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2006 m. Pasaulio turizmo organizacija paskelbė metų šūkį: „Turizmas 
praturtina“. Išties, turizmas praturtina viso pasaulio asmenybes, šeimas, 
bendruomenes. Tikimės, kad kasmet turizmas praturtina ir kiekvieną iš 
mūsų, praplečia akiratį, padeda pažinti. Džiaugiamės kiekvienais metais 
didėjančiais turistų srautais. 

Štai keletas Lietuvos turizmą 2006 metais apibūdinančių skaičių: 
svečių, viešėjusių apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, padau-
gėjo 18,5 proc.; 2006 metais į Lietuvą atvyko 2,18 mln. užsienio turistų, 
arba apie 10 proc. daugiau negu 2005 m. Lietuvos banko duomenimis, 
2006 m. atvykstamojo turizmo pajamos buvo 2,84 mlrd. litų, arba 11 proc. 
didesnės negu 2005 metais. Įskaitant Lietuvos vežėjų suteiktas paslaugas 
ne rezidentams visos atvykstamojo turizmo pajamos buvo 2,95 mlrd. litų, 
arba 8,8 proc. didesnės negu 2005 metais. Tarptautinio turizmo pajamos 
(su pervežimais) 2006 m. buvo didesnės už tarptautinio turizmo išlaidas 
0,4 mlrd. litų.

In 2006, the World Tourism Organisation announced the year’s catchp-
hrase “Tourism Enriches”. Indeed, tourism enriches personalities, families and 
communities worldwide. We hope that each year tourism also enriches each 
of us through expanding the horizons and bringing new experiences. We are 
pleased with the flow of tourists, which increases year by year.

Here are a few figures to characterise Lithuanian tourism in 2006: 
Numbers of visitors in accommodation establishments increased by 
18.5%; in 2006, Lithuania received 2.18 mill foreign tourists, i.e. appro-
ximately by 10% more than in 2005. According to the Lithuanian National 
Bank, inbound tourism receipts in 2006 equalled 2.84 bn litas, which ac-
counts for an 11% year-on-year increase. Including the services rendered 
by Lithuanian carriers to non-residents, inbound tourism receipts totalled 
2.95 bn litas, which is by 8.8% more than in 2005. International tourism 
receipts (including transit) in 2006 surpassed international tourism ex-
penditure by 0.4 bn litas.
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Išvykusių turistų kelionių išlaidos pagal išlaidų rūšis 2006 m. 
Expenditure of outgoing tourists by type of expenditure, 2006

Paslaugų paketas
(Package travel) 14%

Transportas
(Transport) 17%

Apgyvendinimas
(Accommodation) 17%Maistas, gėrimai

(Food, drinks) 12%

Ekskursijos
(Excursion) 5%

Pirkiniai
(Shopping) 28%

Kitos išlaidos
(Other expenditure) 3%

IŠVYKSTAMASIS TURIZMAS OUTBOUND TOURISM

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2006 metais atliko išvykstamojo turizmo tyrimą. Šio tyrimo pagrindu Sta-
tistikos departamentas apskaičiavo išvykstamojo turizmo rodiklių įverčius. 
Pateikiame kai kuriuos iš jų.

2006 metais į užsienį Lietuvos piliečiai vyko (neįskaitant išvykimo dirbti 
į užsienį) 4,36 mln. kartų (palyginus su 2005 m., 13,8 proc. daugiau). 59 proc. 
( 2,57 mln., arba 17 proc. daugiau negu 2005 m.) šių kelionių sudarė vie-
nadienių lankytojų kelionės, 41 procentą (1,79 mln., arba 9,6 proc. daugiau 
negu 2005 m.) – turistų kelionės.    

Vienadieniai lankytojai daugiausia vyko į Latviją (28 proc.), Rusiją 
(25 proc.), Lenkiją (24 proc.), Baltarusiją (23 proc.). Pagrindinis vienadienių 
kelionių į Rusiją ir Lenkiją tikslas buvo apsipirkti, į Baltarusiją – giminių ir 
draugų lankymas, į Latviją ir kitas šalis – verslo ir su profesiniais interesais 
susijusios kelionės.

Turistai į užsienį daugiausia vyko lengvaisiais automobiliais (49 proc. 
visų kelionių), traukiniais (20 proc.), lėktuvais (23 proc.).

Turistinės kelionės į  kaimynines šalis (Latviją, Baltarusiją, Lenkiją, Rusi-
ją) ir į Vokietiją sudarė beveik du trečdalius (66 proc.) visų kelionių.

Vokietija (Germany)
11,9%

Latvija (Latvia)
19,3%

Rusija (Russia)
14,1%

Baltarusija (Belarus)
10,6%

Lenkija (Poland)
10,1%

JK (UK) 3,9%

Švedija (Sweden) 3,6%

Išvykusių turistų kelionių pasiskirstymas pagal šalis 2006 m.
Distribution of outbound tourist trips by destination country in 2006
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Išvykusių turistų kelionių pasiskirstymas pagal tikslą 2006 m.
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Distribution of outbound tourist trips by purpose in 2006

Statistics Lithuania under the Government of the Republic of Lithuania 
conducted a survey on outbound tourism in 2006. Based on this survey, Sta-
tistics Lithuania computed values of indicators for outbound tourism. Some 
of them are provided below.

In 2006, Lithuanian nationals travelled abroad (excluding posting) 4.36 
mill times (i.e. by 13.8% more compared with 2005). Visits by same-day visi-
tors accounted for 59% (2.57 mill, i.e. by 17% more than in 2005) and tourist 
travel 41% (1.79 mill, i.e. by 9.6% more than in 2005) of those trips. 

Same-day visitors mostly travelled to Latvia (28%), Russia (25%), 
Poland (24%), and Belarus (23%). The principal purpose of same-day 
travel to Russia and Poland was shopping, to Belarus visiting friends or 
relatives, whereas to Latvia and other countries business/professional 
interests.

Tourists most often travelled abroad by private car (49% of all trips), by 
rail (20%), and by air (23%).

Tourist trips to the neighbouring countries (Latvia, Belarus, Poland and 
Russia) and Germany accounted for almost two thirds (66%) of all trips.
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Vidutinė vienos kelionės trukmė užsienyje sudarė 7,2 nakvynės. Vienos 
kelionės vidutinės išlaidos per dieną sudarė 200 litų. Respondentai nurodė, 
kad daugiausia pinigų per dieną išleido Austrijoje (467 Lt),  Belgijoje (403 Lt), 
Lenkijoje ( 356 Lt).

Pagal kelionės trukmę didžiausią dalį (50,7%) sudarė turistų kelionės 
su 4 ir daugiau nakvynių. Ilgiausiai turistai viešėjo Jungtinėje Karalystėje 
– 24,7 nakvynės, JAV – 23 nakvynes, Norvegijoje – 20,4 nakvynės. 

Viešbučiuose, moteliuose turistai nakvojo 25 proc. visų nakvynių.

The average length of stay per trip abroad was 7.2 bed nights. Average 
daily expenditure per trip accounted 200 litas. Respondents indicated that 
they spent the greatest amounts of money in Austria (467 Lt), Belgium (403 
Lt), and Poland (356 Lt).

By length of stay, tourist trips for four or more nights comprised the 
greatest share (50.7%). Tourists stayed longest in the United Kingdom, 
24.7 bed nights, the USA, 23 bed nights, and Norway, 20.4 bed nights. 

Tourists spent 25% of all bed nights in hotels and motels.

APGYVENDINIMO PASLAUGOS ACCOMMODATION SERVICES

Apgyvendinimo paslaugų teikėjai Statistikos departamentui prie Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės teikia ketvirtines ir metines veiklos ataskaitas. 
Jose pateikiama informacija:

• paslaugos pobūdis (viešbučiai, svečių namai, moteliai, turistinės 
bazės, kempingai, nakvynės namai, jaunimo nakvynės namai, sveikatin-
gumo įmonės, poilsio namai, konferencijų centrai, privatus apgyvendi-
nimas);

• patalpų charakteristika (nuolatinių ir sezoninių numerių skaičius ket-
virčio pabaigoje, numerių ir lovų, realiai skirtų apgyvendinti per ataskaitinį 
laikotarpį, skaičius);

• ūkinė veikla (apgyvendintų svečių iš įvairių šalių ir suteiktų nakvynių 
skaičius, pajamos už vietos gyventojų ir užsieniečių apgyvendinimą).

Šių duomenų pagrindu Statistikos departamentas leidžia metinį lei-
dinį „Turizmas Lietuvoje“ ir ketvirtinį leidinį „Viešbučių ir turizmo įmonių 
statistika“.

Toliau pateikiami duomenys neapima kaimo turizmo paslaugų.
2006 metais Statistikos departamentui ataskaitas pateikė 655 ap-

gyvendinimo įstaigos (2005 m. – 663), kuriose buvo 19062  numeriai 
(2005 m. – 18844) ir 44508  vietos (2005 m. – 43658). 

Per metus šiose įmonėse buvo apsistoję 1525,9  tūkst. svečių (2005 m. – 
1325,6  tūkst.), iš jų – 756,9 tūkst. užsieniečių (2005 m. – 681,5 tūkst.). Bend-
ras svečių skaičius, palyginti su 2005 m., išaugo 15,1 proc., o užsienie-
čių – 11,1 proc. Lietuvos gyventojų apgyvendinimo įmonėse (644,1 tūkst.) 
padaugėjo 19,4 proc., jie sudarė 50,4 proc. visų svečių.

Providers of accommodation services furnish Statistics Lithuania with 
quarterly and annual business reports, which contain the following infor-
mation:

• type of service (hotels, guest houses, motels, tourist camps, camping 
sites, hostels, youth hostels, health establishments, recreation homes, con-
ference centres, private accommodation);

• profile of facilities (number of permanent and seasonal rooms at the
end of the quarter, number of rooms and beds actually intended for accom-
modation in the reporting period);

• economic activity (number of accommodated visitors by country and 
number of bed nights, income from accommodation of residents and non-re-
sidents).

Based on these figures, Statistics Lithuania releases the annual publi-
cation “Tourism in Lithuania” and quarterly “Statistics on Hotels and Tourism 
Enterprises”.

The figures provided below exclude rural tourism services.
In 2006, 665 accommodation establishments (663 in 2005) with 19,062 

rooms (18,844 in 2005) and 44,508 beds (43,658 in 2005) submitted reports 
to Statistics Lithuania. 

Within one year, those establishments received 1,525,900 visitors 
(1,325,600 in 2005), including 756,900 non-residents (681,500 in 2005). The 
total number of visitors grew by 15.1% whereas that of non-residents by 11.1% 
compared with 2005. The count of Lithuanian residents at accommodation es-
tablishments (644,100) increased by 19.4% and comprised 50.4% of all visitors.

Svečių skaičius visose apgyvendinimo vietose, tūkst.
The number of guests in all accommodation, thous.

Nakvynių skaičius visose apgyvendinimo vietose, tūkst.
The number of guest nights in all accommodation, thous.
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Svečių nakvynių skaičius buvo 4680,3 tūkst. nakvynių (2005 m. – 4251,1 
tūkst.), iš jų užsieniečių nakvynių – 1906,4  tūkst. (2005 m. – 1762,5 tūkst.). 
Palyginti su 2005 metais, bendrasis nakvynių skaičius padidėjo 10,1 proc., o 
užsieniečių nakvynių – 8,2 proc.. Vidutinė svečio buvimo trukmė (VBT) su-
mažėjo nuo 3,21 iki 3,07 nakvynės, užsieniečių – nuo 2,59 iki 2,52 nakvynės. 
Lietuvos gyventojų nakvynių skaičius ( 2773,9 tūkst.) padidėjo 11,5 proc., 
VBT sumažėjo nuo 3,86 iki 3,61 nakvynės, o jų nakvynių skaičius sudarė 
59,3 proc. visų nakvynių.

Daugiausia nakvynių svečiai nakvojo Vilniuje – 25,2 proc. visų nakvynių, 
Palangoje – 20,3 proc., Druskininkuose – 19,7 proc., Klaipėdoje – 5,9 proc., 
Kaune – 4,8 proc., Birštone – 2,8 proc., Neringoje – 2,5 proc.

2006 metais apgyvendinimo įmonių pajamos (neįskaitant PVM), pa-
lyginti su 2005 m., padidėjo 12,2 proc. ir buvo 575,1 mln. litų. Pajamos už 
apgyvendinimą (sanatorijose kartu su gydymu) buvo 394,4 mln. litų, arba 
14,1 proc. daugiau. Išlaidos, palyginti su 2005 m., padidėjo 22,6 proc. ir su-
darė 532,5 mln. litų.

Apgyvendinimo įmonėse 2006 metų pabaigoje dirbo 10547 darbuoto-
jai, arba 5 proc. daugiau, palyginti su 2005 metais. 

