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Trakų krašto ypatumai 

 

. 
 
 

 

• Teritorija  apie 120 kv.km. 

• Bendras saugomų 
teritorijų plotas Trakų 
rajone – 25,5 kv.km. 

• Tai sudaro 21 % rajono 
teritorijos, kurioje 
turizmo plėtra ir kita 
ūkinė veikla yra ribojama. 

• Trakų kurortinė  teritorija 
- 11 kv. km.  

 



„Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“  
( Žin., 2002, Nr. 110-4852) 

• Pagal Lietuvos Respublikos bendrąjį planą Trakų rajono teritorijos 
priskiriamos kaip ypatingai reikalaujančioms valstybės dėmesio 
aplinkosaugai, urbanistinei plėtrai.  

• Dideles perspektyvas turizmui Trakų rajone lemia ir tai, kad rajonas 
patenka į svarbių Lietuvoje ir dideliu potencialu pasižyminčių rekreacinių 
arealų sąrašą. 



„Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“  

Žin., 2002, Nr. 110-4852) 

• Vilnius ir Trakai – nacionalinės 
svarbos rekreacijos aptarnavimo 
centrai su užsienio turistų 
terminalais.  

• Trakuose – pažintinis  turizmas ir 
poilsis gamtoje. 

• Per Vilniaus–Trakų rekreacinį arealą 
praeina nacionalinis maršrutas  
„Lietuvos istorijos ir kultūros 
vėrinys“, jungiantis Vilnių, Trakus ir 
Kernavę.  

• Šį labai didelio potencialo 
rekreacinį arealą kerta regioninis 
turistų judėjimo kelias „Dzūkijos 
parkų žiedas“ ir Eurovelo sistemos 
trasų 

• (Nr. 11) koridorius „Rytų Europos 
takas“. 

 



Kokios rūšies transportu naudojasi individualiai į 

Trakus atvykstantys turistai ? 

» Asmeniniu automobiliu - 52,6% 

» Draugų automobiliu - 13 % 

» Nuomotu automobiliu - 3 % 

» Viso automobiliais į Trakus 

atvyksta - 68,6% 

»  

 

» Autobusu - 14,0% 

» Traukiniu - 13,1% 

» Dviračiu  - 4,3 % 

 

 



Trakus supa miestų ir miestelių teritorija, kur gyvena apie 1 
mln. Lietuvos gyventojų,   Trakus pasirenka  ilgesnio ar 
trumpesnio poilsio vieta,  pasiekiami savu ar viešuoju 

transportu ne ilgiau kaip 1 val. 



 

Kaip atvykti į Trakus viešuoju transportu? 
 
 • Traukiniai Vilnius- Trakai- Vilnius –

turistinio sezono metu – 10 
traukinių kasdien,  ne sezono metu 
- 8, kasdien gali atvykti 2 – 2,5 tūks. 
turistų. 

• Per Lentvarį, perlipus į Trakų 
traukinį gali pasiekti Kauno regiono 
gyventojai. 

• Kasdien važiuoja 40 maršrutų 
priemiestiniai ir  tarpmiestiniai 
autobusai, kuriais Trakus gali 
pasiekti 1,8 – 2 tūks. keliautojų ne 
tik iš Vilniaus, bet ir Alytaus, 
Elektrėnų, Kauno, Marijampolės, 
Prienų, Birštono, Šakių, Varėnos ir 
kt. Lietuvos miestų. 

• Paketai: „ Trains&Trakai City-Bus” 

• “Trains & Bikes”, “ Bus & Bikes” 



Statistika 
• Lietuvoje gyvena ~ 3 mln. gyventojų. 

 
• Lietuvą 2012 m. aplankė  ~2 mln. 

užsienio turistų.  
 

• Vilnių aplankė ~ 80 proc. turistų. 
 

• Trakus aplankė  ~1 ,2 mln. užsienio 
turistų iš kaimyninių šalių ( Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos ir Baltarusijos), 
Vokietijos, D.Britanijos, Pietų 
Europos. 

 
• Trakus kasmet aplanko apie 700 

tūkst.  lietuvių. 
 

• 2012 m. liepos mėn.  vien tik į 
pasaulio irklavimo sporto čempionatą 
( u 23) atvyko virš 5 tūkst. sportininkų 
ir lydinčiųjų asmenų iš Azijos, Pietų ir 
Šiaurės Amerikų komandos gyveno 
po 2 savaites. 

