilumą laiko ilgai ir itin tolygiai ją išspinduliuoja 
– ilgiau ir tolygiau nei kitos korpusams 
naudojamos medžiagos.

Net ir daugelį metų naudojamų krosnelių 
ir židinio kapsulių durelės užsidaro sandariai. 
Tačiau, jei reikia, atskiras įrangos dalis pakeisti 
nesunku.

Gamintojai pabrėžia, kad jei kuris nors modelis 
ir nebegaminamas, problemų dėl atsarginių 
dalių nekils – atskiros dalys tiekiamos mažiausiai 
dar dešimt metų po to, kai tam tikro modelio 
gamyba nutraukiama.

Danai pasirinko plieną

Nuo 2006 metų „Jøtul Group“ iš dalies 
priklausanti Danijos įmonė „Scan“ – kur kas 
jaunesnė, bet taip pat pasaulinio pripažinimo jau 
nusipelniusi krosnelių ir židinių gamintoja.

1978 metais įkurta įmonė niekada nebuvo 
pamynusi pagrindinio savo principo ir tikslo 
– kurti aukštos kokybės šildymo įrangą. Tai 
įgyvendinama pasitelkiant danų dizainą, 
tradicinius amatus ir nepaprastas inžinerines 
žinias.

Pažymėtina, kad visi „Scan“ gaminiai atitinka 
griežtus Danijos aplinkosaugos reikalavimus. 
Kaip ir vyresnysis „brolis“ kompanija „Jøtul“, 
įmonės „Scan“ produktų atpažinimo ženklai 
– ekologiškas degimas, ekonomiškas kuro 
naudojimas ir sugebėjimas nuo užteršimo 
apsaugoti krosnelių stiklus. Vienintelis skirtumas 
– „Scan“ produkcija gaminama iš plieno. 
Gaminiams suteikiama penkerių metų garantija.

Galima tiksliai reguliuoti oro kiekį – tai padeda  ƨ
kontroliuoti degimą.

Kuras naudojamas ekonomiškai. Sunaudojama  ƨ
nedaug medienos.

„Jøtul“ gaminių atpažinimo ženklas – švarūs stiklai. ƨ

Visi gaminiai pagaminti iš aukštos kokybės „Jøtul“  ƨ
ketaus. Dėl šios medžiagos židinį galima eksploatuoti 
itin ilgai.

„Jøtul“ savo gaminiams suteikia 10 metų garantiją. ƨ

Židiniai ir krosnelės labai sandarūs, skirti šildyti. ƨ

Židinių kapsulės „Jøtul I 18 Panorama“, „Jøtul I 18  ƨ
Harmony“, „Jøtul I 570 FL“ yra 15 kW galios ir gali 
apšildyti iki 200 kv. metrų patalpas.

„Jøtul I 80 Panorama RH“ ir „Jøtul I 530“ galia –   ƨ
12 kW, apšildomas plotas – iki 150 kv. metrų.

Krosnelė „Jøtul F 375 HT“ paaukštinta tam,  ƨ
kad viršuje po apdaila būtų galima montuoti 6 
akumuliacinius žiedus, kurie, kai krosnelė nustoja 
degti, dar iki 7 valandų skleidžia šilumą.

Daugelis „Jøtul“ židinių kapsulių ir krosnelių yra  ƨ
su švaraus degimo sistema CB. Šie gaminiai itin 
ekologiški. Naujos technologijos padeda taupyti 
energiją, į aplinką išskiriama mažiau kenksmingų 
medžiagų.

„Jøtul“ įrangos detales lengva pakeisti. Gamintojas  ƨ
įsipareigoja jas tiekti dar 10 metų, net jei kurie nors 
židiniai ir krosnelės nebegaminami.

Pagrindiniai „Jøtul“ krosnelių  
ir židinių kapsulių pranašumai

Saugios ir patikimos ugnies buveinės

„Jøtul“ atstovė Lietuvoje Dalė Misiūnienė 
Tel.  8 613 27739

El. paštas dale.misiuniene@jotul.lt
www.jotul.lt

Kompanijos „Jøtul“ archyvo nuotr. Kompanijos „Scan“ archyvo nuotr.
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Šarminis vanduo – 
sveikatos versmė 

„Burbuliuko“ archyvo nuotr.

Gerti jonizuotą vandenį sveika ir vaikams

Autorius?

Vanduo – vienas didžiausių gamtos sukurtų stebuklų. Vandenyje prasideda mūsų 
gyvybė. Net apie 70 proc. žmogaus kūno sudaro vanduo. Tad vandens kokybė 
yra labai svarbi mūsų organizmo sveikatai. Pagalvokite, ar visada įvertinate 
paprasto ir ypač jonizuoto vandens pranašumus? Juk tai – sveikatos versmė.

Naujiems įpročiams

Būtina rūgščių ir šarmų pusiausvyra 

Nesveika mityba, poilsio stoka, stresas, mažas fizinis 
aktyvumas – kiekvienas gerai žino savo negalavimų 
priežastis. Bet žmogus – silpna būtybė. Retas kuris 
turi pakankamai valios sutvarkyti savo dienos režimą, 

pakoreguoti valgymo įpročius. Tačiau turime suvokti, 
kad už savo sveikatą atsakome patys.

Šiais laikais žmogus valgo daug organizmą 
rūgštinančių produktų. Tačiau gerą savijautą gali 
užtikrinti tik rūgščių ir šarmų pusiausvyra. 

Medžiagų apykaitos procese susidariusias rūgštis 

organizmas stengiasi neutralizuoti ir pašalinti su 
šlapimu, prakaitu ir iškvepiamu anglies dvideginiu. 
Dėl to būtina su maistu ir skysčiais gauti reikiamą 
kiekį šarminių mineralų, tarp jų svarbiausių – kalio, 
natrio, kalcio ir magnio. Svarbus šių medžiagų 
įsisavinimo veiksnys yra vanduo.

Koks vanduo mūsų organizmui geriausias? 
Atsakymas paprastas. Tas, kurio savybės artimiausios 
mūsų organizmui.

Vandenį paveikus elektros srove, gaunamas 
jonizuotas vanduo. Jis įgyja unikalių savybių, galinčių 
iš esmės pagerinti mūsų gyvybinius procesus. 

Prieš penkis dešimtmečius Japonijos, vėliau ir 
Rusijos mokslininkai atrado, kad per paprastą vandenį 
leidžiant elektros srovę (vandens elektrolizė), jis įgyja 
naujų savybių. Taip buvo atrastas jonizuotas šarminis 
vanduo, kurio požymiai ir savybės visiškai skiriasi nuo 
paprasto vandens. 

Šarminis vanduo skvarbesnis

Gerdami jonizuotą šarminį vandenį – natūralų 
antioksidantą – organizmą ne tik aprūpiname 
vandeniu, bet ir padedame jam pašalinti šlakus ir 
toksinus. 

Amerikiečių gydytojas fiziologas Aleksis Karelis 
(Alexis Carell), 1912 metais apdovanotas Nobelio 
premija, atliko eksperimentą – viščiuko embriono 
širdį įdėjo į tirpalą, kurio sudėtis buvo panaši į 
viščiuko kraujo plazmą. Skystis kasdien buvo 
keičiamas 28 metus. Per visą šį laiką širdies raumens 
ląstelės išliko gyvos, nors višta vidutiniškai gyvena 
šešerius metus. Tokio ilgo ląstelių gyvybingumo 
priežastis buvo ta, kad keičiant tirpalą, buvo 
pašalinamos ląstelių veiklos atliekos.

Šarminiame vandenyje yra daug lengvai 
įsisavinamų kalcio, magnio, kalio ir natrio jonų. 
Būtent šie šarminių metalų jonai ir yra pagrindiniai 
elementai, dalyvaujantys neutralizuojant medžiagų 
apykaitos atliekas ir stabdant organizmo rūgštėjimą. 
Šarminio vandens molekulių dariniai yra mažesni, 
sudaryti iš 5–6 molekulių, o paprasto vandens 
dariniuose būna po 12–15 molekulių. Todėl šarminio 
vandens skverbtis kur kas didesnė, jis geriau įsotina 
ląsteles vandeniu. Be to, šarminio vandens paviršiaus 
įtempimas beveik dvigubai mažesnis nei paprasto. 
Toks takesnis, „skystesnis“ vanduo patekęs į kraują, 
neleidžia jam tirštėti. 

Ir tai dar ne visos jonizuoto šarminio vandens 
savybės. Nuo paprasto vandens jis skiriasi ir 
didesniu visavertei medžiagų apykaitai labai 

reikalingu deguonies kiekiu. 
Vokiečių biochemikui Otui Varburgui (Otto 

Warburg) už darbus tiriant įvairių susirgimų priežastis 
1931 metais buvo įteikta Nobelio premija. Knygoje 
„Kūno navikų metabolizmas“ („The Metabolism 
of Tumors in the Body“) mokslininkas teigia, kad 
pirminė daugelio ligų priežastis – deguonies 
trūkumas ląstelėse.

Tad teigiamas šarminio vandens poveikis yra 
įvairialypis.

Jonizatorius gamina skirtingą vandenį

Jonizuotas vanduo gaminamas specialiais 
prietaisais – vandens jonizatoriais. Juose vienu metu 
pasigamina dviejų rūšių jonizuotas vanduo: šarminis, 
dar vadinamas gyvuoju, ir rūgštinis arba negyvasis. 
Iš pavadinimų galima spręsti, kad šie vandenys 
organizmą veikia skirtingai. 

Šarminio vandens ir organizmo skysčių savybės 
yra panašios. Jonizuotas šarminis vanduo tinkamas 
gerti kasdien kaip efektyvi profilaktinė priemonė. Jo 
kasdien rekomenduojama išgerti po 2–2,5 litro. 

Rūgštinis vanduo turi baktericidinių, antiseptinių 
savybių ir yra skirtas vartoti išoriškai.

„Burbuliukas“ – vienintelis gamintojas

Lietuvoje sertifikuotus ir patentuotus vandens 
jonizatorius jau 17 metų gamina įmonė 
„Burbuliukas“. Tai vienintelė bendrovė Vakarų 
Europoje, gaminanti originalios konstrukcijos kelių 
modifikacijų vandens jonizatorius. Beveik 80 proc. 
įmonėje pagamintų prietaisų eksportuojami į daugelį 
pasaulio valstybių.

Įmonėje gaminami patentuoti keturių modifikacijų 
vandens jonizatoriai PTV ir dviejų modifikacijų 
jonizatoriai „aQuator“. 

Bendrovė teikia pirmenybę žaliavas ir išteklius 
taupančiai gamybai, produkcijos kokybei. Prietaisai 
gaminami iš ekologiškų medžiagų. 2009 metais 
įmonėje įdiegta kokybės vadybos sistema ISO 9001.

Naudojant buitinius vandens jonizatorius PTV 
ir „aQuator“ vienu metu gaunamas jonizuotas 
šarminis ir jonizuotas rūgštinis vanduo. Taip pat šiais 
jonizatoriais galima pagaminti įvairios koncentracijos 
sidabringą vandenį.

Daugiau informacijos ieškokite interneto svetainėje 
www.burbuliukas.lt, teiraukitės telefonu 8 610 68863.
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Kad atostogauti netrukdytų 
nemalonūs pojūčiai
Danutė SAVICKAITĖ

Liaudies išmintis sako: ruošk roges 
vasarą, ratus – žiemą. Apie tai patartina 
susimąstyti planuojantiems artėjančias 
vasaros atostogas. Juk nesinori, kad 
jas apkartintų nemalonūs pojūčiai, 
pavyzdžiui, padidėjęs prakaitavimas. 
O daug apgamų turintiems žmonėms 
saulėje reikia būti ypač atsargiems. 
Tokiais atvejais gali padėti plastikos 
chirurgai. Tiesa, į juos reikėtų kreiptis ne 
paskutinę minutę. Apie tai kalbėjomės 
su Vilniuje bei Kretingoje įsikūrusio 
medicinos centro „Northway“ plastikos 
chirurgu med. dr. Arūnu JANKAUSKU.

„Northway“ archyvo nuotr.

Plastikos chirurgas med. dr. Arūnas Jankauskas 

- Gausus prakaitavimas – estetinis trūkumas ar 
sveikatos sutrikimas?
- Prakaitavimas – natūrali organizmo reakcija, 
reguliuojanti vidaus temperatūrą. Prakaito liaukų yra 
visame kūne (išskyrus ausis ir lūpas). Sveiko suaugusio 
žmogaus organizmas per dieną išskiria nuo vieno iki 
pusantro litro prakaito. O per gausiai prakaituojančio 
– du–penkis kartus daugiau. Dažniausiai gausiau 
prakaituoja delnai, pažastys, padai, kakta, nosis.
Neretai per didelis prakaitavimas atsiranda nėštumo 
periodu, po gimdymo ar per menopauzę. Šiais 
žmogaus gyvenimo tarpsniais keičiasi hormonų 
pusiausvyra. Būtent hormonų pusiausvyros pokyčiai 
ir su jais susiję medžiagų apykaitos sutrikimai laikomi 
svarbiausia gausaus prakaitavimo priežastimi.

- Kokiais būdais šiais laikais galima stabdyti gausų 
prakaitavimą? 
- Patariama vengti aštraus, riebaus maisto, vartoti 
kuo mažiau gėrimų su alkoholiu, kofeinu. Jei šios 
priemonės nepadeda, reikėtų kreiptis į plastikos 
chirurgą, kad būtų atlikta gausaus prakaitavimo 
mažinimo procedūra botulino toksino injekcijomis. 
Šiuo metu tai efektyviausia priemonė, slopinanti 

prakaitavimą 6–12 mėnesių. Prieš procedūrą į 
jautriausias vietas – delnus, padus – suleidžiama 
nuskausminamųjų vaistų. Pažastims tokios procedūros 
nereikia, nes jos – neskausminga vieta. 

Botulino injekcijas reikia kartoti.
Po šios procedūros visiškai neprakaituojama pusę 

metų, po to dar keletą mėnesių prakaituojama 
minimaliai.

Tiesa, injekcijų rezultatas pajuntamas ne iš karto. 
Prakaitavimas po truputį mažėja dvi savaites ir 
galiausiai visai pranyksta. Jau tą pačią dieną po 
procedūros žmogus gali maudytis, sportuoti, tačiau 
nerekomenduojama kaitintis pirtyje, vartoti alkoholio.

- Turintiems daug apgamų patariama vengti 
intensyvios saulės. Ar plastikos chirurgai gali padėti 
be baimės pasimėgauti saulės voniomis?
Trukdančius apgamus ar išsiplėtusius veido ir kitų 
kūno vietų kapiliarus galima pašalinti radiochirurginiu 
metodu. Radiochirurgija – tai operacijos be pjūvio. 
Šalinant odos gerybinius auglius bei kitus darinius 
šiuo būdu, minkštieji audiniai pažeidžiami minimaliai, 
oda nenudeginama, todėl neskauda, greičiau 
gyja žaizdelės, o likę randeliai beveik nepastebimi. 
Konsultacijos metu, prieš procedūrą keliantis įtarimą 
apgamas yra ištiriamas dermatoskopu. Jei reikia, 
atliekamas histologinis ir (ar) biopsinis tyrimai. 
Apgamų ar kitų darinių šalinimą merginoms ir 
moterims genitalijų srityje ar kitose intymiose vietose 
atlieka gydytojai ginekologai. 

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šalinti odos darinius 
reikėtų gerokai prieš atostogas. Kad tose vietose, 
kur buvo panaikinti apgamai bei kiti odos dariniai, 
neatsirastų žymių (pavyzdžiui, pigmentinių dėmių), po 
procedūros būtina vengti tiesioginių saulės spindulių. 
Nukritus šašui, rekomenduojama šią vietą kuriam laikui 
užklijuoti pleistru ar tepti apsauginiu kremu nuo saulės.

Jei pacientas yra draustas privalomuoju sveikatos 
draudimu, apgamai medicinos centruose 
„Northway“ šalinami nemokamai - procedūras 
apmoka teritorinė ligonių kasa. 





Svaiginanti Kelionė 
į egzotišką r��� salą!

Kada paskutinį kartą skyrėte 
sau atpalaiduojančią pertrau-
kėlę ar leidote sau pasimėgauti 
artimo žmogaus draugija tyloje 
ir ramybėje? Kartais norisi tie-
siog pamiršti visus rūpesčius ir 
pabėgti nuo kasdienės rutinos į 
tolimą negyvenamą salą, vilio-
jančią naujais egzotiškais įspū-
džiais. Tačiau jei neturite tam 
laiko ar galimybių, SPA centrai 
„East Island“ siūlo nors kelioms 
valandoms pasinerti į SPA malo-
numų pasaulį ir sužadinti senai 
patirtus romantiškus jausmus 
netolimoje egzotiškoje senovės 
Rytų oazėje.  

Vos pravėrę SPA centro duris, 
suprasite, kad staiga tarsi nusi-
kėlėte tūkstančius kilometrų  į 
visai kitą pasaulį, į tą atokią ir 
egzotišką Rytų salą, kurioje ga-
lėsite pasimėgauti išskirtine ra-
mybe bei poilsiu, kuris suteiks 
Jums naujų nepakartojamų po-
jūčių.

Tik „East Island“ SPA centruo-
se rasite net trijų skirtingų kul-
tūrų specialistus. Niekas taip 
gerai neatskleis Jums rytietiškų 
masažų subtilybių, kaip pats tų 
šalių gyventojas, todėl pas mus 
dirba masažo meistrai, atvykę 
iš Tailando, Kambodžos ir net 
iš kontrastingosios Indijos. Ši 
šalis – neabejotina Ajurvedinių 
masažų karalienė. 

Senovės Rytuose kūno ir sielos 
puoselėjimui buvo skiriamas 
itin didelis dėmesys. Ištisas va-
landas trunkantys ritualai ne 
tik padėjo išlaikyti grožį ir gerą 
savijautą, bet ir sukurti vidinę 
ramybę ir harmoniją. Iš kartos 
į kartą tūkstantmečius perduo-
damos žinios pasiekė ir mūsų 
laikus, todėl šiandien galime 
mėgautis įspūdingomis senovės 
tradicijomis paremtomis proce-
dūromis. 

Atsižvelgiant į senovės Rytų 
žinias ir receptus „East Island“ 
buvo sukurti specialūs SPA 
rinkiniai, leidžiantys mėgautis 
senovės grožio ir geros savi-
jautos ritualais, kuriuos iki šiol 
buvo galima rasti tik tolimose 
šalyse. Pabėkite nuo kasdienių 
rūpesčių, pasinerkite į SPA ma-
lonumų pasaulį ir mėgaukitės 
palaiminga ramybe ir poilsiu eg-
zotiškoje Rytų SPA saloje.