The number of bed nights was 4,680,300 (4,251,100 in 2005), inclu-
ding 1,906,400 non-resident nights (1,762,500 in 2005). Year on year, the to-
tal number of bed nights rose by 10.1% and by 8.2% for non-resident nights. 
The average length of stay (ALS) dropped from 3.21 to 3.07 bed nights, and 
that for non-residents from 2.59 to 2.52. The number of bed nights of Lit-
huanian residents (2,773,900) grew by 11.5%, the ALS decreased from 3.86 
to 3.61 nights, whereas their number of bed nights accounted for 59.3% of 
total bed nights.

The highest number of bed nights, 25.2% of total bed nights, was re-
corded in Vilnius, 20.3% in Palanga, 19.7% in Druskininkai, 5.9% in Klaipėda, 
4.8% in Kaunas, 2.8% in Birštonas, and 2.5% in Neringa.

In 2006, the income of accommodation establishments (excluding VAT) 
experienced a 12.2% year-on-year growth, totalling 575.1 mill litas. Income 
from accommodation (in sanatoriums including treatment) comprised 394.4 
mill litas, which represents a 14.1% increase. Expenditure experienced a 
22.6% growth, totalling 532.5 mill litas.

Accommodation establishments employed 10,547 staff members at
the end of 2006, which was by 5% more than in 2005. 

Pirmasis dešimtukas šalių, iš kurių užsieniečių apgyvendinimo įmonėse 2006 m. viešėjo daugiausiai
Numbers of guests in all Lithuanian accommodation establishments, year 2006 (Top 10 countries)

Šalis / Country
Svečių / Guests Nakvynių / Bed nights VBT / ALS

2004 2005 2006 05/04 06/05 2004 2005 2006 05/04 06/05 2004 2005 2006

Vokietija Germany 113974 137317 132540 20.5% -3.5% 285958 366638 365661 28.2% -0.3% 2.51 2.67 2.76

Lenkija Poland 85457 94881 102539 11.0% 8.1% 209676 226142 245831 7.9% 8.7% 2.45 2.38 2.40

Rusija Russia 49240 50829 59743 3.2% 17.5% 134746 143116 165685 6.2% 15.8% 2.74 2.82 2.77

Latvija Latvia 35769 43660 56299 22.1% 28.9% 60153 73340 91113 21.9% 24.2% 1.68 1.68 1.62

Jungt. Karalystė UK 22751 32941 39926 44.8% 21.2% 64575 80849 89388 25.2% 10.6% 2.84 2.45 2.24

Baltarusija Belarus 22039 29977 37517 36.0% 25.2% 183310 196998 197638 7.5% 0.3% 8.32 6.57 5.27

Suomija Finland 27303 32996 34898 20.9% 5.8% 49364 61636 66061 24.9% 7.2% 1.81 1.87 1.89

Estija Estonia 23456 27834 32212 18.7% 15.7% 39091 47137 56267 20.6% 19.4% 1.67 1.69 1.75

Italija Italy 23475 26518 27071 13.0% 2.1% 45158 56401 58916 24.9% 4.5% 1.92 2.13 2.18

Švedija Sweden 17687 20133 23410 13.8% 16.3% 35493 38826 44062 9.4% 13.5% 2.01 1.93 1.88

VBT-vidutinė buvimo trukmė; ALS - Average length of stay
Šaltinis: Statistikos departamentas; Source: Statistics Lithuania

Užsieniečių nakvynės 2006
Non resident guest nights 2006

Vilnius
44%

Druskininkai
20,0%

Klaipėda
8,9%

Kaunas
7,0%

Palanga 5,9%
Neringa 2,1%

Kitur / Other 10,7%

Birštonas 1,3%

Lietuvos gyventojų nakvynės 2006
Resident guest nights 2006
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Užsieniečių nakvynių visose apgyvendinimo įmonėse 2006 m. 
pasiskirstymas pagal šalį

Distribution of  quest nights of non residents in all accommodation
establishments, 2006
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Viešbučiai, svečių namai ir moteliai Hotels, Guest Houses and Motels

Statistikos departamento duomenimis, 2006 metų pabaigoje Lietuvoje 
buvo 224 viešbučiai,  76 svečių namai, 38 moteliai (2005 m. – 212 viešbučių, 
78 svečių namai, 41 motelis). Pagal nuosavybės formą 86 proc. šių įmonių 
buvo privačios, 4 proc. priklausė valstybei ar savivaldybėms ir 10 proc. buvo 
bendros su užsienio kapitalu įmonės.

Viešbučiuose ir svečių namuose buvo 10037  nuolat veikiančių ir 389  se-
zoniniai (2005 m. – 8970 nuolatinių ir 752 sezoniniai) numeriai ir atitinkamai 
19679 ir 874 (2005 m. – 17461 ir 1614) vietos. Per metus nuolat veikiančių 
numerių skaičius išaugo 11,9 proc., o vietų – 12,7 proc. Sezoninių numerių 
ir vietų žymiai sumažėjo: numerių – 48,3% proc., vietų – 45,8% proc. Nu-
merių užimtumas buvo 42,3 proc. (2005 m. – 40,8 proc.), vietų –33,1 proc. 
(2005 m. – 31,9 proc.).

According to the figures of Statistics Lithuania, at the end of 2006, Lit-
huania had 224 hotels, 76 guest houses, and 38 motels (212 hotels, 78 guest 
houses and 41 motels in 2005). By form of ownership, 86% of those estab-
lishments were private, 4% state- or municipality-owned and 10% foreign-
controlled joint ventures.

Hotels and guest houses had 10,037 permanent and 389 seasonal 
rooms (8,970 permanently operating and 752 seasonal in 2005) and 19,379 
and 874 beds (17,461 and 1,614 in 2005) respectively. Within one year, the 
number of permanently operating rooms grew by 11.9%, and that of beds 
by 12.7%. Seasonal rooms and beds experienced a dramatic decline: 48.3% 
for rooms and 45.8% for beds. The occupancy was 42.3% (40.8% in 2005) for 
rooms and 33.1% for beds (31.9 % in 2005).

Lietuvos viešbučiai ir svečių namai
Lithuanian hotels and guest houses
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Viešbučiuose ir svečių namuose iš viso dirbo 6121  darbuotojas, jų skai-
čius, palyginti su 2005 m., išaugo 11 proc. 72 proc. darbuotojų buvo moterys.

Viešbučių ir svečių namų pajamos, neįskaitant PVM, 2006 m. buvo 
411,5 mln. litų ir, palyginti su 2005 metais, išaugo 12,5 proc. 43 proc. (2005 m. 
– 44 proc.) visų gautų pajamų sudarė pajamos, gautos už užsieniečių ap-
gyvendinimą, 17 proc. – už Lietuvos gyventojų apgyvendinimą (2004 m. 
– 14 proc.) ir 40 proc. – už kitas paslaugas. Visos išlaidos sudarė 361,7 mln. 
litų (padidėjo 20 proc.). Viešbučių ir svečių namų pajamos, skaičiuojant vienai 
nakvynei, buvo 179 lito (2005 m. – 183,7 Lt), o išlaidos –157 Lt (2005 m. 
– 151,5  Lt).

Apartamentai pabrango 5,6 proc., liuksai – 7,1 proc.,  dviviečiai nume-
riai – 1,3 proc., triviečiai numeriai – 16,2 proc.; vienviečiai numeriai atpigo 
1,6 proc.

Hotels and guest houses employed a total of 6,121 staff members, their
number having grown by 11% compared with 2005. Females comprised 72% 
of staff.

The income of hotels and guest houses totalled 411.5 mill litas exclu-
ding VAT, representing a 12.5% year-on-year growth. Forty-three percent of 
income was generated from accommodation of non-residents (44% in 2005), 
17% from accommodation of Lithuanian residents (14% in 2004) and 40% 
from other services. Expenditure totalled 361.7 mill litas (a 20% rise). The 
income of hotels and guest houses per bed night was 179 litas (183.7 Lt in 
2005), whereas expenditure157 Lt (151.5 Lt in 2005).

Price increases were recoded: 5.6% for apartments, 7.1% for suites, 
1.3% for double rooms, 16.2% for triple rooms; whereas the rates for single 
rooms dropped by 1.6%.

Vidutinės viešbučių numerių kainos, Lt
Average room prices in hotels and guest houses, LTL
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Svečiai ir nakvynės Lietuvos viešbučiuose ir svečių namuose, 2005 - 2006 m.
Numbers of guests and guest nights in Lithuanian hotels and guest houses, 2005-2006

Šalys / Countries

Svečių / Guests Nakvynių / Guest nights  ALS / VBT * 

2005 2006 06/05
Rinkos dalis 2006 m. 
Market share in 2006

2005 2006 06/05
Rinkos dalis 2006 m. 
Market share in 2006

2005 2006

Viso  Total 927532 1103147 18.9% 1990511 2298927 15.5% 2.15 2.08

Lietuva Lithuania 324283 433553 33.7% 39.3% 691792 881784 27.5% 38.4% 2.13 2.03

Užsienio šalys
Foreign states

603249 669594 11.0% 60.7% 1298719 1417143 9.1% 61.6% 2.15 2.12

VBT - vidutinė buvimo trukmė; ALS - average length of stay
Šaltinis: Statistikos departamentas; Source: Statistics Lithuania
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Svečių skaičius viešbučiuose ir svečių namuose, tūkst.
Number of guests in hotels and guest houses, thous.
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Dešimtukas šalių, iš kurių daugiausia viešėjo turistų viešbučiuose ir sve-
čių namuose: Vokietija – 116,1 tūkst. (palyginti su 2005 metais, sumažėjo 
3,7% proc.); Lenkija – 89,3 tūkst. (padidėjo 6,3% proc.); Latvija – 48,7 tūkst. 
(padidėjo 32,3% proc.); Rusija – 43,4 tūkst. (padidėjo 15,1% proc.);  Jungtinė 
Karalystė – 38,9 tūkst. (padidėjo 21,2% proc.); Suomija – 33,5 tūkst. (pa-
didėjo 7,0% proc.); Estija – 28,1 tūkst. (padidėjo 20,9% proc.); Baltarusija 
– 26,7 tūkst. (padidėjo 30,6% proc.); Italija – 25,9 tūkst. (padidėjo 1,3% 
proc.); Švedija – 22,7 tūkst. (padidėjo 17,3% proc.).

Skaičiuojant nakvynių skaičių, daugiausia laiko Lietuvoje praleido sve-
čiai iš šių dešimties šalių: Vokietijos – 221,8 tūkst. nakvynių (8,8 proc. mažiau 
negu 2005 m.); iš Lenkijos – 184,5 tūkst. (padidėjo 11,7 proc.); iš Rusijos 
– 113,1 tūkst. (padidėjo 12,5 proc.); iš Jungtinės Karalystės – 86,4 tūkst. (pa-
didėjo 9,8 proc.); iš Latvijos – 74,8 tūkst. (padidėjo 25,0 proc.); iš Suomijos 
– 63,5 tūkst. (padidėjo 7,4 proc.);  iš Italijos – 56,2 tūkst. (padidėjo 3,1 proc.); 
iš Estijos – 48,1 tūkst. (padidėjo 26,9 proc.); iš JAV – 47,6 tūkst. (sumažėjo 
5,5 proc.); iš Baltarusijos – 46,95 tūkst. (padidėjo 20,9 proc.).

The top ten of countries, whose residents were the most frequent 
tourists at hotels and guest houses: Germany 116,100 (a -3.7% year-
on-year decrease); Poland 89,300 (a 6.3% rise); Latvia 48,700 (a 32.3% 
rise); Russia 43,400 (a 15.1% rise); United Kingdom 38,900 (a 21.2% 
rise); Finland 33,500 (a 7.0% rise); Estonia 28,100 (a 20.9% rise); Be-
larus 26,700 (a 30.6% rise); Italy 25,900 (a 1.3% rise); and Sweden 
22,700 (a 17.3% rise).

By number of bed nights, visitors from the following ten countries 
stayed in Lithuania the longest: Germany 221,800 bed nights (by 8.8% 
fewer than in 2005.); Poland 184,500 (a 11.7 % rise); Russia 113,000 
(a 12.5 % rise); United Kingdom 86,400 (a 9.8 % rise); Latvia 74,800 (a 
25.0% rise); Finland 63,500 (a 7.4% rise); Italy 56,200 (a 3.1% rise); Es-
tonia 48,100 (a 26.9% rise); USA 47,600 (a 5.5% drop); Belarus 46,950 
(a 20.9% rise).

Užsieniečiai svečiai Lietuvos viešbučiuose ir
svečių namuose 2006 m.

Non resident guests in Lithuanian hotels and guest houses in 2006

Vokietija (Germany)
17,3%

Lenkija (Poland)
13,3%

Latvija (Latvia)
7,3%

Rusija (Russia)
6,5%JK (UK)

5,8%
Suomija 
(Finland)

5,0%

Estija
(Estonia)

4,2%

Belarus (Baltarusija) 4,0%
Italy (Italija) 3,9%

Švedija (Sweden) 3,4%

Kitos (Other)
29,3%

Užsieniečių nakvynės Lietuvos viešbučiuose ir
svečių namuose 2006 m.

