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Džiaugiamės matydami jus savo skrydžiuose.

Šiuo metu skrendate vienu iš „Airbus A320“ grupės 
lėktuvų. Šio tipo lėktuvus valdome, nuomojame 
ir prižiūrime jau daugiau nei 16 metų. Teikiame ne 
tik užsakomųjų skrydžių, bet ir ACMI (lėktuvų nuo-
mos kartu su jų technine priežiūra, įgulos nariais ir 
draudimu) paslaugas. Mes – savo srities profesio-
nalai, tad galime drąsiai sakyti, kad esate gerose 
rankose.

Šiuo pastaruoju neužtikrintumo kupinu laikotarpiu 
susitelkiame į tai, kas svarbiausia – saugumą. Sau-
gumas visada buvo ir bus svarbiausias prioritetas 
aviacijoje. Pasirūpinome Jūsų saugumu – laikomės 
visų tarptautinių aviacijos saugos reikalavimų, už-
tikriname savo darbuotojų parengimą ir nuolatinį 
kvalifikacijos kėlimą, laikomės aukštų sveikatos 
priežiūros standartų. 

Tikime, kad, nepaisant susiklosčiusių aplinkybių, 
Jūsų skrydis yra malonus ir pilnas gerų emocijų.

Lauksime Jūsų kituose „Avion Express“ skrydžiuose.

Darius Kajokas 
Generalinis direktorius

Mieli keleiviai,
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Kaip prisijungti?

1. Įjungę skrydžio režimą prisijunkite 
prie "Avion Express Everhub" Wi-Fi 
ryšio.

2. Jeigu nebuvote nukreipti 
automatiškai, atsidarykite naršyklę 
ir įveskite avion.everhub.aero

How to connect?

1. Turn on airplane mode on your 
device and connect to the "Avion 
Express Everhub" Wi-Fi signal.

2. Open your browser and enter 
avion.everhub.aero if you are not 
redirected automatically.

Skrydžio pramogos 
su daugiau kaip
In-flight entertainment 
with more than

70+
Filmų, serialų ir žaidimų Jūsų skrydžio metu.
Movies, tv shows and games during your flight.
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1. Tenzing-Hillary oro uostas, Nepalas
Šis mažas oro uostas Lukloje Himalajuose
yra dar vadinamas vartais į Everesto kalną. 

Jis yra ir pats pavojingiausias oro uostas 
pasaulyje. Oro uostą iš visų pusių supa 

status, kalnuotas reljefas. Trumpas kilimo 
ir tūpimo takas yra įrengtas ant nedidelio 

kalnų iškyšulio. Vienoje pusėje akmens 
siena, o kitoje – staigus nuolydis į žemiau 

esantį slėnį. Sumažėjusi keliamoji galia dėl 
didelio aukščio, pavojingas kalnų oras ir 

mažai vietos klaidoms daro šį oro uostą itin 
pavojingu ir sudėtingu net ir

labiausiai patyrusiems pilotams.

2. Madeiros oro uostas,Portugalija
Kadaise neigiamai pagarsėjęs dėl trumpo 

pakilimo ir nusileidimo tako, apsupto 
aukštų kalnų ir vandenyno, Madeiros oro 

uostas vis dar laikomas vienu pavojin-
giausių oro uostų pasaulyje, net ir po kelių 

pratęsimų, bandant jį padaryti saugesniu. 

5
1

įdomiausi
oro
uostai
pasaulyje

Portugalijos vyriausybė sugalvojo pa-
naudoti didžiules 70 m aukščio ko-

lonas, kad praplėstų mažytį Madeiros
pakilimo taką, neatimant jokios že-

mės iš jūros. Dėl pavojingų sąlygų, no-
rėdami nusileisti šiame oro uoste, pi-
lotai turi net papildomus mokymus!
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4

3
3. Singapūro Changi

oro uostas, Singapūras
Singapūro Changi oro uostas yra vienas di-
džiausių transporto centrų Azijoje ir vienas 

judriausių tarptautinių keleivių ir krovininių 
oro uostų pasaulyje. Per visą savo gyvavimo 
laiką keturių terminalų oro uostas laimėjo 

daugiau nei 620 apdovanojimų ir buvo titu-
luojamas geriausiu oro uostu pasaulyje. Kodėl? 
Nes tai tikras pramogų sūkurys! Keturi Changi 
oro uosto terminalai yra sujungti Jewel Chan-

gi, dešimties aukštų pramogų centru. Daug 
žalių erdvių keliautojams gali atsipalai-

duoti, ištiesti kojas po ilgo skrydžio ir mėgau-
tis užburiančiu 40 metrų aukščio pramogų

centro viduje įrengtu kriokliu, apsuptu tūstan-
čiais medžių. Centre galima rasti didžiausią
saloje vandens čiuožyklą, kino teatrų, vaiz-

do žaidimų arkadų, mažylių žaidimų aik-
štelių ir daugiau nei 100 maitinimo įstaigų.

4. Juancho E. Yrausquin
oro uostas, Saba

Saba yra Karibų sala, priklausanti
Nyderlandų jurisdikcijai, iš esmės yra 13 km 

pločio ugnikalnis. Saloje įsikūręs Juancho
E. Yrausquin oro uostas yra plačiai pripažįsta-
mas kaip mažiausias oro uostas pasaulyje - jo
pakilimo takas yra tik 400 m. Dėl to įprasti or-

laiviai leistis jame negali, tačiau mažesniems lėk-
tuvams šis oro uostas yra pakankamai saugus.

5. Velanos tarptautinis
oro uostas, Maldyvai

Velanos tarptautinis oro uostas yra
pagrindinis tarptautinis oro uostas

Maldyvuose, esantis Hulhulé saloje,
netoli sostinės salos Malės. Oro uostas

tai tarsi durys į Maldyvus viso pasaulio
keliautojams. Taigi, kodėl šis oro

uostas įdomus? Na, tai vienas iš
nedaugelio oro uostų pasaulyje,

kuris driekiasi per visą salą – kilimo ir
tūpimo taką iš visų pusių supa vanduo.
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6 priežastys,
paskatinsiančios 
jus pradėti
karjerą
aviacijoje

Pasirinkimų gausa
Aviacijoje yra kiekvienas ras sau vietą. 
Aviacija yra labai plati pramonės šaka, 
apimanti daugybę skirtingų sričių. 
Nuo klientų aptarnavimo iki rampos 
agentų, inžinerijos ar komunikacijos 
specialistų. Nepriklausomai nuo jūsų 
kompetencijos srities, galite rasti dar-
bą, kuris puikiai atitinka jūsų įgūdžius.

Nedaug sričių skamba taip intriguo-
jančiai ir patraukliai kaip aviacija. 
Darbas aviacijoje skleidžia neabe-
jotiną žavesį ir suvilioja daugybę 
talentingų specialistų pradėti savo 
karjerą būtent čia. Taigi, kokios 
priežastys lemia tai, kad šviesiausi 
protai renkasi aviaciją?  

Kalbant apie žmones…
Oro uostas, tikrų tikriausias aviacijos 
centras, yra turbūt viena geriausių ir 
tinkamiausių darbo vietų tiems, kurie 
trokšta nuolat bendrauti su naujais 
žmonėmis. Dirbdami aviacijos srityje 
kasdien sutiksite įvairių ir išties įdomių 
žmonių. Taigi, jei jus domina pasaulio 
kultūros - darbas oro uoste yra kaip tik 
jums. Žmonės, dirbantys su keleiviais, 
juokauja, jog čia galima išmokti susi-
kalbėti visomis, net ir nesuprantamo-
mis, kalbomis – juk visada yra galimy-
bė pasitelkti gestus ir piešinius!
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Rutinai – ne!
Tai, jog dirbant aviacijoje nebūna dvie-
jų vienodų dienų, nėra mitas. Aviacijos 
specialistai kasdien susiduria su skirtin-
gais iššūkiais, galimybėmis, žmonėmis, 
todėl ši industrija idealiai tinka tiems, 
kurie vengia rutinos, monotonijos ar 
lengvai nuspėjamos veiklos.

Motyvuota komanda
Nenuostabu, kad tokia dinamiška ir 
įdomi sritis traukia aktyvius ir mo-
tyvuotus žmones. Veržlūs, tikslo sieki-
antys ir talentingi asmenys šioje indus-
trijoje atranda savo svajonių karjerą.
Darbas aviacijoje, oro uoste, yra tarsi 
prisijungimas prie šeimos, kurią su-
jungia toks pat susižavėjimas ir domė-
jimasis industrija bei jos galimybėmis.

Karjeros galimybės ir įgūdžių tobu-
linimas
Aviacija yra puiki mokytoja. Nuolatos 
išmoksti ko nors naujo, nes kiekvieną 
dieną tenka susidurti su vis naujais 
iššūkiais. Iš aviacijos galima pasisem-
ti įvairių sričių žinių– nuo techninių 
įgūdžių, reikalingų jūsų darbo pozici-
jai, iki bendrinių, tokių kaip bendravi-
mas, kantrybė, problemų sprendimas ir 
gebėjimas greitai reaguoti į netikėtas 
situacijas. 

Kodėl darbas oro uoste toks žavus?
Oro uostas yra ne tik vieta, tai - ben-
druomenė. Tai unikali, dinamiška erd-
vė, kurioje kiekviena detalė yra svarbi 
siekiant sukurti klestinčią, sklandžiai 
veikiančią sistemą. Yra senas posakis, 
kad „pajutęs reaktyvinio kuro kvapą, 
niekada nebepaliksi oro uosto.“ Ir tai 
yra tikra tiesa. Darbas aviacijoje yra 
daugiau nei tik darbas. Tai gyvenimo 
būdas.

Išskirtinė įranga 
Technologijomis besidomintiems žmo-
nės aviacija neretai atrodo tiesiog gniau-
žianti kvapą. Kodėl? Nes kai kurios 
aviacijoje ir oro uostų personalo nau-
dojamos mašinos ir įranga nėra naudo-
jamos jokiose kitose pramonės šakose! 
Taigi dirbant čia gali reikėti eksploa-
tuoti unikalias, įdomias ir neįprastas 
mašinas. Pavyzdžiui, bagažo krovimo 
mašinas, ledo-šalinimo įrangą ar or-
laivių vilkikus išbandyti galima tik oro 
uoste.
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Pirkti
negalima

laukti
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negalima

Pandemijos metu 
apribojus varto-
jimo, pramogų ir 
kelionių išlaidas, 
žmonės sutaupė 
nemažai pinigų.

“K
lausimas, kur dėti kablelį 
šiame sakinyje – vis dėlto 
pirkti, ar dar šiek tiek pa-
laukti – šiandien kyla be-

veik kiekvienam, kurio mintys sukasi 
apie būsto keitimą ar investavimą į 
nekilnojamąjį turtą (NT). Ekono-
mistai jau kuris laikas kalba, kad NT 
rinka pastaruosius metus dūzgia kaip 
bičių avilys, o Lietuvos Registrų centro 
(RC) duomenys bei Lietuvos Banko 
(LB) skaičiavimai rodo, jog NT kainos 
Lietuvoje šoka tikrą pasiutpolkę. Ir iš 
tiesų, kai nuosavi namai yra kiekvieno 
lietuvio DNR, verta pakalbėti, kokie 
pokyčiai įvyko NT rinkoje 2021 me-
tais, kokios priežastys tai lėmė ir kokius 
ateities scenarijus dėlioja NT ekspertai. 
Savo įžvalgomis aktualiais NT klausi-
mais dalinasi Lietuvoje ir Baltijos šalyse 
NT pardavimų srityje lyderiaujančios 
agentūros Capital Team NT ekspertė 
Ieva Bakūnienė.

