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Coraz częściej i aktywniej u 

człowieka spełnionego 

zawodowo  narastają potrzeby 

ze sfery nadbudowy – 

wykraczające poza funkcje 

dnia codziennego  

 



Pastaruoju metu sparčiai 

auga darbingo amžiaus 

gyventojų aktyvumas ir 

poreikiai,  kurie dažnai 

išeina už kasdienybės 

ribų.  

 



Wśród licznych narastających 

i kolejno rozbudzanych  

potrzeb jest sfera różnych 

form aktywności fizycznej w 

tym aktywnej rekreacji i  

turystyki. 



Tarp daugybės poreikių 

yra įvairių formų fizinis 

aktyvumas, įskaitant 

aktyvų poilsį ir turizmą. 



 
Lotnictwo General Aviation - 

jako forma usługowa różnych 

usług lotniczych ale i stwarzająca 

wielkie możliwości swobodnego 

kreowania realizacją programu 

własnej i przyjaciół  turystyki 

lotniczej  



Mažoji civilinė aviacija (angl. 

general aviation) -  sudaro 

palankias sąlygas skirtingų 

oro susisiekimo paslaugų 

teikimui ir suteikia puikias 

galimybes aviacinio turizmo 

idėjų įgyvendinimui. 



 

Formy wykorzystania Geneneral Aviation:  

własnymi samolotami – 

indywidualnie lub zespołem 

samolotów; 

małymi wynajętymi 

samolotami (gdy potencjalny 

turysta posiada licencję pilota) lub 

jako usługa AirTaxi; 



Mažosios civilinės aviacijos galimybės:  

skrydžiai nuosavais 

lėktuvais - individualūs ir 

grupiniai 

skrydžiai mažais 

nuomojamais lėktuvais (kai 

turistas turi piloto licenciją) 

arba AirTaxi paslaugų 

teikimas; 



czarterami małych pasażerskich 

samolotów (12-18 osób np. takimi 

jak Cessna Grand Carawan, Dornier) 

na zlecenie hoteli lub biur podróży 

powiązanych z ofertą określonego 

regionu; 

krótkimi lotami dla poznania 

krajobrazu regionu z samolotu – przy 

wykorzystaniu oferty operatorów 

lotniczych najbliższego lotniska; 



čarteriniai reisai mažais 

keleiviniais lėktuvais (talpinančiais 

12-18 žmonių, pvz. Cessna Grand 

Carawan, Dornier) pagal viešbučių 

ar kelionių agentūrų užsakymus, 

susiję su regiono turizmo 

pasiūlymu; 

 trumpi pažintiniai skrydžai - 

regiono kraštovaizdis iš lėktuvo - 

naudojantis artimiausių aerodromų 

pasiūlymais; 



 

Formy wykorzystania General Aviation  cd… 

Rent a Plane – wynajem ultralekkich 

samolotów –  a nimi  po lotniskach i 

lądowiskach w regionie wypoczynku; 

Wczasy lotnicze  polączone ze 

szkoleniem umożliwiającym 

uzyskanie świadectwa na samoloty 

ultralekkie (UL) a po jego uzyskaniu 

relaksowanie się ciesząc się nową 

formą rekreacji lotniczej 

 W naszych krajach dopiero zaczynamy promowanie tej formy turystyki. 



Rent a Plane – ultralengvųjų 

lėktuvų nuoma – skrydžiai po 

regioną, nusileidžiant vietos oro 

uostuose ir aerodromuose; 

Mokomasis aviaturizmas su 

galimybe gauti ultralengvojo 

orlaivio (ULO) piloto licenciją, o ją 

gavus – atsipalaiduoti, 

naudojantis naujos formos 

rekreacija. 



 

Rajdy w ramach inauguracji turystyki 

lotniczej  w obszarze transgranicznym 

Litwy i Polski 

Od 2004 roku -  „Warmińsko-

Mazurskie  Lotnicze Rajdy Przyjaźni na 

Litwę”  służyły konsekwentnemu 

ugruntowaniu więzów przyjaźni, 

promocji możliwości turystycznych 

Litwy ale również i zainteresowaniu 

ofertą turystyczną Warmii i Mazur .  



Tarptautinių aviacijos reidų 

inauguracija Lietuvos ir Lenkijos 

pasienio regione  

Nuo 2004 metų pastoviai rengiami 

„Varmijos ir Mozūrijos bei Lietuvos 

draugystės reidai", kurių metu buvo 

užmegzti draugystės ryšiai, vyko 

Lietuvos turizmo galimybių 

pristatymas  bei Varmijos ir Mozūrijos 

turizmo įvaizdžio gerinimas Lietuvoje..  