Bed nights of non residents in Lithuanian hotels and guest houses in 2006
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Svečių pasiskirstymas viešbučiuose ir svečių namuose pagal regionus 2006 m.
Distribution of guests in hotels and guest houses by region in 2006

Regionai / regions
 Svečių / Guests Nakvynių / Bednights

VBT / ALS
2006 Dalis / share 2006 Dalis / share

Vilnius 507215 46.0% 970945 42.2% 1.91

Klaipėda 122748 11.1% 253694 11.0% 2.07

Palanga 95726 8.7% 256429 11.2% 2.68

Kaunas 93633 8.5% 155213 6.8% 1.66

Druskininkai 86726 7.9% 248732 10.8% 2.87

Šiauliai 45101 4.1% 87814 3.8% 1.95

Neringa 28297 2.6% 65614 2.9% 2.32

Kitur ( other ) 123701 11.2% 260486 11.3% 2.11

viso 1103147 100.0% 2298927 100.0% 2.08

VBT - vidutinė buvimo trukmė; ALS - average length of stay
Šaltinis: Statistikos departamentas; source: Statistics Lithuania

Svečių užsieniečių pasiskirstymas viešbučiuose ir svečių namuose pagal regionus 2006 m.
Distribution of non resident guests in hotels and guest houses by region in 2006

Regionai / regions
 Svečių / Guests Nakvynių / Bednights

VBT / ALS
2006 Dalis / share 2006 Dalis / share

Vilnius 417206 62.3% 807268 57.0% 1.93

Klaipėda 70869 10.6% 167539 11.8% 2.36

Palanga 30266 4.5% 79878 5.6% 2.64

Kaunas 67535 10.1% 114110 8.1% 1.69

Druskininkai 14011 2.1% 64879 4.6% 4.63

Šiauliai 12424 1.9% 42900 3.0% 3.45

Neringa 13196 2.0% 28919 2.0% 2.19

Kitur ( other ) 44087 6.6% 111650 7.9% 2.53

viso 669594 100.0% 1417143 100.0% 2.12

VBT - vidutinė buvimo trukmė; ALS - average length of stay
Šaltinis: Statistikos departamentas; source: Statistics Lithuania

Svečių lietuvių pasiskirstymas viešbučiuose ir svečių namuose pagal regionus 2006 m.
Distribution of resident guests in hotels and guest houses by region in 2006

Regionai / regions
 Svečių / Guests Nakvynių / Bednights

VBT / ALS
2006 Dalis / share 2006 Dalis / share

Vilnius 90009 20.8% 163677 18.6% 1.82

Klaipėda 51879 12.0% 86155 9.8% 1.66

Palanga 65460 15.1% 176551 20.0% 2.70

Kaunas 26098 6.0% 41103 4.7% 1.57

Druskininkai 72715 16.8% 183853 20.9% 2.53

Šiauliai 32677 7.5% 44914 5.1% 1.37

Neringa 15101 3.5% 36695 4.2% 2.43

Kitur (other) 79614 18.4% 148836 16.9% 1.87

viso 433553 100.0% 881784 100.0% 2.03

VBT - vidutinė buvimo trukmė; ALS - average length of stay
Šaltinis: Statistikos departamentas; source: Statistics Lithuania
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Lietuvos gyventojai - pagal apsilankymo tikslą 2006 m.
 Arrival purpose (Residents) 2006

Atostogos, poilsis 
(Holidays, leisure)

40.3%

Verslas (Business)
45.6%

Giminių lankymas 
(Visiting relatives)

1.0%

Kiti (Other)
11.8%

Nenustatyta 
(Not stated)

1.3%

Užsieniečiai - pagal apsilankymo tikslą 2006 m. 
Arrival purpose (Non residents) 2006

Nenustatyta 
(Not stated)

3.4%

Atostogos, poilsis 
(Holidays, leisure)

49.2%

Verslas (Business)
37.4%

Giminių lankymas 
(Visiting relatives)

2.0%

Kiti (Other) 8.1%

45,6 procento viešbučiuose ir svečių namuose apsistojusių Lietuvos 
gyventojų (2005 m. – 45,8 proc.) ir  37,4 proc. užsieniečių (2005 m. – 34,7 
proc.) pagrindiniu apsilankymo tikslu nurodė verslo reikalus, o atostogas, 
poilsį – 40,3 proc. Lietuvos gyventojų (2005 m. – 36,8 proc.) ir 49,2 proc. 
užsieniečių (2005 m. – 47,7 proc.).

2006 metais 38 moteliuose buvo 417 numerių ir 951 vieta (2005 m. 
– 41 motelis, 412 numerių ir 865 vietos). Numerių užimtumas buvo  37 proc., 
vietų –  29,4 proc. (2005 m. – numerių užimtumas buvo 33,1 proc., vietų 
– 24 proc.).

Moteliuose buvo apsistoję 52,4 tūkst. turistų, arba 25,6 proc. daugiau 
negu 2005 metais, bendras svečių nakvynių skaičius buvo 85,9 tūkst., arba 
20,7 proc. daugiau, palyginti su 2005 m. Vidutinė buvimo trukmė (VBT) su-
trumpėjo nuo 1,7 nakvynės 2005 m. iki 1,64 nakvynės. Užsieniečiai (22,7 
tūkst.) sudarė 43,4 proc. visų svečių, jų VBT buvo 1,49 nakvynės (2005 m. 
– 46,6 proc., VBT –1,82 nakvynės). 26 proc. užsieniečių ir 56 proc. Lietuvos 
gyventojų, apsistojusių moteliuose, atvyko verslo tikslais, atostogų ir poilsio 
tikslus nurodė 23 proc. užsieniečių ir 19 proc. Lietuvos gyventojų. 2006 m. 
moteliai gavo 7,1 mln. litų pajamų, arba 2,8 proc. mažiau, palyginti su 2005 
m. 62,7 procento pajamų, arba 4,45 mln. litų, gauta už apgyvendinimą. Mo-
telių išlaidos buvo 6,13 mln. litų (padidėjo 36,3 proc.). 2006 metais mote-
lių pajamos viršijo išlaidas 0,97 mln. litų. Moteliuose dirbo 244 darbuotojai 
(2005 m. – 274 darbuotojai).

Forty-five point six per cent of Lithuanian residents (45.8% in 2005)
and 37.4% of non-residents (34.7%) who stayed in hotels and guest houses 
indicated business as their primary purpose of travel, whereas 40.3% Lithua-
nian residents (36.8% in 2005) and 49.2% of non-residents (47.7% in 2005) 
pointed out holidays and leisure.

In 2006, 38 motels had 417 rooms and 951 beds (41 motels, 412 rooms 
and 865 beds in 2005). The occupancy was 37% for rooms, and 29.4% for 
beds (33.1% room occupancy and 24% bed occupancy in 2005).

Motels received 52,400 tourists, which represents a 25.6% year-on-year 
growth, whereas bed nights totalled 85,900 and increased by 20.7% compa-
red with 2005. The average length of stay (ALS) shrank from 1.7 bed nights 
in 2005 to 1.64. Non-residents (22,700) comprised 43.4% of all visitors with 
the ALS of 1.49 bed nights (46.6% with the ALS of 1.82 bed nights in 2005). 
26% of non-residents and 56% of Lithuanian residents who stayed at motels 
arrived for business purposes, while holidays and leisure purposes were in-
dicated by 23% of non-residents and 19% of Lithuanian residents. In 2006, 
motels earned 7.1 mill litas of income, which represents a 2.8% year-on-year 
decline. Accommodation generated 62.7%, or 4.45 mill litas. Expenditure of 
motels totalled 6.13 mill litas (representing a 36.3% rise). In 2006, the inco-
me of motels surpassed expenditure by 0.97 mill litas. Motels employed 244 
staff members ( 274 in 2005).
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Sveikatinimo įmonės ir
poilsio namai

Health Establishments and
Rest Establishments 

Statistikos departamento duomenimis, 2006 metų pabaigoje Lie-
tuvoje buvo 26  sveikatinimo įstaigos (2005 m. – 26). Šiose įmonėse 
buvo 2875 numeriai (4,3 proc. mažiau negu 2005 m.) ir 6049 vietos 
(4,8 proc. mažiau). Jose buvo apsistoję 124,8 tūkst. svečių (5,2 proc. 
daugiau negu 2005 m.), svečių nakvynių skaičius – 1442,4 tūkst., pa-
didėjo 6,3 proc. Užsieniečiai (23,6 tūkst. svečių, 355,9 tūkst. nakvynių) 
sudarė 18,9 proc. visų svečių, o jų nakvynių skaičius – 24,7 proc. visų 
nakvynių (lyginant su 2005 m., užsieniečių skaičius padidėjo 13,5 proc., 
o jų nakvynių skaičius – 9,2 proc.). Vidutinė užsieniečio buvimo trukmė, 
palyginti su 2005 m., sumažėjo nuo 15,66 iki 15,06 nakvynių. Lietuvos 
gyventojai sudarė 101,1 tūkst. svečių, palyginti su 2005 m., jų skaičius 
padidėjo 3,4 proc., o jų nakvynių skaičius buvo 1086,5 tūkst., padidė-
jo 5,4 proc. Vidutinė Lietuvos gyventojo buvimo trukmė padidėjo nuo 
10,54 iki  10,74 nakvynės.

Tarp užsieniečių sveikatinimo įmonėse daugiausia svečių buvo iš 
Vokietijos – 8,9 tūkst. (28,1 proc. daugiau), vidutinė buvimo trukmė 
sutrumpėjo nuo 14,06 iki 13,94 nakvynės. Iš Baltarusijos atvyko 5,4 
tūkst. svečių (10,9 proc. mažiau), VBT pailgėjo nuo 25,26 iki 26,40 
nakvynių. Iš Lenkijos atvyko 3,2 tūkst. svečių (3,7 proc. mažiau), VBT 
pailgėjo nuo 11,39 iki 11,55 nakvynės. Iš Rusijos atvyko 3 tūkst. svečių 
(64,7 proc. daugiau), VBT sutrumpėjo nuo 10,31 iki 9,56 nakvynės.  Iš 
Latvijos atvyko 1,5 tūkst. svečių (35,9 proc. daugiau), VBT pailgėjo nuo 
4,01 iki 4,65 nakvynės. 

Įmonių pajamos, neįskaitant PVM, buvo 125,2 mln. litų (12,1 proc. 
daugiau negu 2005 m. ); 94,8 proc. šios sumos gauta už gydymą ir ap-
gyvendinimą. 2006 m. sveikatinimo įmonės turėjo 6,2 mln. litų nuosto-
lio. Šiose įmonėse dirbo 3151 darbuotojas (2005 m. – 3121).

2006 metais Lietuvoje buvo 147 poilsio namai (2005 m. – 176), 
iš jų – 104 sezoniniai (2005 m. – 135). Poilsio namuose buvo 3067 nu-
meriai (2005 m. – 3655), iš jų – 2081 sezoninis (2005 m. – 2707), ir  
8314 vietų (2005 m. – 9825), iš jų – 5951 sezoninės (2005 m. – 7589).

Iš viso poilsio namuose buvo apsistoję 116,8  tūkst. svečių 
(10,2 proc. mažiau negu 2005 m.), jie nakvojo 394,8 tūkst. nakvynių 
(11,4 proc. mažiau). Užsieniečiai sudarė 5,6 proc. visų svečių (6,5 tūkst. 
svečių ir 22,2 tūkst. nakvynių), palyginti su 2005 m., užsieniečių skai-
čius žymiai sumažėjo (25,6 proc.), jų nakvynių skaičius sumažėjo 38,5 
proc. Užsieniečių vidutinė buvimo trukmė, palyginti su 2005 m., su-
trumpėjo nuo 4,1 iki 3,39 nakvynės. Lietuvos gyventojų (110,2 tūkst. 
svečių ir 372,6 tūkst. nakvynių), palyginti su 2005 m., poilsio įmonėse 
sumažėjo 9,1 proc., o jų nakvynių sumažėjo 9 proc., VBT liko toks pat 
kaip ir 2005 m. – 3,38 nakvynės.

Tarp užsieniečių poilsio namuose daugiausia buvo svečių iš Lat-
vijos – 1,7 tūkst. (11 proc. daugiau), jų VBT buvo 1,62 nakvynės; iš Vo-
kietijos – 1,6 tūkst. (46,3 proc. mažiau), jų VBT buvo 3,62 nakvynės; iš 
Lenkijos – 1,1 tūkst. (6,8 proc. mažiau), jų VBT – 5,32 nakvynės. 

Poilsio įmonių pajamos (be PVM) buvo 11,5 mln. litų (2005 m. 
– 13,1 mln. Lt), 76,2 proc. šios sumos gauta už apgyvendinimą. Poilsio 
įmonių išlaidos buvo 15,3 mln. litų (2005 m. – 16,4 mln. Lt). Poilsio 
įmonėse dirbo 461 darbuotojas (2005 m. – 611).