Kelionė vienam asmeniui:
• SPA procedūra kojoms „Mėlynoji Lagūna“ 
• Viso kūno šveitimas  „Braškinis Mojito“  
• Aromaterapinis „Pina Colada“ viso kūno masažas 
• Putų vonia  „Margarita“ 
• Kūno sutepimas „Atsuktuvas“  
Kelionės trukmė – 2 h. 20 min. Kelionės kaina – 250 Lt 

Kelionė dviems:
• SPA procedūra kojoms „Mėlynoji Lagūna“ (jam ir jai) 
• Viso kūno šveitimu  „Braškinis Mojito“  (jai)
• „Th ai“ viso kūno šveitimu (jam)
• Aromaterapiniu „Pina Colada“ viso kūno masažu (jai)
• Rytietišku viso kūno „Pina Colada“ aliejaus masažu (jam)
• Putų vonia  „Margarita“ (jam ir jai) 
• Kūno sutepimu „Atsuktuvas“  (jam ir jai)
Kelionės trukmė – 2 h. 20 min. Kelionės kaina – 450 Lt 

SPA centras EAST ISLAND
Konstitucijos pr. 26, FORUM PALACE, Vilnius
Tel.: +370 5 272 2227; +370 682 33 222

El. p.: forum@eastisland.lt

SPA centras ir grožio salonas EAST ISLAND
DRUSKININKŲ VANDENS PRAMOGŲ PARKAS 

Vilniaus al. 13, Druskininkai
Tel. +370 313 56643; +370 670 00444

El. p.: spa@eastisland.lt

Masažo salonas EAST ISLAND
VICHY VANDENS IR PRAMOGŲ PARKAS

Ozo g. 14C, Vilnius
Tel.: +370 5 239 4883; +370 610 66611

El. p.: vichy@eastisland.lt

Masažo salonas EAST ISLAND EXOTIC
Didžioji g. 40/ Šv. Kazimiero g. 2, Vilnius

Tel.: +370 5 212 5599; +370 686 99499
El. p.: exotic@eastisland.lt

Kelionės vieta – „East Island“ SPA cent�ai Vilniuje ir Dr�skininkuose. 
Daugiau info – www.eastisland.lt 

Kviečiame Jus į kelionę, kuri  suteiks nepakar�ojamų, 
g�r�aniškų pojūčių.  Pasir�oškite svaiginantiems nuot�-
kiams ir mėgaukites populiariausių kokteilių kvapais!



juk gamta – unikali ir geriausia kūrėja. Tad mūsų, 
odontologų, užduotis itin sunki – pasitelkus žmonijos 
sukurtas technologijas kuo patogesniu pacientams 
būdu atkurti tai, kas duota gamtos.
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Lazeriu prieš 
dantų ligas  
Asta JUKNIENĖ, Lazerinės odontologijos centro vadovė

Daug rašoma apie gražią šypseną, 
baltus dantis, jų svarbą kelyje į sėkmę ir 
pripažinimą. Yra gausybė dantų gražinimo 
procedūrų, rastume daugybę laboratorinių 
technologijų aprašymų. Ši informacija 
labai reikalinga. Tačiau taip pat svarbu 
žinoti, į ką atkreipti dėmesį dėl vienokios 
ar kitokios problemos konsultuojantis su 
dantų gydytoju.

Lazerinės odontologijos centro archyvo nuotr.

Žeimenos g. 40, Kaunas 
Tel. +370 37 718271 
Mob. tel. +370 650 17000
www.lazerineodontologija.lt

Puikūs gydymo rezultatai – visos centro komandos nuopelnas

Tarp naujausių įrenginių - JAV sukurtas vandens lazeris „iPlus“

Lazerinės odontologijos centro vadovė Asta Juknienė

Galvos skausmo priežastys – burnoje

Gana dažnai tenka konsultuoti pacientus, 
kurie skundžiasi tik dėl dantų. Bet po apžiūros 
paaiškėja, kad žmogus jaučia traškesį ar skausmą 
smilkininiuose žandikaulio sąnariuose, netgi 
stiprų ir varginantį galvos skausmą. Nors dėl 
galvos skausmo kreipėsi į neurologą, jo priežastis 
nenustatyta, skirtas tik simptomų gydymas.

Galvą gali skaudėti dėl įgimtos arba įgytos 
anomalijos burnoje. Pavyzdžiui, dėl netaisyklingo 
sąkandžio, paveldėto arba atsiradusio dėl 
kvėpavimo takų ligų vaikystėje, dėl žalingų įpročių 
augant. Burnos ir ypač apatinio žandikaulio sąnario 
anatomija ir funkcijos gali pakisti anksti netekus 
dantų, po netinkamo dantų plombavimo ar 
protezavimo. 

Dėl netaisyklingos ar pakitusios apatinio 
žandikaulio padėties pasikeičia ir sąnario galvutės 
padėtis sąnario duobėje. Ilgainiui pakitimai 
sąnaryje tampa negrįžtami. Todėl labai svarbu šias 
problemas aptarti su dantų gydytoju.

Būtina rūpintis dantų „dirva“ 

Kitas svarbus dalykas – gleivinės ir kitų apydančio 

audinių sveikata. Net ir turėdamas sveikus ir baltus 
dantis žmogus jausis nekaip, jei dantenos bus 
paburkusios, paraudusios ir kraujuos. 

Apydančio audiniams priskiriamas ir žandikaulio 
kaulas, tai – „dirva“, kurioje dantys sudygsta ir 
laikosi. Deja, ankstyvų žandikaulio pokyčių išoriškai 
nepastebėsi. Kad ir kokie gražus ir balti būtų 
dantys, nesveikoje „dirvoje“ jie pradės klibėti, 
iškryps, o vėliau iškris. Tad būtina įvertinti ne tik 
dantų, bet ir žandikaulio kaulo, gleivinės būklę ir, jei 
reikia, gydyti.

 Apydančio audinių liga – periodontitas – vienas 
sudėtingiausių suaugusių žmonių susirgimų. 
Pagrindinis jo sukėlėjas – mikrobų apnašas. 
Periodontitas progresuoja lėtai, todėl sergantys šia 
liga į gydytojus dažniausiai kreipiasi pavėluotai. 
Tai neretai padaro tik tada, kai pastebi, kad 
apsinuogino dantų šaknys, pradėjo kraujuoti 
dantenos, ėmė klibėti ar iškrypo dantys, pajuto 
nemalonų burnos kvapą.

Netekus krūminių dantų, pažemėja sąkandis. Dėl 
to tarp dantų atsiranda tarpų, smarkiai pasikeičia ir 
šypsena.

 Dėl netaisyklingo sąkandžio, klibančių ir kreivų 
dantų pablogėja ir apydančio audinių būklė. Kaulas 
aplink dantis tirpsta dar greičiau.

Gydymo lazeriu pranašumai

Pacientams, kuriems dėl apydančio audinių ligų 
iškrypo dantys, taikoma ortodontija, t.y. dantų 
tiesinimas. Šis gydymas siūlomas įvairaus amžiaus 
žmonėms.

Šiais laikais galima nustatyti ir genetinį polinkį sirgti 
apydančio audinių ligomis (genotipas nustatomas 
ištyrus gleivinės tepinėlį). Asmeniui su tokia rizika 
patariama stebėti gleivinės būklę, dažniau lankytis 
pas burnos higienos specialistus.

Sergant tam tikros formos periodontitu, galima 
nustatyti tikslų uždegimo sukėlėją. Tuomet bus 
paskirta tikrai veiksmingų medikamentų ir gydymo 
rezultatai bus puikūs. Nebereikės aklai skirti vaistų, o 
šiems nepadėjus, keisti kitais.

Apydančio audinių ligos jau sėkmingai gydomos 
ir lazerinėmis technologijomis. Naujas galimybes 
įveikti periodontitą atvėrė unikali lazerio spinduliuotės 
savybė – gebėjimas šalinti tik uždegimo pažeistą 
audinį. Gydant lazeriu nereikia atkelti gleivinės – 
antkaulio lopo. Nesveikas audinys, paveiktas lazerio 
spindulio, tarsi išgarinamas, užveriamos kapiliarinės 
kraujagyslės, limfagyslės ir nervų galūnėlės. Todėl 
audiniai nekraujuoja ir netinsta. Po gydymo jau tą 
pačią dieną žmogus gali įprastai valgyti, dirbti.

Lazerinės odontologijos centre puikių gydymo 
rezultatų pasiekiama bendradarbiaujant 
profesionalių specialistų komandai: gydytojams 
ortopedams, terapeutams, higienistams, ortodontui, 
periodontologui, endodontologui, veido ir žandikaulių 
chirurgui.

Nieko nėra geriau už sveikus natūralius dantis, 
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 „Deerhunter“ archyvo nuotr.

Asortimentas

Loreta LILEIKIENĖ

Kuo „Oksalis“ gali prisidėti prie šeimos laisvalaikio? Juk šios daugiau nei aštuoniolika metų 
veikiančios bendrovės vardas dažniausiai siejamas su medžioklės prekėmis, prekyba ginklais. 
„Iš tikrųjų taip ir yra“,– pritaria UAB „Oksalis“ direktorius Gytis Misiukevičius ir sako, kad 
laikas plačiau paviešinti kitas ne mažiau patrauklias bendrovės prekes ir paslaugas. „Galime 
daug ką pasiūlyti šeimos laisvalaikiui: nuo aukštos kokybės aprangos iki prekių ir paslaugų 
pramogoms“,– teigia G. Misiukevičius. 

naudotis, tai universali priemonė įvairaus amžiaus 
žmonių pramogoms. Smagu, kai turi ką veikti, kol 
išsikūrens laužas ir iškeps kepsniai sodyboje, kieme... 
Be to, šie ginklai nebrangūs. Pneumatinio ginklo ir 
jam skirtos optikos komplektas kainuoja maždaug 
150 Lt. Leidimų perkant nereikia, šių prekių galima 
įsigyti nuo 18 metų. 

Kita bendrovės veiklos sritis, pasak jos kuratorės, 
UAB „Oksalis“ rinkodaros vadybininkės Vilijos 
Stadalnykienės, – pramogų organizavimas. 
Populiariausia „Oksalio“ siūloma pramoga, 
užsakoma per beveik visų miestų šventes – 
mobilusis tiras. „Atvažiuojame, pastatome palapinę. 
Vaikams pašaudyti tire – didžiausia pramoga, tai 
patinka ir moterims, išmėginti taiklumą nevengia ir 
vyrai“, – pasakoja pašnekovė. Išsinuomoti galima ir 
lėkštučių mėtymo aparatus stendiniam šaudymui. 

Jurbarke ir Pasvalyje veikia profesionalios 
„Oksalio“ šaudyklos. Ten galima šaudyti visais 
norimais ginklais. Klaipėdoje ir Šiauliuose, prekybos 
centruose, įrengti stacionarūs tirai. Jie skirti ne tik 
pramogai, bet ir profesionalų pratyboms.

Drabužiai į gamtą bet kokiu oru

Ieškantys striukės ar kelnių pavasario, rudens 
ar žiemos sezonui retai užsuka į medžiotojams 
skirtą parduotuvę, o užeiti vertėtų. Čia daug 
puikios avalynės, nemenkas laisvalaikio drabužių 
pasirinkimas, tačiau prekės pigesnės nei 
specializuotose laisvalaikio ar sporto drabužių 
parduotuvėse. „Žinoma,– sako G. Misiukevičius, 
– neturime ryškių – geltonų, raudonų drabužių, 
dominuoja natūralūs gamtos atspalviai.“

Parduotuvėse „Oksalis“ parduotuvėse siūloma 
išskirtinės kokybės drabužių, jų asortimentas – nuo 
kojinių, apatinio trikotažo iki viršutinių drabužių. 
Visa ši apranga – žinomų pasaulio gamintojų: 
„Chevalier“, „Deerhunter“, „Chiruca“, „Univers“, „Aigle“, 
„Farmland“, „Seeland“, „Montesport“, „Nokian“.

 Parduotuvėse tikrai rasite bet kokiam orui 
tinkamų žygio, kalnų ir kitokių batų. Čia verta 
ieškoti turbūt geriausių į Lietuvą įvežamų tokios 
paskirties batų su „Gore-Tex“ membrana, jų siūloma 
ir vaikams, ir moterims, ir vyrams. Tinkamai juos 
avėdamas kojų nei sušlapsi, nei sušalsi. O kainos gal 
net mažiausios Vilniuje – nuo 350 Lt. 

Populiari prekė – termodrabužiai. Ši sintetinė 
apranga skirta aktyviai judantiems: su ja patogu 
bėgioti, slidinėti, sportuoti, nes drabužiai greitai 
išgarina drėgmę ir saugo kūną nuo šalčio. Tą 

žinantys medžiotojai tokių drabužių perka ir sau, ir 
žmonoms bei vaikams, aprengia šeimą nuo galvos 
iki kojų. Taigi į parduotuves „Oksalis“ verta užeiti ne 
tik medžioklės mėgėjams. 

Pasyviam poilsiui – stebėjimo prietaisai

Gamtos mėgėjams ir stebėtojams „Oksalis“ siūlo 
stebėjimo vamzdžių, triūbų, žiūronų, teleskopų. 
Išsirinksite iš plataus žinomiausių gamintojų – 
„Kahles“, „Zeiss“, „Bushnell“, „Swarovski“, „Steiner“ 
– asortimento. 

Per stebėjimo vamzdžius, triūbas labai ryškiai 
matomi net ir toliausi objektai: paukščiai, gyvūnai, 
augalai, o su specialia papildoma įranga visa tai 
pavyks ir nufotografuoti. 

Parduotuvėje gausus žiūronų asortimentas. Jie 
patys įvairiausi – nuo mažiukų, patogių kelioninių, 
specialių paukščiams stebėti iki skirtų vaikams ar 
puošnių teatrinių, dekoruotų „Swarovski“ kristalais...

Parduotuvėse „Oksalis“ gausu ir išskirtinių, ir 
paprastų, prieinamų, kasdieniškų, patogių stebėjimo 
prietaisų. 

Keliui atrasti, saugumui, iškyloms

Naujas parduotuvių „Oksalis“ pasiūlymas 
keliauninkams ir tiems, kurie nemėgsta klaidžioti – 
asmeniniai navigatoriai. Tai nesudėtingi prietaisai, 
padedantys nepaklysti nežinomoje vietoje: miške ar 
automobilių stovėjimo aikštelėje.
Šie prietaisai nerodo žemėlapių, tik kryptį, kaip 
sugrįžti į reikiamą vietą. Tokios navigacinės įrangos 
kaina – nuo 300 Lt.

Saugiai jaustis padeda ir kita reikšminga 
smulkmena – savigynai skirti dujų balionėliai. 
Kainuoja nedaug – nuo 15 Lt, bet gelbsti, kai iškyla 
grėsmė. Tėvai balionėlius perka vaikams, vyrai – 
žmonoms, ypač jei gyvenama nuošalesnėje vietoje. 
Turėdamas dujų balionėlį jautiesi daug ramiau. 
Jis praverčia ir mėgstantiems laisvalaikiu bėgioti, 
važinėjantiems dviračiu: balionėlis – veiksminga 
apsauga nuo šunų. 

Parduotuvėse  „Oksalis“ rasite ir šeimos iškyloms 
reikalingų dalykų: patogių kėdučių, termosų, indų 
maistui gaminti. 

Daugiau informacijos ieškokite interneto 
tinklalapyje www.oksalis.lt.

Pneumatiniai ginklai – puikiausias pasirinkimas

Šešiolikoje Lietuvoje veikiančių firminių 
bendrovės „Oksalis“ parduotuvių siūloma daug 
geros kokybės prekių aktyviam visos šeimos 

laisvalaikiui. Paklausiausios prekės - pramogoms 
skirti pneumatiniai, šratasvydžio ginklai, taip pat 
smulkesni: lankai, svaidyklės. 

Pasak G. Misiukevičiaus, pneumatiniai ginklai 
populiarūs – jais smagu, įdomu ir paprasta 

„Oksalis“ - turiningam šeimos laisvalaikiui
 „Deerhunter“ apranga skirta laisvalaikui gamtoje
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Nauja strategija
ir kelionių kryptys 
Lina PUSVAŠKYTĖ

Tarptautinis kelionių organizatorius „Tez 
Tour“ rengiasi vasaros sezonui ir imasi 
esminių bendrovės pertvarkymų. Pasinaudoti 
atsigaunančia turizmo rinka, atsižvelgti į 
kintančius poilsiautojų poreikius ir apsidrausti 
nuo nesureguliuotos teisinės bazės netikėtumų 
padės nauja bendrovės veiklos strategija. 

Tendencijos 

Pardavimų departamento vadovas Evaldas Malakauskas

„Tez Tour“ archyvo nuotr.

„Tez Tour“ pristato

Įkurtas Pardavimų departamentas

„Operatyvumas ir lankstumas – svarbiausi 
dalykai kelionių organizavimo versle. Tik veikdami 
operatyviai ir lanksčiai galime įgyvendinti mūsų 
bendrovės deklaruojamus siekius: teikti kokybiškas 
paslaugas, užtikrinti poilsiautojų saugumą bei 
išlaikyti klientų ir partnerių pasitikėjimą. Todėl šiuos 
metus pradėjome gerokai pasikeitę – optimizavome 
įmonės valdymą. Dabar daugiau atsakomybės 
tenka departamentų bei skyrių vadovams“, – 
pasikeitimus organizacijoje komentuoja „Tez Tour“ 
Lietuvoje direktorius Aleksandras Sukovas. 

Bene ryškiausia bendrovės struktūros naujovė – 
įkurtas Pardavimų departamentas. Jis kuruos iki 
šiol savarankiškai dirbusių Rinkodaros, Mokymų 
bei Pardavimo skyrių veiklą. Tikimasi, kad šis 
departamentas padės įdiegti dar aukštesnius 
paslaugų kokybės standartus bei užtikrinti 
sklandų pardavimų procesą. Šiam padaliniui 
vadovauti paskirtas iki šiol įmonės Aviacijos skyriui 
vadovavęs, ilgametę patirtį turizmo sektoriuje 
turintis Evaldas Malakauskas.

„Įvertinę artimiausią perspektyvą, koreguojame 
ir savo veiklos strategiją. Tikiuosi, kad tai padės 
siekti dar geresnių rezultatų ne tik „Tez Tour“, bet 
ir su mumis bendradarbiaujančioms kelionių 
agentūroms. Puikiai suprantame, kad šiuo metu 
agentūrose kyla nemažai sumaišties ir nerimo dėl 
neaiškumų, kaip taikyti naująjį Turizmo įstatymą, 
todėl mūsų uždavinys – sudaryti kuo palankesnes 
sąlygas partneriams dirbti pelningai, Lietuvos 

turizmo rinkoje puoselėti sąžiningos konkurencijos 
kultūrą“, – sako „Tez Tour“ Lietuvoje Pardavimų 
departamento vadovas E. Malakauskas.

Keičiasi poilsiautojų poreikiai

Pasak E. Malakausko, šiemet pardavimams 
skiriama itin daug dėmesio – tai skatina 
besikeičiantys Lietuvos poilsiautojų poreikiai: 
smarkiai daugėja norinčių įsigyti keliones internetu. 

Ypač pasiteisino sprendimas paankstinti 
išankstinius vasaros sezono kelionių pardavimus. 
Keliaujantieji įvertino galimybę iš anksto apsispręsti 
ir pasirinkti naudingiausią atostogų variantą, todėl 
jau per pirmąjį pardavimų mėnesį vien į Turkiją 
buvo parduota 15 proc. visų planuotų kelionių. 

„Įvertinę tokią sėkmę ir toliau iš anksto 
pardavinėsime keliones į lietuvių pamėgtus 
kurortus Turkijoje, Egipte, Graikijoje, Ispanijoje ir 
Bulgarijoje. Beje, pastaroji šalis yra nauja tarp mūsų 
siūlomų poilsinių kelionių krypčių. Ji jau sulaukė 
didelio atostogaujančiųjų dėmesio. Tikimės, kad 
kelionės į Bulgariją Lietuvoje bus populiarios tiek 
dėl šalies klimato, gamtos, tiek dėl pakankamai 
išplėtotos turizmo infrastruktūros“, – viliasi  
E. Malakauskas. 

Pasak jo, pastebima, kad vis didėja turistų 
poreikis ilsėtis keturių–penkių žvaigždučių 
viešbučiuose su paslauga „viskas įskaičiuota“. Todėl 
„Tez Tour“ dės  visas pastangas, kad savo klientams 
užtikrintų optimalaus kainos ir kokybės santykio 
paslaugas. Tai padaryti padės puikūs ilgalaikiai 
ryšiai su geriausiais poilsio šalių viešbučiais.

Vasaros sezono keliones Lietuvos turistų 
pamėgtomis bei naujomis kryptimis „Tez Tour“ 
pradeda nuo balandžio 14 dienos. 
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Rožių krašte atostogaus daugiau lietuvių 
Jurgita BRAZAUSKAITĖ

Lietuvių primiršta, tačiau vokiečių ir britų ypač pamėgta Bulgarija verta išskirtinio 
poilsiautojų dėmesio. Lengvučio smėlio paplūdimius čia supa lapuočių miškai, skalauja 
Juodoji jūra. Istorijos ir kultūros aistruoliai užsibūna viename seniausių Europos miestų 
Nesebere (Nesebur), o ramybės ieškotojai pailsi keliaudami po kalnus ir grožėdamiesi 
rožių slėniais. Kuo ši Pietų Europos šalis įdomi išlepintiems vakariečiams, pasakoja 
Petaras Andrejevas (Petar Andreev), „Tez Tour“ atstovybės Bulgarijoje vadovas. 