NT paklausa viršija pasiūlą
Kaip žinia, 2019 m. pabaigoje prasidė-
jusi pasaulinė koronaviruso pandemija 
neaplenkė ir Lietuvos. 2020 m. kovo 
mėnesį mūsų šalyje įvedus pirmąjį 
karantiną, NT pardavimai tų metų ba-
landžio ir gegužės mėnesiais buvo be-
veik visiškai sustoję (Vilniuje rezervuota 
apie 50 naujos statybos butų). Po to ste-
bimas labai staigus rinkos “atšokimas“, 
o 2021 m. pavasarį būsto rinkos ak-
tyvumas pasiekė rekordines aukštumas 
(vien tik balandžio mėnesį Vilniuje 
rezervuota apie 1 100 naujos statybos 
butų). RC duomenimis 2021 m. regis-
truota 30 proc. daugiau NT pirkimo –
pardavimo sandorių, nei priešpande-
miniu laikotarpiu. Pastebima, kad NT 
rinkos aktyvumas 2021 m. pradžioje 
pakankamai tolygiai kompensavo tuos 

neįvykusius sandorius, kurie nebu-
vo sudaryti pandemijai prasidėjus –
“spyruoklės efektas”. Nuo praėjusių 
metų rudens pirkimo – pardavimo san-
dorių skaičius normalizuojasi, tačiau 
susidomėjimas būsto pirkimu išlieka 
labai aukštas visoje Lietuvoje (siekia 
net 4 500 sandorių per mėnesį). 
Staigus paklausos atsigavimas sukėlė 
NT kainų augimo inerciją. Visi ekono-
mistai lyg susitarę kartoja, kad Lietu-
voje NT pasiūla šiai dienai yra nepa-
kankama (ištuštėjusi pirminė rinka), 
o žaliavų, komponentų, gamybinių 
pajėgumų, energetinių išteklių, dar-
bo jėgos trūkumas visame pasaulyje 
NT pasiūlą dar labiau slopina. Viso to 
pasekmė – didėjančios NT kainos. 
Per 2021 m. fiksuotas NT kainų augi-
mas visuose Lietuvos miestuose (Vil-
niuje – 20 proc., Kaune – 21 proc., 
Klaipėdoje – 22 proc., Šiauliuose – 20 
proc., Palangoje – 43 proc.). Panašios 
būsto kainų augimo tendencijos stebi-
mos ir kitose Europos šalyse (Lietuvą 
lenkia Estija, Danija, Čekija, Liuksem-
burgas). LB ekonomistų nuomone, 
būsto kainų augimo paspartėjimas >
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Lietuvoje iššaukia pirmuosius NT per-
vertinimo požymius nuo 2008 m. 

Kas vis dėlto lemia tokį didelį NT
kainų kilimą?

Visos priežastys, lemiančios vienus ar 
kitus pokyčius, pirmiausia prasideda 
nuo pamatinių, fudamentalių veik-
snių. Lietuvos Statistikos departamen-
to duomenimis didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose gerėja demografinė situacija. 
Sostinėje kiekvienais metais stebimas 
gyventojų skaičiaus augimas, o pastarai-
siais metais Vilniuje fiksuotas didžiau-
sias gyventojų skaičiaus augimas nuo 
nepriklausomybės atkūrimo (2019 m. –
552 tūkst., 2020 m. – 562 tūkst., 2021 m. – 
570 tūkst.). Vilniuje esama demografi-
nė situacija ypač palanki būsto paklau-
sai – išaugo 30 – 35 metų sulaukusių 
miestiečių dalis. Ši gyventojų dalis šian-
dien užima penktadalį visų Vilniaus
gyventojų, kurie, kaip žinoma, yra ak-
tyviausi būsto pirkėjai.
Antra NT kainų kilimą įtakojusi 
priežastis yra išaugusi gyventojų per-
kamoji galia. Jau kuris laikas Lietuvo-
je tęsiasi spartus atlyginimų augimas. 
Pandemijos metu apribojus vartojimo, 
pramogų ir kelionių išlaidas, žmonės 
sutaupė nemažai pinigų. Lietuvoje 
namų ūkių indėlių suma per dvejus 
metus išaugo net 36 proc.
Trečiasis veiksnys, padaręs įtakos 
NT kainoms – pandemijos metu pa-
sikeitę gyventojų poreikiai. Pastebė-
ta, kad gyventojai daugiau laiko pra-
leidžia namuose, tad atkreipia didesnį 
dėmesį į savo esamo būsto trūkumus, 
o pamačius trūkumus natūraliai ateina 
noras keisti būstą. Gyventojai taip pat 
daugiau laiko dirba iš namų, tad kyla 
noras turėti atskirą darbo erdvę – ieško-
ma erdvesnių butų/ namų. RC duome-

nys rodo, kad pastaraisiais metais 
pirkėjai vis dažniau renkasi didesnės 
kvadratūros butus (fiksuojamas buto 
ploto augimas nuo 41,2 kv. m. iki 51,1 
kv. m.). Visi skaičiavimai rodo, kad 
išaugo ne tik individualių namų parda-
vimai, bet ir renkamasi didesnio ploto 
namai (fiksuojamas namo ploto augi-
mas nuo 92,5 kv. m. iki 101,7 kv. m.). 
2021 m. pirmą ir antrą ketvirtį pradėtų 
statyti individualių namų apimtys 
Lietuvoje pasiekė visų laikų aukštumas.
Infliacijos baimė pandemijos metu 
skatina žmones ieškoti būdų, kur in-
vestuoti sukauptus pinigus. Ketvirtoji 
priežastis, lėmusi NT kainų kilimą, yra 
tai, kad vis daugiau žmonių NT vertina 
kaip saugiausią investiciją. LB apklau-
sos duomenimis net 56 proc. gyven-
tojų rinktųsi NT kaip patraukliausią 
investiciją. Tuo pačiu daugėja žmonių, 
įsigyjančių ne pirmą būstą. Pastaruoju 
metu išaugo antro – “kurortinio“ būsto 
paklausa. 
Pažymėtina, kad šiuo metu Lietuvo-
je, perkant būstą su paskola, yra labai 
palankios kredito įstaigų teikiamos 
finansavimo sąlygos. Istoriškai žemos 
palūkanų normos pandemijos metu 
dar sumažėjo (fiksuojamas kritimas 
nuo 2,42 proc. iki 2,12 proc.). Susik-
lostė tokia situacija, kai bankai prade-
da konkuruoti tarpusavyje dėl klientų, 
kurie ima paskolas būstui įsigyti. Pan-
demijos metu skolinimasis būstui įsi-
gyti ėmė augti sparčiau, ypač suaktyvė-
jo ne pirmų paskolų teikimas, tai taip 
pat prisidėjo prie NT kainų kilimo.
Šiuo metu stebimas būsto rinkos ak-
tyvumas ir spartus NT kainų augimas 
nėra išimtis, būdinga tik Lietuvai. Ben-
dras kainų augimas fiksuojamas ir ES, 
o kainų augimo tempai yra didžiausi 
nuo 2007 m.
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Kokios priemonės šiandien taiko-
mos “vėsinti“ įkaitusią NT rinką?

Nors LB duomenimis šiai dienai NT 
kainos fundamentaliąsias vertes (funda-
mentali būsto kaina gali būti apibrėžia-
ma kaip kaina, pagrįsta pamatiniais, 
ilgalaikiais paklausą ir pasiūlą lemi-
ančiais veiksniais, tokiais kaip gyvento-
jų pajamos, šalies gyventojų skaičiaus 
augimas, kredito prieinamumas, staty-
bų sąnaudos ir kt.) viršija apie 7 proc., 
Lietuvoje būsto įperkamumas vis dar 
yra labai geras ir beveik nepakitęs nuo 
2019 m. Tai yra susiję ir su vis kylanči-
ais atlyginimais ir su palankiomis sko-
linimosi sąlygomis. Susidomėjimas 
NT šiuo metu yra itin didelis, būstas 

sparčiai brangsta, o 2021 m. antroje 
pusėje pradėta kalbėti net apie NT rin-
kos “kaitimą“ ir naujas priemones, rei-
kalingas augančioms rizikoms suvaldy-
ti. Namų ūkiams, kurie būstą perka su 
paskola, tenka vis daugiau skolintis, o 
tai didina finansų įstaigų būsto paskolų 
portfelius. Suteiktų paskolų suma per 
2021 m. buvo 50 proc. didesnė nei
2019 m. prieš pandemiją. Įvertinęs 
2008 m. –2010 m. krizės padarinius, LB 
mano, kad būtina imtis veiksmų, kurie 
stabdytų nepagrįstų lūkesčių formavi-
mąsi ir galimą neatsakingą būsto pirkė-
jų ir skolintojų elgesį.
Stebėdami nestabilios NT rinkos vys-
tymosi užuomazgas ir siekdami už-
tikrinti tvarų skolinimąsi būstui įsigy-
ti, be jau esamų ribojimų paskoloms 
(naujoms būsto paskoloms ribojimai 
Lietuvoje pradėti taikyti nuo 2011 m.) 
LB nusprendė iki 30 proc. didinti mini-
malų pradinio įnašo reikalavimą antra-
jai ir paskesnėms būsto paskoloms. Iki 
70 proc. sugriežtintas paskolos sumos ir 
įkeičiamo turto santykio reikalavimas, 
kai gyventojas ima ne pirmąją būsto 
paskolą. Nauji Atsakingo skolinimo-
si nuostatų pakeitimai įsigaliojo nuo 
2022 m. vasario 1 d. Svarbu paminėti, 
kad šie nuostatų pakeitimai neįtako-
ja tų, kurie ima pirmąją paskolą ir tų, 
kurie jau yra išmokėję didesniąją dalį 
turimų paskolų (kiekvienos ankstesnės 
paskolos likutis yra mažesnis nei 50 
proc. su ta paskola įsigyto būsto). LB 
taikomos priemonės yra orientuotos 
tiek į būsto pirkėjus, tiek į finansų įstai-
gas. Nuo 2022 m. liepos 1 d. bus taiko-
mas 2 proc. papildomas sektorinis kap-
italo reikalavimas bankams (sisteminės 
rizikos rezervas), priklausantis nuo būs-
to paskolų portfelio dydžio. Tikima-
si, kad pakeitimai paskatins atidžiau >
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įvertinti antros ar trečios būsto pasko-
los grąžinimo galimybes bei galimas 
pasekmes finansinei situacijai pablogė-
jus. 
Vis dėlto yra pripažįstama, kad LB 
proaktyviai taikomos naujos priemonės 
tik iš dalies veiks būsto kredito srautą 
ir „vėsins” rinką. Taip yra todėl, kad 
Lietuvos būsto rinka yra gana specifi-
nė – tik apie 40 proc. būstų yra įsigy-
jama su kreditu, taip pat didelė dalis 
šalies gyventojų gyvena nuosavame 
būste. LB priemonės, kaip žinia, veikia 
tik per kreditavimąsi – kai būstas per-
kamas su paskola. 
Tvariam būsto rinkos augimui už-
tikrinti reikalingas subalansuotas 

reguliavimas visose būsto politikos 
srityse (socialinėje, fiskalinėje, pinigų, 
makroprudencinėje politikoje, statybų 
reguliavime). Kartu su LB priimtais 
sugriežtinimais paskoloms, jau šian-
dien galėtų būti įvestos ir praktiškai 
pradėtos taikyti ir kitos NT būsto rinką 
“vėsinančios“ priemonės, tokios kaip 
preliminarių NT pirkimo – pardavimo 
sutarčių registracija, nekilnojamojo 
turto mokesčio praplėtimas (mažinti 
paskatas investuoti į NT, siekti didesnio 
mokesčių surinkimo, nelygybės maži-
nimo), grynųjų pinigų mažinimas NT 
rinkoje (mažinti šešėlio ir reguliavimo 
apėjimo riziką).

Unikalus šios 
koronaviruso 
pandemijos
rezultatas –
indėlių
perteklius.

“
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Įdomu
- Gyvenamojo būsto kainos per pasku-
tinius metus Lietuvoje kilo apie 20 proc.,
tuo tarpu metinis gyventojų atlygini-
mų augimas 2021 m. siekė net 12 proc.

- Būsto kainų augimas aplenkė atlygi-
nimų augimą.

- Nors Lietuvoje NT kainos viršija 
fundamentaliąsias verte 7 proc., mūsų 
šalyje NT pervertinimas yra beveik 
mažiausias ES. Labiausiai pervertintos 
NT kainos yra Švedijoje, Liuksem-
burge, Austrijoje (siekia net 50 proc.). 

- Gyventojų indėlių metinis augimas 
2021 m. – 22,2 proc. Lietuvos rodiklis 
yra didžiausias, lyginant su kitomis ES 
šalimis.