According to Statistics Lithuania, Lithuania had 26 health establish-
ments at the close of 2006 (26 in 2005). Those establishments provided for 
2,875 rooms (by 4.3% fewer than in 2005) and 6,049 beds (by 4.8% fewer). 
They accommodated 124,800 guests (by 5.2% more than in 2005), while 
1,442,400 bed nights represented a 6.3% year-on-year growth. Non-resi-
dents (23,600 guests with 355,900 bed nights) accounted for 18.9% of all 
guests, and their bed nights for 24.7% of total bed nights (the number of 
non-residents and of their bed nights rose by 13.5% and 9.2% respectively 
compared with 2005). The non-residents’ average length of stay experien-
ced a year-on-year decline from 15.66 to 15.06 bed nights. The number of 
Lithuanian residents, 101,100 guests, grew by 3.4% compared with 2005, 
while their bed nights, 1,086,500, by 5.4%. The average length of stay for 
Lithuanian residents increased from 10.54 to 10.74 bed nights.

Most non-residents came to health establishments from Germany, 
8,900 (rise of 28.1%), while their average length of stay shrank from 14.06 
to 13.94 bed nights. From Belarus 5,400 guests were received (a 10.9% 
decline) and their ALS increased from 25.26 to 26.40 bed nights. From 
Poland 3,200 guests were received (a 3.7% drop) and their ALS increased 
from 11.39 to 11.55 bed nights. From Russia 3,000 guests were received (a 
64.7% rise) and their ALS decreased from 10.31 to 9.56 bed nights. From 
Latvia 1,500 guests were received (a 35.9% rise) and their ALS increased 
from 4.01 to 4.65 bed nights. 

The income of those establishments, excluding VAT, totalled 125.2 
mill litas (by 12.1% more than in 2005); 94,8% of this amount was gene-
rated from treatment and accommodation. In 2006, health establishments 
incurred losses in the amount of 6.2 mill litas. They employed 3,151 staff
member (3,121 in 2005).

In 2006, Lithuania had 147 rest establishments (176 in 2005), inclu-
ding 104 seasonal (135 in 2005). Rest establishments provided for 3,067 
rooms (3,655 in 2005), including 2,081 seasonal (2,707 in 2005) and 8,314 
beds (9,825 in 2005), including 5,951 seasonal (7,589 in 2005).

Rest establishments accommodated a total of 116,800 guests (by 
10.2% fewer than in 2005), who spent 394,800 bed nights (fewer by 
11.4%). Non-residents accounted for 5.6% of all guests (6,500 guests with 
22,200 bed nights), which represents a dramatic year-on-year decline of 
non-residents (25.6%) with their bed nights decreased by 38.5%. Non-re-
sidents’ average length of stay experienced a year-on-year decline from 4.1 
to 3.39 bed nights. The number of Lithuanian residents (110,200 guests 
and 372,600 bed nights) at rest establishments decreased by 9.1% com-
pared with 2005 and their bed nights dropped by 9%), ALS remaining the 
same as in 2005 - 3.38 bed nights.

The most frequent visitors at rest establishments among non-resi-
dents arrived from: Latvia, 1,700 (an 11% rise) with the ALS of 1.62 bed 
nights; Germany 1,600, representing a 46.3% year-on-year decline with 
the ALS of 3.62 bed nights, and Poland 1,100 (a 6.8% drop) with the ALS 
of 5.32 bed nights. 

The income of rest establishments (excluding VAT) totalled 11.5 mill litas 
(13.1 mill Lt in 2005) with 76.2% of this sum earned from accommodation. 
The expenditure of rest establishments totalled 15.3 mill litas (16.4 mill in 
2005). Rest establishments employed 461 staff member (611in2005).
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Kitos apgyvendinimo vietos Other Accommodation Establishments

Kitos apgyvendinimo vietos: svečiai, nakvynės
Other Accommodation Establishments: guests, bed nights

Tipas /
Type

Svečių /
Guests

Nakvynių /
Bed nights

VBT / ALS
Svečių užsieniečių /
Non resident guests

Užsieniečių 
nakvynių /

Bed nights of non 
residents

Užsieniečių 
VBT / ALS of non 

residents

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005
Dalis / 
share 
2005

2006
Dalis / 
share 
2006

2005 2006 2005 2006

Nakvynės namai / Hostel 8581 16304 22647 54364 2.64 3.33 4488 52.3% 6944 42.6% 8038 15796 1.79 2.27

Turistinis centras /
Tourist camp

13256 20518 30662 36706 2.31 1.79 2891 21.8% 5403 26.3% 5505 7255 1.90 1.34

Kempingas / Camping site 31316 31745 62527 65017 2.00 2.05 9308 29.7% 9021 28.4% 17281 17852 1.86 1.98

Vaikų vasaros poilsio stovykla 
/ Children’s recreational 
summer camp

20647 23637 173004 188564 8.38 7.98 93 0.5% 338 1.4% 644 2833 6.92 8.38

Konferencijų centras / 
Conference centres

13872 16654 46686 65428 3.37 3.93 3135 22.6% 2754 16.5% 8429 6111 2.69 2.22

Nakvynė ir pusryčiai / B&B 19976 19894 51981 48145 2.60 2.42 9256 46.3% 9883 49.7% 26449 27388 2.86 2.77

Viso / Total 107648 128752 387507 458224 3.60 3.56 29171 27.1% 34343 26.7% 66346 77235 2.27 2.25

Kitos apgyvendinimo vietos
Other Accommodation Establishments

Tipas / Type

Įmonių / 
Number of 

establishments

Numerių / 
Rooms

Sezoninių 
numerių / 

Seasonal rooms
Vietų / Beds

Sezoninių 
vietų / 

Seasonal beds

Pajamos, mln. 
Lt / Income, 

mill. LT

Išlaidos, mln. 
Lt / Expenditure, 

mill. LT
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Nakvynės namai / Hostel 9 16 91 191 219 507
Turistinis centras / Tourist camp 4 6 163 200 108 105 428 659 289 364
Kempingas / Camping site 7 8 326 304 271 246 963 887 810 728
Vaikų vasaros poilsio stovykla / Children’s 
recreational summer camp

22 25 873 961 852 940 4456 5082 4410 5036

Konferencijų centras / Conference centres 3 3 290 296 644 686
Nakvynė ir pusryčiai / B&B 85 86 308 325 110 188 827 820 326 499
Viso / Total 130 144 2051 2277 1341 1479 7537 8641 5835 6627 14.9 19.8 11.2 17.9
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In 2006, 86 staff members were employed at hostels, 59 at tourist 
camps, 92 at camping sites, 208 at children’s camps, 54 at conference 
centres and 71 in the B&B sector. 

In 2006, Statistics Lithuania conducted a survey on rural tourism 
homesteads. It covered 630 homesteads, which returned 383 respon-
ses. According to the findings from the survey, 531 homestead of rural 
tourism provided accommodation services in 2006 (398 in 2005). They 
had 3,318 rooms and 9,273 beds (2,303 rooms and 6,735 beds in 2005). 
Services were rendered to 246,500 guests, bed nights totalling 455,400 
(155,000 guests and 440,100 bed nights in 2005). The highest count of 
bed nights, 23.6% of total bed nights, was recorded in Utena County, 
19.4% in Vilnius County, 16.2% in Klaipėda County, 11.8% in Alytus 
County, and 10.3% in Kaunas County. Non-residents comprised 10.5% of 
guests, i.e. 25,800, and spent 56,200 bed nights, which comprises 12.3% 
of total bed nights (17,900 non-residents and 50,400 bed nights in 
2005). Compared with 2005, the average length of stay per guest shrank 
from 2.84 to 1.85 bed nights. A Lithuanian resident paid the average of 
31 litas and a non-resident 36 litas per bed night.

2006 m. nakvynės namuose dirbo 86 darbuotojai, turistiniuose 
centruose – 59, kempinguose – 92, vaikų stovyklose – 208, konferencijų 
centruose – 54, nakvynių ir pusryčių sektoriuje – 71 darbuotojas. 

Statistikos departamentas 2006 m. atliko kaimo turizmo sodybų 
tyrimą. Buvo apklaustos 630 sodybų, gauti 383 atsakymai. Tyrimo duo-
menimis, apgyvendinimo paslaugas 2006 m. teikė 531 kaimo turizmo 
sodyba (2005 m. – 398). Jose buvo 3318 kambarių ir 9273 vietos (2005 
m. –2303 kambariai ir 6735 vietos). Paslaugos buvo suteiktos 246,5 
tūkst. svečių, o bendras jų nakvynių skaičius buvo 455,4 tūkst. nakvynių 
(2005 m. – 155 tūkst. svečių, 440,1 tūkst. nakvynių). Daugiausia nakvy-
nių buvo nakvota Utenos apskrityje – 23,6 proc. visų nakvynių, Vilniaus 
apskrityje – 19,4 proc., Klaipėdos apskrityje – 16,2 proc., Alytaus apskri-
tyje – 11,8 proc., Kauno apskrityje – 10,3 proc. Užsieniečiai sudarė 10,5 
proc. svečių, t. y. 25,8 tūkst., ir nakvojo 56,2 tūkst. nakvynių – 12,3 proc. 
visų nakvynių (2005 m. – 17,9 tūkst. užsieniečių, 50,4 tūkst. nakvynių). 
Palyginti su 2005 m. vidutinė poilsiautojo buvimo trukmė sutrumpėjo 
nuo 2,84 iki 1,85 nakvynės. Vidutiniškai Lietuvos gyventojas už vieną 
nakvynę mokėjo 31 litų, užsienietis – 36 litus.

KELIONIŲ ORGANIZATORIŲ IR
KELIONIŲ AGENTŪRŲ VEIKLA

ACTIVITY OF TOUR OPERATORS
AND TRAVEL AGENCIES

According to the figures of the State Department of Tourism, at the clo-
se of 2006, Lithuania had 392 enterprises providing tour operating services: 
243 tour operators and 149 travel agencies. 

Statistics Lithuania received activity figures from 263 enterprises (254
in 2005). Outbound tourism services were available from 202 while inbound 
from 93 enterprises. (In 2005, 200 and 93 enterprises respectively). The head-
count at all tourism enterprises totalled 2,186 (1,981 in 2005).

Inbound Package Tourism

In 2006, tour operators and travel agencies rendered services to 123,700 
non-resident tourists, which represents a 9.3% year-on-year decline. The 
average length of stay per tourist in Lithuania was 3.74 bed nights (3.47 in 
2005). Services were also rendered to 15,800 same-day visitors, i.e. by 9.2% 
fewer than in 2005.

The highest count of tourists was received from: Germany 25,600, 
which is by 22.4% fewer than in 2005, ALS 4.42 bed nights (3.75 in 2005); 
Russia 15,000, which is by 18% more than in 2005, ALS 5.22 bed nights 
(4.21 in 2005); Italy 14,300, which is by 10.9% more than in 2005, ALS 4.06 
bed nights (3.35 in 2005); Poland 8,000, which is a 1.1% decline, ALS 2.52 
bed nights (2.32 in 2005); and United Kingdom 7,300, which is a 20.8% 
rise, ALS 3.12 bed nights (3.50 in 2005). The highest numbers of same-day 
visitors were received from the USA, 5,100, which is 5 times more than in 
2005; Germany 5,050 (a 39.2% decline), and United Kingdom 2,100 (a 
43.1% decline).

Valstybinio turizmo departamento duomenimis, 2006 metų pabaigoje 
Lietuvoje buvo 392 kelionių organizavimo paslaugas teikiančios įmonės: 243 
kelionių organizatoriai ir  149 kelionių agentūros. 

Duomenis apie savo veiklą Statistikos departamentui pateikė 263 įmo-
nės (2005 m. – 254). Išvykstamojo turizmo paslaugas teikė 202 įmonės , 
atvykstamojo –93 įmonės (2005 m. išvykstamojo turizmo paslaugas teikė 
200 įmonės, atvykstamojo – 93 įmonės). Visose turizmo įmonėse dirbo 2186 
darbuotojai (2005 m. – 1981).

Atvykstamasis organizuotas turizmas

Kelionių organizatoriai ir agentūros 2006 metais suteikė paslaugas 
123,7 tūkst. turistų užsieniečių (9,3 proc. mažiau negu 2005 m.). Vidutinė 
vieno turisto buvimo trukmė Lietuvoje buvo 3,74 nakvynės (2005 metais 
– 3,47). Buvo suteiktos paslaugos 15,8 tūkst. vienadienių lankytojų (9,2 proc. 
mažiau negu 2005 m.).