 „Tez Tour“ atstovybės Bulgarijoje vadovas Petaras Andrejevas 
šiais metais tiksi daugiau svečių iš Lietuvos

Bulgarija/Tendencijos

„Tez Tour“ archyvo nuotr.

„Tez Tour“ pristato „Tez Tour“ pristato

- Kas, jūsų nuomone, yra didžiausias Bulgarijos 
turtas?
- Tai išskirtinė gamta, paplūdimiai ir sveikatinimosi 
kurortai, kalnai, terminiai šaltiniai, vynas, eterinis 
rožių aliejus bei intriguojanti, įdomi istorija. Mūsų 
svečiams, be abejonės, įdomiausi tūkstantmečius 
menantys miestai, tokie kaip Neseberas, tačiau 
verta aplankyti ir sostinę Sofiją, ir Varną su auksinio 
smėlio paplūdimiais.

- Kokius Bulgarijos pranašumus ar trūkumus 
įvardintumėte, lygindamas su kitomis turistų 
pamėgtomis šalimis?
- Bulgarijos turizmo sektorius yra stabilus. Čia 
pastovios viešbučių kainos, puikiai išplėtota poilsio 
infrastruktūra. Pagal paslaugų ir pramogų spektrą 
Bulgarija prilygsta Ispanijai, Turkijai, Graikijai, tad 

nuolat jaučiame kitų užsienio šalių keliautojų 
susidomėjimą mūsų kurortais. Bulgarijoje vasara 
palyginti trumpa – keturi mėnesiai, tačiau galimybė 
čia ilsėtis ir žiemą turizmo sezoną pailgina iki metų.

Vasara Bulgarijoje ne per karšta, todėl nuo seno 
pas mus važiuojama sveikatintis, svečius ypač 
vilioja patrauklios mūsų SPA centrų kainos. Pirmųjų 
turizmo užuomazgų Bulgarijos teritorijoje būta dar 
Romos imperijos laikais. Aristokratai čia atvykdavo 
taisyti sveikatos. Beje, patys bulgarai keliauja gana 
retai, nes mūsų šalyje yra visko, ko reikia geroms 
atostogoms – čia ir kalnai, ir jūra, ir istoriniai 
miestai, ir puiki virtuvė.

- Kiek laiko Bulgarijoje veikia „Tez Tour“ atstovybė? 
Ar atvyksta lietuvių?
- Tarptautinė „Tez Tour“ atstovybė buvo atidaryta 

prieš šešerius metus. Iki šiol daugiausia rūpinomės 
išvažiuojamuoju mūsų tautiečių turizmu, o dabar 
aktyviai sieksime pritraukti turistų ir į mūsų šalį. 
Turime kuo didžiuotis, esame įdomūs svečiams 
iš kitur. Lietuvių tarp Bulgarijos poilsiautojų būta 
ne itin daug, tačiau tikimės, kad mūsų atstovybės 
pastangomis jų skaičius gerokai išaugs.

- „Tez Tour“ Lietuvoje šiemet pradeda siūlyti 
keliones į Bulgariją. Kuo pirmiausia viliosite naujus 
turistus? Gal nuolaidomis?
- Pirmiausia siūlysime mažiausias viešbučių 
paslaugų kainas, tą darysime savo pelno sąskaita. 
Taip pat organizuosime įdomias ekskursijas su 
lietuviškai kalbančiais gidais. Esame pakankamai 
nuovokūs ir turime daug patirties, tad šiais metais 
tikimės daug svečių iš Lietuvos.

- Ką pats asmeniškai rekomenduotumėte 
atvykstantiems pirmą kartą?
- Silūlyčiau dalyvauti ekskursijoje po Neseberą, 
pramoginiuose renginiuose ir paplaukioti jūroje 
jachtomis ar turistiniais laivais. Daug įspūdžių 
parsiveš turistai, kurie pamatys ant karštų anglių 
šokamus unikalius tradicinius šokius nestinarstvo. 
Žinoma, būtina paragauti tradicinio vyno bei 
valgių, pasiklausyti tradicinės muzikos. Bulgarijoje 
gaminamas geriausias eterinis rožių aliejus, 
eksportuojamas į Prancūziją ir kitas šalis bei 
naudojamas kvepalams gaminti. Tad siūlyčiau 
aplankyti rožių slėnius, įsigyti kvapnaus rožių 
aliejaus, medaus ar net uogienės. Rožė – mūsų 
šalies simbolis.

- Kokių pokyčių turizmo srityje būta po to, kai šalis 
įstojo į Europos Sąjungą?
- Pirmiausia pagerėjo turizmo infrastruktūra: 
pasinaudoję ES fondų lėšomis daugiausiai 
investavome į kelių kokybę, atnaujinome daug 
istorinių objektų, viešbučių kurortuose, pritraukėme 
daug užsienio verslininkų investicijų. 

- Kai kurių šalių nacionalinis biudžetas itin susijęs 
su turizmo sektoriaus sėkme. Kokių veiksmų imasi 
už turizmą atsakingos Bulgarijos institucijos?
- Be abejonės, valstybė remia turizmą, nes 
surenkami mokesčiai mums atneša ne vieną 
milijardą pajamų. Turizmo sektoriui taikomos PVM 
lengvatos, valstybė investuoja į infrastruktūros 
gerinimą, šiuo metu baigiamas tiesti magistralinis 
kelias, jungsiantis visus pajūrio kurortus. 
Investuotojų iš užsienio stengiamės pritraukti 
mažais mokesčiais, tad nenuostabu, kad mūsų 
kurortuose kuriasi visų stambiausių tarptautinių 
tinklų viešbučiai. 

- Iki ekonominio sunkmečio pradžios lietuviai 
buvo susidomėję nekilnojamuoju turtu Bulgarijoje. 
Kokios tendencijos šiuo metu?
- Kurortuose vidutinė būsto kvadratinio metro kaina 
yra apie 800 JAV dolerių, tad tai vilioja investuoti. 
Mūsų šalyje nekilnojamąjį turtą iki krizės masiškai 
pirko britai, dabar intensyviai domisi ir jo įsigyja 
NVS šalių gyventojai, ypač rusai. Mūsų atstovybė 
turistams taip pat siūlys įsigyti apartamentų 
kurortuose, nes šios turto kainos išties labai 
patrauklios. 

 Kultūros aistruoliai nenusivils apsilankę viename 
seniausių Europos miestų Nesebere
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Neseberas – miestas muziejus
Jurgita BRAZAUSKAITĖ

Prie Juodosios jūros esantis Nesebero 
(Nesebur) miestas – tai Bulgarijos perlas, 
kurį visi įsimyli iš pirmo žvilgsnio, o 
išvykdami meta monetą į jūrą, kad čia 
sugrįžtų. Keliautojus ir poilsiautojus iš 
viso pasaulio Neseberas vilioja puikiais 
paplūdimiais ir unikaliu senamiesčiu 
su daugybe įspūdingų bažnyčių.

Bulgarija/Verta aplankyti
„Tez Tour“ archyvo nuotr.

„Tez Tour“ pristato

Saugomas UNESCO

Neseberas – vienas seniausių Europos miestų. 
Čia daugybė Antikos ženklų, Viduramžių statinių ir 
nepaprastai dailių įvairių laikų bažnyčių. 

Nesebero istorija prasidėjo nuo žvejų kaimelio. 
VI a. pr. Kr. čia apsigyvenę graikų kolonistai šią 
vietą pavadino Mesambrija. Ilgainiui ji tapo dideliu, 
galingu prekybos, amatų ir kultūros miestu 
tvirtove. I amžiuje Mesambriją valdė romėnai, o 
iki 812 metų miestas buvo Bizantijos dalis – tai 

Nesebero klestėjimo laikotarpis. Čia iš bronzos ir 
sidabro buvo kaldinamos savos monetos, vyko 
aktyvi prekyba.

1453 metais miestą užkariavo Osmanų 
imperija, ji kiek pristabdė Mesambrijos plėtrą. 
Kai XIX amžiuje Bulgarija išsivadavo iš Osmanų 
priespaudos, Neseberas tapo nepriklausomu 
miestu, o po kelerių metų buvo oficialiai prijungtas 
prie Bulgarijos. 

Seniausioje Nesebero dalyje yra 41 bažnyčia. 
Pagal maldos namų skaičių vienam miesto 
gyventojui tai savotiškas pasaulio rekordas. 
Žinoma, gerai išsilaikė tik dalis šių pastatų, tačiau 
turistus žavi ir bažnyčių griuvėsiai. Kai kuriuose 
maldos namuose įrengtos dailios meno galerijos. 

Žymiausios – Šv. Jono Krikštytojo, Šv. Stepono, 
Šv. Mykolo ir Šv. Gabrieliaus, Šv. Teodoro bažnyčios. 
Vis dėlto daugiausiai turistų susiburia prie 
garsiosios V–VI amžiaus Šv. Sofijos bažnyčios. 
Kadaise ji buvo miesto metropolito rezidencijos 
dalis, todėl kartais dar vadinama senąja 
metropolija. Dabartinį pavidalą ši trijų navų atvira 
bazilika įgijo IX amžiuje. Lankytojus ji labiausiai 

traukia netipiška architektūra. Iš pirmo žvilgsnio 
net sunku pasakyti, kokia buvo šio pastato 
paskirtis.

Didžiulį įspūdį miesto svečiams padaro ir 
senoviniai Nesebero namai bei vėjo malūnas 
senamiesčio pradžioje. Mieste taip pat yra ir kitų 
vertingų skirtingų epochų paminklų, tarp jų – 
Viduramžių bei romėnų laikų tvirtovės sienos 
fragmentai, Bulgarijos nacionalinio atgimimo 
(XVIII–XIX a.) laikų pastatai. Ne veltui 1956 metais 
Neseberas paskelbtas miestu muziejumi, o 1983 
metais įtrauktas į UNESCO Pasaulio kultūros 
paveldo sąrašą.

Dabartinis miesto veidas 

Šiomis dienomis Neseberas ne mažiau 
spalvingas, triukšmingas bei įdomus. Jį sudaro 
dvi dalys – naujoji su daugybe modernių pastatų, 
tarp kurių – svečių namai bei viešbučiai, ir senoji – 
istorinis miesto centras uolėtame pusiasalyje.

 Šis saulėtos Bulgarijos kampelis kruopščiai 
restauruotas ir atviras turistams. Rojumi 

vadinamas ne tik pats miestas, bet ir aplinkiniai 
paplūdimiai. Karštas vasaros dienas juose mėgsta 
leisti ir vietos gyventojai, ir svečiai. Žinoma, kaip ir 
į visas gražias ir įdomias vietas, į Neseberą vasarą 
suplūsta minios turistų, todėl kainos čia gerokai 
aukštesnės nei kitose Bulgarijos poilsio vietose. 
Nepaisant to, aplankyti Neseberą tikrai verta. 

Senamiesčio gatvelėse ir kiemuose įsikūrę 
nedideli jaukūs restoranai, kuriuose galima 
pasimėgauti puikiais bulgarų virtuvės patiekalais. 
Pagrindinėse gatvėse – daugybė margaspalvių 
suvenyrų krautuvėlių, kur gausu ne tik turistams 
skirtų atvirukų ir kitokių smulkmenų, bet ir 
vertingų vietos amatininkų dirbinių. 

Neseberas traukia ir pramogų mėgėjus, jiems 
atviros naktinių klubų ir diskotekų durys. Beje, 
bulgarai linksminasi noriai ir entuziastingai, 
mėgsta šokius ir dainas. 

 Jei čia lankysitės karštą dieną, atsivėsinti padės 
geriamasis vanduo iš čiaupų, kurių gausu visame 
mieste. Per karščius prie jų žmonės buriasi ne tik 
atsigerti, bet ir apsišlakstyti veido bei kūno. Drėgni 
rūbai bus puiki atgaiva, kol pasieksite paplūdimį. 
Eidami iš senamiesčio pamatysite prekiautojų, 
siūlančių žemėlapių, gaiviųjų gėrimų, suvenyrų. 
Išgirsite, kaip per garsiakalbį gidai kviečia turistus 
į laivus, plukdančius į netolimas lankytinas 
vietas, taip pat – į populiarius auksinio smėlio 
paplūdimius. 

Puikios atostogos prie Nesebero – garantuotos. 
Tik įsidėmėkite mažą keistenybę: kai bulgarai sako 
„taip“, jie purto galvą į šonus. 

Neseberas

Juodoji jūra

Miestas didžiuojasi rekordiniu bažnyčių skaičiumi 

Tvirtovės sienų griuvėsiai mena romėnų laikus

Uolėtame pusiasalyje - istorinis Nesebero centras
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Turkija/Stambulas

Azijos vartai 
pakeri aromatais 
ir vaizdais
Kristina STALNIONYTĖ

Stambulą europiečiai vadina vartais į Aziją, o Azijos gyventojai – slenksčiu  tarp Azijos ir 
Europos. Tokio apibūdinimo miestas nusipelnė ne šiaip sau – Stambule abu žemynus 1973 
metais sujungė 1510 metrų ilgio Bosforo tiltas. Mieste, kuris skirtingais amžiais buvo trijų 
didžiausių imperijų – Romos, Bizantijos ir Osmanų – sostinė, galva svaigsta nuo ryškių spalvų, 
rytietiškų kvapų ir pramogų. Čia gimsta raštuoti kilimai, spalvoto stiklo vazos, o žvilgsnis 
pasiklysta tarp auksu tviskančių sultonų rūmų, žydinčių parkų ir daugybės minaretų. 

Kristinos Stalnionytės nuotr.

Stambulas šiandien

Ilgos ir klaidžios senamiesčio gatvelės, dieną 
naktį netylantis šurmulys, pro šalį šmėsčiojantys 
veidai, smalsūs žvilgsniai ir kalbų maišalynė. 
Mėlynos, žalios, juodos akys. Metisai, mulatai, 
baltieji, juodaodžiai. Visi, susibūrę į bendrą minią, 
skuba kas sau. 

Šiame kosmopolitiniame mieste atvykėlį 
pasitinka tirštos automobilių spūstys, tranki 
naktinių klubų muzika, stebina gatvėje 
besimeldžiantys tikintieji ir vyrai, vaikštantys 
draugiškai susikabinę rankomis. 

Šiuolaikinio Stambulo kraujas smarkiausiai 
kunkuliuoja Beyoglu rajone, kurio judriausia gatvė 
Istiklal atsišakoja nuo Taksimo (Taksim) aikštės. 
Tai pėsčiųjų zona su restoranais, kavinėmis, 
parduotuvėmis, džiazo ir roko klubais. 

Kad ir kur eitų atvykėlis, Stambule jį nuolat 
pasitinka kalnai spalvotų prieskonių ir arbatų, 
pinigus iš kišenės vilioja į piramides sudėlioti 
skanėstai. Jie itin meistriškai suvynioti, susukti, 
išdailinti, sukrauti į krūveles vienas ant kito 
ar išrikiuoti eilėmis, net sukabinti virš galvų it 
palėpėje padžiautos dešros. Nosį kutena kebabų 
kvapai, o tarp jų įsimaišę kvepalų aromatai 
kelia iki debesų. Nelygu į kurį skersgatvį pasuksi 
– miesto gatvelėmis sklando ir rytietiška, ir 
vakarietiška dvasia. 

Daugiau kaip 3000 mečečių

Pažvelgus iš aukštesnės vietos, Stambulas 
primena pasakų miestą. Matyti, kaip saulėje 
spindi mečečių kupolai ir vienas už kito kyla 
minaretai. Viena, dvi, trys, penkiolika mečečių... 
Stambuliečiai sako, kad šiame mieste jų yra 
daugiau kaip trys tūkstančiai.

Tarp minaretų žydi parkai, stūkso didingi 
rūmai, stiebiasi gyvenamieji namai. Stambule 
akys laksto nuo vienos grožybės prie kitos, o 
pailsi ten, kur baigiasi sausuma ir prasideda 
vanduo. Pakrantėse ant bangų supasi jachtos, 
laivai, laiveliai ir išdidūs kruiziniai laivai. 

Europinę Stambulo dalį į Senamiestį ir 
Naujamiestį dalija Auksinio Rago (Golden Horn) 
įlanka. Visas tris dalis – abi europietiškąsias 
ir azijietiškąją – jungia tiltai. Azijinė dalis ir 
vadinama Azija. 

Smagu pasivaikščioti Auksinio Rago įlankos 

krantine bei dviaukščiu Galatos (Galata) tiltu 
pereiti į kitą pusę. Apatiniame tilto aukšte 
įsikūrusios parduotuvėlės, restoranai, kirpyklos, 
o viršutiniuoju į abi puses zuja automobiliai 
ir minios žmonių. Stambulo neįmanoma 
įsivaizduoti be žvejų, nuo tilto sumerkusių 
meškeres į vėsius įlankos vandenis. Sustoję vos 
per metrą vienas nuo kito, jie mikliai traukia žuvį 
po žuvies, o kol plūdė sujudės, gurkšnoja arbatą, 
šnekučiuojasi, traukia dūmelį ir mėgaujasi 
saule. Galima tik stebėtis, kaip nesusipainioja 
jų meškerių valai. Turistai čia pat krante gali 
įsigyti meškerę ir patys išbandyti laimę. Tačiau 
krantinėje šurmuliuojančiame žuvų turguje apstu 
jau pagautų jūros gėrybių, tik pirk ir neškis. 
Riksmai ir klegesys turguje susilieja su nuo 
įlankos dvelkiančia vėsa.

Senajame Stambule ne taip triukšminga, 
tačiau kultūros paminklų ir muziejų yra daugiau 
nei bet kurioje kitoje miesto dalyje. Senojo 
Stambulo dangų remia ir viena žymiausių 
Bizantijos laikų architektūros vertybių –  
Šv. Sofijos soboras (Hagia Sophia). Jo erdvus, 
spalvingomis freskomis ištapytas vidus 
maldininkams primindavo žemišką dangaus 
atvaizdą. Tačiau Bizantijos imperatoriui 
Justinianui soboro didybės nepakako – VI 
amžiuje jis įsakė perstatyti jį į baziliką, tais laikais 
didžiausią bažnyčią krikščioniškajame pasaulyje. 

Laikas bėgo, valdovai keitėsi, tad nenuostabu, 
kad prieš penkis amžius (1453 metais) sultonas 
Mechmetas Fatihas (Mehmet Fatih) pertvarkė 
baziliką į mečetę. Dabar šiame didingame 
pastate veikia muziejus. Viduje užgniaužia 
kvapą nuo freskų gausybės ir žvakių švieselių 
jūros. Spalvoto marmuro interjeras, freskos ir 
mozaikos sukurtos VIII–XIV amžiuje, o kai kurios 
lubų mozaikos išlikusios dar nuo VI amžiaus. Čia 
yra sultonų Mustafos I (Mustafa I) ir Ibrahimo 
(Ibrahim) mauzoliejus, mauzoliejuje greta 
bažnyčios ilsisi Muradas III (Murad III), Selimas II 
(Selim II) ir Mechmetas III (Mehmet III). 

Mekos konkurentė 

Priešais Šv. Sofijos soborą XVII amžiaus pradžioje 
išdygo ir viena gražiausių Stambule sultono 
Achmedo (Ahmed) mečetė, labiau žinoma kaip 
Mėlynoji mečetė (Blue Mosque). Ji nuo grindų 
iki lubų išmarginta smulkiais, mėlynais raštais, 
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Vaizdas iš viršaus į sultono Achmedo (Mėlynąją) mečetę
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todėl jos pavadinimas tiesiogiai siejamas su 
Iznike gamintomis mėlynomis dekoratyvinėmis 
plytelėmis. Mečetės įkūrėjo, sultono Achmeto I 
(Ahmet I) įsakymu, Mėlynoji mečetė turėjo būti 
didesnė ir įspūdingesnė už Šv. Sofijos mečetę. 
Karališkasis architektas Mechmetas Aga (Mehmet 
Aga) taip nepriekaištingai įvykdė įsakymą, kad dėl 
užbaigto pastato didingumo kilo pasipiktinimas. 
Mat Mėlynoji mečetė su šešiais minaretais varžėsi 
su Mekos architektūra. Raidės ant mečetės sienų 
ir kolonų ištapytos auksu, margas sienas apšviečia 
250 langų. Sklido gandai, kad ją sumūrijo tie 
patys mūrininkai, kurie padėjo statyti Tadž Mahalą 
(Taj Mahal). 