Kas toliau?
Šiandien NT rinkos aktyvumas jau 
yra grįžęs į priešpandeminį laikotarpį. 
Prognozuojama, kad paklausa nebe-
turėtų augti, nes dalis gyventojų jau 
apsipirko, natūraliai sumažėjo pasiūla. 
Dažnas pirkėjas pradeda suprasti, kad 
pirkti reikia tai, kas tau reikalinga, tai, 
kas atitinka tavo poreikius, o ne tai, kas 
liko.
Kalbant apie NT kainas Lietuvoje, ek-
spertai jau nebesitiki, kad kainos žen-
kliai kris, bet labai norėtųsi tikėti, kad 
NT kainos stabilizuosis bent jau tame 
lygyje, kuriame yra šiandien. Žinoma, 
sunku pasakyti, kokią įtaką gali pada-
ryti valstybės dispozicijoje turimos 
„sunkiosios altirerijos“ – įstatymų, 
nustatančių reguliavimą NT ir žemės 
mokesčių srityje, pakeitimai. Statytojų 
atstovai neabejoja, jeigu bus patvirtinti 
didesni žemės mokesčio tarifai, tai vis 
dėlto padidins ir butų, parduodamų 
pirminėje rinkoje, kainas.
Unikalus šios koronaviruso pandemijos 
rezultatas – indėlių perteklius. Didžio-
ji dauguma žmonių, įmonių jokio fi-
nansinio streso nejaučia. Stresas dažnu 
atveju jaučiamas dėl to, kad vartotojas 
negali įsigyti to, ko nori, negauna pas-
laugos, kurios nori čia ir dabar. Pasiūlą 
riboja ir pandeminiai efektai – dėl 
koronaviruso stabdomos pasaulinių 
gamyklų veiklos, uždaromi uostai.
Pasaulio ekonomika 2021 metais augo 
sparčiau nei tikėtasi, tuo tarpu 2022 
metais, tikėtina, augs lėčiau nei ti-
kimasi. Pagrindiniai veiksniai, kuriuos 
įvardija ekonomistai, kaip lemiančius 
lėtesnį ekonomikos augimą 2022 m., 
yra: mažesnės apimties ekonomikos 
skatinimas JAV ir Kinijoje, tebesitę-
siantis neapibrėžtumas, trūkinėjančios 
pasaulinės tiekimo grandinės, išbalan-

suotos darbo rinkos, sparčiai išaugusios 
būsto kainos, geopolitinė padėtis. 

Taigi, kur dėsime kablelį „Pirkti, 
negalima laukti“ ar „Pirkti negali-
ma, laukti“? 
Be abejo, atsakymas į šį klausimą 
priklausys nuo kiekvieno pirkėjo indi-
vidualios situacijos: ar ketinama įsigy-
ti pirmą būstą, ar atsiranda natūralus 
gyvenimo sąlygų pagerinimo poreikis, 
keičiant turimą būstą į kokybiškesnį, ar 
ketinama investuoti turimas santaupas 
į NT, ar siekiama įsigyti būstą poilsiui 
ir kt., taip pat  nuo asmens finansinės 
padėties: ar tikimasi NT pirkti su 
paskola ar grynaisiais pinigais.
Apibendrinus tai, kas išdėstyta šiame 
straipsnyje, greičiausiai nereikėtų tikė-
tis NT kainų kritimo, tačiau kiekvienu 
atveju rinktis būstą reikėtų atsakingai, 
įvertinus visas aptartas aplinkybes ir pa-
sitarus su kompetetingu NT ekspertu.

>
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- Pastaraisiais metais buvo stebima,
kad žmonės prioritetą teikia 
didesniam būstui, tačiau vėliau juos 
“pasivijo ” kainos ir jie vėl grįžo prie 
mažesnio ploto NT.

- Lietuvoje būstai yra vieni mažiausių 
visoje ES. Vidutinis būsto, kuriame 
gyvena šeimos, auginančios vaikus, 
dydis Lietuvos miestų teritorijose 
vidutiniškai yra 64 kv. m. Mažesnius 
būstus ES turi tik Rumunijos gyvento-
jai (45,2 kv. m.).

- Pagal sandorių skaičių beveik 40 proc.
būstų yra įsigyjama su paskola, likusi 
dalis NT sandorių įvyksta nuosavomis 
lėšomis. 

- Apie 74 proc. gyventojų gyvena jiems 
nuosavybės teise priklausančiame 
būste.

- Nuomos pajamingumas mažėjo 
visuose Lietuvos miestuose. Taip yra 
todėl, kad nuomos kainos nekilo taip 
sparčiai, kaip būsto pardavimo kainos.

- Dabar išgyvename krizę, kai pinigai 
drasko gyventojų pinigines.

- Šiuo metu Vilniuje yra ruošiama apie 
200 naujų projektų, kurie potencialius 
pirkėjus turėtų pasiekti 2023 m.

Naudinga žinoti
- Nekomerciniam NT nekilnojamojo turto mokestis (NTM) skaičiuojamas nuo 
viso turimo turto verčių sumos, o ne apmokestinamas atskiras konkretus nekilno-
jamasis turtas.

- NT mokestinė vertė yra NT vidutinė rinkos vertė, nustatyta pagal vėliausius LR 
Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintus NT masinio vertinimo dokumentus 
arba nustatyta atlikus NT individualų vertinimą. NT, vertinamo masiniu būdu, 
mokestinės vertės, nustatytos 2021 m. sausio 1 d. Ir bus naudojamos mokesčiui 
apskaičiuoti  5 metus (2021, 2022, 2023, 2024, 2025 metais).
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- Lietuvoje įtvirtinta progresinė NTM sistema. NTM tarifą, intervale nuo 
0,5 procento iki 3 procentų NT mokestinės vertės, nustato savivaldybės.

- Bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai: neapmokestinamąjį dydį 
(150 000 eurų), tačiau neviršijančiai 300 000 eurų, taikomas 0,5 procen-
to mokesčio tarifas; 300 000 eurų, tačiau neviršijančiai 500 000 eurų, tai-
komas 1 procento mokesčio tarifas; 500 000 eurų, taikomas 2 procentų 
mokesčio tarifas.

- NTM lengvatos. Asmenims, auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) 
iki 18 metų, ir asmenims, auginantiems neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų, 
taip pat vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuo-
latinės slaugos poreikis, nuosavybės teise priklausančio ar jų įsigyjamo 
NT bendrai mokestinės vertės daliai, viršijančiai: neapmokestinamąjį 
dydį (200 000 eurų), tačiau neviršijančiai 390 000 eurų, taikomas 0,5 pro-
cento mokesčio tarifas; 390 000 eurų, tačiau neviršijančiai 650 000 eurų, 
taikomas 1 procento mokesčio tarifas; 650 000 eurų, taikomas 2 procentų 
mokesčio tarifas.

- Pajamos, gautos, pardavus NT, yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) tarifu. 

- Apskaičiuojant GPM taikoma tokia fomulė: GPM = (pardavimo paja-
mos* – įsigijimo kaina** – privalomi mokėjimai***) x 15 proc. Kur *par-
davimo pajamos – tai suma, už kurią pardavėte NT; **įsigijimo kaina – NT 
pirkimo kaina, o kai turtas įsigytas kitu (ne pirkimo) būdu jo įsigijimo 
kaina nustatoma pagal teisės aktuose nustatytas taisykles; ***privalomi 
mokėjimai – tai išlaidos, kurios privalomai patiriamos parduodant turtą 
(pvz., atlygis notarams, mokestis už VĮ Registrų centro atliekamus registra-
vimo veiksmus ir pan.).

- GPM, pardavus NT, mokėti nereikia, jeigu: NT išlaikytas nuosavybėje ne 
mažiau kaip 10 metų arba; ne mažiau kaip 2 metus iki pardavimo deklara-
vota gyvenamoji vieta parduodamame bute ar gyvenamajame name arba; 
deklaravota gyvenamoji vieta parduodamame bute ar gyvenamajame 
name trumpiau nei 2 metus, tačiau per vienerius metus įsigytas kitas būs-
tas ir jame deklaravota gyvenamoji vieta; NT parduotas pigiau, nei pirktas 
ar įgytas (dovanų ar paveldėjimo būdu); įsigytas būstas remontuotas ir 
patirta daugiau išlaidų statybos darbams, nei pelno (ir galima tai įrodyti).

- Lietuvoje jaunoms šeimoms valstybė teikia finansinę paskatą – šeimoms, 
įsigyjančioms pirmąjį būstą regionuose, valstybė subsidijuoja būstą tose 
teritorijose, kuriose kvadratinio metro normatyvinė vertė yra bent 65 
proc. mažesnė už nustatytą didžiausią normatyvinę kvadratinio metro 
vertę visoje Lietuvoje. >
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- Jauna šeima Lietuvoje laikomi abu sutuoktiniai, kurie yra iki 36 metų, 
taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas, globėjas (rūpintojas) vieni augi-
na vieną ar daugiau vaikų arba (ir) augina vaiką (vaikus), kuriam (kuriems) 
nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ir yra iki 36 metų amžiaus.

- Jaunoms šeimoms yra siūlomos tokios subsidijos (skaičiuojama nuo įsi-
gyjamo būsto vertės, bet nevišijant maksimalios 87 tūkstančių eurų ribos): 
neauginančioms vaikų – 15 proc.; auginančioms 1 vaiką – 20 proc.; augi-
nančioms 2 vaikus – 25 proc.; auginančioms 3 ir daugiau vaikų – 30 proc. 
Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos.

- Būsto kredito suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikia-
ma subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų. Pažymėtina, 
kad pačio įsigyjamo būsto vertė gali būti ir didesnė (tai priklauso kiekvie-
nu individualiu atveju, kokią kredito sumą gali duoti bankas).

- Sklypui, kuriame turi būti statomas jaunos šeimos būstas, gali būti skiria-
ma ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito sumos.

- 2022 m. pirmąjį būstą įsigyjančios jaunos šeimos negali pretenduoti į 
finansinę paskatą šiose teritorijose (zonose): Birštone, Druskininkuose, 
Kaune, Garliavoje, Neringoje, Palangoje, Šiauliuose, Trakuose, Lentvaryje, 
Vilniuje, Grigiškėse, Nemenčinėje, Tauragėje, Utenoje. 

- Jauna šeima būstą su paskola gali įsigyti ir neturėdama sukaupto privalo-
mo pradinio įnašo (tuo atveju, kai įsigyjamo būsto suma yra iki 87 tūks-
tančių eurų).

Svarstote apie gyvenamosios vietos pakeitimą, domitės investavimu į nekilno-
jamąjį turtą, turite kitų klausimų, susijusių su nekilnojamuoju turtu – pasikon-
sultuokite. Tikiu, rasime geriausią sprendimą.

Ieva Bakūnienė
NT brokerė
+370 612 37101
Žalgirio g. 90, Vilnius
ieva.bakuniene@capital.lt
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Madeira – 
amžino pavasario
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Madeira – Portugalijai priklausantis autono-
minis regionas. Madeiros salynas išsidėstęs neto-
li šiaurės vakarų Afrikos pakrantės, todėl visus 
metus jame vyrauja šiltas subtropikų klimatas.

Išlipus iš lėktuvo, pasitinka kalvotas 
kraštovaizdis su daugybe žalumos 
bet kuriuo metų laiku. Vidutinė 
visų metų oro temperatūra dieną 

yra 24 laipsniai, naktį – 17 laipsnių šilu-
mos. Nedėkingiausias laikas atvykti į Ma-
deirą yra pirmos dvi vasario savaitės, kai
siaučia musoniniai lietūs ir gali pilti kaip
iš kibiro. Patogiausia šią salą lankyti ge-
gužės, birželio, rugsėjo ir spalio mėne-
siais, nebent negąsdina gausybė turistų, 
kurie Madeirą užplūsta liepą ir rugpjūtį.

Aplankyti, pajausti ir paragauti

Sostinė Funšalis (Funchal)
Tai nuostabia įlanka prasidedanti, tarp 
didingų kalnų išsidėsčiusi salos sosti-
nė, ne veltui laikoma vienu gražiausių 
Portugalijos miestų. Funšalyje rasite 
kolonijinės architektūros pastatų, 
įspūdingą XVI a. katedrą, klegesio pil-
nų spalvingų turgaviečių, užburiantį 
botanikos sodą, salos istorijos muzie-
jų, daug jaukių kavinių ir restoranų. 
Funšalyje veikia funikulierius, kuriuo 
galima pasikelti į Montes kalną. Čia 
nuo Atlanto vandenyno atklystantys 
vėjai kedena plaukus, atsiveria kvapą 
gniaužianti panorama ir nuostabiai 
kvepia gėlių nukloti šlaitai. 