Daugiausia turistų buvo priimta iš Vokietijos – 25,6 tūkst. (22,4  proc. 
mažiau negu 2005 m.), VBT – 4,42 nakvynės (2005 m. – 3,75); Rusijos – 15,0 
tūkst. (18 proc. daugiau negu 2005 m.), VBT –5,22 nakvynės (2005 m. – 4,21); 
Italijos – 14,3 tūkst. (10,9 proc. daugiau negu 2005 m.), VBT – 4,06 nakvynės 
(2005 m. – 3,35); Lenkijos – 8,0 tūkst. turistų (1,1 proc. mažiau negu 2005 m.), 
VBT – 2,52 nakvynės (2005 m. – 2,32); Jungtinės Karalystės – 7,3 tūkst. turis-
tų, (20,8 proc.daugiau negu 2005 m.), VBT – 3,12 nakvynės (2005 m. – 3,50). 
Vienadienių lankytojų daugiausia priimta iš JAV – 5,1 tūkst. (5 kartus daugiau 
negu 2005 m.);  Vokietijos – 5,05 tūkst. (39,2 proc. mažiau negu 2005 m.), 
Jungtinės Karalystės – 2,1 tūkst. (43,1 proc. mažiau negu 2005 m.).
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Užsieniečiai už suteiktas turizmo paslaugas sumokėjo 79,6 mln. litų, 0,5 
proc. daugiau, palyginti su 2005 metais. 86 proc. šios sumos, arba 68,6  mln. 
litų, buvo sumokėta už turizmo paslaugų rinkinius (palyginti su 2005 m. 
– 4,9 proc. mažiau).

Išvykstamasis organizuotas turizmas

2006 metais kelionių organizatoriai ir agentūros suteikė paslaugas 
233,7 tūkst. į užsienį vykusių Lietuvos gyventojų, arba 20,5 proc. daugiau 
negu 2005 m. Jų vidutinė buvimo trukmė užsienyje buvo 6,55 nakvynės 
(2005 m. – 7,75). Taip pat buvo suteiktos paslaugos 10,4 tūkst. vienai dienai į 
užsienį vykusių Lietuvos gyventojų (12,7 proc. mažiau negu 2005 m.).

Daugiausia turistų vyko į Afrikos šalis – 38,7 tūkst. (2005 m. 
– 30,5 tūkst.), VBT – 8,19 nakvynės (2005 m. – 8,23 nakvynės); Turki-
ją – 34,6 tūkst. (2005 m. – 35,2 tūkst.), VBT –7,75 nakvynės (2005 m. 
– 8,21 nakvynės); Ispaniją – 13,1 tūkst. turistų (2005 m. – 9,8 tūkst.), VBT 
– 7,73 nakvynės (2005 m. – 8,14 nakvynės); Graikiją – 12,3 tūkst. turistų 
(2005 m. – 7,1 tūkst.), VBT – 8,48 nakvynės (2005 m. – 8,46 nakvynės); Ita-
liją – 11,9 tūkst. (2005 m. – 7,2 tūkst.), VBT –7,38 nakvynės (2004 m. – 8,15 
nakvynės). Net 90 proc. vienadienių lankytojų vyko į Latviją – 9,3 tūkst., arba 
13,4 proc. mažiau, palyginus su 2005 m.

Už suteiktas turizmo paslaugas Lietuvos gyventojai sumokėjo 
719,8 mln. litų, arba 23,1 proc. daugiau negu 2005 metais. 45,1 proc. šios 
sumos, arba 324,6 mln. litų, buvo sumokėta už turizmo paslaugų rinkinius 
(33,4 proc. daugiau, palyginti su 2005 m.).

Non-residents paid 79.6 mill litas for the rendered tourism servi-
ces, which represents a 0.5% year-on-year rise. Eighty-six per cent  of this 
amount, 68.6 mill litas, was paid for travel packages (by 4.9% less than in 
2005).

Outbound Package Tourism

In 2006, tour operators and travel agencies rendered services to 233,700 
outbound Lithuanian residents, which is by 20.5% more than in 2005. Their 
average length of stay abroad was 6.55 bed nights (7.75 in 2005). Services 
were also rendered to 10,400 same-day outbound Lithuanian residents, 
which represent a 12.7% year-on-year decline.

The greatest numbers of tourists travelled to African countries, 38,700 
(30,500 in 2005), ALS 8.19 bed nights (8.23 be nights in 2005); Turkey 34,600 
(35,200 in 2005), ALS 7.75 bed nights (8.21 bed nights in 2005); Spain 13,100 
tourists (9,800 in 2005), ALS 7.73 bed nights (8.14 bed nights in 2005); Gree-
ce 12,300 tourists (7,100 in 2005), ALS 8.48 bed nights (8.46 bed nights in 
2005); Italy 11,900 (7,200 in 2005), ALS 7.38 bed nights (8.15 bed nights in 
2004). As many as 90% same-day visitors travelled to Latvia, 9,300, which 
represents a 13.4% decline compared with 2005.

Lithuanian residents paid 719.8 mill litas for rendered tourism services, 
which is by 23.1% more than in 2005. Forty-five point one percent of this
amount, 324.6 mill litas, was paid for travel packages (by 33.4% less than 
in 2005).
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TURIZMO INFORMACIJOS
CENTRŲ VEIKLA

ACTIVITY OF LITHUANIAN TOURIST
INFORMATION CENTRES

Valstybinio turizmo departamento duomenimis, 2006 metų pa-
baigoje Lietuvoje buvo 46 turizmo informacijos centrai (be nacionalinių 
ir regioninių parkų informacijos centrų): 43 įsteigti savivaldybių ir 3 pri-
vatūs. Šiuose centruose 2006 m. apsilankė 456,5 tūkstančiai lankytojų. 
Palyginus su 2005 metais, bendras lankytojų skaičius informacijos cen-
truose išaugo 34,0 proc.; Lietuvos gyventojų centruose apsilankė 238,7 
tūkst. (34,0 proc. daugiau negu 2005 m.), užsieniečių – 217,8 tūkst. 
(34,0 proc. daugiau negu per 2005 m.). 

Daugiausia užsieniečių turizmo informacijos centruose lankėsi iš Vokieti-
jos, Lenkijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos. Kruizinių laivų keleiviai Klai-
pėdos TKIC sudarė 10 proc. turizmo informacijos centrų lankytojų užsieniečių.

According to the figures of the State Department of Tourism, at the clo-
se of 2006, Lithuania had 46 tourist information centres (excluding the infor-
mation centres for national and regional parks): 43 municipality-owned and 
3 private. In 2006, those centres received 456,500 visitors. Compared with 
2005, the total number of visitors to information centres grew by 34.0%, the 
centres received 238,700 Lithuania residents, representing a 34.0% year-
on-year increase, and 217,800 non-residents with exactly the same growth 
percentage. 

The highest numbers of non-residents who visited tourist informa-
tion centres were from Germany, Poland, Latvia, Great Britain and Rus-
sia. Cruise passengers in Klaipėda TKIC comprised 10% of non-resident 
visitors to tourist information centres.

Lankytojų skaičius Lietuvos turizmo informacijos centruose, tūkst.
Number of visitors in Lithuanian TIC, thous.
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Užsieniečių netiesioginė turistinės informacijos paieška
Lietuvos TIC 2006 m.

Inquiry of tourist information by non residents in Lithuanian TIC in 2006
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(by phone)

34%

raštu (by mail) 4%

el. paštu
(by e-mail)

60%

faksu (by fax) 2%

Lietuvių netiesioginė turistinės informacijos paieška
Lietuvos TIC 2006 m.

Inquiry of tourist information by residents in Lithuanian TIC in 2006
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Daug žmonių individualiai iš anksto planuodami kelionę informa-
cijos ieškojo ir netiesiogiai. Informacijos centrai sulaukė 147,5 tūkst. 
netiesioginių kreipimųsi (raštu, faksu, telefonu, elektroniniu paštu), 
tai yra 10 proc. daugiau negu 2005 m. Užsieniečiai netiesiogiai kreipėsi 
41,3 tūkst. kartų ( 28 proc. visų kreipimųsi), tai yra 19 proc. daugiau 
negu 2005 m. Lietuvos gyventojai netiesiogiai kreipėsi 106,1 tūkst. kar-
tų, tai yra 6 proc. daugiau negu 2005 m. 

Labai ryški turizmo informacijos centrų lankomumo dinamika skir-
tingais mėnesiais. Lietuvos gyventojai mažiausiai informacijos centruose 
lankėsi sausį – 8,5 tūkst., daugiausia – rugpjūtį – 39,9 tūkst., arba 4,67 
karto daugiau negu sausį .Užsieniečių apsilankymų dinamika dar ryškesnė 
– mažiausiai lankomi informacijos centrai buvo sausį – 2,8 tūkst. lankytojų, 
daugiausia – rugpjūčio mėnesį – 62,4 tūkst. lankytojų, arba 22,7 karto dau-
giau negu sausį. Balandžio – spalio mėnesiais Lietuvos turizmo informacijos 
centruose apsilankė 83,6 proc. lankytojų iš apsilankiusiųjų per visus metus, 
užsieniečių apsilankė net 90,2 proc. iš apsilankiusiųjų per visus metus, Lietu-
vos gyventojų – 77,6 proc.

Planning their travel on an individual basis in advance, many peop-
le also made indirect inquiries. Information centres received 147,500 
inquiries (by mail, fax and e-mail), which was by 10% more than in 
2005. Non-residents inquired 41,300 times (28% of all contacts), which 
represents a 19% year-on-year growth. Lithuanian residents inquired 
106,100 times, which is by 6% more than in 2005. 

The dynamics of visiting tourist information centres in different 
months is rather distinct. The lowest visiting rate in information centres 
of Lithuanian residents was recorded in January, 8,500, and the highest 
in August, 39,900, i.e. 4.67 times more than in January. The dynamics 
of non-resident visits is even more distinct: the lowest visiting rate was 
recorded in January, 2,800 visitors, and the highest in August, 62,400 
visitors, i.e. 22.7 times more than in January. April through October, 
Lithuanian tourist information centres received 83.6% of total annual 
visitors, non-residents comprising 90.2% and residents 77.6% of total 
annual visitors.



18 LIETUVOS TURIZMO STATISTIKA • 2006 

LIETUVOS LANKYTOJŲ APKLAUSA SURVEY OF VISITORS IN LITHUANIA

Every year since 1994, the State Department of Tourism has conducted 
selective surveys of non-resident visitors. Respondents have included non-
residents departing from Lithuania who stayed at least overnight, but not 
longer than three months. Same-day visitors in Lithuania were surveyed 
using the same technique, only with fewer questions. Questionnaires were 
developed in English, Polish, Russian and German. In 2006, the survey was 
conducted in four phases: January, May, August and November at Vilnius Air-
port and Railway Station and Klaipėda Ferry Port, for one week on average; at 
Medininkai, Lazdijai, Kalvarijos, Panemunė, Saločiai, and Šalčininkai frontier 
posts, for 3-4 days at each post. In addition, June trough December 2006, 
the survey of non-resident cheap flight tourists was conducted at Kaunas
Karmėlava Airport. Survey questionnaires contained questions about per-
manent residence, citizenship, length of stay, gender, age, main purpose of 
travel, kinship, travel behaviour, expenditure and feedback on the visit to 
Lithuania.

The survey enrolled 2,359 tourists and 2,739 same-day visitors and 
obtained information about the expenditure of 2,797 tourists and 4,665 
same-day visitors. By permanent residence of respondents, the information 
is grouped as follows: the USA, other countries on the American continent; 

Nuo 1994 m. Valstybinis turizmo departamentas kasmet atlieka atran-
kines lankytojų iš užsienio apklausas. Apklausiami išvykstantys iš Lietuvos už-
sieniečiai, praleidę Lietuvoje bent vieną naktį, bet ne ilgau kaip tris mėnesius. 
Apklausiami ir vieną dieną Lietuvoje praleidę lankytojai, tik jiems pateikiama 
mažiau klausimų. Apklausos anketos parengtos anglų, lenkų, rusų ir vokiečių 
kalbomis. 2006 metais apklausa atlikta keturiais etapais – vasario, gegužės, 
rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais Vilniaus oro uoste ir geležinkelio stotyje bei 
Klaipėdos jūrų perkėloje, vidutiniškai po vieną savaitę; Medininkų, Lazdijų, 
Kalvarijų, Panemunės, Saločių, Šalčininkų pasienio postuose, kiekviename 
poste po 3–4 dienas. Be to, 2006 m. birželio – gruodžio mėnesiais buvo 
vykdoma užsienio turistų, išvykstančių pigių skrydžių reisais, apklausa Kauno 
Karmėlavos oro uoste. Anketose buvo pateikiami klausimai apie nuolatinę 
gyvenamąją vietą, pilietybę, buvimo trukmę, lytį, amžių, pagrindinį kelionės 
tikslą, giminystės ryšius, kelionės pobūdį, išlaidas, kaip vertina apsilankymą 
Lietuvoje.

Buvo apklausti 2359 turistai ir 2739 vienadieniai lankytojai, gauta 
informacijos apie 2797 turistų ir 4665 vienadienių lankytojų išlaidas. Pagal 
respondentų nuolatinę gyvenamąją vietą informacija grupuojama taip: JAV, 
kitos Amerikos žemyno šalys; Afrika; Azija; Estija, Latvija, Lenkija, kitos Cen-

Lankytojų pasiskirstymas
Lietuvos turizmo informacijos centruose 2006 m.