Į marmuru išklotą mečetės kiemą veda 
aštuonerios durys. Kiemo viduryje yra fontanas 
ritualinėms apeigoms. Atėję maldininkai pasiima 
iš spintelės kilimėlį, išeidami padeda jį į vietą. 
Mauzoliejuje prie Mėlynosios mečetės palaidoti 
trys sultonai – Achmetas I (Ahmed I), Osmanas 
II (Osman II) ir Muratas IV (Murat IV). 

Šalia Šv. Išganytojo bažnyčios Choroje (Chora) 

veikia keramikos dirbtuvės „Firca“, kur galima 
nusipirkti meistriškų Mėlynosios mečetės 
keraminių mozaikos plytelių kopijų. Šios 
dirbtuvės visame Stambule garsėja porceliano, 
fajanso ir molio dirbiniais, pagamintais 
pagal anksčiau Turkijoje klestėjusių kultūrų 
technologijas ir išmargintais tradiciniais 
tūkstantmečių istoriją menančiais raštais. 

Be mečečių ir soborų, Stambulą puošia didingi 
rūmai ir buvusių sultonų rezidencijos. Seralio 
kyšulyje baltuojančiuose Topkapio (Topkapi) 
rūmuose sultonai gyveno XV–XVIII amžiuje. 
Paskutiniųjų sultonų ir pirmojo prezidento 
rezidencija tapo Dolmabačės (Dolmabahce) 
rūmai. Šiuos rūmus galima aplankyti su 
organizuota ekskursija. 

Lauktuvių artimiesiems ir įvairiausių gėrybių 
smagiausia įsigyti didžiausiame Stambulo 
turguje Grand Bazar. Jis primena miniatiūrinį 
miestelį su pusšimčiu gatvių ir kokiais penkiais 
tūkstančiais krautuvėlių ir dirbtuvių. 

Europos ir Azijos žemynus 1973 metais sujungė Bosforo tiltas

„Tez Tour“ archyvo nuotr.
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Patirtis
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„Atostogos padažytomis 
lūpomis – ne man“ 
Jurga BRAZAUSKAITĖ

Energija ir idėjomis trykštanti televizijos 
žurnalistė Edita MILDAŽYTĖ apie 
keliones kalba itin entuziastingai. 
Galimybę pažinti kitus kraštus ji vadina 
dovana, kurią brangina tiek pati, 
tiek jos šeimos nariai. Edita svetur 
mielai keliautų dažniau, nei leidžia 
aplinkybės, vis dėlto žurnalistei ne 
mažiau svarbios ir kelionės po Lietuvą.

visos pagrindinės religijos. Ten randame 
krikščionybės šaknis, tad galime geriau suvokti ir 
savo tikėjimo prasmę. 

Jeruzalė – išties įspūdinga ir nuostabi. Mane 
nepaprastai stebino, kaip vietos gyventojai rūpinasi 
savo nedideliu žemės lopinėliu, kaip jie tam 
atsidavę. To galima pasimokyti visiems. 

- Į keliones dažniau leidžiatės su vyru ar visa šeima?
- Be abejonės, smagu keliauti visa šeima, tačiau 
tai labai brangus malonumas. Paprastai su vyru 
renkamės vieną ilgesnę kelionę kartą per metus 
arba vieną dvi paprastesnes, trumpesnes. Šiais 
metais planuojame vykti traukiniais į Rusiją 
ir aplankyti operos teatrus, norime patekti į 
spektaklius Sankt Peterburge ir Maskvoje. Toks 
metų kelionės planas.

- Panašu, kad pasyvus poilsis jums ne prie širdies?
- Esame buvę ir tingiose atostogose Turkijoje, 

plaukėme Nilu Egipte ir tai buvo išties puiki kelionė. 
Ispanijoje rinkomės aktyvesnes išvykas po apylinkes. 
Paprastai man pakanka trijų ramių dienų prie jūros, 
o geriausios yra „maišytos“ kelionės: truputis poilsio 
ir kelios pažintinės išvykos. Esu ne iš tų žmonių, 
kuriems viskas turi būti sudėliota į lentynėles pagal 
grafiką ar programą ir niekuo nereikia rūpintis. 
Elegantiškos atostogos nuo ryto padažytomis 
lūpomis – ne man. 

- Prieš daugiau nei 20 metų taip laisvai kaip 
šiandien keliauti negalėjome. Ką tais laikais 
vertinote labiausiai?
- Supratau, kad norint patirti puikių atradimų, 
toli keliauti nereikia. Šiandien apskritai itin svarbu 
pirmiausia pažinti savo kraštą, o paskui leistis į 
kitus. Kartais pakanka apsukti savo miestelį, gatvę, 
biblioteką, kad pamatytumei daug puikų dalykų. Tad 
reikia tik išeiti iš savo kiemo. 

Be abejonės, kelionės praturtina, suteikia 
džiaugsmo, nuramina. Juk mums, lietuviams, 
sukantiems galvas dėl šildymo sąskaitų ir kitų 
rūpesčių, reikia nors trumpam atitrūkti. Tokiu atveju 
pabėgimas į Egiptą žiemą – nuostabi dovana, 

Dar šis bei tas apie Editą MILDAŽYTĘ

Svarbiausia vertybė šeimoje: tiesa.
Įkvepiantis pavyzdys: vyras Gintaras. 
Mėgstamiausias filmas: „Legenda apie 
Narajamą“ (režisierius Šohejus Imamura 
(Shohei Imamura), Japonija, 1983 m.).
Svajonių šalis: Indija.
Kelionės ritualas: įsidėti gabalėlį šv. 
Agotos duonos, kuris saugo ir ramina, 
nes Edita bijo skristi. 

Iš Hurgados – į Jeruzalę

jau nekalbant apie keliones į Indiją, Šri Lanką ar 
salas aplink Afriką. Tik būtinai linkėčiau pasidairyti 
toliau už viešbučio ir kurorto teritorijos ir geriau 
pažinti lankomą kraštą, jo kultūrą. Mes tobulėjame 
matydami kitokį gyvenimo būdą. Pabuvęs svetur 
iš naujo atrandi ir savo krašto pranašumus. Juk 
pasaulio nesudominsime kosmopolitiniais dalykais. 
Įdomiausia tai, ką turime unikalaus. 

Egipto Hurgados kurorte poilsiaujantiems 
turistams „Tez Tour“ pradėjo siūlyti dviejų 
dienų pažintinę kelionę autobusu į Izraelį. 
Dalį kelionės važiuojama po Sueco kanalu 
esančiu tuneliu, kurio ilgis vos 1,63 km. Jį 
itin saugo Egipto karinės ir policijos pajėgos. 
Šiuo metu „Tez Tour“ yra vienintelis kelionių 
organizatorius, turintis teisę vežti turistus šiuo 
tuneliu. 

Iki šiol į Šventąją žemę dažniausiai vykdavo 
turistai, poilsiaujantys Šarm aš Šeiche arba 
Taboje, tačiau buvo rengiamos tik vienos 
dienos išvykos. Dabar Iš Hurgados į Jeruzalę 
skrendama lėktuvu, paskui važiuojama 
minėtu tuneliu. Taip Jeruzalę galima 
pasiekti greičiau, be to, dviejų dienų kelionės 
programa intensyvesnė ir išsamesnė: turistai 
spėja apžiūrėti beveik visas svarbiausias 
Šventosios žemės įžymybes. 

Pirmą ekskursijos dieną aplankoma 
kurortinė zona prie Negyvosios jūros  
Ein Bokekas, kur keliautojai ilsisi ir maudosi. 

Pailsėjus keliaujama į Betliejų – aplankoma 
Kristaus gimimo bažnyčia. Betliejuje turistai 
apnakvyndinami 5 žvaigždučių viešbutyje. 
Antra diena skirta Jeruzalei – apžiūrima 
Raudų siena, Kančios kelias (Via Dolorosa), 
Golgotos kalva, Kristaus kapo bažnyčia, 
Getsemanės sodas, senamiestis, garsiosios 
mečetės ant Šventyklos kalno.

- Kuri kelionė jums paliko didžiausią įspūdį?
- Kiekviena kelionė savita ir įsimintina, tačiau vis 
dėlto išskirčiau Izraelį. Būnant šioje šalyje aplanko 
ypatingi jausmai, emocijos. Tai atsitinka turbūt dėl 
šio krašto religinės, istorinės ir kultūrinės gelmės. 
Ir dėl to, kad mūsų tėvynės praeitis taip pat labai 
susijusi su žydų istorija. Juk Izraelyje persipynusios 

Jeruzalėje per dvi dienas turistai aplanko beveik visas svarbiausias įžymybes

Editai Mildažytei patinka „maišytos“ 
kelionės: truputis poilsio ir kelios 

pažintinės išvykos

„Tez Tour“ archyvo nuotr.

Vladimiro Ivanovo nuotr.
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Bodrumas – bohemos pamėgta 
poilsiavietė 
Šarūnė KAUŠYLAITĖ, 
www.lrytas.lt specialioji korespondentė Turkijoje

Vingiuojančiu keliu į Bodrumą besileidžiančius 
svečius pasitinka poeto Dževato Šakiro 
Kabagačlio (Cevat Sakir Kabaagacli) žodžiai: 
– Kai pasieksi kalno viršūnę, pamatysi Bodrumą.
Nemanyk, kad išvažiuosi toks, koks atvykai.
Atvykusiems prieš tave nutiko tas pats.
Išvykdami savo sielą paliko jie čia. 

Turkija/Kurortas

Barselona

Ankara

Bodrumas

Portugalija

Prancūzija

Ispanija

Viduržemio
jūra

tiesiami ir karštuoju metų laiku. Jie pakankamai 
platūs, gerai sutvarkyti. Tad ne taip apmaudu 
mokėti už didžiuliu akcizu apmokestintus degalus 
po 6 litus už litrą. 

Kai kas Bodrumą lygina su amfiteatru, mat 
žvelgiant nuo vandens, jis tikrai panašus į 
pakylą su baltomis sėdynėmis, kur sceną atstoja 
jūra. Įspūdingai atrodo balti neaukštesni nei 
trijų aukštų stačiakampiai namai. Rožinėmis 
bugenvilijomis ir oleandrais žydintis miestas 
alsuoja graikiška architektūra. 

Kelionė greitaeigiu kateriu iš Bodrumo iki Graikijos 
Koso salos trunka apie 40 minučių. Giedrą dieną 
salą galima pamatyti nuo vėjo malūnų kalvos, 
iškilusios 72 metrus virš jūros lygio. Iš čia geriausia 
apžvelgti ir puikią miesto panoramą: vienoje pusėje 
driekiasi Giumbeto įlanka, o kitoje – Salmakio. Taip 
pat gerai matosi Juodoji sala, kur rengtos pasalos 
ar slėptasi nuo priešų laivų. Uolėta sala užstodavo 
flotilę ir atrodydavo, kad įlanka tuščia.

Juosia alyvmedžių vainikas

Informacijos stendas prie įvažiavimo į uostamiestį 
skelbia, kad gyventojų jame – 31 600, tačiau Turkijos 
elito, rašytojų, dailininkų, poetų pamėgtoje poilsio 

vietoje vasarą žmonių pagausėja šimtą kartų. 
Nepaisant religinės rimties, Bodrumas, turizmo 

ir buriavimo sporto centras, sezono metu gyvybe 
pulsuoja 24 valandas per parą. Jūros gėrybių 
restoranais aplipusiose krantinėse liejasi džiazo 
garsai, vietos turgus veikia beveik visą naktį. Tik su 
paskutiniais pirkėjais užsidaro ir daugybė gatvių 
parduotuvių. Gidai, kavinių, viešbučių darbuotojai, 
prekeiviai dirba negailėdami savęs, mat su sezono 
uždarbiu reikia išsiversti visus metus. 

Bodrumo regionas garsėja ir alyvuogėmis. Turkai 
sako, kad jų alyvuogių aliejus nė kiek nenusileidžia 
ispaniškam ar graikiškam. Sidabriškai žaliais 
alyvmedžiais čia apsodintos visos aplinkinės kalvos. 

Turkio paplūdimiai 

Bodrumo regionas driekiasi Egėjo ir Viduržemio 
jūrų sandūroje. Buvusios Karijos sostinės – garsaus 
Antikos miesto Halikarnaso – vietoje pastatytas 
Bodrumas yra prie pakankamai uždaros įlankos, 
tad čia nebūna didelių bangų. Pakrančių smėlis 
panašus į labai smulkų geltoną žvyrą. Vandenyje 
smėlis tamsesnis, jis maloniai kutena padus. 

Vos įbridus į vandenį stebina knibždančios 
gyvybės gausa. Tai, kas atrodė smėlio lopinėlis, virsta 
plekšne ir drąsiai artėja prie kojos. Aplinkui zuja 
mažos žuvelės, kiek toliau bangose nutyvuliuoja 
gal žuvys, gal vandens gyvatės. Tiesa, Egėjo jūroje 
valgomų žuvų negausu, mat čia nedaug planktono. 
Tačiau prigaudoma daug aštuonkojų.

Vanduo vėsesnis nei Viduržemio jūroje, nes čia 
įteka nemažai šaltinių iš kalnų. Vidutinė vandens 
temperatūra vasarą – apie 22–25 laipsnius šilumos.

apžavėta Turkijos aukštuomenė panoro pati 
pamatyti tą įstabią vietą, kur puikus klimatas, o 
istorija siekia Antikos bei dar ankstesnius laikus. Taip 
ramus ir tylus regionas tapo turistų traukos vieta. 

Šiandien Bodrumas – energingas kurortas su 
naktiniais klubais, barų gatve, visą naktį veikiančiais 
restoranais. Čia populiarus vandens sportas, 
pasiplaukiojimai kateriais, baidarėmis, nardymas. 

Baltais namais nusėtą kurortą mėgsta ir turkai, 
ir Vakarų europiečiai. Ypač dažnai čia leidžiasi 
Didžiosios Britanijos lėktuvai.

Šiltasis sezonas čia nėra labai ilgas: jis prasideda 
gegužę ir tęsiasi iki rugsėjo vidurio ar kiek ilgėliau. 

Netoli nuo jūros iškilę kalnai Bodrumui suteikia 
vėsos. Tad čia negresia alpti nuo karščio net ir 
tuomet, kai termometro stulpelis pakilęs gerokai virš 
30 laipsnių – nuo jūros nuolat pučia gaivus vėjelis, 
vadinamas imbatu. 

Graikiški ženklai 

Kaip ir dauguma Turkijos kurortų, Bodrumas 
plečiasi, keičiasi, statosi. Tačiau statybos leidžiamos 
tik žiemą, kad netrukdytų poilsiautojams. O vasarą 
kur ne kur vyksta apdailos darbai. Vis dėlto keliai 

Apžavėjo poeto eilės

Aukštuomenės mėgto kūrėjo karjera klostėsi puikiai, 
kol jis neužrūstino valdžios ir 1927 metais nebuvo 
ištremtas į mieguistą žvejų ir vandens kempinių 
rinkėjų kaimelį. Tačiau trejų metų tremtis virto beveik 
trim dešimtmečiais puikaus ir spalvingo gyvenimo.

Šiandien Dž. Š. Kabagačlio vardas neatsiejamas 
nuo Bodrumo. Halikarnaso žvejo slapyvardžiu 
pasirašinėjęs kūrėjas labai vaizdingai ir poetiškai 
aprašė Egėjo jūros skalaujamą miestą. Jo eilių 
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Bodrumo kraštovaizdis primena 
pakylą su baltomis sėdynėmis

Bodrumo pilies mečetė

„Tez Tour“ archyvo nuotr.
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„Rodas – viena didžiųjų mano aistrų“ 

Graikija/Interviu

Lina PUSVAŠKYTĖ

Kartais svarbiausius gyvenimo dalykus 
nulemia atsitiktinumai. Atsitiktinė kelionė 
į Graikijos Rodo salą modeliui, bendrovės 
„Ieva leidiniai“ Pardavimų ir rinkodaros 
vadovui Jonui STANKEVIČIUI buvo 
lemtinga. Savo atostogų be Rodo salos 
vyrukas jau neįsivaizduoja. Ir ne tik todėl, 
kad visa širdimi gali atsiduoti čia atrastam 
pomėgiui. Ne mažiau aistringai Jonas 
kalba ir apie salos žmones, maistą, gamtą 
ir miestelius,– jo žodžiai veikia labiau 
nei bet kurio turistų žinyno agitacijos.

- Kas jus traukia į Rodą ir ką ten dažniausiai 
veikiate?
- Tiesą sakant, į Rodo salą nuvykau visiškai 
atsitiktinai – planavau keliauti kitur. Tačiau tai 
buvo kaip grūdas aklai vištai: kai neieškai, randi ne 
tik greičiau, bet ir tai, ko nesitikėjai. O saloje dar 
atradau ir kaitavimą – jėgos aitvarų sportą, kuris, 
kaip ir Rodas, tapo mano viena didžiųjų aistrų. O 
dar maistas, maistas! 

- Kas sužavėjo, kai pirmą kartą atsidūrėte saloje?
- Pirmą kartą į Rodą nuvykau 2010 metų 
vasarą. Pirmiausia turbūt užkabino autentiškas 
pakelės restoranėlis, kaip ir daugelis, pavadintas 
„Panorama“, ir, žinoma, maistas bei porcijų dydis. 

- Ar Rodas skiriasi nuo kitų Graikijos salų? 
- Ši sala yra ne visiškai sukomercinta. Daug vietos 
gyventojų brangina ir saugo savo kultūrą, turizmas 
įsiskverbęs dar ne į visas čionykščio gyvenimo 
sritis. Salos gyventojai išsilavinę, labai santūrūs ir 
paslaugūs žmonės. Be to, čia ilsisi nedaug Rusijos 
piliečių – tai daugiau italų pamėgta sala.

– Kur dar lankėtės Graikijoje ir ką manote apie 
šią šalį bei jos gyventojus?
- Teko lankytis Atėnuose, Koso saloje, Kretoje... 
Graikai – tikri intravertai, tačiau gali justi išdidžią 
jų dvasią, kuri nenustelbia svetingumo. Jie visiškai 
nearogantiški ir elgiasi labai pagarbiai. Kelis 
kartus pasakyti „ačiū“ graikui nėra pataikavimas, 
labiau norma. Tokia ir pati šalis: čia didingas ir 
pasididžiavimo vertas kraštovaizdis ir itin švelnus 
klimatas.

- Graikijoje atostogauti brangu?
– Kaip ir kiekvienoje šalyje, čia gali rasti ir brangių, 
ir ekonominės klasės paslaugų. Atostogauti 
Graikijoje nelabai brangu – maisto ir paslaugų 
kainos „nesikandžioja“. Tik reikia žinoti, kad viskas, 
kas atplukdoma į salas, kainuojai brangiau nei 
žemyne. Tai kuras, ne vietos produkcija, vardinės 
prekės. Kita vertus, už autentiškus suvenyrus 
teks pakloti kur kas daugiau nei už masines 
„štampuotes“. Tačiau tai – kaip ir su duona: su 
meile kepta naminė ir prekybos centre pirkta 
gamyklinė – du nepalyginami dalykai.

– Ką patartumėte aplankyti Rode?
- Būtina aplankyti drugelių slėnį. Tokie pasaulyje 
yra tik du, vienas jų – Meksikoje, tad Rodo - 

artimesnis. Taip pat įspūdingas septynių šaltinių 
slėnis. Šioje saloje yra visko – nuo kalnų iki žalių 
plantacijų ir laukinių smėlio paplūdimių. Svarbu 
apkeliauti visą salą – užtruks neilgai, bet įspūdžių 
užteks labai ilgam. Viena salos pusė žalia, kita - 
sausesnė, rausvai gelsva, – jos visiškai skirtingos.

