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Išvyka į turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodą ADVENTUR 2019
Poilsio paslaugų agento
specialybės mokiniai ir jų
mokytojas Rimantas Sereičikas
aplankė tarptautinę turizmo ir
aktyvaus laisvalaikio parodą
Adventur ir susipažino su turizmo
rinkos naujovėmis. Šių metų parodos tema – potyrių
turizmas. Šiandieninis keliautojas tradicinius traukos
objektus, poilsio formas keičia į autentiškus maršrutus ir
perka ne turizmo produktą, o unikalią, emocinę patirtį.
Kokią turizmo patirčių įvairovę keliautojams šiandien siūlo
Lietuva? Kaip kuriama motyvacija keliauti? Į šiuos ir kitus
klausimus parodoje atsakymų ieškojo būsimi poilsio
paslaugų agentai.

Tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda
Adventur yra didžiausias specializuotas renginys turizmo
profesionalams Baltijos šalyse. Čia pristatomos aktualios
turizmo rinkos tendencijos, mezgami naudingi verslo ryšiai
ir asmeniai kontaktai su vartotojais, tiriama rinka,
skatinamas
visuomenės
susidomėjimas
pačiomis
įvairiausiomis keliavimo, aktyvaus laisvalaikio ir poilsio
formomis Lietuvoje ir užsienyje. Adventur 2019 tema potyrių turizmas. Keičiasi šiandieninio keliautojo poreikiai.
Jis tradicinius traukos objektus ir poilsio formas keičia į
autentiškus maršrutus. Keliautojas perka ne turizmo
produktą, o išskirtinę emocinę patirtį.

Adventur 2019 ekspozicija užėmė penkias sales.
Dalyvavo daugiau nei 300 dalyvių iš 19 šalių. Per tris
parodos dienas surengta daugiau nei 100 renginių.
Buvome nustebinti ekspozicijų gausa. Apžiūrėjome
daugybę stendų. Bendravome ir diskutavome su
patyrusiais keliautojais, turizmo ekspertais ir kelionių
organizatoriais.
Jie
dalijosi
patarimais
ir
neįkainojamais asmeniniais atradimais kelionių metu.
Poilsio zonoje „Fanų erdvė“ keliautojai pasakojo savo
kelionių įspūdžius, dalino autografus. Dalyvių
stenduose vyko „Laimės valandos“, kur laukė ypatingi
pasiūlymai lankytojams su specialiomis nuolaidomis,
loterijomis,
dovanomis. Aktyviai
dalyvavome
įvairiose atrakcijose ir interaktyviuose žaidimuose.
Laimėjome įvairiausių prizų: marškinėlių su Vilniaus
herbu, rašiklių, knygų, raktų pakabukų, muzikinį
cimbolų muzikos diską, Grybautojo diplomą ir netgi
plūduriavimo terapiją. Taip pat gavome įvairiausių
suvenyrų: apyrankių, atšvaitų, bukletų, saldumynų.
Didelį įspūdį paliko pirmojo Lietuvoje šokolado
skulptūrų muziejaus pristatymas, kur, galima sakyti,
,,galėjome pasinerti į šokoladą visa galva”. Kaip
būsimi poilsio agentai, gavome daug profesinių žinių
salėje ,,Pažink Lietuvą”. Susipažinome su miestų ir
kaimo turizmu, naujomis aktyvaus laisvalaikio
galimybėmis Lietuvoje, sveikatingumo turizmu,
pažintinėmis, edukacinėmis kelionėmis po Lietuvą,
apgyvendinimo paslaugomis. Galerijoje ,,Autentiška
Lietuva” apžiūrėjome suvenyrus, susipažinome su
kulinariniu paveldu. Norintys galėjo degustuoti
maistą. Salėje “Atrask pasaulį ir poilsiauk aktyviai”
apžiūrėjome užsienio šalių dalyvių pristatomas
aktyvaus laisvalaikio pramogas ir sporto inventorių,
susipažinome su Lietuvos išvykstamuoju turizmu.
Esame labai patenkinti kelione ir dėkojame už ją
mokytojui Rimantui Sereičikui, mokyklos direktoriui
Ramūnui Zlatkui, autobusiuko vairuotojui Virginijui
Snukiškiui (už kantrybę). Kelionė buvo smagi, nes
daug
bendravome,
dalijomės
patirtais
įspūdžiais
ir
vaišinomės
bendramokslės
Danguolės
naminiu sūriu,
sumuštiniais ir
agurkėliais.

Parengė Lina Dagytė (P17), Dalia Dagienė (P17)