Breakdown of visitors by TIC in 2006
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Daugiausia lankytojų apsilankė Kauno regiono TIC – 10,3 proc., Klaipė-
dos TKIC – 10,1 proc., Vilniaus savivaldybės TIC – 9,5 proc., Druskininkų TIC 
– 7,7 proc., Šiaulių TIC – 7,1 proc., Neringos KTIC – 6,2 proc. visų interesantų. 
Užsieniečių daugiausia apsilankė Klaipėdos TKIC – 19,6 proc., Vilniaus savi-
valdybės TIC – 16,2 proc., Kauno regiono TIC – 9,7 proc., Šiaulių TIC – 8,4 
proc., Palangos TIC – 7,8 proc., Neringos  KTIC – 7,6 proc. Lietuvos gyvento-
jai dažniausiai lankėsi Kauno regiono TIC – 10,9 proc., Druskininkų TIC – 9,4 
proc., Europos geografinio centro TIC – 9,1 proc., Panevėžio apskrities TIC
– 6,6 proc., Lazdijų TIC – 6,3 proc., Šiaulių TIC – 6,0 proc.

The highest numbers, 10.3%, visited Kaunas Region TIC, Klaipė-
da TKIC 10.1%, Vilnius Municipality TIC 9.5%, Druskininkai TIC 7.7%, 
Šiauliai TIC 7.1%, and Neringa KTIC 6.2% of all customers. The highest 
numbers of non-residents, 19.6%, visited Klaipėda TKIC, Vilnius Muni-
cipality TIC 16.2%, Kaunas Region TIC 9.7%, Šiauliai TIC 8.4%, Palanga 
TIC 7.8%, and Neringa KTIC 7.6%. Lithuanian residents most frequen-
tly visited Kaunas Region TIC, 10.9%, Druskininkai TIC 9.4%, European 
Geographic Centre TIC 9.1%, Panevėžys County TIC 6.6%, Lazdijai TIC 
6.3%, and Šiauliai TIC 6.0%
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Africa; Asia; Estonia, Latvia, Poland, other Central and East European coun-
tries; Belarus, Russia, other CIS countries; Austria, Denmark, Great Britain, 
France, Finland, Sweden, Germany, other EU Member States (EU15); Norway, 
Switzerland, and other European states.

Based on the findings from the survey, the number of non-resident tou-
rists, their expenditure and other characteristics summarised by the average 
tourist were evaluated.

The highest numbers of surveyed non-resident tourists were among 
those who departed by air, 1,165 (Vilnius Airport - 322, Kaunas Karmėlava 
Airport – 843), by rail 731, by road 385, and by sea 78. Most surveyed same-
day visitors departed by road, 2,566, and by rail 11.

Among respondents (tourists) who departed by air from Vilnius Airport, 
32% were residents of Germany, 11.8% United Kingdom, 11.5% Denmark, 
5.9 % Finland and 5% Sweden. Among respondents (tourists) who departed 
by air from Karmėlava Airport, 40.3% were residents of the United Kingdom, 
16.1% Sweden, 7.5% Poland, 5.6% Germany and 4% Italy. Among respon-
dents who departed by rail, 59.8% were citizens of Russia, 15.9% Belarus, 
11.5% other CIS countries, and 4.4% Poland. The greatest share of respon-
dents who departed by sea, i.e. 47.4% were residents of Germany. Among 
respondents who departed by road, 26% were residents of Poland, 15.8% 
Germany, 11.9% Belarus, and 8.3% Latvia and Estonia each. A more detailed 
review of the findings from the tourist survey at Kaunas Karmėlava Airport is
provided in the chapter “Survey of cheap flight tourists”.

 Respondents who are permanent foreign residents also included Lit-
huanian nationals. Among respondents departed by rail 4.2% and by road 
0.8% were Lithuanian nationals. 

trinės ir Rytų Europos šalys; Baltarusija, Rusija, kitos NVS šalys; Austrija, Da-
nija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Suomija, Švedija, Vokietija, kitos Europos 
Sąjungos (ES(15)) šalys; Norvegija, Šveicarija, kitos Europos šalys.

Remiantis apklausos duomenimis, buvo įvertintas užsienio turistų 
skaičius, jų išlaidos Lietuvoje bei kiti apibendrinti duomenys apie vidutinį 
turistą.

Daugiausia apklausta užsieniečių turistų, išvykusiųjų oro transportu 
– 1165 (Vilniaus oro uoste – 322, Kauno Karmėlavos oro uoste – 843), ge-
ležinkeliu – 731, keliais – 385, jūrų transportu – 78. Vienadienių lankytojų 
daugiausia apklausta išvykstančių keliais – 2566, geležinkeliu – 11.

Tarp respondentų (turistų), išvykusiųjų oru iš Vilniaus tarptautinio oro 
uosto, 32 proc. apklaustųjų sudarė Vokietijos, 11,8 proc. – Jungtinės Karalys-
tės gyventojai, 11,5 proc. – Danijos, 5,9 proc. – Suomijos ir 5 proc. Švedijos 
gyventojai. Tarp respondentų (turistų), išvykusiųjų oru iš Karmėlavos oro 
uosto, 40,3 proc. apklaustųjų sudarė Jungtinės Karalystės gyventojai, 16,1 
proc. – Švedijos, 7,5 proc. – Lenkijos, 5,6 proc. – Vokietijos, 4 proc. – Ita-
lijos gyventojai. Tarp respondentų, išvykusiųjų geležinkelių transportu, 59,8 
proc. sudarė Rusijos gyventojai, 15,9 proc. – Baltarusijos, 11,5 proc. – kitų 
NVS šalių, 4,4 proc. – Lenkijos gyventojai. Tarp respondentų, išvykusiųjų jūrų 
transportu, daugiausia, t. y. 47,4 proc., sudarė Vokietijos gyventojai. Tarp res-
pondentų, išvykusiųjų kelių transportu, 26 proc. sudarė Lenkijos gyventojai, 
15,8 proc. – Vokietijos, 11,9 proc. – Baltarusijos, po 8,3 proc. – Latvijos ir 
Estijos gyventojai. Detalesnė turistų apklausos Kauno Karmėlavos oro uoste 
rezultatų apžvalga pateikta skyrelyje „Turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, 
apklausa“.

Tarp respondentų, nuolat gyvenančių užsienyje, buvo ir Lietuvos pilie-
čių. Tarp respondentų, išvykusių traukiniais, Lietuvos piliečių buvo 4,2 proc.,  
kelių transportu – 0,8 proc. 

Respondentų (turistų) pasiskirstymas pagal išvykimo transporto rūšį 2006
Breakdown of respondents (tourists) by mode of departure transport in 2006
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Dalis respondentų išvyko kita transporto rūšimi negu atvyko. Tarp iš-
vykusiųjų traukiniais ta pačia transporto priemone buvo atvykę 92,4 proc. 
respondentų, jūrų transportu buvo atvykę 0,7 proc., kelių – 4,3 proc. ir oro 
– 2,6 proc. respondentų. Tarp išvykusiųjų kelių transportu, taip pat keliais 
buvo atvykę  92,5 proc. , geležinkeliu – 2,3 proc., jūrų transportu – 5,7 proc. 
ir oro transportu 3,1 proc. respondentų. Tarp išvykusiųjų oro transportu, tuo 
pačiu transportu buvo atvykę 97,3 proc., traukiniais – 0,1 proc., jūrų trans-
portu – 1,8 proc. ir kelių transportu – 0,9 proc. respondentų. 

Toliau pateikiami duomenų pagal visas transporto rūšis vidurkiai. Įve-
dami transporto rūšies svorio daugikliai: geležinkelio – 0,21, jūrų transporto 
– 0,08, kelių – 0,54 ir oro – 0,18

Part of respondents departed by different mode of transport than ar-
rived. Among respondents who departed by rail, 92.4% arrived using the 
same mode of transport, 0.7% by sea, 4.3% by road and 2.6% by air. Among 
respondents who departed by road, 92.5% arrived by the same mode of 
transport, 2.3% by rail, 5.7% by sea and 3.1% by air. Among respondents 
who departed by air, 97.3% arrived by the same mode of transport, 0.1% by 
rail, 1.8% by sea and 0.9% by road. 

Below please find the findings from the survey. The weighting factors
for transport modes have been introduced: 0.21 for rail, 0.08 for sea, 0.54 for 
road and 0.18 for air transport.

Turistų charakteristika Profile of Tourists

Remdamiesi Valstybinio turizmo departamento vykdytų apklausų duo-
menimis pabandysime apibūdinti vidutinį 2006 metų turistą užsienietį.

Koks buvo pagrindinis užsieniečių turistų apsilankymo Lietuvoje tiks-
las? Tai priklausė nuo transporto rūšies, kuria jie atvyko. Draugų ar giminių 
lankymą nurodė 36 proc. respondentų, kurie buvo atvykę traukiniais, keliais 
– 24 proc., oro transportu – 10 proc., jūrų – 25 proc.  Pagrindiniu apsilan-
kymo tikslu nurodė verslo ar profesinius tikslus 53 proc. respondentų, kurie 
buvo atvykę oro transportu, traukiniais – 13 proc., jūrų transportu – 35 proc., 
keliais – 16 proc. respondentų. Laisvalaikį, poilsį, atostogas kaip pagrindinį 
apsilankymo tikslą nurodė 37 proc. apklaustųjų, kurie buvo atvykę jūrų trans-
portu, geležinkeliais – 32 proc., keliais – 46 proc. ir oro transportu – 26 proc. 
Visų turistų pasiskirstymą pagal apsilankymo tikslą pateikiame poskyryje 
„Turistų skaičiaus įvertinimas“.

Based on the findings from surveys conducted by the State Department
of Tourism, attempts were to characterise the average non-resident tourist 
in 2006.

What was the main purpose of visit to Lithuania of non-resident tou-
rists?  This depended on the mode of transport they used. Visiting friends or 
relatives was indicated by 36% of respondents who arrived by rail, 24% by 
road, 10% by air, and 25% by sea. Business and professional purposes were 
indicated by 53% of respondents who arrived by air, 13% by rail, 35% by sea, 
and 16% by road. Leisure, recreation and holidays was indicated as the main 
purpose of visit by 37% of respondents who arrived by sea, 32% by rail, 46% 
by road and 26% by air. The breakdown of all tourists by purpose of visit is 
provided in the chapter “Evaluation of the number of tourists”.
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Male respondents comprised 63% (81%) of tourists who arrived by 
road, 81% (74%) by air, 55% (59%) by sea, and 44% (40%) by rail. Sixty 
per cent (52%) of all tourists who visited Lithuania were males.

The breakdown of tourists by age in 2006 was as follows: children 
under 15 – 18%, 15-24 years of age – 6%, 25-34 – 21%, 35-44 – 26%, 
45-54 – 18%, 55-64 – 8% and over 64 - 3%. 

Thirteen per cent (13%) of tourists or their parents were born in 
Lithuania, whereas 60% (56%) of tourists have friends or relatives here.

First-comers to Lithuania comprised 22% (23%) of tourists, se-
cond-time visitors 17% (15%), and those who arrived for the third and 
subsequent time 62% (62%) of tourists.

Friends and relatives were the most frequently indicated source 
of information about Lithuania: it was referred to by 40% of tourists 
(40% in 2005). Thirty-four per cent (34%) of tourists received infor-
mation about Lithuania during their previous visits, 23% (19%) from 
newspapers, magazines, radio and television, 30% (22%) found infor-
mation on the Internet, 13% (12%) from general literature; 15% (9%) 
from business and other official sources; 7% (6%) from tour operators, 
and 8% (9%) from special travel references (travel guides). Eleven per 
cent (11%) of tourists referred to other sources of information about 
Lithuania.

Tarp respondentų, atvykusių kelių transportu, vyrų buvo 63 procentai 
(81 proc.), oro transportu – 81 proc. (74 proc.), jūrų transportu –55 proc. 
(59 proc.), traukiniais – 44 proc. (40 proc.). 60 proc. (52 proc.) visų Lietuvoje 
apsilankiusių turistų buvo vyrai.

2006 m. pagal amžių turistai pasiskirstė taip: vaikai iki 15 metų 
– 18 proc., 15–24 metų amžiaus – 6 proc., 25–34 metų – 21 proc., 35–
44 metų – 26 proc., 45–54 metų – 18 proc., 55–64 metų – 8 proc. ir 3 proc. 
vyresni kaip 64 metų asmenys. 

13 proc. (13 proc.) turistų arba jų tėvai gimė Lietuvoje, o 60 proc. 
(56 proc.) turistų Lietuvoje turi giminių ar draugų.

Pirmą kartą Lietuvoje lankėsi 22 proc. (23 proc.) turistų, antrą –17 proc. 
(15 proc.), o trečią ir daugiau kartų – 62 proc.(62 proc.) turistų.