Santana
Šiaurinėje salos dalyje įsikūrusi Santa-
na – puiki vieta susipažinti su salos pra-
eitimi, apžiūrint etnografinį muziejų 
po atviru dangumi, sudarytą iš ryškių, 
šiaudiniais stogais dengtų namukų. Įė-
jus į tokį namuką, nustebins jo maža 
erdvė, bet verta prisiminti, kad vidu-
tinis vyro ūgis Portugalijoje – 1,59 m. 
Čia taip pat galėsite įsigyti suvenyrų, 
o aikštėje kitoje gatvės pusėje – apsi-
lankyti ūkininkų turguje. 

Miradouro da Luna
Tai – ypač saulėlydžių ir saulėtekių 
metu tinkama lankyti ir fotografuo-
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ti vaizdinga vieta, esanti rytinėje salos pusėje, 
kur nuo raudonų uolų skardžio atsiveria Ponta 
de São Lourenço uolų miražai. Į šią vietą vieša-
sis transportas nevažiuoja, todėl čia lengviausia 
patekti, kaip ir apžiūrėti didžiąją dalį Madeiros 
salos, išsinuomojus automobilį. 

Porto Monizas (Porto Moniz)
Vietos gyventojai ir turistai į Porto Monizą 
traukia išsimaudyti po atviru dangumi esančiuo-
se gamtos suformuotuose vulkaniniuose basein-
uose. Išsiveržus ugnikalniui, lava, pasiekusi van-
denyną, natūraliai suformavo vandenyno bangų 
skalaujamas maudyklas. Tam, kad maudytis būtų 
patogu ir saugu, čia įrengti persirengimo kam-

bariai, dušai, daiktų saugyklos ir poil-
siautojus nuolat stebi gelbėtojai. 

Pico de Arieiro apžvalgos aikštelė
Madeiriečiai sako, kad tai pati gražiau-
sia vieta saloje. Trečia pagal aukštį salos 
viršūnė stebina tiek debesuotą, tiek 
giedrą dieną, mat čia tarp kalnų, po ko-
jomis, pakimba debesys, o giedrą dieną 
galima įžiūrėti už 48 km esančią Porto 
Santo salą. Šią vietą ypač mėgsta šiauri-
etiško vaikščiojimo propaguotojai.

Kamara de Loboso (Camara de Lo-
bos) žvejų miestelis
Pasakojama, kad salą atradęs kapitonas 
Zarkas iš laivo pamatė juodus akmenis, 
o priartėjus jie pradėjo judėti. Pasirodo, 
tai buvo jūrų liūtai. Nors dabar jūrų 
liūtų šioje salos vietoje nebelikę, čia 
iki šiol gyvena daugiausia žvejai. Nors 
tai vienas skurdžiausių salos miestų, jį 
pamėgo daugelis žymių žmonių, įskai-
tant Vinstoną Čerčilį, kuris čia trumpai 
gyveno, liejo akvarelę ir mėgavosi Ma-
deiros vynu. >

Porto Moniz

Ponta de São Lourenço
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Gamta
Augalija saloje tikrai įspūdinga. Tarpsta vešlūs miškai, kuriuose rasime ir eukaliptų. 
Iš aukštaūgių žolių čia prigijo cukranendrės. Gausu įvairių vaisių ir uogų: bananai, 
bananasai, pasiflorų hibridai, gervuogės, avietės, šilauogės, mėlynės, žemuogės. Kalnų 
šlaitai ir gyventojų kiemai nukloti gėlynų. Hortenzijos, pavyzdžiui, čia yra laukinės 
gėlės. Sala ne tik apsupta vandenyno, sulaukia kritulių, bet ir turi puikią lietaus ir 
šaltinių vandens surinkimo sistemą (vis dėlto nerekomenduojama gerti nevirinto van-
dens iš čiaupo). Drėkinimo kanalai Madeiroje vadinami levadomis. Šiuo metu levados 
ypač mėgstamos dėl vaizdingų vaikščiojimo takų, rinkitės turistinius maršrutus.

Cabo Girao
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Paragaukite
Salos pakrantėse gaudomi otai, pen-
kių rūšių tunai, dorados, įvairios jūrų 
gėrybės, tačiau madeiriečiai labiausiai 
mėgsta… jautieną. Štai keli tradiciniai 
Madeiros patiekalai ir gėrimai:
Ešpetada (Espetada Madeira) – jautie-
nos šašlykas. 4–5 cm kubeliais supjaus-
tyta mėsa ištrinama česnakais, druska 
ir pipirais, kepama ant anglių ar grilio, 
o ant iešmo tarp mėsos gabaliukų įter-
piama laurų lapų, suteikiančio mėsai 
ypatingą skonį. 
Juodoji kardžuvė (Espada) – žuvis, kuri 
veisiasi prie Madeiros krantų ir nė vie-

nas pagautas jos kilogramas neiškeliau-
ja iš salos, mat viskas suvartojama vie-
toje. Ešpadą madeiriečiai tradiciškai ap-
kepa su bananu.  
Punšas – tradicinis alkoholinis kokteilis, 
mėgstamas vietinių ir giriamas turistų.  
Madeira garsi savo vynu, jo gamybos is-
torija prasidėjo XVI a. antroje pusėje, kai
į Madeirą atvykę vyndariai atgabeno 4 rū-
šių vynuogių sodinukų. Vynas spirituo-
tas ir yra 17–19 laipsnių stiprumo, visuo-
met šiek tiek saldus, net jei yra sausas. 

Bananų plantacija
Pasivaikščiojimas po bananų planta-
ciją – nemokama egzotiška pramoga. 
Šie medžiai, neturintys šaknų, būna 
paramstyti, kad jų neišvartytų vėjas, o 
kekės uždengiamos, siekiant apsaugoti 
nuo vabzdžių ir sukurti šiltnamio efek-
tą. Bananmedis per pusantrų metų su-
formuoja vieną kekę, kuri sveria  apie 
60–70 kg, o derliumi ūkininkai gali
džiaugtis ištisus metus. >
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Madeiroje gyvena du oficialiai regis-
truoti lietuviai – Audrius su žmona. 
Kada ir kodėl jie liko gyventi Ma-
deiroje? 
Prieš 15 metų sausio mėnesį iš Graiki-
jos atvykau į šią nuostabią salą pailsėti, 
atostogauti. Susižavėjęs klimatu, infras-
truktūra, augmenija ir vietinių gyven-
tojų nuoširdumu, pasilikau čia.
Ne visi, atvykę gyventi į svečią šalį, sku-
ba tvarkyti oficialius dokumentus, ta-
čiau Audrius buvo tvirtai apsisprendęs 
ne tik likti gyventi, bet ir kurti savo ver-
slą. Oficialius dokumentus tvarkiausi iš 
karto. Iš pradžių reikia gauti mokesčių 
mokėtojo kodą – NIF (Número de 
Identificação Fiscal). Jį turėdamas gali 
atsidaryti sąskaitą banke, deklaruoti 
gyvenamąją vietą pagal nuomos arba 
nekilnojamojo turto pirkimo sutartis 
ir mokėti mokesčius.  

Kaip madeiriečiai priima kitatau-
čius? Kaip sekasi susigyventi?
Nors madeiriečiai yra pietiečiai, juos 
apibūdinčiau kaip vokiško mentalite-
to pietiečius: mėgsta tvarką, pasižymi 
atsakingumu, darbštumu, punktua-
lumu. Šitie bruožai visai neatitinka 
mums įprasto pietietiško, kitų Pietų 
šalių gyventojų mentaliteto. Vietiniai 
yra draugiški žmonėms, atvykusiems 
iš kitų šalių, ypač tiems, kurie pasilieka 
šioje nuostabioje saloje gyventi. Visada 
patars, padės visais klausimais. 
Sala nedidelė, todėl iš matymo vieni 
kitus pažįstame. Madeiriečiai – puikūs 
žmonės, turintys labai gerą humoro 
jausmą, kuris atitinka lietuvių humoro 
supratimą.

Kuo užsiimate Madeiroje?
Užsiimame daugiabučių, privačių 
namų statybomis ir nekilnojamojo tur-

to pardavimu. Be to, jau aštunti metai 
Madeiros saloje lietuvių kalba vedu eks-
kursijas lietuvaičiams. Puikiai pažįstu 
salą ir žmones, todėl aprodau ne tik 
pačias gražiausias salos vietas, bet ir ne 
masinio turizmo kerteles. Per šiuos me-
tus suskaičiavau jau daugiau nei 5000 
lietuvių turistų, kuriuos supažindinau 
su neatrasta Madeira, su tomis salos 
vietovėmis, į kurias kiti organizatoriai 
tiesiog neveža. 

Ko labiausiai pasigendate čia? Mais-
to ar gėrimų, lietuviškos muzikos, 
draugų?
Pasigendame juodos duonos, silkės, 
varškės, rūkytų lašinių, rūkytos žuvies ir 
lietuviškų dešros gaminių. Nors turime 
Baltazaro dramos teatrą, pasiilgstame 
Lietuvos teatrų. 
Audrius sukūrė specialiai lietuviams 
pritaikytą programėlę, kuri padės 
norintiesiems savarankiškai keliauti po 
salą. Joje yra maršrutų tiek keliaujan-
tiems išsinuomotu automobiliu, tiek 
viešuoju transportu vykstantiems turis-
tams. Programėlėje rasite audiogidą 
lietuvių kalba. 
„Madeira GO“ galite atsisiųsti iš
„Google Play“ parduotuvės. 

Audrius +370 692 77267
    Madeira sala
    Keliauk po Madeira
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Čia galėtų
būti Jūsų
reklama!

marketing@avionexpress.aero

www.gurmesa.lt
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Lėti rytai, kuomet galima neskubant mėgautis pusryčiais saulėtoje terasoje, o vieninte-
lis dienos darbas – išsirinkti įdomų maršrutą ekskursijai ar išskirtinę vietą vakarienei. 
Su tuo daugumai asocijuojasi atostogos.  Įsisukę į kasdienybės rūpesčių ratą bei greitą 
gyvenimo tempą dažnai pamirštame, kad mums būtina pailsėti, padaryti pertrauką, pa-
sikrauti naujų įspūdžių ir emocijų. Apie tai kalba nauja „Novaturo“ kampanija „Atos-
togenas“, kuria siekiama priminti keliautojams apie jų genuose esantį įgimtą poreikį 
pailsėti. 

Aktyvuokite

Ir visai nesvarbu, kur keliaujate šiandien, kviečiame versti tolimesnius puslapius ir 
atrasti skirtingų keliautojų patirtas bei aprašytas atostogų rekomendacijas, kurios, 
tikime, įkvėps Jus būsimoms atostogoms.

ATOSTOgeną!
savo
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Nepailstantis keliautojas Orijus Gasanovas 2021 metais kartu su „Novaturu“ išmaišė 
mėgstamiausius lietuvių Turkijos, Egipto, Portugalijos, Ispanijos, Graikijos, Bulgarijos 
atostogų kurortus ir dar neatrastus jų kampelius. Griaudamas nusistovėjusius mitus jis 
dalijasi patarimais, kas paliko didžiausią įspūdį ir ką būtinai rekomenduoja pamatyti 
bei paragauti kiekvienam įspūdžių ištroškusiam keliautojui.
 

Orijus
Gasanovas: 
įdomiausios Europos 
kurortų vietos

Keliaudamas mėgaujiesi ne tik gra-
žiais vaizdais, bet ir gardžiais vieti-
niais patiekalais. Ką rekomenduo-
tum paragauti viešintiems Portugali-
jos Algarvės kurorte? Teko girdėti, 
jog šiame kurorte taip pat susidūrėte 
su kiek neįprastu vaizdu?