Nuostabaus grožio Lindo (Lindos) miestelis. 
Tarp jo namų nėra tarpų – tai lyg ištisas baltas 
avilys, kur vakarieniaujama ant stogų priešais 
didingą Akropolio panoramą. Siauros Lindo 
gatvelės grįstos juodų ir baltų gludintų akmenėlių 
mozaikomis. Miestelio Akropolis – antrasis pagal 
svarbą ir antras geriausiai išlikęs visoje Graikijoje. 
Jį pamatyti privalu. Nors teks kopti į įkaitusį uolėtą 
kalną, lydimiems cikadų melodijų, viską atpirks 
vaizdas į žydras lagūnas ir kvapą gniaužianti 
miesto panorama. Ten per daug deguonies mūsų 
plaučiams, per didelis kaleidoskopas mūsų akims. 

Reikia nepamiršti ir salos sostinės Rodo 
(Rodos). Ji žymi savo uostu ir išskirtine jo istorija. 
Uosto pradžioje būta neįtikėtino dydžio statulos 
– graikų saulės dievo Helijo koloso – vieno iš 
septynių pasaulio stebuklų. Šią statulą kadaise 
nuvertė turkai.

Iš Rodo uosto keltu lengva pasiekti žavią, 
mažutę, brangoką, bet labai patrauklią Simės 
(Symi) salą, garsėjančią jūros gėrybių skanėstais ir 
prie pat kranto priplaukiančiomis lyg dresuotomis 
žuvytėmis, mielai bendraujančiomis su bet kuo, 
kas rankoje turi duonos kriaukšlę. Lankydamiesi 
Simėje tikrai nepraeisite pro Panormičio 
(Panormitis) vienuolyną įlankos krante. Čia galite 
įsigyti įstabiausių rankų darbo apyrankių. Jos 
teigiamą energiją skleis net parvežtos namo. 

Na, o pietiniame Rodo salos smaigalyje rasite 
įspūdingo dydžio dvigubą paplūdimį, iš vienos 
pusės skalaujamą Egėjo, iš kitos – Viduržemio 
jūros. Tai jėgos aitvarų entuziastų itin pamėgta 
vieta, iš čia atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai, 
galima užkopti į piečiausią vienišą kalną bei 
pamatyti vieną seniausių Graikijos švyturių.

- Ko būtina paskanauti?
- Fantastiškų keptų milžiniškų vietos bulvių, 
tsadzikio užkandžio, žuvies, ožkienos troškinio, ant 
žarijų skrudintos tradicinės česnakinės duonos, 
jogurto ir vietos deserto su medumi ir riešutais, 
įspūdingų graikinių salotų (paragavę pamiršite 
Lietuvoje valgytas „graikines salotas“), kepsninėje 
keptos vištienos, baklažanų ir daug kitų skanėstų. 
Daugiau nebetęsiu, nes jau seilė tįsta.

Rodas

Simės sala

Rodo sala

Graikija

Lindas

Atavyras

Viduržiemio jūra

Asmeninio albumo nuotr.

Jonas Stankevičius pataria apkeliauti visą salą – 
užtruks neilgai, bet įspūdžių užteks labai ilgam
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- Ką smagaus patartumėte nuveikti Rode?
- Rode negalima sėdėti vienoje vietoje (nebent 
retkarčiais pamedituoti gamtoje). Be įvežtinių 
vandens, ekstremalaus sporto pramogų ir saulės 
vonių, vertėtų nepatingėti pakeliauti po kalnus. 
Be to, keliauti reikėtų ne pagrindinėmis trasomis 
– patirsite naujų dalykų, pamatysite tai, kas 
užhipnotizuos ir privers kitaip pažvelgti į gyvenimą, 
iš naujo atrasti pamirštus dalykus. Ir, žinoma, 
reikia užmiršti visas dietas ir valgyti, valgyti, valgyti. 
Graikų maistas yra fantastiškas, o svarbiausia – 
puikiai virškinamas, tad jokie kilogramai nelimpa. 
Dar vienas patarimas – nebijokite susipažinti 
su vietos gyventojais. Kalbinkite juos, rodykite 
geranorišką dėmesį ir bendraudami patirsite labai 
smagių dalykų.

- Kokie trys žodžiai jums labiausiai asocijuojasi 
su Graikija?
- Aristo (liet. geriausias), tsadziki ir šiluma.

„Novaturas“ pristato

Legendos byloja, kad sala – tai saulės dievo  ƨ
Helijo ir nimfos Rodės meilės vaisius.

Rodas – saulėčiausia Europos vieta ir trečioji  ƨ
pagal dydį Graikijos sala.

Sala yra strėlės antgalio formos, beveik 80 km  ƨ
ilgio ir 38 km pločio.

Aukščiausia salos vieta – 1215 m Atavyro  ƨ
(Attavyros) kalnas.

Sostinė Rodas – didžiausias viduramžių  ƨ
miestas Europoje, globojamas UNESCO.

- Ar artimiausiu metu planuojate ten vykti?
- O, taip! Vykstu ten kasmet. Šie metai – ne 
išimtis.

„Lindo miestelis – lyg ištisas baltas avilys“

Dar keli faktai apie Rodą

Fejerverkai  ir  eFektai
-	 Maži	ir	dideli	 
profesionalūs	fejerverkai

-	 „Sodų”	fejerverkai
-	 Degantys	užrašai
-	 Konfeti
-	 Prekyba	fejerverkais
-	 Dangaus	žibintai

Daugiau	informacijos	www.blikas.lt

UAB „BLIKAS”
Motorų g. 6, Vilnius LT-02190

Tel./faks. +370 5 2104104
mob. tel. +370 684 24785
el. paštas blikas@blikas.lt

Profesionalūs fejerverkai

 
nuo	2000	Lt

Degantys užrašai

 
nuo	400	Lt

Dangaus žibintai

 
nuo	6	Lt

Jaunavedžiams dovanojame  
400	Lt	nuolaidą 

profesionaliems fejerverkams



Fototechnika94 Small Planet

I AM IN TO THE WILD

GPS priedai padės prisiminti 
kelionių įspūdžius 

Fototechnika

Giedrius JANKAUSKAS 

Kad ir kokios būtų įdomios atostogos, o 
matyti vaizdai brangūs, ilgainiui įspūdžiai 
išblėsta. Todėl po keleto metų laužome 
galvą, kurgi matėme tokias grožybes 
ir kaip vadinasi tas kaimelis, kuriame 
ragavome nepakartojamų skanėstų. 
Šią problemą gali padėti išspręsti prie 
fotoaparato montuojamas priedas su 
globaline padėties nustatymo sistema. 

Kompanijos „Pentax Ricoh Imaging“ sukurtas 
globalinės padėties nustatymo priedas O-GPS 
1 skirtas dažnai keliaujantiems ir mėgstantiems 
fotografuoti. Jis nustato ir išsaugo fotografijos 

koordinates, taip pat datą, kada ji daryta. 
Naudodamiesi šiomis koordinatėmis ir interneto 
programomis „Google Earth“, „Flickr“, „Picasa“ 
bei panašiomis fotografuotą vietą galėsite 
pamatyti žemėlapyje arba nuotraukoje, darytoje 
iš kosmoso. 

O-GPS 1 veikia kiek kitaip nei automobilių 
ar mobiliųjų telefonų GPS. Šios rodo maršrutą 
žemėlapyje, o O-GPS 1 – koordinates: ilgumą, 
platumą bei aukštį virš jūros lygio. Jis pravers, 
kai ims plyšti galva, – žinosite, kad užkopėte per 
aukštai. Be to, fotoaparatą su šiuo priedu galima 
naudoti kaip kompasą – jis gali nustatyti kryptį, 
taip pat kaip barometrą – fotoaparatas matuoja 
ir slėgį. Paprasta navigacija galima pasiekti 
užsibrėžtą tikslą arba nepasiklysti ir rasti kelią 
namo. 

Fotoaparate „Pentax OPTIO WG-1 GPS“ esanti GPS sistema padės  
fotografuotą vietą rasti  žemėlapyje arba nuotraukoje, darytoje iš kosmoso 

„Vilbros prekyba“ archyvo nuotr.

A RICOH COMPANY



*Už „Novaturo“ logotipu pažymėtų publikacijų kalbą ir 
turinį redakcija neatsako

Sukaktis

Gintarė VAITĖNAITĖ

Skaičius 12 laikomas magišku, jis turi daugybę prasmių ir yra itin dažnai 
sutinkamas tiek iš senų laikų atkeliavusioje, tiek šiuolaikinėje simbolikoje. 
Magiškasis tuzinas – tarsi užbaigtas ciklas, pilnumas, išsipildymas, stabilumas.

„Novaturo“ archyvo nuotr.

Simboliška, kad 2012 metus „Novaturas“ pasitiko 
ką tik paminėjęs savo 12-ąjį gimtadienį. Ši sukaktis 
žymi nei daug, nei mažai – tuzino metų patirtį 

organizuojant lietuvių atostogas. O tai – nemenkas 
laikotarpis bet kuriam verslui Lietuvoje, juk mūsų 
naujai atkurtai valstybei – vos 22-eji.

1) Už keliautojų dvasią. Kartu su „Novaturu“ 
poilsiaujantys ir keliaujantys atostogautojai mus ne 
tik įkvepia naujiems darbams, tačiau ir pačius skatina 
plėsti kelionių geografiją.

2) Už aistrą. Už tokią aistrą, kuri masina atsiplėšti nuo 
žemės, neduoda ramybės ir skatina leistis į nuotykius. 

3) Už drąsą. Nesibaigiančio ryžto genami lietuvaičiai 
keliauja vis toliau, pažįsta vis daugiau. 

4) Už žingeidumą. Arba tiesiog už tai, kad keliaujantys 
piliečiai ne tik poilsiauja, bet ir viskuo domisi, stengiasi 
atrasti naujas šalis arba artimiau susipažinti su tomis, 
kuriose jau buvo. Kitataučiai kelionių organizatoriai, 
susitikę grupę lietuvaičių, stebisi mūsų tautiečių 
smalsumu, žinių troškimu. 

5) Už toleranciją. Pažindinantis su kitais kraštais ir 
ypač kitomis kultūromis ne tik plečiamas akiratis, bet 
ir tolerancijos riba. Smagu, kad užsieniečiai ne tik 
stebisi mūsų žingeidumu, bet ir nepraleidžia progos 
pagirti dėl draugiško būdo. 

6) Už atvirumą. Viena reikšmingiausių kelionių 
partnerio užduočių – žengti koja kojon su klientų 
lūkesčiais bei paisyti jų nuomonės. Džiugu, kad 

12 savybių, už kurias „Novaturas“ dėkoja atostogaujantiems drauge:

poilsiautojai noriai dalijasi įspūdžiais, drąsiai reiškia 
savo mintis. „Novaturas“ labai vertina poilsiautojų 
nuomonę, kaip kompasas rodančią teisingą kryptį. 

7) Už norus. Už norus atostogų laiką panaudoti kuo 
geriausiai, juk jis toks brangus. Juk atsižvelgdami 
į pageidavimus, tobuliname pasiūlą. Ieškome 
neatrastų krypčių, naujų viešbučių, planuojame 
neįprastas ekskursijas, kad atostogos būtų 
prasmingesnės, o prisiminimai su niekuo 
nesulyginami. 

8) Už atsipalaidavimą. Už tai, kad mokate mėgautis 
kiekviena akimirka nuo tos minutės, kai patikite 
savo atostogas mums, iki kol saugiai parvežame jus, 
kupinus įspūdžių ir pailsėjusius, į pasiilgtus namus.

9) Už imlumą. Pratinome atostogas planuoti iš 
anksto ir jūs įsitikinote, kad tai – geriausia! 

10) Už pasitikėjimą. Tik jūsų dėka sėkmingai 
gyvuojame jau 12 metų.

11) Už svajones. Jos – variklis, verčiantis „Novaturą“ 
judėti pirmyn, tobulinant pasiūlą, kad ji būtų kuo 
arčiau norų, o svajonės galiausiai taptų realybe.

12) Tiesiog už tai, kad esate drauge jau 12 metų.

„Novaturo“ atstovai kurortuose rūpinasi jūsų poilsiu ir gerove 

Į 2012-uosius 
su 12 metų 
patirtimi
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Panašių priedų yra sukurta ir kitų kompanijų 
fotoaparatams. „Nikon“ globalinės padėties 
nustatymo priedas GP-1 irgi automatiškai įrašo 
tikslią fotografavimo vietą – ilgumą, platumą, 
aukštį ir laiką. Jį galima suderinti su daugeliu 
„Nikon“ fotoaparatų. 

Analogiškas „Canon“ GPS priedas GP-E1 veikia 
tik su fotoaparatu „Canon EOS-1D X“. 

„Pentax“ priedas O-GPS 1 vienintelis iš esančių 
rinkoje padeda ryškiai nufotografuoti žvaigždes. 
Žvaigždžių fotografavimas – tikras fotografų 
mėgėjų galvos skausmas, nes reikia naudoti ilgą 
ekspoziciją, o žvaigždės mūsų ar žemės atžvilgiu 
juda, todėl nuotraukose jų vaizdas būna ištįsęs, 
tarsi su uodegomis. Minėtą „Pentax“ globalinės 
padėties nustatymo priedą galima susieti 
su fotoaparato vaizdo stabilizavimo sistema. 
Fotografuojant O-GPS 1 įvertina žvaigždžių 
judėjimą, o vaizdo jutiklio poslinkio būdu fiksuoja 
vaizdą ir žvaigždės nuotraukose būna ryškios. 

„Pentax“ priedas O-GPS 1 yra ne tik 
apsaugotas nuo dulkių ir vandens, bet ir kainuoja 
mažiau nei kitų kompanijų modeliai. 

Priedas O-GPS 1 tinka veidrodiniams „Pentax“ 
fotoaparatams K-5, K-r bei 645D ir sisteminiam 
K-01.

Mėgėjams – kompaktiniai fotoaparatai

Jei esate fotografas mėgėjas, bet norite naudotis 
globalinės padėties nustatymo sistemos 
pranašumais, jums pravers kompaktinis 
fotoaparatas „Pentax OPTIO WG-1 GPS“ ir naujas  
„Pentax OPTIO WG-2 GPS“. Jame integruotos 
O-GPS 1 funkcijos. 

Nors aparatus su GPS gamina beveik visi 
fototechnikos gamintojai, „Pentax WG-1 GPS“ 
kaina patraukliausia, be to, jis turi daug kitų 
pranašumų. Pavyzdžiui, su šiuo aparatu galima 
drąsiai nerti po vandeniu net į 10 metrų gylį, 
tad jis pravers visiems, kas keliauja įamžinti 
povandeninių grožybių. 

Šiuo fotoaparatu džiaugsis ir kopiantys į 
kalnus: jis lengvas, atsparus dulkėms, drėgmei 
ir smūgiams numetus iš 1,5 metro aukščio. Bet 
svarbiausias dalykas – jo platus fotografavimo 
kampas, tad galėsite įamžinti nepakartojamus 
peizažus, panoramas ir didingus pastatus. 
„Pentax WG-1 GPS“ vaizdą priartina 5 kartus, 

todėl puikiai tinka tolimesniems vaizdams 
fotografuoti. 

„Pentax OPTIO WG-1 GPS“ ir „Pentax OPTIO 
WG-2 GPS“ verta rinktis ir gamtos mėgėjams – 
aparatu galima fotografuoti vos vieno centimetro 
atstumu – tai būtina norint sukurti gražių 
gėlių, vabzdžių, driežų nuotraukas. Nuotraukų 
skiriamąją gebą irgi galima pasirinkti – ji gali būti 
nuo 640 (640x480) taškų iki 14 (4228x3216) 
megataškų. Padarytas nuotraukas čia pat 
galėsite patogiai peržiūrėti 2,7 colių, 230 000 
taškų skystųjų kristalų ekrane. Be to, šiuo aparatu 
galima ir filmuoti 1280x720 taškų raiška. 

„Pentax OPTIO WG-1 GPS“ ir „Pentax OPTIO 
WG-2 GPS“ korpusai pagaminti iš tvirto 
aliuminio lydinio. Fotoaparatą galima rinktis ir 
pagal korpuso spalvą – pilką, žalią arbą oranžinę. 

Ir tai dar ne viskas: šie fotoaparatai gali daug 
ką padaryti už jus. Jei pasinaudosite funkcija 
„pirmenybė veidui“, norimo žmogaus veidą 
išskirsite net minioje, o jei nustatysite funkciją 
„aptikti šypseną“, aparatas pats fotografuos tik 
tuomet, kai žmogus nusišypsos.

Kompaktinis „Nikon“ fotoaparatas COOLPIX 
AW100, kaip „Pentax WG-1 GPS“, sukurtas 
fiksuoti vaizdus sausumoje ir vandenyje, jis 
taip pat atsparus smūgiams ir šalčiui, jame 
integruota GPS sistema, elektroninis kompasas 
ir pasaulio žemėlapis. O dėl labai jautraus 16 
megataškų CMOS jutiklio ir specialių silpno 
apšvietimo režimų puikių nuotraukų galima 
padaryti ryškiai šviečiant saulei, naktį arba giliai 
vandenyje. 

„Panasonic“ gamina modelius „Lumix 
DMC-FT3“ ir naująjį „Lumix DMC-FT4“. Šie 
fotoaparatai yra itin patvarūs – jų korpusai 
nepralaidūs vandeniui, dulkėms ir smėliui, 
atsparūs smūgiams, prilygstantiems kritimui ant 
kieto pagrindo iš 2 metrų aukščio, ir šalčiui iki 10 
laipsnių. Be to, juose yra plačiakampis 28 mm 
objektyvas, galintis priartinti vaizdą iki 4,6 karto. 
O sustūmimo sistema patikimai jį saugo. Aiškų 
vaizdą visoje nuotraukoje užtikrina technologija 
„Intelligent Resolution“. Perteikiamos net ir 
smulkiausios detalės. Dėl funkcijos „Intelligent 
Zoom“ vaizdas padidinamas iki 1,3 karto, o 
nepriekaištinga vaizdo kokybė išlieka net ir 
naudojant skaitmeninio priartinimo funkciją. 
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Kelionės vasarai pratęsti
Atostogoms

Gintarė VAITĖNAITĖ

Nors dar tik pavasaris, pamatysite, net nepastebėsite, kaip prabėgs lietuviška 
vasara. Pasipriešinti melancholijai ir pratęsti vasarą įmanoma ne tik 
prisiminimais. Tereikia susiplanuoti atostogas rudenį ir išsiruošti ten, kur vasara 
tęsiasi kur kas ilgiau. Mat rugsėjį–spalį malonūs šiltojo sezono aidai vis dar 
juntami visame Viduržemio jūros regione, o ketinantys atostogauti kiek vėliau 
vasarą pavyti gali viešėdami Egipte arba Tenerifėje.

Prasitęsti šiltąjį sezoną „Novaturas“ siūlys 
pietinėje Ispanijos dalyje esančiame Andalūzijos 
regione, Portugalijos Algarvės regione, Italijos 
Sicilijos saloje, Kipre bei Kretoje, taip pat 
Tenerifės saloje ir Egipto kurortuose. 

101 priežastis keliauti rudenį

Priežasčių keliauti rudenį – ne viena. Mažesnis 
karštis, mažesnės kainos, ramesni kurortai – tik 
kelios iš jų.

Atostogos Europos Pietuose bei prie 
Viduržemio jūros ypač turėtų pradžiuginti tuos, 
kurie sunkiai ištveria didelius karščius. Rudenį 
visame regione vyrauja vis dar vasariškai šilti, 
tačiau ne alinantys karščiu orai, todėl tuo 
metu kur kas maloniau ne tik ilsėtis, bet ir 
leistis į ekskursijas, apžiūrėti vietos įžymybes 
ar pasivaikščioti po apylinkes. Be to, rudens 
sezonas – tikras atradimas maudynių mėgėjams, 

mat rugsėjį–spalį jūros temperatūra paprastai 
būna keliais laipsniais šiltesnė nei birželį. Ruduo 
taip pat idealus laikas ieškantiems ramybės bei 
tiems, kurie planuoja keliauti taupiau. Nors šiuo 
laikotarpiu kurortai visiškai neištuštėja, juose 
nebelieka varginančio šurmulio, o kartu su turistų 
srautu traukiasi ir kainos. 