 

Międzynarodowy Rajd po lotniskach 

Warmii i Mazur  

25-27.06.2010 r 

W Rajdzie wzięło udział 13 załóg z Litwy 

oraz 20 załóg z Polski. W składzie 

osobowym załóg których łącznie było ok. 

100  osób, w tym  6 samorządowców 6 

przedstawicieli branży turystyki oraz 15 

przedstawicieli mediów.  

 Realizując program Rajdu uczestniczące załogi 

odwiedziły: Suwałki, Kętrzyn, Kikity, Olsztyn, 

Gryzliny, Szymany, Giżycko 



Tarptautinis aviacijos reidas po 

Varmijos ir Mozūrijos 

aerodromus - 2010. 06. 25-27 d. 

Reide dalyvavo 13 Lietuvos komandų ir 20 

įgulų iš Lenkijos.  Bendras renginio dalyvių 

skaičius - apie 100 žmonių, tame tarpe po 6  

savivaldybių ir turizmo verslo atstovus bei 

15 žiniasklaidos specialistų.  

 
Įgyvendinant reido programą įgulos apsilankė 

Suvalkuose, Kentšyne (Kętrzyn), Kikitose, 

Olštyne (Olsztyn), Gryzlinose, Šymanuose 

(Szymany) ir Gižycke. 



 

Międzynarodowy Rajd po Lotniskach 

Litwy  

11-12.09.2010 

 Zgłosiło się 30 załóg samolotów- 64 

osoby- w tym 3 załogi z Czech  

Na Litwę wyleciało 20 załóg i 

dołączyliśmy do 20 załóg litewskich 

łącznie 40 załóg 

Rajd odwiedził Mariampol, Pociunaj, 

Alytus, Birštonas, Paluknys i Kaunas  



Dalyvauti renginyje užsiregistravo 30 

lėktuvų įgulų - 64 įgulų nariai, tame 

tarpe 3 įgulos iš Čekijos 

Respublikos. 

Renginyje dalyvavo po 20  Lietuvos ir 

Lenkijos  komandų, bendrai – 40. 
 

 

Tarptautinis aviacijos reidas po 

Lietuvos aerodromus - 

2010.09.11-12 d. 

Reido dalyviai lankėsi Marijampolėje, 

Pociūnuose, Alytuje, Birštone, Paluknyje ir 

Kaune. 



Ocena realizacji założeń i efektów 

zrealizowanych Rajdów 

tworzenie nowego produktu; 

wymierna wymiana 

doświadczeń między 

partnerami projektu ,jak 

również środowiska lotniczego 

i turystycznego;                                         



Įgyvendintų reidų tikslų ir 

rezultatų vertinimas 

naujo produkto 

sukūrimas; 

projekto partnerių ir 

aviacijos bei turizmo 

atstovų keitimasis patirtimi; 



utrwalenie współpracy pomiędzy 

lotniczo-turystycznymi środowiskami 

Polski i Litwy; 

doedukowanie uczestników projektu 

jak i mieszkańców odwiedzanych 

miejscowości przez prezentację 

nowych możliwości rozwoju szybkiej - 

lotniczej komunikacji w turystyce. 

Ocena realizacji założeń i efektów 

zrealizowanych Rajdów c.d. 



Lenkijos ir Lietuvos aviacijos 

turizmo sektoriaus 

bendradarbiavimo plėtra; 

projekto dalyvių ir lankytų 

vietovių gyventojų akiračio 

praplėtimas, naujų aviacinio 

turizmo plėtros galimybių 

pristatymas. 



 

Korzyści z inicjowania rozwoju 

turystyki lotniczej  

zwiększa się dostępność poprzez 

lotniska lokalne Litwy oraz Warmii i 

Mazur dla potencjalnych partnerów z 

odległych regionów  

znacznie skrócony czas podróży w 

programie turystycznym  

wzrost ruchu turystycznego a więc 

promocja regionu; 



Aviacinio turizmo plėtros 

nauda 
regionu prieinamumo padidinimas, 

išnaudojant mažus Lietuvos bei 

Varmijos ir Mozūrijos aerodromus, 

priimant potencialius partnerius iš 

tolimų regionų 

žymus turistų kelionės laiko 

sutrumpinimas 

turistų srautų padidėjimas – 

regiono populiarinimas; 



zwiekszone możliwości 

zainteresowania inwestycjami 

gospodarczymi kapitału zewnętrznego - 

w branży turystycznej ale nie tylko  

zwiększenie zatrudnienia na 

lotniskach i w działalności 

okołolotniczej 

Korzyści z inicjowania rozwoju 

turystyki lotniczej c.d. 



didesnis išorės kapitalo 

susidomėjimas ekonominėmis 

investicijomis - turizmo ir 

kitose srityse; 

 užimtumo didinimas 

aerodromuose ir su turistų 

aptarnavimu susijusiuose 

versluose; 
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