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TENDENCIJOS TURIZMO SEKTORIUJE



2020 m. keliaus 1,6-1,8 mlrd. 
pasaulio gyventojų (Pasaulinė turizmo organizacija, 2016)



Aktualiausios tendencijos turizme

• Klimato pokyčiai

• Kelionių paieškos/įsigijimo pokyčiai

• Transporto kaita

• Apgyvendinimo paslaugos

• …



KLIMATO POKYČIAI

Globalios temperatūros didėjimas keičia visus geografinius
regionus.

Sušyla jūros ir vandenynai, auga vandens lygis, keičiasi
klimatinės sąlygos.



Arkties vandenyno pokyčiai
(1984-2012)

Šaltinis: NASA earth observatory, 2012



Ledynų tirpimas Grenlandijoje 
(pagal Wouters et al., 2013)



Ledynų tirpimas Antarktidoje 
(pagal Wouters et al., 2013)



Anglies dioksido intensyvumas ir prognozės   
(pagal National Climate Assessment, 2014)



Kataklizmos JAV 1980-2012
(pagal National Climate Assessment, 2014)



Prieš keliaujant dauguma ieško apie kelionę 
informacijos internete 

(The Traveler’s Road to Decision, Google Insights, 2014)



97 proc. keliautojų žiūri vaizdo 
medžiagą prie perkant kelionę 

(The Traveler’s Road to Decision, Google Insights, 2014)



Kelionių paieškos suaktyvėjimas (Google 

Data, 2015)



Kelionių paieškos tendencijos (Google 

data, 2014-2016)



Prietaisai, kurių pagalba buvo sprendžiama apie 

keliones (The Traveler’s Road to Decision, Google Insights, 2014)



• Žmonės naudoja daugiau mobilaus interneto (on
the go)

• Nuo 2006 m. iki 2011 m. mobilaus interneto
naudojimas išaugo 15.000 proc.

(pagal OECD Communications Outlook, 2013)



Atvykstamasis turizmas
2016 m. pirmoje pusėje

Valstybinio turizmo departamento duomenimis pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos

apgyvendinimo įstaigos sulaukė net 11 proc. daugiau turistų nei pernai tuo pačiu

laikotarpiu.

Lietuvoje sausio-birželio mėnesiais apsistojo 1,2 mln. turistų, iš jų lietuviai sudarė kiek

mažiau nei pusę, 46 proc., (548 tūkst.), o užsieniečiai – 54 proc. (652 tūkst.).

Daugiausia turistų sulaukta iš Baltarusijos (76,5 tūkst.), Vokietijos (72 tūkst.) bei

Lenkijos (70 tūkst.). Turistų iš Švedijos padaugėjo 14 proc. (Lietuvoje apsilankė 16,6

tūkst. švedų), iš Jungtinės Karalystės +12 proc. (26 tūkst. keliautojų), iš Prancūzijos –

beveik trečdaliu (29,7 proc., 17 tūkst. prancūzų), iš Vokietijos +7,1 proc. Keturios

Lietuvos tolimosios atvykstamojo turizmo rinkos pirmąjį šių metų pusmetį taip pat

išlaikė didelį augimą: Japonija augo 15,5 proc., Kinija +8,6 proc., Izraelis +15,2 proc.,

JAV +4,4 proc. (Valstybinio turizmo departamento duomenis, 2015).



Vilniaus TIC lankytojai

Šalys, iš kurių sulaukta daugiausia lankytojų Vilniaus turizmo informacijos centruose per 2016 m. pirmąjį pusmetį:

1 Rusija 4 769 (29,85% mažiau nei pernai)

2 Vokietija 3 959 (22,69% mažiau nei pernai)

3 Baltarusija 3 127 (11,01% mažiau nei pernai)

4 Lenkija 2 805 (58,24% mažiau nei pernai)

5 Ispanija 2 462 (22,01% mažiau nei pernai)

6 D. Britanija 2 357 (1,33% daugiau nei pernai)

7 Prancūzija 2 201 (32,30% mažiau nei pernai)

8 Italija 1 420 (44,90% mažiau nei pernai)

9 Norvegija 1 141 (8,87% mažiau nei pernai)

10 Švedija 1 129 (12,48% mažiau nei pernai)



Lankytojai Kauno turizmo informacijos centre
2015-2016/08





KAUNAS – MODERNISM ARCHITECTURE 

In 2014, the European Commission granted the European Heritage Label to Kaunas. 

Now our aim is to have modernistic architecture included into the UNESCO World 
Heritage List.  



The oldest funiculars in the world



Kaunas castle



„Pažaislis“ Church and Monastery Ensemble – the 
best example of high Baroque in Northern and 

Eastern Europe



„Pažaislis“ Church and 
Monastery Ensemble



DEVILS MUSEUM



M.K.ČIURLIONIS MUSEUM



SPORTS MUSEUM



Old fortification system
• Kaunas City used to be one of the largest

military fortresses in Lithuania.



Old fortification system



Old fortification system





Nuclear bunker
• Nuclear bunker is a unique attraction in

Kaunas. This is a museum founded in the
bunker, 6 meters under the ground. It’s private
collection is the only of this kind in the world.
It has more than 1,200 unusual functioning
exhibits.



APPLICATIONS FOR MOBILE DEVICES (Kaunas)

Mobile application “Kaunas” is 
devoted to incoming tourists as 
well as urbanites looking for 
leisure ideas. This is the guide in 
your telephone which indicates 
places of interest , accommodation 
and catering facilities as well as 
main events in Kaunas city.



APPLICATIONS FOR MOBILE DEVICES 
(Kaunas of 1919-1940)



Ačiū už dėmesį!!! 