Kelionėse daug skanauju vietinių pa-
tiekalų, o 2021 man buvo tikri kelionių 
metai. Su „Novaturu“ išmaišiau daugelį 
turistinių kurortų, paragavau daug vie-
tinių patiekalų. Konkrečiai Algarvėje 
būtina paragauti kataplana – tradicinio 
Algarvės troškinio su bulvėmis bei jūros 
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gėrybėmis. Tiesa, kataplanos vienam 
žmogui neužsisakysite, tad jei norite 
pasimėgauti šiuo troškiniu, susiraskite 
porininką ir veskitės jį valgyti kartu. 
Kataplana gaminama 2-4 asmenims ir 
restoranuose, kuriuose lankosi turistai, 
kainuoja apie 40 eurų. Galiu patikinti, 
kad skonis vertas šios kainos.  
O kalbant apie neįprastą vaizdą, jį teko 
matyti Baril paplūdimyje. Ten įkurtos 
karščiausios ir keisčiausios pasaulio ka-
pinės, kuriose laidojami inkarai. Niekas 
nežino, kas buvo pirmasis žmogus, čia 
atvežęs ir įkasęs savo inkarą, tačiau jo 
pavyzdžiu pasekė ir draugai, bičiuliai, 
kapitonai bei kiti jūrininkai. Visa tai 
įvyko dar 1960 metais, kai smarkiai 
susitraukė Portugalijos žuvininkystės 
industrija. 

Lietuviai ypač pamėgo Portugalijos 
salą Madeirą, pats taip pat esi joje 
lankęsis. Kodėl joje rekomenduoja-
ma laiką leisti aktyviai, o ne gulėti 
paplūdimyje?
 Tiesa, čia tiesiog nuodėmė gulėti pap-
lūdimyje ar prie baseino. Madeiroje re-
komenduoju aplankyti ir patirti Cabo 
Girao – vieną aukščiausių pasaulyje 
skardžių, siekiančių 589 metrus virš 
jūros lygio. Anksčiau atvykus į šią vie-
tą reikėdavo pirkti bilietus, o dabar 
bilietų sistema panaikinta ir skardį gali-
ma aplankyti nemokamai. Šioje vietoje 
galima ištiesti savo „sparnus“ ir pajusti 
paukščio skrydį. Beje, ten laukia ne tik 
gražūs vaizdai, bet ir nuostabūs kvapai, 
nes prie šio skardžio auga daugybė eu-
kaliptų medžių. 

Vis labiau populiarėja ir Graikijos 
salos. Kuo tau įsimynė Rodas? 
Rodo senamiestis yra pats seniausias 
Europos viduramžių apgyvendintas 

miestas. Čia yra 200 susiraizgiusių gat-
vių, kurios neturi pavadinimų, tad pa-
siklysti tikrai įmanoma, bet visai nebai-
su. Rodo sala taip pat garsėja drugelių 
slėniu. Atskridę gegužės mėnesį dru-
geliai čia ilsisi iki pat rugsėjo –  taupo 
energiją ir nieko nevalgo, ruošiasi pas-
kutiniam savo gyvenimo etapui – susi-
laukti palikuonių.

Naujas atradimas lietuviams – Ke-
falonijos sala. Ką joje pavyko atrasti?
Kefalonijos sostinėje Argostolyje 
kiekvieną dieną nuo 8 iki 9 valan-
dos ryto prieplaukoje galima pamatyti 
milžiniškus vėžlius, o vienas populia-
riausių Kefalonijos salos objektų – Dra-
gorati urvas. Čia dėl labai geros akus-
tikos dažnai vyksta įvairūs renginiai ir 
koncertai. Verta paplaukioti ir Melisani 
urve – vidurdienį ten būna pats gražiau-
sias apšvietimas. 

>
Kataplana

Pr
ai

a 
da

 R
oc

ha
 p

ap
lū

di
m

ys
,

Al
ga

rv
ė



36

Kalbant apie salas, Tenerifė be 
konkurencijos užkariavo lietuvių 
širdis. Kuris jos objektas tau labiau-
siai įsiminė?
Vertėtų apsilankyti toli nuo visko, 
kalnų papėdėje pasislėpusiame piratų 
kaimelyje Masca. Mascos gyventojai 
net nežinojo, jog pasaulyje vyko An-
trasis pasaulinis karas. Tik prieš ketu-
riasdešimt metų čia netyčia užklydo 
keliautojai ir pamatė, jog tarp kalnų 
yra kaimas, apie kurį išplepėjo kiti-
ems. Taip buvo nutiesti keliai ir dabar 
kaimas kasmet sulaukia daugybės tu-
ristų. Piratų kaimu Masca vadinamas 
todėl, kad kažkada čia tikrai gyveno 
piratai, kurie vykdavo apiplėšti laivų. 
Šiuo metu piratų čia nebėra, kaime 
gyvena vos 90 žmonių, o pereiti visą 
kaimelį užtenka vos 5 minučių.

Pernai lankeisi ir Egipto El Gounos 
kurorte. Kas labiausiai nustebino 
viešint šiame kurorte?
Didžiausią įspūdį paliko Abu Tig Ma-
rina jachtų prieplauka, kur suplaukia 
didžiausių turtuolių iš viso pasaulio 
jachtos. Čia galima rasti restoranų, ka-
vinių, parduotuvių, barų, galerijų, šokių 
klubų. Man ši vieta nepriminė Egipto, 
jaučiausi lyg būčiau kažkur Europoje 
ar Viduržemio jūros saloje.

O ką patartum pamatyti ar atrasti 
lietuvių pamėgtoje Turkijoje?
Vertėtų pabandyti atrasti visai kitokią 
Turkiją nei esame įpratę matyti. Norint 
tai patirti, siūlau apsilankyti „Berke 
Ranch & Nature“ viešbutyje, Antalijos 
kurorte. Čia atostogauja tie, kams trūk-
sta sąlyčio su gamta ir tie, kurie mėgsta 
jodinėti. Pasiilgusiems laukinės gam-
tos siūlyčiau apsilankyti jos apsuptyje 
įsikūrusiame mažame Cirali kaimelyje, 
kuris įsitaisęs tiesiai ant Viduržemio 
jūros kranto. Įspūdžių palieka ir  apsi-
lankymas aukščiausio (2 365 m) Keme-
ro apylinkėse Tahtalio kalno viršūnė-
je, nuo kurios atsiveria nuostabi Tauro 
kalnų, Viduržemio jūros bei miestelių 
panorama. 

El Gouna
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Vertėtų 
apsilankyti 

toli nuo visko, 
kalnų papėdėje 
pasislėpusiame 

piratų kaimelyje 
Masca.

“

El Gouna

Masca
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Olgą
Belovą

Kitokių
patirčių
Egiptas

pagal

Smėlėtus krantus skalaujanti Raudonoji jūra, 
įspūdingo dydžio senovinės piramidės, dykumos, 
paslaugus personalas ir gudrūs prekeiviai – tai da-
lis visiems jau gerai pažįstamo Egipto, tačiau yra ir 
kitoks – turistų dar neatrastas ir nepažintas Egiptas, 
į kurio paieškas leidosi „Novaturo“ rinkodaros direk-
torė Baltijos šalims ir turizmo ekspertė Olga Belova. 
Nustebinta vietinės architektūros, gamtos bei egipti-
etiškų pramogų, ji dalijasi savo įspūdžiais.
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Vietinis transportas ir faraonės 
šventykla
Egipte rekomenduoju išbandyti ir kitą 
vandens transporto priemonę –  se-
novinį burinį laivelį feluka. Turėjome 
prabangą nuo Asuano iki Nubijos 
kaimo keliauti šiuo laiveliu. Kadan-
gi nebuvo didelio vėjo, galėjome 
mėgautis nuostabiais Egipto krantais, 
žalumos, dykumų bei derlingų Egipto 
žemių vaizdais. Plaukdama stebėjausi, 
jog Nilo vanduo pakankamai švarus ir 
skaidrus, tad egiptiečiai čia noriai mau-
dosi ir žvejoja. 
Kone didžiausią įspūdį kelionės po 
Egiptą metu paliko Hačepsuta šven-
tykla, kurią pastatė pirmoji ir vienin-
telė faraonė moteris. Iš vienos pusės šią 
šventyklą saugo kalnai, o iš kitos atsive-
ria įspūdingas vaizdas į Nilo panoramą 
ir žalius laukus, kurie aprūpindavo visą 
faraonės karalystę. 
Egipte teko pamatyti ir spalvotus hie-
roglifus, kuriuos įprastai esame įpratę 
matyti tik istorijos vadovėliuose. Vos 
prieš keletą metų Egipto archeologai 
atrado chemikalą, kuris atstatė hierogli-
fų spalvas, tad keliautojai, kurie lankėsi 
Liuksore ar Karnake prieš penkerius 
metus, čia sugrįžę dabar nustebtų.

Agatos Kristi romano verti vaizdai
Atvykus į Egiptą iš karto pajunti, jog 
čia dvelkia senovės pėdsakais. Pavyz-
džiui, Asuano miestas gerai žinomas ne 
tik dėl to, kad šalia yra, kaip sako patys 
egiptiečiai, viena gražiausių Abu Sim-
belo šventykla, bet ir tuo, jog jis aprašy-
tas Agatos Kristi romane „Mirtis ant 
Nilo“. Šiame mieste buvo filmuotos ir 
romano ekranizacijos. Dėmesio vertas 
ir vienas brangiausių Asuano viešbučių 
„Old Cataract hotel“, kuriame A. Kris-
ti buvo apsistojusi. Šiame viešbutyje 
svečiavosi ir kitos pasaulio įžymybės: 
nuo Saudo Arabijos princų iki Čerčilio 
ar princesės Dianos. Jos čia traukė ne 
tik pajusti nežemiškos prabangos, bet 
ir pamatyti vieną gražausių pasaulio 
saulėlydžių, kuomet į Nilą panirsta 
saulė, o dangus ir viskas aplink nušvin-
ta aukso spalva.
Išsiruošusių į kelionę kruiziniu laivu 
Nilo upe laukia keturių dienų nuoty-
kis, per kurį patiriama galybė atrad-
imų. Kruizo metu didelis laivas plaukia 
nuo miesto iki miesto, o jam sustojus 
galima eiti tyrinėti žymių turistinių 
objektų bei pasigrožėti naktiniu Egip-
tu. Kadangi dauguma nakvynių supla-
nuotos miestuose, tai puiki galimybė 
iš arčiau pamatyti tokius miestus kaip 
Asuanas ir Liuksoras vakaro metu. Is-
torine ir archeologine prasme ši prog-
rama labai turtinga. 
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Tunisas. Nemažai keliautojų 
atsipalaiduoti keliauja ir 
į Tunisą, laikomą vienu 

didžiausių SPA paslaugų 
centru aplink Viduržemio jūrą,

kuris garsėja jūros terapijos 
procedūromis. Odos, raumenų,
sąnarių ligoms gydyti čia nau-
dojama jūros druska, jūros dum-
bliai, purvas, mineralai. Be to,
dauguma Tuniso jūros terapi-

jos centrų įsikūrę ant
jūros kranto. 

išsirinkite sau
tinkamiausias
atostogas
Kaip jums labiausiai patinka keliauti?
Esate spontaniškų atostogų mėgėjas, ar 
mėgstate viską, net ir mažiausią smulk-
meną, planuoti iš anksto? O galbūt jau 
aplankėte visas įmanomas atostogų 
kryptis ir ieškote naujų nuotykių? Šis 
straipsnis padės nustatyti, kokio tipo 
atostogų jums šiuo metu labiausiai reikia.

Sveikatingumo kelionės

Ilgos darbo valandos, miego trūkumas, 
nuolatinis stresas bei nuovargis. Pažįstamas 
jausmas? Poilsio išsiilgusiems keliautojams 
labiausiai tiks sveikatingumo kelionės – 
atėjo metas save palepinti ir kasdieninį stresą 
palikti už durų. Dabar svarbu išsirinkti 
labiausiai tinkančią kryptį. 

Kelionių
tipai:

Turkija. Čia pasitinka ne tik pasyviam poilsiui 
pritaikyti kurortai ir viešbučiai su SPA bei 
baseinų kompleksais, bet ir paveldu laikomos 
sveikatingumo praktikos, tapusios tikrais ritualais. 
Turkija garsėja vietinių gyventojų pamėgtais 
hamamais – arabiškomis pirtimis, kuriose galima 
pasimėgauti įvairiomis grožio procedūromis, 
pavyzdžiui, kūno šveitimu ar masažais. Ypatingą 
patirtį papildo hamamų interjerai – spalvingos, 
geometriniais raštais išmargintos erdvės 
aukštomis lubomis.

Bulgarija. Jūros gydomosiomis 
savybėmis garsėja ir Bulgarijos 
kurortai. Čia itin populiarios 
gydomojo purvo ir mineralinių 
vandenų procedūros, o 
viešbučių SPA centrai siūlo 
platų pasirinkimą: nuo 
paprasto atpalaiduojamojo 
masažo iki profesionalių 
gydytojų sudarytos 
individualios sveikatinimo 
programos.