Kadangi ruduo – derliaus metas, jį itin vertina 
keliaujantys gurmanai. Kaip tik tada visos 
gėrybės nugula tiesiai į lėkštes. Taigi visame 
Viduržemio jūros regione galima paragauti bene 
skaniausių patiekalų, o rudeniui įsibėgėjus – ir 
jauno vyno.

Rudens kelionių kryptys

Po Andalūzijos saule 

Viduržemio jūros pakrantėje esantis Kosta 
del Solio regionas garsėja kurortais, puikiais 

paplūdimiais bei žaviu Malagos uostamiesčiu.
Ypatybės. Andalūzija garsėja ne tik kaip 

didžiausias ir įdomiausias Ispanijos regionas, bet 
ir saulėtų dienų statistika. Jų per metus – net 
325. Be puikaus klimato, regionas turi ir kitus 
privalomus tobulų atostogų komponentus – 
efektingą kraštovaizdį ir turtingą kultūrinį palikimą.

Gamta čia harmoninga – jūra susijungia su 
uoliniais kalnais, tarp jų driekiasi ilgi smėlėti 
paplūdimių ruožai. Vis dėlto Andalūzijos istorija 
nebuvo tokia darni – vieni žemių užkariautojai keitė 
kitus. Laikui bėgant architektūroje, papročiuose, 
gyvenimo būde persipynė europietiškos, mauriškos 
bei islamiškos kultūros įtaka.

Pramogos. Viso pasaulio keliautojai į 
Andalūziją vyksta ne tik pasižiūrėti flamenko 
šokėjų pasirodymų bei bulių kautynių, bet ir 
pailsėti Kosta del Solio pakrantėje, paklaidžioti 
savotiškos architektūros ir išskirtinės atmosferos 
Sevilijos, Granados, Kordobos, Kadizo ir kituose 

miestuose bei paragauti vietinės virtuvės 
patiekalų, vyno.   

Poilsis ir kultūringos pramogos Algarvėje

Nedidelės valstybės Portugalijos pietinėje dalyje 
esantis Algarvės regionas išsiskiria natūralios 
gamtos neužgožiančia aukšto lygio turizmo 
infrastruktūra, nuoširdžiais ir šiltais gyventojais. 
Čia keliaujantys poilsiautojai galės atostogauti 
į Vakarus nuo Faro miesto ir oro uosto 
išsidėsčiusiuose gyvybinguose ir ramesniuose 
kurortuose.

Ypatybės. Portugalijos landšaftas ir 
kultūra nepalieka abejingų. Nedidelės šalies 
gamtovaizdis kintantis – uolos prie Atlanto 
vandenyno pereina į kalvas ir laukinius smėlio 
paplūdimius. Valstybė pasižymi ir savitos 
architektūros miesteliais, įdomių lankytinų vietų 
bei objektų gausa. 

Šiauriausio Kretos miesto Chanijos (Chania) krantinė 

„Novaturo“ archyvo nuotr.



vandeniu (į Raudonąją jūrą neįteka nė viena upė), 
palankiu kainos bei kokybės santykiu, milžinišku 
viešbučių pasirinkimu.

Ypatybės. Egipte gyvenimas teka iš lėto, niekas 
ir niekur neskuba. Čia tampa ypatingai lengva 
pajausti akimirkos žavesį bei pradėti gyventi „čia 
ir dabar“. Tai – kontrastų šalis. Gatvėje, greta 
prabangiausių automobilių, vežimus traukia 
asiliukai, šalia įspūdingų prieš tūkstančius metų 
suręstų senovės Egipto monumentų glaudžiasi 
nedidelės trobelės ir milžiniški viešbučių 
kompleksai, o dykumą keičia žali Nilo slėniai.

Pramogos. Raudonoji jūra yra itin vertinama 
dėl švaros bei vandens gyvūnijos ir koralų 
gausos, todėl Egipte labai populiarus paviršinis ir 
giluminis nardymas. Egiptas garsėja ekskursijų į 
istorinius miestus (Kairą, Luksorą, Aleksandriją, 
Asuaną) gausa. Be to, atostogaujant Sinajaus 
pusiasalyje, galima aplankyti ir Izraelį ar 
Jordaniją. Populiarios išvykos į dykumą.  

Tenerifėje – mėnulio peizažai

Didžiausią Kanarams priklausančią vulkaninės 
kilmės Tenerifės salą keliautojai pamėgo ne 
tik dėl saulėtų dienų, ištisus metus palankaus 
klimato (net ir žiemą oro temperatūra 
nenukrenta žemiau 19 laipsnių šilumos) ir šilto 
vandens (jo temperatūra – 20–23 laipsniai 
šilumos), bet ir dėl galimybės suderinti tiek 
aktyvų poilsį išvykose, tiek pramogas, tiek 
ramybę gamtoje. 

Ypatybės. Dėl išskirtinio geografinio 
išsidėstymo Tenerifė patenka į dvi klimato 
juostas. Gamta čia labai įvairi – kontrastingame 
peizaže didingus kalnynus keičia derlingi slėniai, 
o tankūs atogrąžų ir subtropikų miškai pereina į 
vulkanines pusdykumes ir smėlio kopas. Be to, 
sala išsiskiria neįprasta floros ir faunos gausa. 

Pramogos. Tenerifėje daug nuotykių patirs 
tie, kurie mėgsta aktyvias vandens pramogas 
– burlenčių sportą, pasivažinėjimus vandens 
motociklais, išvykas jachtomis, žvejybą. Be to, 
sala garsėja ir kaip ideali vieta mėgstantiems 
golfą. Pramogų siūlo ir kurorto miesteliai, 
kuriuose vakarais ir naktimis verda gyvenimas. 
Norintiems susipažinti su salos gamta siūlomos 
išvykos į „mėnulišku“ peizažu garsėjantį Teidės 
parką su ugnikalniu, faunos ir floros gausa 
išsiskiriantį Loro parką, taip pat ekskursijos prie 
kitų gamtos paminklų. 
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Pramogos. Populiariausios jų – fado – jausmingų, 
ilgesiu alsuojančių dainų klausymas, vynuogynų 
lankymas, galimybė pažinti įvairias portveino 
rūšis. Aktyvaus poilsio mėgėjai nenusivils visame 
Senajame žemyne vertinamais golfo aikštynais, 
galimybėmis užsiimti burlenčių ir jėgos aitvarų 
sportu. Kadangi valstybė nedidelė, žaviausius 
jos miestelius nesunkiai pasieksite automobiliu, 
autobusu ar traukiniu.

Saulės sala – Sicilija

Sicilija turi viską, ko reikia įdomiam poilsiui – 
turtingą istoriją, daugiatautę kultūrą, vešinčią 
gamtą, smaragdinę jūrą, svetingus viešbučius, 
ugnikalnį ir tobulą virtuvę. Neatsitiktinai jau senovės 
graikai Siciliją vadino „Saulės sala“. Švelnus klimatas 
jau Antikoje buvo Sicilijos vizitinė kortelė. 

Ypatybės. Sicilijoje kiekvienas akmuo alsuoja 
istorija, o pagal architektūros paminklų kiekį 
UNESCO sąrašuose ji užima pirmąją vietą. Graikų 
valdymo metu saloje statyti paminklai niekuo 
nenusileidžia senovės Graikijos paminklams, 
stebina „sicilietiškas barokas“, bizantiškos mozaikos. 
Šimtmečiais šioje vietoje susidurdavo įvairios 
tautos: graikai, romėnai, bizantiečiai, arabai, 
normanai ir kt. Tai paliko gilų pėdsaką ne tik istorijos 
paminkluose, bet ir siciliečių kultūroje, gyvenime. 

Pramogos. Viešint saloje patariama aplankyti 
antikinės kultūros centrą Sirakūzus, kur III a. pr. Kr. 
matematikas Archimedas atrado pagrindinį 
hidrostatinį dėsnį ir nuogas išbėgo į gatvę, 
šaukdamas „eureka“ („radau“). Taip pat daug 
lankytojų sulaukia trijų tūkstančių metų istoriją 
skaičiuojantis Palermas bei aktyviausias pasaulyje 
Etnos ugnikalnis. 

Romantiška Dzeuso gimtinė Kreta

Piečiausią Graikijos ir visos Europos tašką 
Kretą mėgsta ne tik Vakarų Europos gyventojai, 
pastaruosius keletą metų itin dažni šios salos 
svečiai – lietuviai. Svečius sala traukia gerais 
kurortais, turtinga istorija bei draugiškais 
gyventojais.

Ypatybės. Keliautojai žavisi kontrastinga 
salos gamta, ikicivilizacinius laikus menančiais 
artefaktais bei su Kreta susijusiomis legendomis. 
Pasakojama, jog būtent čia gimė Dzeusas, Kretos 
valdovas Minas sukūrė savo galingą civilizaciją, 
gyveno ir kūrė garsusis meistras Dedalas, Mino 

įsakymu sukonstravęs labirintą, kuriame drąsusis 
Tesėjas užmušė baisųjį Minotaurą. Be to, kai 
kurie tyrinėtojai Kretą laikė viena iš legendinės 
Atlantidos liekanų.

Pramogos. Kretoje yra keletas tūkstančių 
nepakartojamo grožio tarpeklių, vienas jų – 
Samarijos – kasmet susilaukia itin daug lankytojų. 
Saloje atostogaujantys svečiai taip pat noriai 
plaukia laivu į Santorinio salą, žymią savo krateriu 
bei panoramomis. 

Afroditės mirksnis – Kipras

Graikiškasis Kipras vadinamas vyno ir meilės 
šalimi. Legenda byloja, kad būtent čia gimė 
meilės deivė Afroditė. Lankytojus sala traukia 
skaidriu jūros vandeniu ir vienais švariausių 
pasaulyje laikomais paplūdimiais, apdovanotais 
FEE (Foundation for Environmental Education) 
organizacijos Mėlynąja vėliava. 

Ypatybės. Kipre susikerta keliai, vedantys į 
Afriką, Europą ir Aziją, taigi čia galima aptikti ne 
tik trijų žemynų augmenijos ir gyvūnijos, bet ir 

kultūros pėdsakų, paliktų graikų, finikiečių, turkų, 
prancūzų bei anglų. Saulėtoje saloje tinkamos 
veiklos suras kone kiekvienas lankytojas. Poilsis, 
istorinių paminklų lankymas, naktinis gyvenimas 
ir kulinarinis turizmas – čia gali būti suderinama 
viskas.

Pramogos. Dėmesio vertos tiek istorinės 
ekskursijos, tiek kasmet Kipre vykstantys vyno 
festivaliai. Aktyvų poilsį pripažįstantys keliautojai 
galės kopti į kalnus ar mėgautis vandens 
pramogomis. Salos gyventojai dažnai giriasi, 
kad Kipras – vienintelė vieta pasaulyje, kur ryte 
paslidinėjęs kalnuose, popiet gali kaitintis saulėje ir 
maudytis jūroje. Sniegas Trodo kalnuose laikosi iki 
pat kovo pabaigos.

Žiemos kelionių kryptys

Egipte – švariausia jūra 

Egiptas ne veltui yra pati populiariausia lietuvaičių 
atostogų kryptis šaltuoju metu laiku. Ši šalis gali 
pasigirti nesibaigiančia vasara, švariausiu jūros 
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Algarvėje galėsite rasti įstabių paplūdimių Kaltabelotos (Caltabelotta) miestelis 
Sicilijoje garsėja savita dvasia 
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Lina 
Bartkevičiūtė 
„Novaturo“ atstovė  
 tenerifėje 

„Į ekskursiją po 
La Gomeros salą 
patarčiau vykti 
smalsiems gamtos 
mėgėjams ir gražių 

kadrų gaudytojams.“

 Ekskursijos 

Semtis gyvenimo džiaugsmo –           
į šiltuosius kraštus

Amžino pavasario sala   

Tenerifė vos penkiskart didesnė už Vilnių, ją juosia 
kalnų virtinės, o pačiame salos centre stūkso 
užgesęs Teidės ugnikalnis – 3718 m virš jūros 
iškilusi aukščiausia Ispanijos viršukalnė ir antras 
pagal aukštį vulkanas pasaulyje. Tai jam išsiveržus 
prieš 150 mln. metų susiformavo sala. Šaltos 
drėgno oro masės, atkeliaujančios iš Vakarų 
Europos, užkliūva už Teidės, todėl kitoje vulkano 
pusėje gamta visiškai kitokia. Ilgus šimtmečius 
kalnas buvo vienas svarbiausių orientyrų jūreiviams. 
Daugelis laivų prieš ilgą kelionę paskutinįsyk 
sustodavo prie Kanarų salų – čia papildydavo 
vandens ir maisto atsargas. 

Teidė vietos gyventojams guančiams toks pat 

šventas kalnas, kaip senovės graikams Olimpas. 
O šiuolaikiniai turistai kalno peizažą mieliau lygina 
su Mėnulio, mat sustingusios lavos plotai – ryškus 
kontrastas žemiau tarpstantiems žaliems pušynų 
masyvams. 

Funikulierius turistus užkelia į ugnikalnio apžvalgos 
aikštelę 3,5 km aukštyje, todėl ten keliaujant vertėtų 
apsirengti šilčiau. Leidžiantis žemyn galima gėrėtis 
įspūdinga Los Gigantes uolų panorama, pamatyti 
daugybės rūšių kaktusų ir neįtikėtinai spalvingų gėlių. 
O kokie ten bėgioja driežai! 

Netoliese Maskos gyvenvietė. Vietiniai ją vadina 
užmirštuoju kaimu. Iš tiesų iki 1991-ųjų į Maską 
nebuvo jokio kelio. „Tai buvęs piratų kaimelis, jį 
galima pasiekti tik nusileidus įspūdingu serpantinu. 
Turistus sužavi vešli žaluma ir atsiveriančios 

stulbinančios panoramos“, – pasakoja  „Novaturo“ 
atstovė Tenerifėje Lina Bartkevičiūtė.  

Dėl atskirties šimtas Maskos gyventojų 
išsaugojo tradicinį gyvenimo būdą. Kaimelyje yra 
suvenyrų parduotuvė, restoranėlis bei bažnyčia vos 
aštuoniasdešimčiai žmonių. 

„Polisiautojams patinka ekskursiją į Icod de los 
Vinos miestą. Čia degustuojame tarptautiniuose 
konkursuose medalius laimintį Malvazijos vyną 
ir fotografuojamės prie seniausio drakonmedžio 
pasaulyje“, – pasakoja L. Bartkevičiūtė. 

Tenerifė yra salyno centre, tad iš jos patogu 
keliauti į kitas Kanarų salas. La Gomera – žaliausia 
archipelago sala. Joje net keturis kartus buvo 
sustojęs Kristupas Kolumbas. La Gomerą patogu 
pasiekti keltu – kelionė trunka vos valandą. Salos 
pasididžiavimas – UNESCO saugomas nacionalinis 
Garachonajaus parkas – įspūdingas laurų miškas. 
Tokie miškai Europą dengė terciaro laikotarpiu. 
Įsivaizduojate, kokie ten tvyro kvapai? 

Į kitą salą – Lansarotę teks valandą skristi. Čia 
beveik nėra medžių, nes retai lyja, bet dauguma 
turistų ją laiko gražiausia Kanaruose – tai veikiančių 
ugnikalnių kraštas. UNESCO saugomame 
nacionaliniame Timanfajos parke garų fontanais 
trykšta geizeriai. Lansarotėje yra 180 rūšių kerpių, 
o žmonės juodame vulkaniniame dirvožemyje 
įsigudrino auginti vynuoges.  

Tenerifėje galima rinktis įvairias „Novaturo“ 
siūlomas pramogas. Šokio mėgėjai bus pakviesti 
į žymios ispanų choreografės Karmenos Mota 
(Carmen Mota) nuolat atnaujinamą flamenko 
spektaklį. Mėgstantys gamtą patogiai įsitaisę 
jachtose per stiklinį iliuminatorių gėrėsis 
povandeniniu pasauliu arba iš jūros dairysis į 
Teidę. Daugybę jūros gyvūnų galima pamatyti ir 
Loro parke. Beje, ten rengiami įspūdingi plėšriųjų 
orkų, jūros liūtų pasirodymai. Ten yra ir milžiniškas 
ryklių akvariumas bei didžiausias pasaulyje 
pingvinariumas.

Egiptas – istorijos lopšys 

Rinkdamiesi kurortą Egipte, pagalvokite, ką norėsite 
pamatyti. Pavyzdžiui, į Luksorą patogiausia keliauti 
iš Hurgados. Bet ten galima nuskristi ir iš  
Šarm aš Šeicho, žinoma, kainuos brangiau. 

„Dažnai sakoma, kad Luksoras – didžiausias 
pasaulio muziejus po atviru dangumi. Dauguma 
faraoniškojo Egipto istorijos paminklų yra būtent čia: 
Karnako bei Luksoro šventyklos, Memnono kolosai 

ir Karalių slėnis“, – pasakoja kelionių organizatoriaus 
atstovė Egipte Milda Mickevičienė. 

Tik iš Tabos ir Šarm aš Šeicho vidury nakties 
galima išsiruošti į vieną mistiškiausių pasaulio vietų 
– Sinajaus kalną, kur tūkstančiai piligrimų sutinka 
tekančią saulę. Tačiau ne tai svarbiausia – kalnas 
brangus kiekvienam krikščioniui, nes, pasak Senojo 
Testamento, ant jo Mozei buvo įteikta dešimt Dievo 
įsakymų. 

Kalnas gana aukštas, kopiančiųjų šimtai, lipant 
tenka grumtis su lediniu vėju, todėl gidai pataria 
pasiimti šiltesnių apdarų. Pristigusius jėgų į kalną 
gali užnešti eiklus asiliukas ar kupranugaris. 
„Daugumai tai ne tik piligriminė kelionė, bet ir savęs 
išbandymas“, – teigia „Novaturo“ atstovė Egipte 
Dovilė Trečiokaitė. 

Nusileidus žemyn laukia viešnagė viename 
seniausių tebeveikiančių pasaulio vienuolynų. Jis 
rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo 381 m. Čia 
palaidota kankinė Šv. Kotryna Aleksandrietė ir, 
anot legendos, šioje vietoje buvo Biblijoje minimas 
Degantis krūmas. Čia prieš 17 amžių pastatyta 
koplyčia išliko iki mūsų laikų. Vienuolyne daug 
bažnytinio meno paveldo: yra mozaikų, retų ikonų, 
Bizantijos, kryžininkų meno darbų, o rankraščių 
kolekcija nusileidžia tik Vatikano bibliotekai. Beje, ši 
biblioteka svarbi ir musulmonams, nes joje rastas 
pranašo Mohamedo pasirašytas įsipareigojimas 
globoti vienuolyną. 

Iš Tabos ir Šarm aš Šeicho galima nukakti ir į visų 
pasaulio krikščionių, žydų bei musulmonų šventąjį 
miestą Jeruzalę bei paslaptingąją nabatėjų sostinę 
Petrą Jordanijoje. 

Ekskursija į Jeruzalę prasideda maudynėmis 
Negyvojoje jūroje. Po to sukama į Alyvų kalnelį. 
Toliau – Raudų siena ir siauros senamiesčio 

Teidės ugnikalnis – aukščiausia Ispanijos viršukalnė

„Novaturo“ archyvo nuotr.

Aušrinė ŠĖMIENĖ

Smagių kelionių prisiminimus geriausiai atgaivina įspūdingos nuotraukos. O kur 
jų sukursi, jei ne gražiausiuose planetos kampeliuose?! „Novaturas“ šį pavasarį 
ir vasarą gerų kadrų medžioklę organizuoja Tenerifėje, Egipte ir Turkijoje.
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gatvelės, kurios Kristui virto Kančios keliu. 
Užeinama į Šventojo Kapo bažnyčią, per armėnų 
ir žydų kvartalus keliaujama į Siono kalną, kuriame 
yra Paskutinės vakarienės menė bei Marijos 
apreiškimo bazilika.

