Iftetingos rajonq pristate turizmo parodose
}* Kretingos raiono turizmo
informacijos centras pastaruosius du savaitgalius dalyvavo
dviejose tarptautinEse turizmo
parodose - ,Balttour 20IB', kuri
buvo surengta Latvijos sostinEie Rygoie, ir Taline vasario s-lt
dienomis lvykusioie tarptauti ndie az-oioje turizmo parodoje
,Tourest 2018'.

Paroda Rygoje buvo jubilieji-

n6, jau 25-oji, ir joje dalyvavo
per 850 dalyvig i3 daugiau negu 40 skirtingg 5alig, tarp ku-

rig Lietuva, I(retingos turizmo
vadybininkes Ritos BerZanskienes teigimu, uZem6 svarbiq vietq. I(aip ir ankstesniais metais,
buvo parengtas bendras Klaipedos regiono stendas, kuriame,

be I(retingos rajono, savo turizmo i3teklius pristate I(aipedos, Neringos, Palangos miestai, Silutes, Klaipedos ir Skuodo rajonai.
Taline irykusi turizmo paroda
,,Tourest 2018" yra pati didZiau-

sia ir seniausiai vykstanti tarptautin6 turizmo paroda tarp visg
trijg Baltijos 5aliq. Sioje parodoje Kretingos rajonas buvo pristatytas bendrame Lietuvos stende.

Abiejose parodose taip pat
ir kiti Lietuvos miestai, verslininkai, Valstybinis turizmo departamentas.
Parodg metu lankytojams buvo pristatytos patraukliausios
Iftetingos rajono lankytinos vietos, naujausi turizmo ir pramogg objektai, buvo dalinami nemokami turistiniai informaciniai
leidiniai latvig, estg, anglg ir rudalyvavo

sg kalbomis.

,,Keliautojai i5 Latvijos jau ne
pirmus metus patenka iuisienio
Salig trejetukq, i3 kurio Kretingos rajonas sulaukia daugiausiai

turistg. Latviai puikiai Zino, kur
yra.I(retingul.y.u lankgsi arba
girdejg apie Ziemos sod4, bernarding vienuolynq", - teige R.
BerZanskiene.
Siais metais latviai labiausiai

domejosi I(retingos miesto vie-

nuolynais ir galimybe juose apsilankyti ekskursijg metu.
Estijos turistai Kretingos rajon4 ir visq Lietuvos pajrlrio region4 dar tik atranda. Dauguma jU pirmq kart4 iigirdo I(retingos pavadinimq, tad dom6josi viskuo: nuo gamtos objektg

ir kulturos

paveldo

iki Zibinin-

kg kaime isiklrusig kompleksg,
siulaniig laisvalaikio, sveikati-

nimo paslaugas.,,Parodos,,Tourest 2018" lankytojus labai nudZiugino informaciniai leidiniai
estg kalba", - pastebejo Kretingos turizmo informacijos centro
vadybininke.
I(retingos rajonq kiekvienais
metais aplanko vis daugiau turistg i5 Latvijos ir Estijos. Per
2017 metus Iftetingos rajono turizmo informacijos centras sulauke 472lankytojg i5 Latvijos
ir 100 lankytojg i5 Eitijos. Palyginti,2O16 metais latvig apsilanke 417, estq
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