
 
 
 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

Wstępny program wyjazdu studyjnego przedstawicieli NGR na Litwę 

Dzień 1: 

Wyjazd w godzinach porannych i przejazd na Litwę. Po drodze lunch. Wieczorny przyjazd na 

Litwę. Kolacja na trasie. Przejazd na nocleg.  

Dzień 2: 

Śniadanie. Wizyta na stawach rybnych w Kintai prowadzonych przez gospodarstwo rybackie 

„Kintai”. Przykłady rozwoju i dywersyfikacji działalności rybackiej – hodowla ryb, przetwórstwo 

rybne, kompleksowa oferta turystyczna oparta na działalności rybackiej (kompleks turystyczny, 

który oferuje noclegi w „Karczmie Rybackiej" oraz na barce - w hotelu na wodzie, usługi 

gastronomiczne w restauracji rybnej "Błękitny Karp", wypożyczalnię łodzi rekreacyjnych, 

wycieczki statkiem, wędkarstwo rekreacyjne w stawach, obserwację i fotografowanie ptaków na 

stawach). 

Lunch w oparciu o produkty lokalne (w tym ryby). Popołudniu przejazd na wyspę Rusne. 

Zwiedzanie wioski rybackiej Dreverna – zapoznanie się z kulturą, dziedzictwem, tradycjami i 

historią rybactwa (zagroda etnograficzna, program edukacyjny „Rybna Droga”, farma suma 

afrykańskiego). Spotkanie z przedstawicielami Western Lithuania FLAG – prezentacja działalności 

LGR-ów oraz wymiana doświadczeń. Powrót do hotelu. Obiadokolacja z udziałem przedstawicieli 

gospodarzy. Nocleg. 

Dzień 3 

Śniadanie. Przejazd do Kłajpedy - przykłady turystycznego wykorzystania infrastruktury rybackiej. 

Lunch w oparciu o produkty lokalne. Zwiedzanie Litewskiego Muzeum w Kłajpedzie, gdzie 

znajduje się m.in. etnograficzna zagroda rybacka, stocznia statków rybackich oraz wystawa 

opowiadająca o pracy litewskich rybaków w czasach Związku Radzieckiego. Przejazd do 

Raseiniou. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.   

Dzień 4 

Śniadanie. Spotkanie z przedstawicielami największego gospodarstwa rybackiego na Litwie (UAB 

Raseinių žuvininkystė) - prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju sektora rybackiego - 

przetwórstwo rybne, hodowla oparta na produkcji ekologicznej - karp, szczupak, amur, karaś, 

jesiotr, inwestycje w przetwórstwo produktów akwakultury oraz na rzecz modernizacji akwakultury 

finansowane ze środków funduszu rybackiego, problem zwierząt chronionych i ich wpływ na 

gospodarkę rybacką. 

Lunch podczas wizyty w Gospodarstwie Agroturystycznym "Karpynė" prowadzącym restaurację 

specjalizującą się w daniach z ryb oraz łowisko rekreacyjne. Zapoznanie się z ofertą promocyjną, 

turystyczno – rekreacyjną oraz gastronomią opartą na  karpiu – rozmowa z właścicielami o ich 

doświadczeniach i praktykach. Powrót do hotelu. Obiadokolacja, nocleg. 

 



 
 
 

Dzień 5 

Śniadanie, spotkanie z przedstawicielami Raseiniai FLAG – prezentacja regionu, omówienie 

działalności FLAG. Lunch. Wyjazd w drogę powrotną. Po drodze kolacja. Powrót w godzinach 

nocnych. 