Dažniausiai nurodomas informacijos apie Lietuvą šaltinis buvo draugai ar 
giminės – juos nurodė 40 proc. turistų (2005 m. – 40 proc.). 34 proc. (34 proc.) 
turistų informaciją apie Lietuvą gavo ankstesnių vizitų metu, 23 proc. turistų 
(19 proc.) – iš laikraščių, žurnalų, radijo, televizijos, 30 proc. turistų (22 proc.) 
informaciją susirado naudodamiesi  internetu, 13 proc. (12 proc.) – skaitydami 
bendrąją literatūrą, 15 proc. (9 proc.) – iš verslo ar kitų oficialių šaltinių, 7 proc.
(6 proc.) – iš kelionių organizatorių, 8 proc. (9 proc.) – specialiojoje kelionių 
literatūroje (kelionių giduose). 11 proc. turistų (11 proc.) informacijos šaltiniu 
apie Lietuvą nurodė kitus informacijos šaltinius.

Respondentų (turistų) pasiskirstymas pagal apsilankymo tikslą ir atvykimo transportą 2006 m.
 Breakdown of respondents (tourists) by purpose of visit and arrival transport in 2006
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Kelionės pobūdis Travel Behaviour

The greatest majority of tourists arrived to Lithuania on their own 
and 15% came with travel packages.

Eight per cent of respondents who arrived by rail, 13% by road, 
29% by air, and 9% by sea had purchased travel packages. Travel pac-
kages were acquired by 15% of tourists who arrived for business and 
professional purposes and 25% for recreation and holiday purposes.

Visitors who arrived with travel packages comprised 20% of tou-
rists from Germany, 10% from Scandinavia, 25% from other West Euro-
pean countries, and 10% from Russia. 

Twenty per cent of tourists visited Lithuania alone, 35% in groups, 
whose members were their family, including 35% groups with chil-
dren; and 45% of tourists arrived with groups without family members. 
Among visitors who arrived for leisure and recreation purposes, 35% 
were family groups, 5% came alone, and 60% were non-family groups. 
Among visitors who arrived for business and professional purposes, 30% 
came alone, and 60% in non-family groups. Among tourists who arrived 
to visit friends and relatives, 25% came alone, and 10% in non-family 
groups.

Twenty per cent (20%) of tourists, apart from Lithuania, visited 
other countries, 2.1 countries on average. The greatest numbers of tou-
rists who also visited other countries were among the respondents who 
arrived by sea 46.2%, by road 20.8%, and by rail 9.8 %, and the lowest 
among visitors who travelled by air, 6.8%. The highest share of visits to 
other countries was as follows: Poland 70% (44%), Latvia 60% (47%), 
Estonia 40% (40%), Germany 30% (15%), and Finland 10% (7%).

The average length of stay in Lithuania of non-resident tourists was 
6.2 bed nights. Tourists who arrived by rail stayed in Lithuania the lon-
gest, 12.0 bed nights, by sea 10.3 bed nights, by road 3.7 be nights, and 
by air 4.7 bed nights. Fifty-two per cent of all tourists stayed from 1 to 
3 bed nights, 27% from 4 to 7 bed nights, 14% from 8 to 14 bed nights, 
4% from 15 to 21 bed nights, 1% from 22 to 28 bed nights, and 3% over 
28 bed nights.

Didžioji dauguma turistų į Lietuvą atvyko savarankiškai, 15 proc.
turistų atvyko įsigiję kelionių paketus.

8 proc. respondentų, atvykusių geležinkeliais, 13 proc. atvykusių 
keliais, 29 proc. atvykusių oro transportu, 9 proc. atvykusių jūra buvo įsi-
giję kelionių paketus. Tarp turistų, atvykusių verslo, profesiniais tikslais, 
kelionių paketus buvo įsigiję 15 proc. turistų, tarp atvykusių poilsio, at-
ostogų tikslais – 25 proc.

Su kelionių paketais į Lietuvą atvyko 20 proc. Vokietijos turistų, 10 
proc. Skandinavijos šalių, 25 proc. kitų Vakarų Europos šalių, 10 proc. 
Rusijos turistų.. 

20 proc. turistų lankėsi Lietuvoje vieni, 35 proc. lankėsi grupėmis, 
kurių nariai buvo ir jų šeimos žmonės, tarp jų 35 proc. buvo grupės su 
vaikais; 45 proc. turistų atvyko grupėmis be šeimos narių. Tarp atvyku-
siųjų laisvalaikio ar poilsio tikslais 35 proc. buvo šeiminės grupės, 5 proc. 
– vieni, 60 proc. – ne šeiminės grupės. Tarp atvykusiųjų verslo ar profe-
siniais tikslais 30 proc. atvyko vieni, 60 proc. – ne šeiminėmis grupėmis. 
Tarp atvykusiųjų pas draugus ar gimines 25 proc. atvyko vieni, 10 proc. 
– ne šeiminėmis grupėmis.

20 proc. (20 proc.) turistų be Lietuvos dar aplankė ir kitas šalis, vi-
dutiniškai po 2,1 šalis. Aplankiusiųjų ir kitas šalis daugiausia buvo tarp 
respondentų, atvykusių jūrų transportu – 46,2 proc., kelių transportu 
– 20,8 proc., geležinkeliais – 9,8 proc., ir mažiausiai oro transportu 
– 6,8 proc.. Didžiausia apsilankymų kitose šalyse dalis atiteko Lenkijai 
– 70 proc. (44 proc.), Latvijai – 60 proc. (47 proc.), Estijai – 40 proc. 
(40 proc.), Vokietijai –30 proc. (15 proc.), Suomijai –10 proc. (7 proc.).

Vidutinė turistų užsienio piliečių buvimo Lietuvoje trukmė – 6,2 
nakvynės. Ilgiausiai Lietuvoje viešėjo turistai, atvykę geležinkeliais 
– 12,0 nakvynės, jūrų transportu – 10,3 nakvynės, keliais – 3,7 nak-
vynės, oro transportu – 4,7 nakvynės. 52 procentai visų turistų nakvojo 
nuo 1 iki 3 nakvynių, 27 proc. – nuo 4 iki 7 nakvynių, 14 proc. – nuo 8 
iki 14 nakvynių, 4 proc. – nuo 15 iki 21 nakvynės, 1 proc. – nuo 22 iki 28 
nakvynių, ir 3 proc. – daugiau kaip 28 nakvynės.

Turistų buvimo trukmės pasiskirstymas 2006 m.
Distribution of length of stay of tourists in 2006
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The average length of stay for tourists who arrived from the USA was 
10.3 bed nights, from Germany 6.3 bed nights, from Scandinavian countries 
3.2 bed nights, from other West European countries 4.8 bed nights, from Rus-
sia 11.8 bed nights, from Belarus 4.6 bed nights, from Poland 4.4 bed nights, 
from Latvia 1.5 bed nights, and from Estonia 1.54 bed nights.

The average length of stay for tourists who arrived to Lithuania for bu-
siness and other professional purposes was 5.4 bed nights, for leisure and 
recreation purposes 6.3 bed nights, and to visit friends and relatives 7.1 bed 
nights. 

Lithuanian nationals who reside abroad on the permanent basis also 
visited Lithuania. The average length of stay for visitors who arrived by rail 
was 18.5 bed nights, by rail 7.6 bed nights, and by air 5 bed nights.

Turistų, atvykusių iš JAV, vidutinė viešnagės trukmė buvo 10,3 
nakvynės,  iš Vokietijos – 6,3 nakvynės, iš Skandinavijos šalių – 3,2 
nakvynės, iš kitų Vakarų Europos šalių – 4,8 nakvynės, iš Rusijos – 11,8 
nakvynės, iš Baltarusijos – 4,6 nakvynės, iš Lenkijos – 4,4 nakvynės, iš 
Latvijos – 1,5 nakvynės, iš Estijos – 1,54.

Turistų, atvykusių į Lietuvą verslo ar kitais profesiniais tikslais, vidu-
tinę buvimo trukmę sudarė 5,4 nakvynės, laisvalaikio, poilsio tikslais – 6,3 
nakvynės, atvykusiųjų aplankyti draugų ar giminių – 7,1 nakvynės.

Lietuvoje lankėsi ir Lietuvos piliečiai, kurie nuolat gyvena už-
sienyje. Atvykusiųjų geležinkelių transportu vidutinė buvimo trukmė 
Lietuvoje buvo 18,5 nakvynės, kelių – 7,6 nakvynės, oro transportu – 5 
nakvynės.

Aplankytos vietovės, apgyvendinimas Visited Places and Accommodation

Apklausiant turistus, jų aplankytos vietovės buvo suskirstytos į 9 gru-
pes: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Neringa; taip pat apskritys be pir-
miau išvardytų miestų: Alytaus – Kauno – Marijampolės, Klaipėdos – Telšių 
– Tauragės, Šiaulių – Panevėžio, Utenos – Vilniaus. Vienas turistas Lietuvo-
je vidutiniškai aplankė 2 vietoves: 40 proc. turistų aplankė vieną vietovę, 
30 proc. turistų aplankė dvi vietoves, 20 proc. turistų aplankė tris vietoves. 
Lankęsi Lietuvoje atostogų ir laisvalaikio tikslais vidutiniškai aplankė 2,3 
vietovės, verslo ar profesiniais tikslais – 1,5 vietovės, lankiusieji draugus ar 
gimines – 1,9 vietovės.

Vilniuje lankėsi 80 proc. turistų užsieniečių, Kaune – 33 proc., Klaipė-
doje – 26 proc., Palangoje – 14 proc., Neringoje – 11 proc., Utenos – Vil-
niaus apskrityse – 20 proc., Šiaulių – Panevėžio apskrityse – 6 proc., Alytaus 
– Kauno – Marijampolės – 13 proc., Klaipėdos – Telšių – Tauragės apskrityse 
– 4 proc. visų turistų. Kadangi kiekvienas turistas galėjo aplankyti daugiau 
negu vieną vietovę, tai aplankytų vietų suma viršija 100 proc.

When surveying tourists, their visited locations were divided into nine 
groups: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Palanga, Neringa; also counties without 
the cities listed above: Alytus - Kaunas - Marijampolė, Klaipėda - Telšiai - 
Tauragė, Šiauliai - Panevėžys, Utena - Vilnius. One tourist visited 2 locations 
in Lithuania on average: 40% per cent of tourists visited one location, 30% 
visited two locations, and 20% visited three locations. Tourists visiting Lit-
huania for holiday and leisure purposes visited 2.3 locations, for business and 
professional purposes 1.5 locations and those visiting friends and relatives 
1.9 locations on average.

Vilnius received 80%, Kaunas 33%, Klaipėda 26%, Palanga 14%, Ne-
ringa 11%, Utena – Vilnius counties 20%, Šiauliai – Panevėžyd counties 6%, 
Alytus - Kaunas - Marijampolė counties 13%, and Klaipėda - Telšiai – Tauragė 
counties 4% of all non-resident tourists. As each tourist could visit more than 
one location, the sum of visited places exceeds 100%.
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Tourists spent 28% of all bed nights in hotels, guest houses and 
motels, 5% at rest houses or sanatoria, 9% at private accommodation 
establishments and 46% at friends or relatives’. 

Below please find the breakdown of bed nights for tourists by Lit-
huanian inbound tourism market. Tourists from Russia stayed 69% of 
all bed nights at friends or relatives’, 18% in hotels, guest houses or 
motels, 6% at rest houses and sanatoria, and 4% in the private sector. 
Tourists from Belarus stayed 61% of bed nights at friends or relatives’, 
24% in hotels, guest houses or motels, and 7% in the private sector. 
Tourists from Germany stayed 30% of bed nights in hotels and motels, 
10% in private accommodation establishments, and 40% at friends 
and relatives’. Tourists from Scandinavian countries stayed 65% of bed 
nights in hotels or motels, 15% at friends and relatives’, and 15% in 
private accommodation establishments. Tourists from other West Eu-
ropean countries stayed 40% of bed nights in hotels or motels, 30% 
at friends and relatives’, and 10% in private accommodation establish-
ments. Tourists from Poland stayed 30% of bed nights in hotels or mo-
tels, 30% at friends and relatives’, and 5% in private accommodation 
establishments. Tourists from Latvia stayed 30% of bed nights in hotels 
or motels, 50% at friends and relatives’, and 15% in private accommo-
dation establishments. Tourists from Estonia stayed 35% of bed nights 
in hotels or motels, 30% at friends and relatives’, and 30% in private 
accommodation establishments.

The breakdown of bed nights for tourists visiting Lithuania for bu-
siness or professional purposes by type of accommodation is as follows: 
They stayed 50% of bed nights in hotels and motels, 15% in private ac-
commodation establishments and 20% at friends or relatives’. Tourists 
visiting Lithuania for leisure and recreation purposes stayed 30% of 
bed nights at friends or relatives’, 40% in hotels and motels, and 10% 
in private accommodation establishments. Tourists visiting friends and 
relatives stayed 90% of bed nights at their residences, 5% in private ac-
commodation establishments and 5% in hotels and motels.

Tourists stayed the highest number, 40% of all bed nights in Vil-
nius, 20% in Klaipėda; 10% in Palanga; 10% in Kaunas; 5% in Neringa; 
10% in Utena and Vilnius counties (excluding Vilnius); 15% in Alytus, 
Kaunas, and Marijampolė counties (excluding Kaunas); 5% in Šiauliai 
and Panevėžys counties; and 5% in Klaipėda, Telšiai and Tauragė coun-
ties (excluding Klaipėda, Neringa and Palanga).