Į Petrą plaukiama laivu. Miestas vadinamas 
Raudonąja dykumų rože, nes akmens statulos, 
bažnyčios ir rūmai išskaptuoti raudonose uolose. 
Prieš 4000 metų statytas miestas pakeri kiekvieną. 

Poilsiaujantiems Šarm aš Šeiche ir Taboje siūloma 
naujovė – kelionė į „Prarastąją žemę“ Jordanijoje. 
„Šią išvyką rekomenduojame ištroškusiems 
stipresnių pojūčių, mėgstantiems dykumą ir 
nebijantiems daugiau pajudėti. Kelionė trunka 
apie 14 valandų, lankome panoramines aikšteles, 
pereiname įspūdingą kanjoną, tenka įveikti uolą. To, 
ką pamatai, žodžiais apsakyti neįmanoma“, – tikina 
D. Trečiokaitė. 

Povandeninio pasaulio lobiai

Jei pavargote dairytis į istorijos paminklus, 
prisiminkite turtingą Egipto gamtos pasaulį ir... 
nerkite po vandeniu, net jei nemokate plaukti. 
Jums padės patyrę instruktoriai. Jei išdrįsite 
tai padaryti, nesigailėsite – joks akvariumas nė 
iš tolo negali prilygti tam, ką išvysite. Įsidrąsinę 
galėsite nerti ir kelias dešimtis metrų gilyn. 

„Novaturas“ nardymo entuziastus gabena 
į vietas, kurios pelnytai vadinamos nardytojų 
rojumi. Tai Ras Mohamedo nacionalinis parkas, 

vienas Raudonosios jūros draustinių, garsėjantis 
nuostabiais koralų rifais, įvairiaspalvėmis žuvimis, 
suakmenėjusio smėlio kalvomis. Parke galite 
pamatyti vietų, kur atostogauja mūsų gandrai. 

 Hurgadoje siūloma nardyti net keliose 
vietose. Pirmiausia plaukiama iki Giftūno salos, 
po to sukama Napoleono koralinio rifo link, 
vėliau sustojama prie koralų sodų tinklo Gota 
Abu Ramad. Išrankesni turistai gali rinktis VIP 
paviršinio nardymo paslaugas: siūloma ne tik 
nardyti, bet ir žvejoti, pasimėgauti nugaros 
masažu, plaukioti valtimi-bananu. 

Na, jei nardyti vis dėlto nepageidaujate, lipkite 
į katamaraną „Sea Scope“. Jo stiklinis dugnas 
panyra po vandeniu net 4 metrus. Ten saugu 
dairytis į gelmių pasaulį. O jei įspūdžių dar 

trūksta, vertėtų traukti pas beduinus į dykumą. 
Tai padaryti galima džipais arba keturračiais. 
Dykumoje galima ropštis ant didžiulių kopų, 
jodinėti kupranugariais, klausytis tradicinės 
muzikos ir mokytis šokių, stebėti žvaigždes pro 
teleskopą ir, žinoma, skaniai pavalgyti. 

Į Turkiją... pas Kalėdų Senelį?  

Likijos pakrantė Turkijoje, skalaujama Viduržemio 
jūros – tai lieknomis pušimis apaugę slėniai, 
smėlėti paplūdimiai ir įspūdingas Likijos 
karalystės palikimas. Viename iš jos miestų 
– Myroje (dabar Demrė) galime pamatyti 
aukštai uolose iškaltas kapavietes su unikaliais 
ornamentais ir bareljefais. 

Pasakojama, kad IV a. gyvenęs Myros vyskupas 
Šv. Mykolas prieš Kalėdas padėdavo vargšų 
šeimoms dovanų prie durų. Tad  jis – Kalėdų 
Senelio prototipas. Jo kapavietė yra Demrės Šv. 
Mykolo bažnyčioje.

Ilga ir siaura Kekovos sala viduramžiais buvo 
saugus prieglobstis piratų laivams, dabar – jauki 
vieta jachtoms ir paplūdimių mėgėjams. Gidai 
žada, kad po smagių maudynių vienoje iš įlankų 
bus galima paskanauti mėlynųjų krabų. 

Adrenalino mėgėjams kelionių organizatorius 
siūlo iškylą pripučiamais plaustais sraunia Toro 
kalnų upe. Trokštantieji aštresnių įspūdžių drąsą 
gali išbandyti dvivietėse kanojose – instruktoriai 
pamoko, kaip jas valdyti. Bet jei protas ir siela 

Milda 
Mickevičienė 
„Novaturo“ atstovė  
 Hurgadoje 

„Egipto turistai 
turėtų nusiteikti, kad 
vyksta į kontrastų 
šalį – jų laukia 
kitokia nei namie 

kultūra, tradicijos bei papročiai.“

Raudonosios jūros gelmės sužavės koraliniais rifais Pasisemti adrenalino – į iškylą plaustais

Siūlomos originalios ekskursijos. ƨ

Ekskursijas veda patyrę gidai.  ƨ

Į daugumą ekskursijų lydi lietuviškai kalbantys gidai.  ƨ

Ekskursijos pritaikytos žingeidiems: pateikiama  ƨ
istorijos žinių, faktų, įdomybių.

Užtikrinamas turistų saugumas. Pavyzdžiui,  ƨ
Egipte partneriai yra oficialūs kelionių 
organizatoriai, jie griežtai laikosi netgi 
rekomendacinio pobūdžio nurodymų, o 
nardytojus prižiūri patyrę instruktoriai.

Ekskursijų su „Novaturu“ pranašumai

Dovilė 
Trečiokaitė 
„Novaturo“ atstovė  
 Šarm aš Šeiche 

„Tobulinkite de-
rėjimosi įgūdžius 
– Egipte jų tikrai 
prireiks.“

reikalauja ramesnio poilsio, rinkitės ekskursiją į 
Žaliąjį kanjoną. Tai didžiulis smaragdo spalvos 
ežeras, susiformavęs pastačius Manavgato 
užtvanką. Čia galima pasigrožėti įstabia gamtos 
spalvų gama, pasiklausyti tylos ir išsimaudyti 
gaiviame gėlame vandenyje.  
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Kipras/Nauja kryptis

„Novaturo“ archyvo nuotr.

Po salą – Dievų pėdomis
Agnė BELICKAITĖ

Ši vasara išsiskirs atostogų užsienyje pasirinkimo gausa – kelionių organizatorius 
„Novaturas“ jau paskelbė, kad, be tradicinių poilsio vietų, siūlys net 6 naujienas. Iš anksto 
planuojantieji jau dabar renkasi, kur atostogauti vasarą. Viena iš įdomiausių naujų 
krypčių – Kipras, dažnai pravardžiuojamas „dievų žaidimų aikštele“. Užtenka pasilypėti 
ant kiek aukštesnės uolos ir apsižvalgyti aplinkui. Istorinės vietos, kuriose vis dar sklando 
legendos, girdėtos dar mokykloje, puikiai dera su nuostabia gamta bei klimatu. 

Vienintelė padalinta sostinė

Į salą, kurioje gimė meilės, grožio bei palaimos 
deivė Afroditė, „Novaturas“ tiesioginiais skrydžiais 
iš Vilniaus poilsiautojus skraidins nuo gegužės iki 
spalio pabaigos.

Šiuolaikiniame Kipre nepastebėti Afroditės 
vardo, kurios kultas čia gyvuoja ne vieną amžių, 
neįmanoma. Tiek senųjų Olimpo dievų šventosios 
vietos, tiek ir gimtuoju deivės miestu laikomas 
Pafosas leidžia sekti Afroditės pėdomis ir iš 
naujo pažinti antikos istoriją. Į UNESCO pasaulio 
paveldo sąrašą įtrauktas miestas gali didžiuotis 
ne tik antikiniais stebuklais, požeminėmis karalių 
kapavietėmis, bet ir ankstyvosios krikščionybės 

Fuerteventūra (FUE) 
Granadilja de Abona (TFS) 

Las Palmasas (LPA) 
Ras Nasranis (SSH)

Taba (TCP)

Kosas (KGS)

Chanija (CHQ)

Marsa Alamas (RMF)

Nikosija

Viduržemio jūra

Trodos kalnai

Famagusta

Agija Napa
Pafosas

Kipras

Barselona (BCN) 

Burgasas (BOJ)
Varna (VAR)

Maljorkos Palma (PMI)

Londonas (CWL) 

Kalamata (KLX)Katanija (CTA)

Kopenhaga (CPH)

Roma (FCO)

Kerkyra (CFU)  

Preveza (PVK)   

Poznanė (POZ)

Mančesteris (MAN)

Paryžius (CDG)

Lurdas (LDE)

 Čekija

 Danija

Krokuva (KRK)Praha (PRG)

Nantas (NTE)

Bergamas (BGY)

Legendinė Afroditės gimimo vieta netoli Pafoso
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Bulgarija/Keliautojo akimis

Rytų Europos Ibisa
Andrejus ŽUKOVSKIS

Bulgarija – unikalus gamtos kampelis, kur 
palyginus nedidelėje teritorijoje galima 
rasti puikių vietų poilsiui. Istorinio paveldo 
ieškotojų laukia senovės žavesio nepraradę 
miestai, mistikams vartus atveria uždarą 
gyvenimą ir natūrinį ūkį puoselėjantys 
viduramžių vienuolynai ir žymiausios XX 
amžiaus aiškiaregės Vangos gimtinė. 
Šalį kerta kelios kalnų grandinės su 
aukščiausia Balkanų pusiasalio viršūne, 
milžiniški rožių, iš kurių gaminamas 
garsusis rožių aliejus, laukai ir žvilgsniu 
neaprėpiami vynuogynai. Beje, patikėję 
savo atostogas šioje šalyje kelionių 
organizatoriui, ir pailsėsite, ir pakeliausite.

Auksinės Smiltys – bene populiariausias Bulgarijos kurortas

„Novaturo“ archyvo nuotr.

Auksinės Smiltys

Neseberas Saulėtasis Krantas
Varna

Pomorijė
Burgas

Juodoji jūra

25 laipsnių. Visa tai leidžia Bulgarijai konkuruoti su 
populiariausiais pasaulio kurortais. Tai, kad ši  
šalis – idealus kraštas poilsiui, liudija ir 
nenutrūkstami turistų, traukiančių į du žymiausius 
Bulgarijos pajūrio kurortus, srautai iš įvairių šalių.

Auksinės Smiltys – bene populiariausias 
Bulgarijos kurortas su paplūdimiu, kurio bendras 
ilgis 3,5 km, o plotis vietomis siekia net 150 metrų.

Saulėtas Krantas – vienas didžiausių kurortų 
Juodosios jūros pakrantėje. Šiltasis sezonas čia 
tęsiasi nuo gegužės iki spalio vidurio.

Gyva ir dieną, ir naktį

Kad ir kaip būtų keista, naktinis gyvenimas 
Bulgarijos kurortuose sukurtas ne tik 
suaugusiems. Žinoma, naktinis poilsis čia, kaip ir 
visame pasaulyje – tai naktiniai klubai, diskotekos 
ir šokiai. Beje, nė viena naktinių pasilinksminimų 

Visgi bene didžiausias Bulgarijos turtas – 380 
kilometrų natūralaus smėlio pajūrio ir penkis 
mėnesius trunkantis šiltasis sezonas, kuomet 
vandens temperatūra retai kada nukrenta žemiau 

relikvijomis. Dar ir dabar piligrimai traukia aplankyti 
Šv. Pauliaus mirties vietą žyminčios kolonos, prie 
kurios 46 m. po Kr. šis šventasis buvo nuplaktas 
už tai, kad bandė skleisti krikščionybės idėjas. 
Ne ką mažiau įspūdingą istoriją saugo ir šalies 
sostinė Nikosija. Šiais laikais tai vienintelė į dvi dalis 
padalinta sostinė, nes, kaip žinia, salą valdo tiek 
graikai, tiek turkai. Nikosiją juosia įspūdinga, XVI a. 
tuometinių šalies valdovų venecijiečių statyta 
miesto siena, o už jos slepiasi siauros gatvelės su 
jaukiomis amatininkų dirbtuvėlėmis. 

Išskirtinės Dioniso gėrybės

Visiems „Novaturo“ klientams, keliaujantiems po 
Kiprą, būtinai siūloma paragauti išskirtinių šio 
krašto vynų. Kipro vynuogininkystė bei vynininkystė 
turi labai senas, 4000 metų siekiančias tradicijas. 
Ne veltui kitas, ne ką mažiau nei Afroditė 
garbinamas dievas Kipre – Dionisas. Jis ne tik 
laikomas teatro globėju, kurio garbei kasmet 
rengiamas įspūdingas festivalis, bet ir vynuogių, 
vyndarystės bei ekstazės dievu. 

Mažesnėse gatvelėse, toliau nuo turistų 
sambrūzdžio, galite rasti nedidelių, vietinių pamėgtų 
restoranėlių. Užsukę į vieną tokių, tikėtina, ne tik 
būsite pavaišinti geriausiu namų vynu, bet ir išgirsite 
pasakojimų apie Kiprą, vyną ir Dionisą. Saulės 
atokaitoje susėdę senyvi kipriečiai mielai pasidalins 
savo istorijomis, jei tik mokėsite jų klausytis.

Beje, lankydamiesi Kipre, būtinai turite paragauti 
ir šios šalies virtuvės šedevrų. Pagrindiniai mėsos 
patiekalai dažniausiai gaminami iš avienos. Vienas 
gardžiausių – sish kebab. Tai marinuota, ant iešmo 
suverta aviena, kepama ant medžio anglių žarijų. 
Vegetarams turėtų patikti yalanci dolma – vynuogių 
lapai su ryžių įdaru, patiekami su pomidorais bei 
svogūnais. Kipriečiai turi ir savo unikalų sūrį – 
halloumi, gaminamą iš karvės ir avies pieno. Šis 
sūris naudojamas tiek kaip užkandis, tiek kaip 
sudėtinė kitų patiekalų dalis.

Paslidinėjus – į paplūdimį

Salos gyventojai dažnai giriasi, kad Kipras – 
vienintelė sala pasaulyje, kurioje ryte paslidinėjęs 
kalnuose, popietę gali praleisti besikaitindamas 
saulėje ar maudydamasis skaidrioje ir šiltoje 
jūroje. Beje, aktyvių pramogų mėgėjai gali rinktis 
ne tik ekskursijas po salą, laipiojimą Trodos 
kalnuose ar vandens pramogas, bet ir šėliones iki 

ryto prašmatniuose klubuose. Viena garsiausių 
pasilinksminimo vietų – Agija Napos kurortinis 
miestelis.

Mėgstantys ramesnį poilsį tikrai ras prieglobstį 
ramiuose gamtos kampeliuose bei jaukiuose 
laukiniuose paplūdimiuose, kuriuose aplink – nė 
gyvos dvasios. Kadangi sala nedidelė, keliauti po 
ją itin lengva, o ekskursijos po ją nevargina net 
ir mažiausiųjų. Norintiems pasimėgauti visiška 
ramybe bei Viduržemio jūros bangų pliuškenimu, 
rekomenduojama išsinuomoti jachtą ir 
pasimėgauti salos krantų vaizdais.

Beje, Kipre jau spėję apsilankyti poilsiautojai 
juokauja, kad šioje saloje – tik du sezonai – 
vasara ir pavasaris, nes skirtumas tarp žiemos 
ir vasaros temperatūrų labai nežymus. Sakoma, 
kad vasaros sezonas Kipre prasideda kovą 
ir baigiasi lapkritį. Kiti trys mėnesiai laikomi 
pavasariu, nes vandens temperatūra nukrenta tik 
iki 18–19 laipsnių. 

Kipras žavi tuo, kad jame idealias atostogas 
atras ir poilsio paplūdimiuose mėgėjai, ir 
aktyvūs keliautojai. Dėl pastarųjų „Novaturas“ 
organizuoja pažintines keliones į šią salą. Jų 
metu turistai supažindami tiek su graikiška, 
tiek su turkiška Kipro dalimis ir savo akimis gali 
įvertinti skirtumus tarp jų. Ekskursijos po Kiprą 
leidžia pažinti ir įdomiausius salos miestus, kaip 
padalintąją sostinę Nikosiją, miestą-vaiduoklį 
Famagustą, Mikėnų laikais įkurtą Larnaką, 
įspūdingiausias gamtos bei istorines vietas.

Ikos kaimelis kalnuose
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laiko mašina sugrįžę į Viduramžius. Mažyčiai 
čerpėmis dengti namukai, suklypę langai, stogais 
vaikščiojantys ir kažką aptarinėjantys namų 
savininkai. Koloritą praturtina neasfaltuotos gatvės, 
kuriomis prarūkęs automobilis sukelia debesis 
dulkių. Čia pat netoliese – nedideli vaisių ir daržovių 
turgeliai, vadinami „pazarais“.

Jeigu poilsiaujate Saulėtame Krante, važiuodami 
autobusu Burgaso link galite pamatyti milžiniškus 
vynuogynus ir druskos garinimo aikšteles, 
aprūpinančias visą Bulgariją druska.

Kodėl keliavau su kelionių organizatoriumi?

Pirmiausia, mano kelionė buvo organizuota už 
mane nuo pirmos iki paskutinės minutės – tai 
svarbiausia. Jeigu turite daugybę laiko, tuomet 
kelionę galite organizuotis patys: ieškoti lėktuvo 
bilietų, rezervuotis viešbutį, pasitikėti tuo, kas 
apie jį parašyta (nepatikrinta informacija), 
atvykę į svetimą šalį sukti galvą, kaip nuvykti iki 
viešbučio, tuomet bandyti išsiaiškinti, kas ir kur 
yra. Visos kelionės metu turėsite pasikliauti tik 
savimi. Keliaudami su kelionių organizatoriumi, 
visų šių sunkumų išvengsite, o kelionės 
pabaigoje sudėję visas išlaidas suprasite, kad 
vargu ar sutaupytumėte, jei važiuotumėte 
savarankiškai. 

Be to, net keliaudamas su kelionių 
organizatoriumi, nebuvau prie jo „pririštas“, 
visuomet galėjau koreguoti programą pats. 
Tačiau tai daryti buvo kur kas lengviau, žinant, 
kad bet kuriuo metu man svetimoje šalyje 
sulauksiu patarimo ar pagalbos iš patyrusio gido.

Paveldo ieškotojų laukia senovės žavesio nepraradę miesteliai 

vieta Bulgarijoje neturi rimtų amžiaus apribojimų, 
tad jei esate „per 30”, nebijokite keliauti kad ir 
į naktinį klubą „PR Club Admiral“ Auksinėse 
Smiltyse. Atsipalaiduoti čia gali kiekvienas.

Visgi pasirūpinta Bulgarijos kurortuose ir tais, 
kurie atvyksta poilsiauti su šeimomis ir mažais 
vaikais. Jeigu vakare susiruošite pasivaikščioti po 
naktinį kurortą, daugmaž tarp 20 ir 23 valandos 
būtinai pastebėsite laisvose aikštelėse prie viešbučių 
vykstančius teatralizuotus pasirodymus – animacijas 
– linksma muzika kviečia mažuosius pačius 
dalyvauti pasirodymuose ir tapti vaidinimo dalimi. 

Vynų kraštas

Bulgarija pirmiausia garsi savo vynais. Patys 
bulgarai į vyną žiūri daugmaž taip, kaip mes į sultis. 
Taurė sausojo vyno priešpiet – įprastas ritualas. 
Geriausiais laikomi raudonieji vynai, nes būtent 
jie gaminami iš saldžiausių – Pietų Bulgarijoje 
užaugintų vynuogių, geriausias pastarojo 
dešimtmečio vynas – 2006 metų derliaus. Nors 
Bulgarijoje gaminamas įvairių rūšių vynas, pats 
žymiausias – iš vietos vynuogių gaminamas 
raudonasis vynas Mavrud. Jo rasite tik šioje šalyje.

