
Pasiūlymas.  

Turisto kortelė 



Turisto kortelė – tai kortelė, skirta paskatinti turistus aplankyti 

daugiau objektų Lietuvoje, tam tikru maršrutu, suteikiant 
galimybę juose bilietus ar paslaugas nusipirkti pigiau bei gauti 

kitų privilegijų. 

 



Kortelė nr. 1: 

 

Objektai – pilys ir dvarai, atrinkti pagal kriterijus (vienai arba dviems dienoms) 

Savininkas – Valstybinis turizmo departamentas arba Lietuvon.lt 

Veikimo principas – variantai 1, 2 arba 3, išvardinti tolimesnėse skaidrėse 

Atsakingas už pinigų valdymą – jeigu kortelė mokama, turizmo informacijos centrai 
arba Lietuvon.lt 

 

 

Kortelė nr. 2: 

 

Objektai – žydų paveldo maršrutas (vienai arba dviems dienoms)  

Savininkas – žydų bendruomenė 

Veikimo principas – variantai 1, 2 arba 3, išvardinti tolimesnėse skaidrėse 

Atsakingas už pinigų valdymą – jeigu kortelė mokama, turizmo informacijos centrai 
arba Lietuvon.lt 

 



 

Nemokama kortelė, kuri suteikia 5 – 10 % nuolaidą objektui aplankyti arba 

paslaugoms, suteikiamoms objekte. Kortelė talpinama lithuania.travel puslapyje. 
Kortelę būtų galima atsispausdinti arba pateikti išmaniuosiuose įrenginiuose, atvykus 

į objektą. Bilietai objektams aplankyti būtų perkami atvykus į objektus.    

 

Kaip tai turėtų veikti? 

Variantas 1: 



Kaip tai turėtų veikti? 

Variantas 2: 
 

Mokama kortelė, kainuojanti €(x), suteikianti (x)% nuolaidą objektui aplankyti arba 
paslaugoms, suteikiamoms objekte bei kitas privilegijas. Kortelės platintojai – turizmo 

informacijos centrai (TIC), objekto vietovėje bei TIC internetiniuose tinklalapiuose. 

Informacija apie kortelę bei nukreipimas į ją - iš lithuania.travel puslapio. Kortelę būtų 
galima atsispausdinti arba pateikti išmaniuosiuose įrenginiuose, atvykus į objektą. Į 

kortelės kainą įeina bilietų kainos su nuolaida arba be jos (jeigu nuolaida taikoma tik 

paslaugoms objektuose) 

 



Kaip tai turėtų veikti? 

Variantas 3: 
 

Mokama kortelė, kainuojanti €(x), suteikianti (x)% nuolaidą objektui aplankyti arba 
paslaugoms, suteikiamoms objekte. Kortelės platintojai – lietuvon.lt tinklalapis. 

Informacija apie kortelę bei nukreipimas į ją - iš lithuania.travel puslapio. Kortelę 
būtų galima atsispausdinti arba pateikti išmaniuosiuose įrenginiuose, atvykus į 

objektą. Į kortelės kainą įeina bilietų kainos su nuolaida arba be jos (jeigu nuolaida 

taikoma tik paslaugoms objektuose) 

 



Kaip tai turėtų atrodyti? 

Datos Dienų sk. 

Informacija 

Objektai 

Informacija 

Platesnė informacija 

Serijos numeris (jei mokama) 

Štampas Štampas 

(už aplankytą objektą) 

Serijos numeris (jei mokama) 

Objektai 

Datos Dienų sk. 

Informacija Informacija 

Platesnė informacija 

Štampas Štampas 

(už aplankytą objektą) 



Turite klausimų? 

Živilė Nečejauskaitė – zivile.necejauskaite@kurklt.lt 

Ramūnas Dzemyda – ramunas.dzemyda@kurklt.lt 