1
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Solo kelionės

Pasaulyje populiarėjant vienišių kultūrai solo kelionės 
tampa itin aktualios. Gyvendami skuboje neskiriame 
sau daug laiko. Dėl šios priežasties solo kelionė yra ne 
tik rekomenduojama, bet ir gyvybiškai būtina. Kur 
palanku keliauti vienam? Jei solo keliones išbandote 
pirmą kartą, patariama rinktis artimesnes, turistų itin 
pamėgtas ir išbandytas kryptis.

Italija. Keliaujant vieniems įspūdžių 
ir veiklų tikrai netrūks Italijoje. Puikiu 

pasirinkimu šioje šalyje gali būti Kalabri-
jos regionas šalies pietuose. Čia galima 
pasigrožėti kalnuotu ir uolėtu reljefu, 

pailsėti prie jūros ar pamatyti nemažai 
lankytinų objektų, tokių kaip Tropė-

jos miestas, pasivaikščioti net trijuose 
nacionaliniuose parkuose ar garsiojoje 

Aragonijos pilyje. 

Madeira. Nuotykių gamtoje ištroškę solo 
keliautojai atostogoms dažnai renkasi 
Madeirą. Net du trečdalius šios salos sudaro 
gamtos draustiniai, kuriuose auga ilgamečiai 
laurų miškai, įtraukti į UNESCO paveldo 
sąrašą. Taip pat pasivaikščioti traukia levadų 
– specialių salos drėkinimo sistemų – takai. 
Jais žygiuojant galima ne tik pabendrauti 
su sutiktais bendraminčiais, bet ir grožėtis 
atsiveriančiais horizontais.

Juodkalnija. Gamtai neabejingi keliautojai 
dažnai atostogoms renkasi ir Juodkalniją. 
Greitai tekančios upės, kalnai ir skaidrūs 
ežerai nepalieka abejingų, o vienas 
geriausių būdų mėgautis šią šalimi – leistis 
į žygius, aplankyti nacionalinius parkus 
ir įlankas, braidžioti smaragdinėmis 
pakrantėmis. Išbandžius žygius kalnuose ir 
kitas aktyvias veiklas, pailsėti Juodkalnijoje 
kviečia kurortinis miestelis Tivatas. Čia 
veikia oro uostas, galima apžiūrėti Gėlių 
salą (Ostrvo Cvijeća), autentišką Gornja 
Lastvos kaimelį, Šv. Nikolo salą ir garsųjį 
Plavi Horizonti paplūdimį. Kurorte vyksta ir 
svarbūs bei populiarūs kultūros renginiai.
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Italija ir Graikija. Romantiškų filmų
mėgėjams verta aplankyti ir kitas 
iduržemio jūros regiono šalis. Pavyzdžiui, viešint 
Italijoje galima leistis į kelią pagal tokių filmų 
kaip „Didis grožis“, „Valgyk, melskis, mylėk“,
„Į Romą su meile“ ar „Laiškai Džuljetai“ scenas,
o Graikijoje aplankyti  „Mamma Mia“, „Graikas 
Zorba“ bei „Kelionė į Graikiją“ filmų lokacijas.

 Gastronominės kelionės

Jei atostogos jums pirmiausia aso-
cijuojasi su skoniu, rinkitės kelionę, kuri 
pamalonins skonio receptorius ypatingais, 
dar neragautais skoniais. Gastronominiai 
keliautojai tyrinėja lankytinų vietų gastro-
nominius papročius, ieško geriausių resto-
ranų, žinomiausių patiekalų ir ypatingiausių 
vyninių. Pažinkite gražiausius miestus per jų 
išskirtines virtuves. Bon appétit!
 

Tenerifė. Veiksmo ir nuotykių filmų gerbėjai
privalo aplankyti Tenerifę – būtent šioje Ispa-
nijai priklausančioje ir įspūdinga gamta garsėjančioje 
saloje nufilmuoti tokie filmai kaip „Titanų 
susidūrimas“, „Greiti ir įsiutę 6“, „Žvaigždžių karai“, 
„Nuostabioji Moteris“ ir kiti. Žemyninė Ispanija taip 
pat dažnai tampa filmavimo aikštele. Joje įamžinti 
tokie filmai kaip „Viki, Kristina, Barselona“, „Pano 
labirintas“, „Sugrįžimas“, taip pat visame pasaulyje 
išpopuliarėjęs serialas „Popieriaus namai“.
 

Kino (serialų) kelionės

Negalite atsitraukti nuo mėgstamo serialo 
ar kino filmo? Žavi matytos vietovės, vaizdai, 
neįtikėtina gamta? O jei patys nusikelt-
umėte į mėgstamo serialo ar filmo scenas? 
Apsilankę milijonus žiūrovų prie ekranų 
pritraukiančių filmavimo scenų vertose 
lokacijose iš naujo išgyvensite kino magiją 
ir patirsite savo mėgstamą istoriją iš arčiau. 
Šviesos, kameros, veiksmas!

Prancūzija. Ši šalis yra puikus 
pasirinkimas gastronominių 

potyrių ieškotojams. Šioje šalyje 
tiesiog būtina paragauti kepinių 
ir desertų – šviežių kruasanų ar 

pain au chocolat, eklerų, kanelių, 
trapiųjų madeleine ar ryškias-

palvių makaroons sausainių. 
Prancūzija taip pat garsėja Pro-

vanso troškiniu, svogūnų sriuba, 
burgundiškai troškinta jautiena 

ar Nicos salotomis.

Italija. Neabejotinai viena 
labiausiai traukiančių 
gastronominių krypčių –
Italija. Čia gausu 
kulinarinio paveldo, 
prigijusio visame pasaulyje. 
Maisto mylėtojai Italijoje 
gali paragauti aukščiausios 
kokybės naminių 
makaronų, autentiškų 
picų, tiesiai iš krosnies 
atkeliavusios lazanijos 
ar parmigiana apkepo, o 
desertui prie italų pamėgto 
puodelio esspreso kavos 
paragauti tiramisu, gelato 
ledų ar sicilietiškų cannoli. 
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La Caleta de Adeje, Tenerifė
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Tailandas. Tarp kitų 
nuotraukoms itin

palankių kelionių krypčių 
atsiduria ir Tailandas, kuria-

me atostogaujant verta aplan-
kyti jo sostinę Bankoką, taip 
pat Koh Chang, Koh Samui 

ir Puketo salas.  

Kadro vertos kelionės

Teksaso universiteto atliktas tyrimas
įrodė, kad žmonės, kurie fotografuojasi per 
atostogas, 40 proc. geriau jas prisimena.
Tas leiskitės į instagramiškiausias savo 
atostogas ir įamžinkite įsimintiniausias 
kelionės akimirkas.

Ispanija. Į kaimyninė Ispaniją taip 
pat kasmet traukia milijonai maisto 
mylėtojų – čia jie renkasi ilgesnius ir 
vėlesnius pasisėdėjimus su vyno ar 
sangrijos taure ir tapas užkandžiais, 
pietums skanauja paeliją su jūros 
gėrybėmis, vakarienei valgo bulvių 
tortilijas, o desertui kremta churros.

Graikija. Paragauti tradicinių salotų su šviežutėliu 
fetos sūriu ir ką tik išspaustu alyvuogių aliejumi 
keliautojai traukia ir į Graikiją, taip pat puikiai 
žinomą dėl populiaraus gatvės maisto gyros bei 
agurkų padažo tzadziki.
 

 
Kuba. Įspūdingais vaizdais ir ryškiais gamtos peizažais 
nuotraukas praturtinanti kryptis – Kuba. Čia verta 
aplankyti ne tik salsos ritmu alsuojančią sostinę Havaną, 
bet ir tokius gamtos perlus kaip Alejandro de Humboldt 
nacionalinis parkas ar Vinjaleso slėnis. Šiose vietose be 
didelių sunkumų padarysite įspūdingus kadrus.

Mauricijus. Atviruko vertus vaizdus 
įamžinti galima ir Mauricijaus saloje, 

aplankant Juodosios upės tarpeklių 
nacionalinį parką, Žvaigždės regioną 

ar Le Morne pusiasalį. Tiesa, lankantis 
rojumi žemėje vadinamos šalies 
kurortuose norėsis fotografuotis 

kiekviename kampelyje.

Meksika. Meksika – tai tikras ryškios 
architektūros, turtingos kultūros ir 
unikalios gamtos rojus. Joje viešint 

verta aplankyti bene populiariausią 
kurortą Kankūną ir pasidžiaugti tiesiai iš 

atvirukų atkeliavusiais vaizdais – dešimtis 
kilometrų besitęsiančiais balto smėlio 
paplūdimiais ir žydromis Karibų jūros 

bangomis, o didingąsias majų piramides 
galima apžiūrėti nukeliavus iki Čičen Icos.
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Darbostogos – darbo ir atostogų derinimas – per pandemiją
itin išpopuliarėjęs reiškinys, kuomet vis daugiau Lietuvos
įmonių atranda nuotolinio darbo galimybę. Tai ne tik
puiki motyvacinė priemonė darbuotojams, bet ir
nauja galimybė darbdaviams pagerinti savo
komandos darbo našumą. Tačiau tam, kad
viskas vyktų sklandžiai, svarbu
pasirinkti tinkamą kryptį ir gerai
suplanuoti detales. 

Reikia derinti
atostogas ir darbą?

Išbandykite
darbostogas
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Turkija 
Ieškantys užsienio krypties darbos-
togoms, dažniausiai tikisi trijų dalykų: 
šilto klimato, greito interneto ir gražių 
paplūdimių. Turkija siūlo būtent tai. 
Darbostogoms pasirinkus Turkiją, ke-
liautojus džiugins puikiai išvystyta 
infrastruktūra, išskirtinis aptarnavi-
mas, stebins sulaužyti nusistovėję ste-
reotipai. Turkijos kurortuose nebus 
sudėtinga rasti ramią ir patogią darbo 
vietą. Beje, daugumoje kavinių, resto-
ranų, viešbučių ir kitose viešose vietose 
veikia nemokamas belaidis internetas. 
 
Graikijos salos  
Graikijos salos – puiki vieta sulėtinti 
tempą ir mėgautis gyvenimu dirbant. 
Graikijoje taip pat sparčiai populiarė-
ja darbostogos ir nuotolinio darbo 
galimybės. Pastaraisiais metais čia 
padaugėjo bendro darbo erdvių, ku-
rios ne tik suteikia biuro patalpas ir 
stalus, bet ir padeda kurti gyvas bend-
ruomenes, kuriose žmonės dalijasi 
idėjomis, kontaktais bei įgūdžiais. 
Daugumoje kavinių taip pat rasite 
nemokamą belaidį internetą, o ge-
riausia tai, kad dėl Graikijoje paplitu-
sios kultūros darbą galite organizuoti 
sau patogiu metu  – dauguma kavinių 
dirba iki nakties. Verta paminėti ir 
graikišką virtuvę – ką pavalgyti čia ras 
net patys išrankiausi. 
 

Tenerifė  
Tenerifė – viena populiariausių lietu-
vių darbostogų kypčių. Šioje Kanarų 
saloje, nuo Lietuvos  nutolusioje 6 val. 
lėktuvu, visus metus lepina geras bei 
saulėtas oras, skanus maistas, o laiko 
skirtumas nuo mūsų šalies – vos dvi 
valandos. Tačiau yra keli dalykai, ku-
riuos svarbu išsiaiškinti prieš kraunan-
tis lagaminus darbostogoms. Visų pir-
ma, svarbu įvertinti didelį skirtumą 
tarp šiaurinės ir pietinės salos dalies. 
Pietinė – šiltesnė ir sausesnė, joje pui-
kiai išvystytas turizmas, tačiau ji brang-
esnė nei šiaurinė salos dalis, kurioje 
gyvena daugiausia vietiniai. Tenerifėje 
jau spėjo įsikurti didelė lietuvių bend-
ruomenė bei itin draugiški vietiniai 
gyventojai, tad net nusprendus darbos-
togų vykti vienam, šioje saloje niekada 
nesijausite vienišas.
 