Puikus Bulgarijoje ir alus. Gero skonio – 
lietuvišką „Švyturį“ primenantis „Kamenitza“. 
Čia gaminami ir stipresni gėrimai, tarp kurių 
bulgariška vynuogių naminukė rakija, tik nereikėtų 
jos ieškoti parduotuvėje. Bulgarai tvirtina, kad 
parduotuvinė rakija – tiesiog spalvota degtinė. 
Rizikos mėgėjai tikrosios rakijos galėtų pasiieškoti 
turgeliuose, bet dažniausiai jos pasiūlo vyninės 
arba savo daryklas turintys vienuolynai. Kur tokį 
rasti, tikrai patars gidas.

Verta pasižvalgyti ir už kurortų ribų

Bulgarijos kurortai ypatingi tuo, kad nėra atitrūkę 
nuo „didžiosios Bulgarijos“. Užsimanėte ir 
visuomeniniu transportu iš Auksinių Smilčių galite 
nuvykti į didžiausią pajūrio miestą Varną. Iš Saulėto 
Kranto galima drąsiai traukti tiek į šalia esantį 
naująjį Neseberą, tiek į tolimesnį Burgasą. 

Varnoje patartina nusukti nuo turistų pamėgtos 
centrinės gatvės ir išlipus iš autobuso prie Soboro 
traukti ne prie jūros, o priešinga kryptimi – į 
kalną. Nors Varna laikoma palyginti jaunu miestu, 
neturinčiu savo senamiesčio, turistui patartina 
paklaidžioti privačių namukų kvartalais. Pakliuvę 
į tokią vienaaukščių trobelių gatvę, pasijusite 
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Rojaus kampelis „Fantasia Hotel de Luxe“ 

Turkija/Viešbutis 

Modesta KAIRYTĖ

Tobuloms atostogoms reikalingos kelios 
sudėtinės dalys: graži gamta, įkvepianti 
veikla ir sielą šildantis maistas. Vietų, kur 
protas nurimsta, o kasdienybė ir žemiški 
nemalonumai pasimiršta, tikrai yra. 
Viena jų – viešbutis „Fantasia Hotel de 
Luxe“ Turkijos mieste Čamjuvoje. Tai – 
pasiekiamas rojaus kampelis, išsiskiriantis 
solidžia prabanga. 

Prabanga, kurios nusipelnėte

Jūs įžengiate į pasakų sodą, kurio viduryje – 
„Fantasia Hotel de Luxe“. Milžiniškas vestibiulis, 
marmuras ir skoninga prabanga verčia pasijusti 
ypatingai – būtent taip ir turite jaustis per 
atostogas. 

Penkių žvaigždučių viešbutyje rasite viską, 
kad patenkintumėte net didžiausius įgeidžius. 
Pradedant keturių skirtingų virtuvių restoranais, 
barais, diskotekomis, parduotuvėmis, kirpyklomis ir 
baigiant tobulu paplūdimiu bei milžinišku baseinu. 

Erdviuose, jaukiuose kambariuose galėsite jaustis 
lyg karaliai: kondicionierius, palydovinė televizija, 
internetas, plačios lovos ir nuostabus kalnų, jūros 
bei pušyno vaizdas pro langą.

Kas dieną – nauji skoniai

„Fantasia Hotel de Luxe“ atskleis visas turkiškos 
virtuvės paslaptis. Tačiau jei turkiški patiekalai 
nesužavės, bent trumpam užsukite į itališkos 
virtuvės restoraną. Čia viskas itin autentiška – 
skanaudami picos ar makaronų prisiminsite, ką 
reiškia mėgautis maistu, vakarieniauti neskubant ir 
gyventi šia akimirka. 

Turkiją supa keturios jūros, todėl turkai yra žuvies 
ir jūros gėrybių ruošimo meistrai. Kiekvieną vakarą 
galite atrasti naujų skonių – patiekalų pasirinkimas 
nustebins, o turkiški receptai pateiks malonių 
staigmenų. 

Sportuoti, pramogauti, atsipalaiduoti

Galbūt rytą bus smagu pradėti aerobika ar 
krepšiniu, o saulės vonių ir knygos skaitymo 
malonumus paįvairinti paplūdimio tinkliniu? 
Viešbutis „Fantasia Hotel de Luxe“ išpildys 
neįgyvendintus norus ir įkvėps išbandyti naujus 
dalykus. 

Per atostogas nesinori rutinos ar griežto grafiko, 
tad atsikėlę ryte galite net nenumatyti, kad vakare 
dalyvausite teniso turnyre. Viešbutyje galima žaisti 
stalo tenisą, biliardą, boulingą, lankytis treniruoklių 
salėje, užsiimti vandens gimnastika bei naudotis 
nardymo centro paslaugomis. 

Pasinerti į save ir nuraminti protą padės 
turkiška garinė ar sausoji pirtis. Išmėginti 
šias autentiškas pirtis būtina, skirkite šiam 
malonumui visą vakarą, tuomet tikrai pajusite, 
kaip išnyks net menkiausia įtampa.

Tačiau visiškai atsipalaiduosite tik išbandę 
profesionalių masažistų paslaugas. Kvapnūs aliejai 
ir viso kūno masažas ištrins laiko ir erdvės ribas. 
Po ritualo jausitės pailsėję, tad kitą dieną galėsite 
entuziastingai pramogauti. 

Pasisėmę energijos galėsite šėlti diskotekoje 
ir baruose, taip pat dalyvauti pramoginiuose 
renginiuose. „Fantasia Hotel de Luxe“ – prabangus 
ir solidus viešbutis, todėl neteks nusivilti banaliais 
pasirodymais. Jus sužavės profesionalai: afrikiečių 
muzikos grupė, magijos teatras ar programa 
„Turkiška naktis“.

Pasaka, į kurią norėsis sugrįžti

235 metrų pločio paplūdimys greta viešbučio 
apdovanotas Mėlynosios vėliavos sertifikatu, 
tad mėgausitės švaria jūra ir paplūdimiu. Orui 
atvėsus pasaka čia nesibaigia – įspūdingo 
dydžio baseinai lauke ir viduje leidžia mėgautis 
atostogomis visus metus. 

Čamjuvos miestelyje galėsite atrasti istorinių 
vietų, pasidairyti po tradicinius aplinkinius 
kaimelius. Neieškokite rojaus kitur – čia rasite 
pasaką, kuria patikėsite vos į ją įžengę.
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Kai už lango – visas pasaulis 
Agnė BELICKAITĖ

„Nieko nėra geriau už galimybę trumpam 
pabėgti nuo kasdienių rūpesčių, 
atsipalaiduoti ir tiesiog gėrėtis, o viskuo 
pasirūpina kiti!“ – sykį išlipęs iš autobuso 
Prancūzijos pietuose įspūdžiais dalinosi 
vienas keliautojas. 
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Pažintinės kelionės 

Artėjančiam vasaros sezonui „Novaturas“ 
parengė penkis naujus pažintinių kelionių 
autobusu maršrutus. Jie ves į Šiaurės Italiją, 
Škotiją ir Angliją, Vokietiją (Brėmeno muzikantų 
pėdomis), Čekiją bei Maskvą. Iš viso tokių 
kelionių sąraše – net 57 skirtingos kryptys. 

Į pažintines keliones „Novaturas“ siūlo leistis 
ir lėktuvu – jose sutaupysite laiko ir galėsite 
daugiau dėmesio skirti pažinčiai su vienu ar 
kitu regionu. Tarp 16 artėjančio vasaros sezono 
krypčių net 10 naujienų. Tai turistų dėmesio 
jau sulaukusios kelionės į Pietryčių Turkiją, 
Graikiją, Kiprą, Italiją, Siciliją ir Maltą, Kroatiją ir 
Slovėniją, Kroatiją ir Juodkalniją bei atostogos 

prie Juodosios jūros: Bulgarijoje, Turkijoje ir 
Rumunijoje. Skirtingos geografijos, kainų, 
trukmės, programos kelionės įtiks patiems 
įvairiausiems skoniams.

Populiariausios kelionės autobusu

Italija: nuo Venecijos iki Kaprio salos. Dešimties 
dienų nuotykis atvers ne tik neišsemiamus 
Italijos kultūros ir gamtos lobynus. Aplankysite 
mažiausią pasaulio valstybę Vatikaną ir žymųjį 
Romos Koliziejų. Pamatysite legendomis apipintą 
Pompėją, galėsite įkopti į kadaise ją po pelenais 
palaidojusį Vezuvijaus ugnikalnį. Taip pat pasinersite 
į malonumus rojaus sodu žemėje vadinamoje 
Kaprio saloje. Aplankysite vieną žymiausių Toskanos 
regiono miestų – Sieną, o kelionę vainikuos 
pasiplaukiojimas gondolomis romantiškojoje 
Venecijoje. Keliaudami autobusu užsuksite ir į 
turistų pamėgtą Čekijos sostinę Prahą.

Paryžius: miestas – legenda. Paryžius – meilės, 
svajonių ir romantikos miestas, jam abejingų nėra. 
Vienus žavi istoriniai objektai Versalyje, menantys 

didingus karalystės klestėjimo laikus, kiti vertina 
neišsemiamus kultūros paveldo klodus, tarp kurių 
Luvras, saugantis Monos Lizos šypseną. Čia ir 
Triumfo arka bei Eliziejaus laukai. Galima tiesiog 
mėgautis šiuolaikinio miesto žavesiu ir dinamika. 
Kelione ypatingai džiaugsis mažieji – lankysitės 
Disneilende, atrakcionų ir pramogų parke, apie 
kurį svajoja visi vaikai, tačiau įspūdžių jame pakaks 
ir suaugusiems. Pakeliui taip pat aplankysite 
Potsdamą, o grįždami dieną praleisite plaukiodami 
Amsterdamo kanalais.

Kroatija: rojus žemėje. Galimybė naujų kraštų, 
gamtos ir kultūros stebuklų pažinimą derinti su 
poilsiu egzotiškame kurorte – kiekvieno turisto 
svajonė. Kaip tik tai rasite Kroatijoje, kur dieną 
praleisti saulės atokaitoje vilioja žydra Adrijos jūra 
ir žvilgsniu neaprėpiami paplūdimiai. Ištroškusių 
naujų įspūdžių ir pritrenkiančių vaizdų laukia 
Plitvicos ežerų nacionalinis parkas, kerintis 16 
natūralių ežerų, daugybe krioklių ir šaltinių. Į pirmą 
mūsų eros amžių nukels Romos imperijos laikų 
statiniai, o požemių stebuklus atvers netoliese, 
Slovėnijoje, esantys Postoinos urvai. 

Luaros slėnis: Prancūzijos sodas ir unikalus šou. 
Dešimt dienų įspūdingiausiose Prancūzijos pilyse 
leis pasijusti taip, kaip kadaise jautėsi čia gyvenę 
karaliai ir princesės. Autentiškos pilys, apsuptos 
įspūdingo dydžio sodų, ir netoliese įsikūrę jaukūs 
prancūzų miesteliai sukuria nepakartojamą 

atmosferą. Po Prancūzijos istoriją pakeliauti 
pakvies ir įspūdingas garsų ir šviesos spektaklis 
„La Cinescenie“, porai valandų nukelsiantis į praeitį 
prieš 700 metų. Kelionėje aplankysite penkias 
skirtingų stilių ir laikotarpių pilis, taip pat dvi dienas 
praleisite Paryžiuje. Pažinsite ne tik miesto istorinį 
ir kultūrinį paveldą, bet pajusite ir šiandienį niekad 
nemiegančio didmiesčio ritmą. Pakeliui aplankysite 
Niurnbergo bei Gento miestus.

Baltijos kruizas: pakrantės lobiai ir paslaptys. Norint 
sužinoti ką nors naujo ar patirti nuotykių nebūtina 
keliauti itin toli. Baltijos kruizas – puiki proga geriau 
pažinti gamtos ir kultūros lobynus, esančius visai 
šalia. Kelionėje aplankysite artimiausių Baltijos jūros 
regiono valstybių – Latvijos, Estijos, Suomijos ir 
Švedijos – sostines. Penkių dienų kelionė autobusu 
ir keltu atskleis Šiaurės šalių istorijos ir kultūros 
paslaptis, pakerės gamtos grožiu. 

Populiariausios kelionės lėktuvu 

Portugalija: ten, kur baigiasi žemė. Aštuonių 
dienų kelionėje po vieną gražiausių Pietų Europos 
valstybių pamatysite ne tik unikalų pakrančių 
gamtos grožį, bet ir istorinį šalies paveldą: 
aplankysite daugiau nei dešimt Portugalijos miestų. 
Tarp jų – jaukius ir nedidelius, autentiška dvasia 
ir kultūra alsuojančius miestelius ir tokius turistų 
traukos centrus, kaip Barselona ar Portas. Kelionėje 
pažinsite šalies kultūrą ir istoriją, taip pat turėsite 

Kelionės į Portugaliją programoje - 
pažintis su Porto miestu

Baltijos kruizo dalyviai aplankys 
Švedijos sostinę Stokholmą
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galimybę pasimėgauti nepakartojama Pietų 
saulės kaitra bei vandenyno ošimu baltuose 
Portugalijos kurortų paplūdimiuose.

Turkija: senovės civilizacijų lopšys. Pasirinkę 
aštuonių arba dešimties dienų pažintinę kelionę į 
lietuvių turistų itin pamėgtą Turkiją, pasijusite tarsi 
keliautumėte laiku. Apsilankymas legendomis 
apipintoje Trojoje nukels į Antikos laikus – 
pamatysite Trojos arklį ir po garsiojo mitinio mūšio 
likusius miesto griuvėsius. Išvysite ir antikinį 
istoriniais paminklais garsėjantį Pergamo miestą. 
Per kelionę aplankysite daugiau nei dešimt Turkijos 
miestų, pažinsite savitą jų istoriją bei dvasią, turėsite 
galimybę dieną praleisti spalvingame Stambule. 

Graikija: senosios Elados keliais. Graikija – šalis, 
kurioje susiformavo valstybės ir demokratijos 
sampratos. Pasinaudokite galimybe prisiliesti 
prie istorijos ir pamatyti vietas, kuriose gimė 
didingiausios mūsų civilizacijos idėjos. Aštuonių 
dienų kelionė panardins į nepamirštamų nuotykių 
ir įspūdžių vandenyną: aplankysite mitinių būtybių 
ir kerinčių graikų dievų buveinę Delfus, Antikoje 
laikytus pasaulio centru, vieną iš seniausių Europos 
civilizacijos lopšių – Homero apdainuotus Mikėnus. 
Ką jau kalbėti apie legendinę Graikijos sostinę 
Atėnus ir įspūdingo grožio salas.

Kroatija – Slovėnija: tūkstantis metų prie Adrijos jūros. 
Tik prasidėjus išankstiniam vasaros kelionių 

pardavimui, pažintinė aštuonių dienų kelionė 
į Adrijos jūros pakrantės perlą – Kroatiją jau 
sulaukė ypatingo keliautojų dėmesio. Turistus 
vilioja turtinga istorija alsuojantys senamiesčiai 
ir idealiam poilsiui pritaikyti kurortų paplūdimiai. 
Išvykoje į Kroatiją grožėsitės ne tik jaukumu ir 
autentiškumu žavinčiais senoviniais Kroatijos 
miesteliais, bet ir unikaliais gamtos stebuklais. 
Tarp tokių – Plitvicos ežerų nacionalinis parkas, 
pasakiško grožio sala Slovėnijos Bledo ežere. 
Kelionė ypač patraukli tuo, kad galėsite suderinti 
įdomias ekskursijas ir poilsį prie šiltos ir akinamai 
žydros Adrijos jūros.

„La Bella Italia“. Tai žavinga „Novaturo“ naujiena, 
kviečianti per aštuonias dienas pamatyti viską, ką 
gražiausio slepia egzotiškoji Italija. Nuo didingos 
sostinės Romos ir visame pasaulyje puikiai 
žinomų jos architektūrinių paminklų iki mažiausios 
pasaulio valstybės – Vatikano. Aplankysite 
Renesanso kultūros lopšį Florenciją, keliausite laiku, 
nuo ugnikalnio apžvelgdami kadaise po pelenais 
palaidotą Pompėją bei iš arti pažindami antikinę 
Romą. Tikros itališkos picos paragauti galėsite 
kulinariniais stebuklais garsėjančiame Neapolyje, 
o kelionę vainikuos apsilankymas ant vandens 
plūduriuojančiame meilės mieste – Venecijoje.

Informacijos apie visas „Novaturo“ siūlomas 
pažintines keliones autobusu ir lėktuvu bei 
išsamius jų aprašymus rasite interneto tinklalapyje 
www.novaturas.lt.

Kroatijoje sužavės Plitvicos ežerų 
(Plitvička jezero) nacionalinis parkas

Visur gerai, bet namie 
geriausia...
Reklama visada mokama, todėl visi 
suprantame, kad ši informacija taip pat 
mokama. Tiesiog nežinome kito būdo, 
kaip paskleisti žinią, kad per 17 metų 
išstudijavome visus su buto įsigijimo 
ir gyvenimo jame specifika susijusius 
aspektus, ir galime pasidalinti patirtimi. 
Patarsime ir padėsime kiekvienam žmogui, 
kuris nori turėti butą Kaune, butą, į kurį tikrai 
norisi grįžti bet kada ir iš bet kur, butą, kuris 
taptų tikraisiais namais...

Nekilnojamasis turtas

Visais laikais vienas būtiniausių žmogaus poreikių 
buvo būstas, kuriame būtų miela ir patogu gyventi, 
jis atspindėjo šeimos padėtį visuomenėje.

Nenuostabu, kad praūžus 2006–2008 metų 
namų statybos vajui, dažnai girdime priekaištus 
nekilnojamojo turto statytojams. Pagrindinis būsto 
kokybės garantas – statytojas. Labai gerai, kai jis 
yra ir nekilnojamojo turto plėtotojas ir pardavėjas. 
Tuomet dar reikėtų pasidomėti, kiek metų jis 
gyvuoja, ar nekeitė pavadinimo, kokius namus 
pastatė, kiek kainuoja juose išlaikyti būstą.

Nuo 1995 metų pagrindinė bendrovės „Būstuva“ 
veikla – butų statyba ir pardavimas. Pateikiame 
pagrindinius argumentus, kodėl butą siūlome 
pirkti bendrovės pastatytuose namuose.

Ilgametė stabili patirtis – 17 metų esame  ƨ
nekilnojamojo turto plėtotojai, statytojai, pardavėjai.

Patikima bendrovė – darbams suteikiama 10 metų  ƨ
garantija.

Parduodame butus be tarpininkų – jūs sutaupote. ƨ

Butų likvidacinė vertė Kaune didžiausia – patikima  ƨ
investicija.

Mūsų butai Kaune aukštos kokybės, šilčiausi. ƨ

Statydami naudojame tik geriausias medžiagas ir  ƨ
naujausias technologijas.

Mūsų statomas „Būstuvos“ kvartalas – patrauklioje  ƨ
vietoje, greta Ąžuolyno parko, tik 1,5 km iki miesto centro.

Nuo čia geras susisiekimas viešuoju transportu, greta  ƨ
– mokyklos, darželis, parduotuvė, ligoninė.

Kvartalo namuose įdiegti visi įmanomi šiuolaikiniai  ƨ
patogumai ir technologijos.

Siūlomos patraukliausios kainos, galimi mokėjimo  ƨ
atidėjimai, mokėjimai dalimis.

Nepriimkite sprendimo nepasitarę su bendrovės 
„Būstuva“ specialistais, tai jums nieko nekainuos.

Garantuojame kvalifikuotą patarimą renkantis 
butą ir patraukliausią pasiūlymą. Tai tik informacija 
jums ir jūsų pažįstamiems.

Daugiau informacijos apie mus rasite 
interneto tinklalapyje www.bustuva.lt, tinklalapyje 
„Facebook“ – Būstuva.

Pagarbiai
Generalinis direktorius Edvardas Galvanauskas 
Tel. +370 656 03333, edvardas@bustuva.lt

Nekilnojamas turtas 117www.smallplanetmag.lt

„Būstuvos“ kvartalo namuose įdiegti visi 
įmanomi šiuolaikiniai patogumai

Pro kvartalo namų langus atsiveria 
vaizdas į Ąžuolyno parką 

„Būstuvos“ archyvo nuotr.