 



 
2012 metų  vietinio turizmo reitingai – lankytinų vietovių TOP-30 

 
Pirmasis penketukas  

• Trakai 
• Neringa 
• Druskininkai 
• Anykščiai 
• Palanga 

 
• Šaltinis: 
• http://www.terrapublica.lt/20637/

menu-3/turizmo-reitingai/turizmo-
reitingai-2012.html  

• http://verslas.delfi.lt/verslas/10-
patraukliausiu-lietuvos-turizmo-
vietoviu.d?id=58906641  
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Trakai –  Lietuvos turizmo vizitinė kortelė 





Kaip suvaldyti tokius turistų srautus,  kad ateities 
kartoms išsaugoti  unikalių istorijos ir gamtos paveldą 



Mes siūlome sveiką  ir turiningą poilsį Trakuose 
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Trakų turizmo išteklius pristatanti svetainė www.trakai-visit.lt  
 LT, PL, RU, DE, EN kalbomis *** Naujienlaiškiai   
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Informacija – orientuota į ta  kalba kalbančių turistų 
rinką 
 

Trakai for You 

• Familiy - friendly highlights 
in Trakai  

 

• Trakai in 24 hours 

 

• 48 hours in Trakai  

 

• Trakai - for Seniors  

Trakai fūr Dich 

• Tipps fūr einen Sonigen Tag 

 

• Tipps fūr einen Regentag 

 

• Sommeraktivitäten für 
Kinder und Jugendliche  

 

• Freizeitgestaltung für 
Senioren  

 

• Für die Kunstliebhaber  

 

• Kostenlose Erlebnisse 



• Trakų turizmo išteklius pristatanti svetainė 
www.trakai-visit.lt per 2012 metus aplankė apie 
150 tūks. lankytojų 

• Iš 1820 pasaulio miestų.  

• Top 10 – Ryga, Maskva, Minskas, S.Peterburgas, 
Varšuva, Talinas, Londonas, Kaliningradas, Kijevas, 
Daugpilis. 

• TOP 10 šalys : Rusija, Lenkija, Latvija, Baltarusija, 
D.Britanija, Vokietija, Estija, JAV, Ukraina, 
Norvegija. 
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Trakus kviečiame pažinti įvairiausiomis ekologiškomis  
transporto priemonėmis 

Pėstute 



Vandeniu 



Iš paukščio skrydžio 



Ištisus metus 



Ekoturizmas –galimybė ilsėtis tausojant gamtą 

• Burlentės 

• Buriavimas 

• Dažasvydis 

• 2 pramogų parkai 

• Žygiai dviračiais 

• Žygiai į pelkę Anupro taku  

• Naktiniai ir dieniniai žygiai          
„ Pažink aplinką“ 

• Iškylos pramoginiais laivais 

• Kartingai, keturračąiai 
motociklai 

• 5 km nuo Trakų atstumu – 4 
jojimo klubai 

• Boilingo  klubai - 2 

 

 

• 8 km nuo Trakų atstumu  – 4 
lauko teniso aikštynai, 
universalios žaidimo aiktelės. 

• Pramoginiai skrydžiai oro 
balionu, parasparniu, 
sklandytuvu ar pramoginiu 
lėktuvėliu 

• 2  mažų pramoginių, 
individualių lėktuvų 
nusileidimo oro uostai. 

• Vandens pramogų parkas 

• Vandens baseinai - 2 



Kai vaikai pramogauja, tėveliai ramiai atostogauja ) 

 2013 m. vaikų ir jaunimo 
vasaros stovyklos 

• Buriavimo 

• Jodinėjimo 

• Aktyvaus laisvalaikio 

• Viduramžių dvasia  „Praeities laivu“ 

• Milan Junior Camp Trakai - vaikų 
futbolo ir anglų kalbos vasaros 
stovykla – 3 sezonas 

• Sportinės-sveikatingumo stovyklos 
„Spėk suktis” 

• "Žurnalistika jauniems 2013„ 

• Vaikų ir jaunimo kino vasaros stovykla 
7 DIENOS IR NAKTYS SU KINU 

• Jaunimo vasaros stovykla PROFESIJA, 
KURI SLYPI MANYJE 

• Šokių stovykla 

• Dienos stovykla 
 „ Atostogauk saugiai ir  sveikai“ 

 

 



Pažintinės programos  mažiems ir dideliems 
www.trakai-visit.lt  
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Pažinimo mozaika  

• „Viena diena Senojoje Lietuvos sostinėje“ 
• Karaimų kulinarinis paveldas 
• Totorių kulinartinis paveldas 
• Ekskursijos laivu „ Nepažinti Trakai“ 
• Po Užutrakio parką ir rūmus 
• „ Aukštadvaris – Karališkojo vieškelio kryžkelė“ 
• Viduramžių karyba 
• Naminės duonos kepimas etnografinėje sodyboje 
• „Piemenėlių valgiai ir žaidimai“ 
• „Aviatorių takais“ 
• „Medaus kopinėjimas“ 
• „Molinukas‘ 
• Vytelių pynimo pradžamokslis 
• „Akloji degustacija“ 
• Daugiau www.trakai-visit.lt  
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Maršrutai dviratininkams, pėstiesiems,  
„ Šiaurietiško ėjimo“ mėgėjams 
 Trakų istoriniame nacionaliniame parke  

Aplink Trakus ~ bendras ilgis 71 

km 
• TINP vienintelis tokio pobūdžio 

Lietuvoje 
• Plotas 82 kv.km. 
• Maršrutai: 
• Varnikai  - 12 km 
• Angelų kalva - Užutrakio 

parkas – 15 km 
• Anupro parkas 12 km 
• Bernardinų  – Galvės- 

Akmenos - Totoriškių žiedas – 
25 km  

• Vytauto Didžiojo kelias – 7 km 



Aukštavdario regioninio parko 
infrastruktūra – maršrutai 
dviratininkams,  pėstiesiems, 
žirgais, baidarėmis 

• Plotas 153,3 kv.km 

• Bendras turistinių maršrutų ilgis ~ 
45 km. 

