
TRAKAI
PASINERK Į  GAMTĄ!PASINERK Į  GAMTĄ!

TRAKŲ TURIZMO IŠTEKLIŲ PRISTATYMASTRAKŲ TURIZMO IŠTEKLIŲ PRISTATYMAS



Sausio 27 d., penktadienisSausio 27 d., penktadienis  
  

11.00 val. OFICIALUS PARODOS ATIDARYMAS11.00 val. OFICIALUS PARODOS ATIDARYMAS
    „Švęskime kelionę“„Švęskime kelionę“

5.1. KONFERENCIJŲ SALĖ5.1. KONFERENCIJŲ SALĖ

  „„PROGRAMA STENDEPROGRAMA STENDE

Virtualus žygis į Varnikus, Bražuolės piliakalnį, skrydis virš Trakų ežerų. 

       Keliauk inovatyviai - Trakų žemėlapiai Tavo delne!

Myliu sekmadienį, kai jis penktadienį!
Domingo pieva: „Kryžiukai-nuliukai“

10.00 - 19.00  PAŽINK TRAKUS VIRTUALIAI IR INOVATYVIAI

        Pristato Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

Interaktyvūs apgyvendinimo, maitinimo, pirčių, draugiškų vietų poilsiui su
gyvūnais Trakų rajone žemėlapiai, maršrutai ir orientaciniai žaidimai.   
Pristato Trakų TIC

10.00 - 19.00 BLIC ŽAIDIMAS „PASINERK Į GAMTĄ“!
Laimėtojai bus apdovanoti aplinką tausojančiais Trakų suvenyrais. 
Žaidimą organizuoja Trakų TIC, prizus įsteigė Trakų rajono savivaldybė

10.00 - 14.00 PASINERK Į TRAKŲ EŽERŲ GELMES IR LEGENDAS!
Pažintis su Trakų ežerų flora ir fauna, vandens maršrutais, dieniniais ir
naktiniais  žygiais skaidriomis baidarėmis, irklentėmis ir eko laiveliais.
Pristato „Ežero gelmės“

12.00 - 19.00 ŠEIMŲ POPIETĖ

Žaisk ir laimėk „Domingo vila“ nuolaidas ir prizus!
Pristato ir žaidimus organizuoja „Domingo vila“ 



Virtualus žygis į Varnikus, Bražuolės piliakalnį, skrydis virš Trakų ežerų.
Pristato Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, www.tinp.lt 
Keliauk inovatyviai - Trakų žemėlapiai Tavo delne!

Laimėtojai bus apdovanoti aplinką tausojančiais Trakų suvenyrais. 

SURINK TRAKUS - kas greičiau sudės 2D ar 3D dėliones.
„Taiklioji rankelė“ - kas greičiau surinks 21-ą tašką.
Prizai: Trakų krašto turizmo verslo atstovų įsteigti pramogų dovanų čekiai,
organizatorių ir partnerių suvenyrai.
Žaidimus organizuoja Trakų istorijos muziejus ir Trakų TIC

Arba septyni sekmadieniai per savaitę!

Sausio 28 d., šeštadienis

10.00 - 19.00 PAŽINK  TRAKUS VIRTUALIAI IR INOVATYVIAI

Interaktyvūs apgyvendinimo, maitinimo, pirčių, draugiškų vietų poilsisui su
gyvūnais Trakų rajone žemėlapiai, maršrutai ir orientaciniai žaidimai. 
Pristato Trakų TIC, www.trakai-visit.lt 

10.00 - 19.00 BLIC ŽAIDIMAS „PASINERK Į GAMTĄ“!

Žaidimą organizuoja Trakų TIC, prizus įsteigė Trakų rajono savivaldybė,
www.trakai.lt 

10.00 - 18.00 ŽAIDIMAI ŠEIMAI

10.00 - 18.00 ATRADIMAI KAIME 

10.00 - 13.00 Domingo Domino (domino dėlionė) – šeimos savaitgalio 
 mėgstamiausių pusryčių meniu.
13.00 - 18.00 Pamilk Domingo vilos veidus - gamtos piešiniai ant vaikų
veidukų. 
10.00 - 18.00 Poilsio programos šeimoms: darbostogos, vaikų atostogos,
savaitgaliai, vaikų gimtadieniai, krikštynos, vaikų ir tėvelių stovyklos ir kt. 
Dalyvauk & Žaisk & Laimėk: „Domingo vila“ nuolaidas ir prizus!
www.domingovila.lt 



Virtualus žygis į Varnikus, Bražuolės piliakalnį, skrydis virš Trakų ežerų.
Pristato Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija, www.tinp.lt
Keliauk inovatyviai - Trakų žemėlapiai Tavo delne!

SURINK TRAKUS - kas greičiau sudės 2D ar 3D dėliones.
„Taiklioji rankelė“- kas greičiau surinks 21-ą tašką.
Prizai: Trakų krašto turizmo verslo atstovų įsteigti pramogų dovanų čekiai,
organizatorių ir partnerių suvenyrai
Žaidimus organizuoja Trakų istorijos muziejus ir Trakų TIC
 

Sausio 29 d., sekmadienis

10.00 - 17.00 PAŽINK TRAKUS VIRTUALIAI IR INOVATYVIAI

Interaktyvūs apgyvendinimo, maitinimo, pirčių, draugiškų vietų poilsisui su
gyvūnais Trakų rajone žemėlapiai, maršrutai ir orientaciniai žaidimai. 
Pristato Trakų TIC, www.trakai-visit.lt
10.00 - 19.00 BLIC ŽAIDIMAS „PASINERK Į GAMTĄ“!
Laimėtojai bus apdovanoti aplinką tausojančiais Trakų suvenyrais.
Žaidimą organizuoja Trakų TIC , prizus įsteigė Trakų rajono savivaldybė,
www.trakai.lt 
10.00 - 16.00 ŽAIDIMAI ŠEIMAI

 

Organizatoriai:
Trakų rajono savivaldybė ir Trakų turizmo informacijos centras
 
Partneriai ir rėmėjai 
Stende vyksiančių žaidimų laimėtojams prizus įsteigė:
Trakų istorijos muziejus www.trakaimuziejus.lt 
Trakų istorinis nacionalinis parkas www.tinp.lt
Trakų krašto tradicinių amatų asociacija www.trakukrastas.lt 
 „Ežero gelmės“ www.skaidriosbaidares.lt 
AutoMOto parkas www.automotoparkas.lt
  „Domingo Vila“ www.domingovila.lt
 Restoranų tinklas „Karališka senoji kibininė“ www.kibinas.lt 



Veiklos stendeVeiklos stende



PRIZAIPRIZAI  
  SUVENYRAISUVENYRAI


