
SIŪLOMI NAUJI TURIZMO MARŠRUTAI KLAIPĖDOS REGIONE 

 

Asociacija „Klaipėdos regionas“, kartu su visomis Klaipėdos apskrities savivaldybėmis nuo 

praėjusių metų pradžios įgyvendina projektą „Baltijos jūros turizmo centras – darnios plėtros 

struktūrinė organizacija aktyviam turizmui“ (angl. Baltic Sea Tourism Centre – sustainable 

development structure for active tourism").  

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti turizmo sektoriaus organizacijų komunikaciją ir 

bendradarbiavimą Baltijos jūros regione, šiam tikslui sukuriant specializuotą struktūrą – Baltijos 

jūros turizmo centrą. Projekto metu taip pat bus kuriami, plėtojami ir aktyviai reklamuojami 

regioniniai turizmo produktai, skatinantys jūrinio ir ekologinio (tvaraus) turizmo plėtrą, mažinantys 

sezoniškumo problemas. Sukurti produktai bus viešinami ir pristatomi tikslinėse projekto rinkose – 

Austrijoje ir Jungtinėje Karalystėje. 

Pastarąjį pusmetį, asociacija, kartu su Klaipėdos regiono savivaldybėmis, aktyviai dirbo 

kuriant net tris regioninius turizmo maršrutus. Maršrutų idėjos buvo generuojamos, vystomos ir 

tobulinamos, į visą procesą įtraukiant ir Klaipėdos regiono turizmo paslaugų teikėjus, viešąsias 

paslaugas teikiančių bei turizmo srityje veikiančių institucijų ir organizacijų atstovus. Vasario 

mėnesio pabaigoje vyko projekto kūrybinės dirbtuvės, kurių metu įvairių įstaigų bei įmonių atstovai 

generavo būsimus maršrutus, teikė pasiūlymus ir idėjas jų įgyvendinimui. Atsižvelgiant į regiono 

unikalų kraštovaizdį bei išskirtinę lokaciją buvo suformuoti maršrutai, tinkantys įvairioms 

keliautojų grupėms. 

Skuodo ir Kretingos rajonų bei Palangos miesto savivaldybėse buvo suformuotas „laukinio“ 

turizmo maršrutas, kurį bus galima įveikti pėsčiomis, dviračiu, taip pat derinant su kitomis 

transporto priemonėmis? nuo taško iki taško. Šio maršruto išskirtinumas – industrijos nepaliesto 

krašto ir unikalios gamtos pristatymas, įpinant lietuvių mitologijos elementus, teikiant edukacijos 

paslaugas. Žygių trasa driekiasi per Salantų regioninio parko teritoriją, tad kūrybiniame procese 

glaudžiai bendraujama su šio parko direkcijos darbuotojais. 

Aktyvaus poilsio mėgėjams bus pasiūlytas vandens turizmo maršrutas, apjungiantis Palangos, 

Klaipėdos miesto ir rajono, Kuršių Nerijos bei Šilutės rajono savivaldybėse esančias vietoves. 

Maršruto išskirtinumas – skirtingose trasos atkarpose galimybė rinktis ir keisti įvairias ekologinio 

transporto priemones, užsisakyti papildomas paslaugas.  

Trečiasis maršrutas bus skirtas Mažosios bei Didžiosios Lietuvos sandūrai Klaipėdos regione, 

siekiant parodyti „dviejų Lietuvų“ kultūrinius skirtumus bei ypatumus nuo Kretingos rajono iki 

Šilutės krašto. Turistai turės galimybę susipažinti su vietiniais gyventojais, įvairių edukacijų metu 

sužinos apie krašto kultūrą, kasdienybę, papročius, skirtumus tarp dvaro bei to meto kaimo kultūrų.  

BSTC projektui suteiktas pavyzdinio projekto (angl. flagship), įgyvendinančio ES Baltijos 

jūros regiono strategiją, statusas, todėl projekto tematika ir sprendžiami klausimai – tarptautinio 

bendradarbiavimo Baltijos jūros regione stiprinimas, nuolatinės komunikacijos tarp sektoriaus 

suinteresuotų grupių užtikrinimas, regione sukauptos gerosios patirties ir žinių perdavimas – yra 

aktualūs ne tik Klaipėdos regionui, bet ir visos šalies turizmo sektoriui. Projekto įgyvendinime ir 

idėjų sklaidoje taip pat dalyvauja, Valstybinis turizmo departamentas bei LR Ūkio ministerija. 

Projektas finansuojamas iš 2014-2020 m. Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną 

programos).  
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