 

• Maršrutai: 

• Po Aukštadvario miestelį  5 km 

• Apie Gedanonių kalvą – 25 km 

• Pro sakralinius šaltinius – 14 km 

• Žaliasis takas – 7,5 km 

• Protėvių taku – 9,5 km 

• Velnio duobė  - 6 km 

• Vandens maršrutai Vilkokšnio- 
Verknės- Spindžiaus- Navos ežerais 
– virš 40 km. 

 

 

 



Turistų srautai  metų bėgyje 



Sezoniškumo mažinimas  

• Nesezoniniai renginiai   
• Renginių ciklas  
„ Trakai – Kalėdų senelių sostinė“ – 
trukmė 1,5 mėn. 
• Aviacijos šventė – vasario 16d. 
Parasparnių čempionatas – 3 dienos, 
prieš Aviacijos šventę 
• Tarptautinis smiginio turnyras  

Trakų pilies taurei laimėti – jau 4 
metai, iš daugiau nei 20 šalių 

• Kiekvieną savaitalį klasikinės 
muzikos koncertų ciklų  
„ Muzika Trakų pilyje“ ar  
„ Muzika Užutrakio dvare“ 
koncertai . 

Trakų Salos pilis – vienintelis muziejus 
Lietuvoje, kuris dirba sausio 1d. 



Lietuvoje didžiausia čiuožykla po atviru dangumi, 
„Snaigės“ žygis ir kiti žiemiški malonumai 



Sporto turizmas 



Tarptautiniai sporto renginiai 

• Tarptautinis golbolo (aklųjų riedulio) 
turnyras, gegužės 2-5d. 
 

• Trakų Pusmaratonis,  gegužės 12d. 

 

• Kreiserinių jachtų regata , birželio 
8d. 

 

• Irklavimo regata  

„ Gintariniai irklai“,  birželio 28-30d. 

 

• Baltijos šalių irklavimo čempionatas,  
liepos 18 -20 d. 

 

• Pasaulio irklavimo sporto ( iki 18m.) 
čempionatas,  rugpjūčio 7 -11d. 

 



2013 m. gegužės 11 – 12 d. 
savaitgalio renginių mozaika 
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Šventės, festivaliai • Muziejaus  naktis Trakų Salos  pilyje,  gegužės 17d. 

• Gatvės muzikos diena, gegužės 18d. 

• „Skamba, skamba kankliai“ Trakuose, gegužės 24d. 

• Miesto šventė „ Trakų vasara 2013“ , birželio 7-9d. 

• Tarptautinis pučiamųjų orkestrų festivalis, birželio 
8-9 d. 

• Tarptautinis  skulptorių ir dailininkų pleneras, 
birželio 10-18 d 

• Viduramžių dienos, birželio 15-16d. 

• Senųjų amatų dienos, rugpjūčio 24 d. 

• Festivaliai Galvės džiazo fiesta ir Užutrakio vakarai,  
kiekvieną penktadienį ir sekmadienį.  

• „ Tamsta muzika  Trakai 2013“, liepos 12-15d. 

• Festivalis „ Mes sveikanam Trakus“,  
liepos 29- rugpjūčio 4d.  

• Jaunimo muzikos festivalis Salos  pilyje „ 2013 m. 
Stebuklas “,  rugpjūčio  2d. 

• Kopūstinės kermošius, rugpjūčio 10-11 d.  

• Pure Future Trakų salos pilyje,  rugpjūčio 16d. 

• „Tegyvuoja Trakai“ – renginių ciklas Pasaulinei 
turizmo dienai paminėti, rugsėjo mėn. 

 



 
 
 
 

Trakų garbės pilietė primbalerina  Maja Pliseckaja ir jos vyras 
kompozitorius R.Ščedrinas: 

„ Geriausia vieta pasaulyje kurti  ir žvejoti – mūsų sodyba Trakuose“   
interviu „ Kauno dienai“ 
 

http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/sokoladas/m-pliseckaja-ir-r-scedrinas-savo-rojuje-vaiksto-su-botais-57782
http://kauno.diena.lt/dienrastis/priedai/sokoladas/m-pliseckaja-ir-r-scedrinas-savo-rojuje-vaiksto-su-botais-57782


Pruopaguodami teisingą, sveiką ir turiningą gyvenimo būdą,  

 kviečiame į Trakų kraštą  praleisti ne tik savaitgalį,  

gražiausias metų šventes, bet žiemos ir vasaros atostogas. 