Madeira  
Visus metus gerą orą garantuojanti vul-
kaninės kilmės sala – Madeira, ne tik
vieno iškiliausių visų laikų futblininko 
gimtinė, bet ir darbostogų centras. 
Sala gali pasigirti didžiausiu fiksuo-
to interneto greičiu Portugalijoje – tą 
tikrai įvertins dirbantys nuotoliu. Dėl 
savo puikaus klimato, greito interne-
to, įstabaus kraštovaizdžio ir turistams 
draugiškų vietinių gyventojų Madeira 
sparčiai tampa nuotolinio darbo ly-
dere. Ponta do Sol kaimas traukia dar-
buotojus iš viso pasaulio, čia įsikūrusi 
bendruomenė kartu leidžia laisvalaikį 
bei dalijasi darbo patirtimi. Madeiros 
sostinė gali pasigirti bendromis dar-
bo erdvėmis, kur taip pat produkty-
viai padirbėsite bei praplėsite pažinčių 
ratą. Laisvu metu nepamirškite pakeli-
auti po salą – tam prireiks geros kom-
panijos bei automobilio.
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Navagio paplūdimys,
Graikijos Zakynthos sala
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Kur atostogų
keliausime

šią vasarą?
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Tikriausiai nieko nėra ma-
loniau nei dienų kalen-
doriuje braukimas, laukiant 
jau suplanuotų atostogų. 

Kviečiame susipažinti su daugiausia 
dėmesio sulaukiančiomis šios vasaros 
atostogų kryptimis.  

Turkija
Jau seniai niekas nesistebi Turkijos 
populiarumu tarp keliautojų iš visų 
Baltijos šalių. Greičiausiai ir jūs jau ne 
kartą lankėtės Turkijos kurortuose, bet 
ar pabandėte atrasti kitokią Turkiją? 
Pavažiavę vos 20 minučių nuo populia-
raus Kemero kurorto atsidursite „Berke 
Ranch & Nature“ viešbutyje. Čia atos-
togauja tie, kam trūksta sąlyčio su gam-
ta, žirgais ir kitokiu poilsiu. Aplink plyti 
vien kalnai, ramybė ir žalias slėnis – toks 
neįprastas poilsis Turkijos rančoje, kai 
norisi tylos ir ramybės. Laukinės gamtos 
apsuptyje įsikūręs mažas Cirali kaime-
lis, tiesiai ant Viduržemio jūros kranto. 
Turkijoje jis vadinamas slapta poilsio vi-
eta, ilgą laiką čia gyveno tik ūkininkai, o 
aplink buvo dirbami jų laukai. Jei Turki-
ja pabos ir norėsite kitų pramogų, Ke-
mero kurorte įsikūręs viešbutis „Oran-
ge county“ iš Turkijos nukels tiesai į 
Olandiją. Šis viešbutis įrengtas taip, kaip 
Amsterdamo gatvelės. Tuo tarpu viešbu-
tis „Cooks club“, esantis Alanijoje, pri-
mena viešbučius, esančius Balio saloje. 
Čia taip pat vyksta audringi vakarėliai 
ant jūros kranto. 

 
Graikijos salos
Graikija garsėja savo salomis, kurios 
traukia keliautojus iš viso pasaulio. Kad 
ir kur Graikijoje bebūtum, atostogas ten 
rekomenduojama pradėti nuo šaltos ka-
vos – čia ji itin populiari. O jau tuomet 
traukti žvalgytis po salas, kurių kiekvie-
na – savaip ypatinga. Pavyzdžiui, Rodo 
senamiestis yra pats seniausias Europos 
apgyvendintas miestas, čia galite rasti 
net 200 gatvių be pavadinimų, o gurma-
nus šioje saloje nustebins gausus  resto-
ranų pasirinkimas. 
Tuo tarpu Kefalonijos sala praminta 
gražiausių paplūdimių rojumi. Vie-
na nuostabiausių vietų šioje saloje – 
Melisani urvas, kurį rekomenduojama 
aplankyti vidurdienį, esant gražiausiai 
šviesai, kai saulės spinduliai krenta tie-
siai virš urvo. 
Lietuviai greitai pamėgo ir Korfu salą, 
kurioje tiesiai virš galvos leidžiasi lėk-
tuvai. Jais dažnai atskrenda lietuvių 
porelės, svajojančios susituokti popu-
liariausioje Graikijos bažnytėlėje. Tam, 
kad joje prisiektum meilėje, reikia lauk-
ti net metus.
Neabejingi kalnams traukia į Kretą, kur 
net 13 kilometrų tęsiasi žinomiausias 
ir ilgiausias tarpeklis Europoje, pagal 
Marijos Egiptietės bizantinės cerkvę 
pavadintas Samarijos vardu. Einant 
Baltųjų kalnų sleniais ten atsiveria visas 
Kretos kalnų grožis.  

Šią vasarą „Novaturo“ keliautojų laukia  populiarios vasaros atostogų kryp-
tys: Bulgarija, Juodkalnija, Graikijos Kretos, Rodo, Korfu ir Kefalonijos sa-
los, Turkijos Antalijos bei Marmario kurortai, Hurgados kurortas Egipte, 
Portugalijai priklausanti Madeiros sala ir Algarvės regiono kurortai, Ispa-
nijai priklausanti Maljorkos sala bei Kosta del Solio kurortinė zona, Italijai 
priklausanti Sicilijos sala ir Kalabrijos regionas. Sugrįžta ir keliautojų pasi-
ilgti Tuniso kurortai.
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Bulgarija
Bulgarija tituluojama pigiausia Euro-
pos šalimi, kurioje už prieinamą kainą 
galima puikiai pailsėti bei pasimėgauti 
skaniu maistu. Bulgarija garsėja plači-
ais smėlio paplūdimiais, kurių dalis 
turi „Mėlynosios vėliavos“ sertifikatą. 
Viena pagrindinių pramogų Bulgarijo-
je – natūraliai susidariusios purvo vo-
nios. Kažkada čia buvo druskų kasyklos, 
o po jų liko gydomasis purvas, kuriuo 
sveikatintis žmonės atvažiuoja iš įvairių 
pasaulio šalių. Bulgarijoje taip pat gausu 
ramių turistinių pramogų, kurių žino-
miausia – ekskursijos po rožynų, levandų
ar saulėgrąžų laukus. Norintiems geriau 
susipažinti su vietine kultūra, verta užsi-
sakyti ekskursiją į Bulgarijos kaimus.

Juodkalnija
Sakoma, jog Holivudo žvaigždės, norė-
damos pasislėpti nuo gerbėjų, renkasi atos-
togas Juodkalnijoje. Sveti Stefanas – 
itin populiarus 15 amžiaus miestelis, 
kasmet sulaukiantis vis daugiau keliau-
tojų dėmesio. Jis įsikūręs mažoje saloje, 
kurios krantus skalauja Adrijos jūra. 
Dar vienas keliautojų traukos centras – 
Juodkalnijos Venecija vadinamas Koto-
ras, miesto svečius stebinantis savo uni-
kaliu senamiesčiu bei gynybine siena. 

Maljorka
Maljorka – spalvinga, ryški ir pilna po-
jūčių sala, kurioje galima daug patirti, 
pamatyti bei paragauti. Čia puikiai laiką 
praleis tiek pramogas mėgstantis jauni-
mas, tiek ramesnio poilsio ieškančios šei-
mos. Maljorkos sala itin mėgstama ke-
liautojų dėl skaidraus, žydro Viduržemio 
jūros vandens ir smėlėtų paplūdimių –
saloje jų net 262. Vienas iš Maljorkos 
objektų, kurį rekomenduojama pama-
tyti – Formentoras – kalnuotas pusiasa-
lis Maljorkos šiaurėje. Į jį iš Polencijaus 
uosto veda kelias per kalnus. Šis vaizdas 
žydro vandens fone puikiai atsiveria 
iš apžvalginio „Es Colomer“ bokšto. 
Nusileidus nuo kalnų galima atsipūsti 
Formentoro paplūdimyje. Tai idealiau-
sia vieta visiškos ramybės ištroškusiems 
poilsiautojams.
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Sporto kelionės – tai atostogos, kurių metu 
ne tik pailsėsite, bet ir drauge su profesio-
naliais  instruktoriais atrasite naują hobį, 
o galbūt patobulinsite jau įgytas žinias. 
Gerą nuotaiką, neišdildomus įspūdžius ir 
naujus draugus garantuojančios stovyklos 
siūlo ne tik poilsį, bet ir aktyvias pramo-
gas kiekvienai amžiaus grupei.

tinių pramogų, nei aktyvių veiklų, tad 
šis miestas puikiai tinka ne tik aktyvų 
laisvalaikį mėgstantiems keliautojams, 
bet ir šeimoms.

Golfas 
Nėra jokių abejonių, kad Kanarų sa-
los puiki vieta mėgautis tiek pasyvio-
mis, tiek ir aktyviomis atostogomis. 
Čia galima rasti: paplūdimius, kalnus, 
puikias bangas ir vėją, golfo laukus. 
Kad ir kur eitumėte, Tenerifėje rasite 
golfo aikštyną – jų gausu visoje saloje, 
o Las Americas kurorte įsikūręs vienas 
žinomiausių. Jame yra 18 duobučių, 
išsidėsčiusių amfiteatro formos lauke, 
kur galėsite pasivaikščioti ir pasimė-
gauti augmenija. Tuo tarpu Costa 
Adeje mieste rasite aikštyną net su 27 
duobutėmis, išsidėsčiusiomis didžiulė-
je, maždaug 5 hektrarų žemėje.

aktyviems
keliautojams

Sporto kelionės –

Jėgos aitvarai
Egipto El Gounos kurortas yra vienas žinomiau-
sių aktyvaus ir ekstremalaus sporto mėgėjų pasau-
lyje. Čia vėją prisijaukinti bando jėgos aitvarų 
mokyklos „WindTrain“ įkūrėjas, instruktorius, 
treneris Edgaras Martinėlis, turintis trečio lygio 
Tarptautinės kaitavimo asociacijos įvertinimą. 
Treneris džiaugiasi, kad Egiptas keičia savo veidą 
ir keliautojai atvyksta ne tik tinginiauti prie ba-
seino, bet ir aktyviai leisti atostogas, o kaitavimas 
pamėgtas kaip pramoga visai šeimai. Vis dėlto, 
pasak trenerio, išbandant šią ekstremalią pra-
mogą pirmą kartą, svarbu susirasti sertifikuotą 
kaitavimo mokyklą, kurioje dirba patyrę trene-
riai. Tačiau amžius bei fizinis pasirengimas nėra 
svarbūs – kaitavimu gali užsiimti tiek vaikai, tiek 
suaugusieji bei vyresnio amžiaus žmonės. 

Lauko tenisas
Daugiau nei 11 metų lauko teniso stovyklas Lietu-
vos pajūryje ir sostinėje organizuojantis treneris 
Simas Kučas drauge su „Novaturo“ ekspertais šią 
žiemą perkėlė sporto stovyklas į Egiptą bei Tene-
rifę. Treneris į stovyklas kviečia ir visai nemokan-
čius žaisti teniso. Anot jo, tai geriausias vaistas 
nuo protinio darbo, o išmokti laikyti teniso ra-
ketę ir atmušti kamuoliuką, prižiūrint trene-
riui, – nėra sudėtinga. Teniso stovykloje siūlo-
ma ne tik žaisti tenisą, bet ir mėgautis daugybe 
kitų pramogų, kurias siūlo turistus apgyvendi-
nantys kurortai bei viešbučiai. Egipto El Gounos 
kurortas itin europietiškas ir saugus miestas, nuo 
kitų Egipto kurortų išsiskiriantis savo švara bei 
mažesniu žmonių srautu. Čia netrūksta nei vie-
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Pastaraisiais metais išmokome saugiai ke-
liauti, bet visada verta prisiminti pagrin-
dinius aspektus, kad suplanuotos atosto-
gos praeitų be nemalonių siurprizų.

Papildomos kelionių apsaugos 
ramiam atostogų planavimui

Covid pauzė  
Ši kelionių apsauga leidžia atidė-
ti kelionę be rūpesčių, jei netikėtai 
užsikrėstumėte virusu.  Svarbu iki ke-
lionės pradžios likus ne mažiau nei 24 
val. pateikti teigiamą rezultatą patvirti-
nantį dokumentą.

Saviizoliacijos pauzė  
Ši papildoma apsauga leidžia pakeisti 
kelionių planus, jei keliautojas turėjo 
kontaktą su sergančiuoju ir turi izoliuo-
tis. Šios kelionių apsaugos keliautojams 
leidžia užtikrinčiau planuoti būsimas 
keliones bei nesibaiminti, kad paskuti-
nę minutę gali tekti keisti savo planus.

Kaip
keliauti
saugiai?
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Tinkamų dokumentų užpildymas ir 
pasiruošimas  

Kelionė turėtų prasidėti nuo keliavi-
mo taisyklių išsiaiškinimo ir tinkamo 
pasiruošimo. Kiekviena šalis turi savo 
reikalavimus, todėl prieš keliaujant 
reikėtų pasidomėti, kokių papildomų 
dokumentų reikės, o tuomet tinkamai 
ir laiku juos užpildyti. 

Tinkamas draudimas
Nerizikuokite keliauti neapsidraudę –
tai padaryti galite įsigydami kelionę 
internetu vos per kelias minutes net 
neišeidami iš namų. Tam, kad kelione 
galėtumėte mėgautis be jokių rūpesčių, 
o nenumatytos aplinkybės nesukeltų 
papildomo streso, siūlome įsigyti medi-
cininių išlaidų, nelaimingų atsitikimų 
bei neįvykusios kelionės draudimus.
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Kaip užsiregistruoti?

1. Suveskite www.avionexpress.aero 
naršyklėje ir spauskite Check-in

2. Registraciją reikia atlikti likus 
nemažiau kaip dviems valandoms 
iki skrydžio.

3. Registracijos metu pasirinkite 
savo norimą vietą, maitinimą, verslo 
klubą, greitają keleivių patikrą ar 
papildomą bagažą.

4. Bagažą oro uoste palikite be eilės.

How to check-in online?

1. Enter www.avionexpres.aero in 
your browser and select Check-in

2. You should check-in online before 
online check-in closure - two hours 
before your flight.

3. You can select your seats, pre-
order meals, business lounge, fast 
track or upgrade your luggage.

4. Leave your bags at Online 
Check-in counter without queue. 

Registruokitės iš anksto ir kaupkite 
kelionių prisiminimus
Check-in in advance and save your 
journey memories

Išvenkite eilių oro uoste ir registruokitės skrydžiui 
internetu savo kompiuteryje ar telefone. 

Avoid the queues at the airport and check in for your 
flight online on your computer or mobile device.
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 Airbus A320
No. of aircraft / Orlaivių skaičius 36
No. of seats / Vietų skaičius 180
Cruising speed / Skrydžio greitis 840 kmph 
Range / Skrydžio atstumas 3900 km

Susipažinkite

Silver

D.Gray
D.Gray

Silver

A321 Scale  1/100

 Airbus A321
No. of aircraft / Orlaivių skaičius 3
No. of seats / Vietų skaičius 220
Cruising speed / Skrydžio greitis 840 kmph
Range / Skrydžio atstumas 3800 km

Meet us

Informacija / Information 
Atsiskaityti galite grynaisiai pinigais, VISA ir Mastercard. Prekių skaičius lėktuve ribotas. 
Atsiprašome, jei Jūsų pasirinkta prekė jau parduota. Su savimi atsineštus alkoholinius gėri-
mus vartoti draudžiama. Asmenims iki 20 metų alkoholiniai gėrimai neparduodami. Vi-
suose mūsų skrydžiuose nerūkoma. 
We accept payments in cash, VISA and MASTERCARD. All items are subject to availability. 
We apologize if your first choice is not available. Consumption of your alcoholic beverages 
is not permitted. It is prohibited to sell alcoholic drinks to per[1]sons under 20 years of age. 
Please note that all flights are non-smoking.



55



56



57

Užsisakyk maistą iš anksto
Daugiau informacijos
www.avionexpress.aero
arba pas Jūsų kelionių agentą
 
Pre-order our meal
in advance
More information at
www.avionexpress.aero
or contact your travel agent
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Aksesuarai
Gifts

Hugo Boss 
Laikrodis / wristwatch

89 €

Korpusas / case material:
nerūdijantis plienas / stainless steel
 Mechanizmas / clock mechanism:

kvarcinis / quartz
 Plotis / width: 42 mm

 Apyrankė / strap type: odinė / leather
 Atsparumas vandeniui / water resistancy:

iki / to 30 m (3 ATM)

Time Berlin
Classic Video Camera
Laikrodis / wristwatch
69 €

Video raiška / video quality:
720 x 480 - 30 fps
Nuotraukos raiška / photo quality:
1280 x 1024
USB Flash Drive
Talpa / Internal Memory:
16 GB
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Gifts

Lucky Diamonds
Apyrankė su deimantu /
Diamond bracelet
59 €
Deimantas / diamond: 0,02 ct
925 sidabras / 925 sterling silver
Svoris / weight: 0,19-0,22 g
Ilgis / length: universalus / universal

Guess
Auskarai / Crystal earrings
25 €

LOL surprise
Apyrankė vaikams / Bracelet set
13 €

Airbus A320
Lėktuvo modeliukas / Model
16 €

Tušinukas / Pen
3 €

Raktų pakabukas / Keychain
5 €

Drėkinamoji veido kaukė / 
Moisturizing face mask
4 €

Žmonės
Žurnalas / Magazine
3 €
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KvepalaiJai
Perfumes for her

DKNY 
Golden
Delicious
50 ml
30 €

Viktor & Rolf 
Flowerbomb
EdP 50 ml
79 €

Valentino
Born in
Roma Donna
EdP 50 ml
64 €

Giorgio
Armani
Si 50 ml
75 €

Escada 
Celebrate Now 
EdP 30 ml
20 € 

Hugo Boss
Orange Woman
75 ml
40 € 

Elizabeth Arden 
5th Avenu
75 ml
20 € 

Michael Kors 
Sexy Amber
EdP 100 ml
50 € 

Cerruti
1881
EdT 50 ml
20 € 

Calvin Klein 
Sheer Beauty
EdT 50 ml
30 € 

Hugo Boss
Ma Vie
EdT 50 ml
30 €

Mugler
Secret
50 ml
30 € 

Burberry
Weekend
EdP 50 ml
30 € 

Dolce and 
Gabbana 
L’Impératrice
EdT 50 ml
40 € 
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JamKvepalai

Perfumes
for her

Perfumes for him

Moschino
Funny
EdT 50 ml
20 € 

Davidoff 
The Game 
EdT 100 ml
30 € 

Paco 
Rabanne 
Paco
EdT 100 ml
20 € 

Diesel
Only The 
Brave
EdT 50 ml
30 € 

Versace
The Dreamer 
EdT 50 ml
20 € 

Givenchy 
Gentelmen
50 ml
62 € 

Hugo Boss
Dark Blue
75 ml
30 € 

Lacoste 
Essential 
EdT 75 ml
30 € 

Moschino 
Uomo
EdT 75 ml
30 € 

Polo Ralph 
Lauren
Women
50 ml
20 € 

Polo Ralph 
Lauren
Men
50 ml
20 € 

Yves Saint 
Laurent Y
EdT 60 ml 
unisex
62 € 

Hugo Boss
Just different
EdT 40 ml
20 € 
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Mini baras / Mini bar
Jack Daniel’s 50 ml
Viskis / whiskey

Absolut Vodka 50 ml
Degtinė / vodka

Torres 10, 50 ml
Brendis / brandy

Alkoholiniai Gėrimai / Alcoholic drinks
Grimbergen Double Ambree 500 ml
tamsusis alus / dark beer 

Švyturio EKSTRA 330 ml
alus / beer 

Kronenbourg Blanc 500 ml
kvietinis alus / wheat beer

Baronne D’eolie Sauvignon Blanc 187 ml
baltasis vynas / white wine

Baronne D’eolie Cabernet Sauvignon 187 ml
raudonasis vynas / red wine 

Freixenet Cordo Negro 200 ml / 750 ml
sausas putojantis vynas/ dry sparkling wine

Freixenet Carta Nevada 200 ml / 750 ml
pusiau sausas putojantis vynas / semi-dry sparkling wine

Gėrimai
Drinks

7.00 € 

 

7.00 €

 

7.00 € 

6.00 € 

 

5.00 €

 

6.00 € 

 

7.00 € 

 

7.00 €

  

7.00 € / 15.00 €

7.00 € / 15.00 € 



Feel Free 
ALCOHOL FREE - LOW CALORIE ?¥

 

end
CELEBRATE LA VIDAi
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Karšti gėrimai / Hot drinks
LAVAZZA juodoji kava
LAVAZZA black coffee

ETNO juoda arbata 
ETNO black tea

Gaivieji gėrimai / Soft drinks
KUBUS PLAY EGZOTIC gėrimas 400 ml
KUBUS PLAY EGZOTIC drink 400 ml

TYMBARK sultys (apelsinų, obuolių, pomidorų) 
TYMBARK juice (orange, apple, tomato)

COCA-COLA, SPRITE, FANTA 330 ml

GUBERNIJA duonos gira 500 ml
GUBERNIA bread kvass 500 ml

AKVILĖ negazuotas mineralinis vanduo 500 ml
AKVILĖ still mineral water 500 ml 

AKVILĖ gazuotas mineralinis vanduo 500 ml
AKVILĖ sparkling mineral water 500 ml

4.00 € 

 
3.00 €

3.00 € 

 

3.00 €

 

3.00 €

3.00 €

 

3.00 €

 

3.00 €

Gėrimai
Drinks
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Užkandžiai
Snacks

3 €CLASSIC vytintos kiaulienos šiaudeliai
CLASSIC dried pork sticks

KNORR makaronai Carbonara
KNORR noodles Carbonara

PRINGLES traškučiai 
PRINGLES potato chips 

BOSO skrudinti žemės riešutaI
BOSO roasted peanuts 

KITKAT šokoladinis batonėlis
KITKAT chocolate bar

SNICKERS šokoladinis batonėlis
SNICKERS chocolate bar

RAMBYNO rūkyti sūrio užkandžiai
RAMBYNO smoked cheese snacks

PIK-NIK sūrio dešrelės
PIK-NIK cheese sticks 

CHAZZ daržovių traškučiai su jūros druska / grietinėlės ir svogūnų skonio /
marinuotų agurkėlių skonio
CHAZZ vegetable chips with sea salt  / sour cream and onion / dill and pickle

SUMMMER šalčiu džiovinti ananasų gabaliukai / braškių griežinėliai /
mangų griežinėliai
SUMMMER freeze-dried pineapple pieces / strawberry slices / mango slices

Visi po 
Each for
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Bagete su sėklų 
branduoliais, minkšto sūrio 
pertepimu, rūkyta kiauliena 
ir marinuotais agurkėliais*
Baguette with seeds,
soft cheese, smoked pork
with pickles*

5 € Bagete su sėklų 
branduoliais, minkšto 
sūrio pertepimu, 
fermentiniu ir
mocarela sūriais*
Baguette with seeds,
soft cheese, fermented
and mozzorella cheeses*

5 €

Alergenai / Allergens 
*Glitimo turintys grūdai ir jų produktai, pienas ir pieno produktai, sezamo sėklos ir jų produktai, 
garstyčios ir garstyčių gaminiai.
*Gluten-containing cereals and their products, milk and milk products, mesame seeds and products 
thereof, mustard and mustard products.

Šviežias
maistas
Fresh meals
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Fresh meals
Traškios cezario 
salotos su vištiena 
ir traškia šonine, 
duonos krutonais
ir žolelių užpilu*
Crispy Caesar salad 
with chicken and 
crispy bacon, croutons 
and herb dressing*

7 €

Čili smulkintos 
jautienos ir traškių 
daržovių troškinys**
Chili minced beef stew 
with crispy vegetables**

8 €

Alergenai / Allergens 
**Glitimo turintys grūdai ir jų produktai, sojos pupelės ir jų produktai, sezamo sėklos ir jų produktai, 
garstyčios ir garstyčių gaminiai, salierai ir jų produktai, pienas ir jo produktai.
**Gluten-containing cereals and their products, soybeans and products thereof, sesame seeds and 
products thereof, mustard and mustard products, celery and products thereof, milk and products thereof.
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Caffe  &
b o u t i q u e

Snacks
Drinks

Perfumes
Gifts

PLEASE DO NOT REMOVE FROM THE AIRCRAFT
PRAŠOME PO SKRYDŽIO PALIKTI ORLAIVYJE!
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