28 proc. visų nakvynių turistai nakvojo viešbučiuose, svečių na-
muose, moteliuose, 5 proc. – poilsio įmonėse ar sanatorijose, 9 proc. 
– individualaus apgyvendinimo įmonėse ir  46 proc. – pas draugus ar 
gimines. 

Toliau pateikiame turistų iš atskirų Lietuvos atvykstamojo turizmo 
rinkų nakvynių pasiskirstymą. Turistai iš Rusijos 69 proc. visų nakvynių 
nakvojo pas draugus ar gimines, viešbučiuose, svečių namuose ar mo-
teliuose – 18 proc., poilsio namuose, sanatorijose – 6 proc., 4 proc. pri-
vačiame sektoriuje. 61 proc. nakvynių turistai iš Baltarusijos nakvojo pas 
draugus ar gimines, 24 proc. – viešbučiuose, svečių namuose ar mote-
liuose, 7 proc. privačiame sektoriuje. Turistai iš Vokietijos 30 proc. nakvy-
nių nakvojo viešbučiuose ir moteliuose, privataus apgyvendinimo vieto-
se – 10 proc., pas draugus ar gimines – 40 proc.. Turistai iš Skandinavijos 
šalių viešbučiuose ar moteliuose nakvojo 65 proc. nakvynių, pas draugus 
ar gimines - 15 proc., 15 proc. – privataus apgyvendinimo vietose. Tu-
ristai iš kitų Vakarų Europos šalių viešbučiuose ar moteliuose nakvojo 40 
proc. nakvynių, pas draugus ar gimines – 30 proc., 10 proc. – privataus 
apgyvendinimo vietose. Turistai iš Lenkijos viešbučiuose ar moteliuose 
nakvojo 30 proc. nakvynių, pas draugus ar gimines – 30 proc., 5 proc. 
– privataus apgyvendinimo vietose. Turistai iš Latvijos viešbučiuose ar 
moteliuose nakvojo 30 proc. nakvynių, pas draugus ar gimines – 50 
proc.,  15 proc. – privataus apgyvendinimo vietose. Turistai iš Estijos 
viešbučiuose ar moteliuose nakvojo 35 proc. nakvynių, pas draugus ar 
gimines – 30 proc., 30 proc. – privataus apgyvendinimo vietose.

Turistų, apsilankiusių Lietuvoje verslo ar tarnybos tikslais, nakvynių 
skaičius pagal apgyvendinimo tipą pasiskirstė taip: 50 proc. nakvynių 
jie nakvojo viešbučiuose ar moteliuose, 15 procentą – individualaus ap-
gyvendinimo vietose, 20 proc. – pas draugus ar gimines. Apsilankiusieji 
laisvalaikio ir poilsio tikslais 30 proc. nakvynių praleido pas draugus ar 
gimines, 40 proc. – viešbučiuose ar moteliuose, 10 proc. – individualaus 
apgyvendinimo vietose. Apsilankiusieji pas gimines ar pažįstamus 90 
proc. nakvynių nakvojo pas juos, 5 proc. – individualaus apgyvendinimo 
vietose ir 5 proc. – viešbučiuose ar moteliuose.

Daugiausia, 40 proc. visų nakvynių, turistai nakvojo Vilniuje, 20 
proc. – Klaipėdoje, 10 proc. – Palangoje, Kaune – 10 proc., 5 proc. 
– Neringoje, 10 proc. – Utenos – Vilniaus apskrityse (be Vilniaus), 15 
proc. – Alytaus – Kauno – Marijampolės apskrityse (be Kauno), 5 proc. 
– Šiaulių – Panevėžio apskrityse, 5 proc. – Klaipėdos – Telšių – Tauragės 
apskrityse (be Klaipėdos, Neringos, Palangos).

Nakvynių pasiskirstymas pagal apgyvendinimo tipą 2006 m.
Distribution of bed nights by type of accommodation in 2006

Viešbutis, motelis 
(Hotel, motel)

28%

Kitos apg. įst. 
(Other accomm.)

12%

Poilsio namai, sanatorija
(Rest house, sanatorium) 5%

Individualiosios apgyv. įst. 
(Private accom.) 9%

Draugai, giminės 
(Friends/ relatives)

46%
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Apsilankymo įvertinimas Visit Evaluation

Respondents were asked how they evaluated their visit to Lithuania 
compared with their prior assumptions (3 points – as expected, 5 points 
– much better, 4 – better, 2 – worse, and 1 – much worse). This year tou-
rists rated their visit at 3.6 points on average (3.7 in 2005). Respondents who 
arrived by rail rated their visit to Lithuania at 4.05 points, by sea 2.63, by air 
3.58 and by road 3.59.

Fifteen per cent of non-resident tourists evaluated their visit to Lithua-
nia as much better than expected, 44% as better, and 37% as expected. Four 
per cent of non-resident tourists rated their visit to Lithuania as much worse 
than expected.

Tourist respondents in major markets evaluated their visits as follows: 
from Germany 3.47 points, from Scandinavian countries 3.50, from other 
West European countries 3.73, from Russia 4.02, from Belarus 3.14, from Po-
land 3.69, from Latvia 3.26, and from Estonia 3.49. 

By purpose of visit, tourists who arrived for recreation and leisure pur-
poses rated their visit at 3.89 points, to visit friends and relatives at 3.73, and 
for business and professional purposes at 3.50.

Respondentų buvo klausiama, kaip jie, palyginti su išankstine nuostata, 
vertina savo apsilankymą Lietuvoje (3 balai – kaip ir tikėjosi, 5 balai – žymiai 
geriau, 4 – geriau, 2 – blogiau, o 1 balas – žymiai blogiau). Šiemet savo ap-
silankymą turistai vidutiniškai įvertino 3,6 balo (2005 m. – 3,7). Responden-
tai, atvykę geležinkeliu, įvertino buvimą Lietuvoje 4,05 balo, jūrų transportu 
– 2,63 balo, oro transportu – 3,58 balo, kelių transportu –3,59 balo.

15 proc. turistų užsieniečių apsilankymą Lietuvoje įvertino žymiai ge-
riau negu tikėjosi, 44 proc. turistų užsieniečių geriau, 37 proc. – kaip ir tikė-
josi . Blogiau ar žymiau blogiau negu tikėjosi apsilankymą Lietuvoje įvertino 
4 proc. turistų užsieniečių.

Pagrindinių rinkų turistai respondentai apsilankymą vertino taip: tu-
ristai iš Vokietijos – 3,47 balo, iš Skandinavijos šalių – 3,50,  iš kitų Vakarų 
Europos šalių – 3,73, iš Rusijos – 4,02,  Baltarusijos – 3,14, Lenkijos – 3,69,  
Latvijos – 3,26,  Estijos – 3,49.

Skirstant pagal apsilankymo tikslą, 3,89 balo viešnagę įvertino turistai, 
atvykę poilsio ir laisvalaikio tikslais, atvykę pas draugus ar gimines – 3,73 
balo, atvykusieji verslo ar tarnybos tikslais – 3,50 balo.
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Turistų respondentų, atvykusių keliais, vidutinės viešnagės išlaidos 2006 m. litais 
Average expenditure of tourist respondents who arrived by road in 2006, litas 
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Turistų respondentų, išvykusių oru iš Vilniaus OU, vidutinės viešnagės išlaidos 2006 m. litais 
Average expenditure of tourist respondents who departed by air from Vilnius Airport in 2006, litas 
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Turistų išlaidos Expenditure of Tourists

This section provides average expenditure estimates for tourists 
(excluding cheap flight visitors). In 2006, one tourist in Lithuania spent 
930 Lt on average. The average expenditure was 150 Lt within the 25% 
of tourists with lowest spending, 3,080 Lt within another 25% of tho-
se with highest spending, and 550 Lt for “middle class” tourists. The 
average expenditure of tourists from Belarus was 400 Lt.; the average 
expenditure was 100 Lt within the 25% of least-spending Belarusian 
tourists, 930 Lt within the 25% of highest-spending Belarusian tourists, 
and 380 Lt for “middle class” Belarusian tourists. Tourists from Russia 
spent 900 Lt on average; the average expenditure was 180 Lt within the 

Pateikiame turistų (be išvykusių pigių skrydžių reisais) viduti-
nių išlaidų įverčius. 2006 metais vienas turistas Lietuvoje vidutiniškai 
išleido 930 Lt. 25 proc. mažiausiai išleidusių turistų išlaidų vidurkis 
buvo 150 Lt, 25 proc. daugiausia išleidusių turistų išlaidų vidurkis buvo 
3080 Lt, „viduriniosios klasės“ turistų išlaidų vidurkis buvo 550 Lt. Turistų 
iš Baltarusijos išlaidų vidurkis buvo 400 Lt; 25 proc. mažiausiai išleidu-
sių baltarusių turistų išlaidų vidurkis buvo 100 Lt, 25 proc. daugiausia 
išleidusių baltarusių turistų išlaidų vidurkis buvo 930 Lt, „viduriniosios 
klasės“ baltarusių turistų – 380 Lt. Turistai iš Rusijos vidutiniškai išleido 
900 Lt; 25 proc. mažiausiai išleidusių rusų turistų išlaidų vidurkis buvo 
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25 % of the least-spending Russian tourists, 1,810 Lt within the highest-
spending Russian tourists, and 630 Lt for “middle class” Russian tourists. 
Tourists from Germany spent the average of 1,080 Lt, tourists from Scan-
dinavian countries 950 Lt, tourists from other West European countries 
1,200 Lt, tourists from the USA 1,700 Lt , tourists from Poland 375 Lt, 
tourists from Latvia 400 Lt, and tourists from Estonia 475 Lt. 

The average daily expenditure per tourist was 150 Lt. The average 
daily expenditure of tourists from Belarus was 85 Lt, from Russia 75 Lt, 
from Germany 170 Lt, from Scandinavian countries 260 Lt, from other 
West European countries 230 Lt, from the USA 160 Lt, from Poland 75 Lt, 
from Latvia 250 Lt, and from Estonia 280 Lt.

A tourist who arrived for business or professional purposes spent 
the average of 1,420 Lt , for recreation or holiday purposes 870 Lt , to 
visit friends and relatives 680 Lt, and to shop 4,050 Lt.

The scope of tourist expenditure depended on the mode of trans-
port they used to arrive to Lithuania. The average expenditure was 
1,410 Lt for visitors who arrived by rail 1,340 Lt by sea, 500 Lt by road 
and 1,300 Lt by air.

Tourists allocated 20% of expenditure to bars and restaurants, 10% to 
accommodation, 3% to souvenirs, 4% to local transport, and 4% to tours. 

These estimates exclude tourist expenditure outside Lithuania, alt-
hough some part of which is received in Lithuania, i.e. travel packages, 
visas, etc.

180 Lt, 25 proc. daugiausia išleidusių rusų turistų išlaidų vidurkis buvo 
1810 Lt, „viduriniosios klasės“ rusų turistų – 630 Lt. Turistai iš Vokietijos 
vidutiniškai išleido 1080 Lt, turistai iš Skandinavijos šalių – 950 Lt, tu-
ristai iš kitų Vakarų Europos šalių vidutiniškai išleido 1200 Lt. Turistų iš 
JAV išlaidų vidurkis buvo 1700 Lt, turistų iš Lenkijos – 375 Lt, iš Latvijos 
– 400 Lt, Estijos – 475 Lt. 

Vidutinės vieno turisto vienos dienos išlaidos buvo 150 Lt. Viduti-
nės vienos dienos išlaidos turistų iš Baltarusijos buvo 85 Lt, iš Rusijos 
– 75 Lt, turistų iš Vokietijos – 170 Lt, iš Skandinavijos šalių – 260 Lt, 
turistų iš kitų Vakarų Europos šalių – 230 Lt, turistų iš JAV – 160 Lt, iš 
Lenkijos – 75 Lt, turistų iš Latvijos – 250 Lt, iš Estijos – 280 Lt.

Turistas, atvykęs verslo, profesiniais ar tarnybos tikslais, vidutiniš-
kai išleido 1420 Lt, atvykęs poilsio ar atostogų tikslais išleido 870 Lt, at-
vykę aplankyti draugus ar gimines – 680 Lt, atvykę apsipirkti – 4050 Lt.

Turistų išlaidų apimtys priklausė ir nuo to, kokia transporto rūšimi jie 
išvyko iš Lietuvos. Išvykusiųjų traukiniais vidutinės išlaidos buvo 1410 Lt, 
jūrų transportu – 1340 Lt, keliais – 500 Lt, oro transportu – 1300 Lt.

20 proc. išlaidų turistai skyrė barams ir restoranams, apgyvendi-
nimui – 10 proc., 3 proc. – suvenyrams, 4 proc. – vietos transportui, 
4 proc. – ekskursijoms. 

Šiuose įverčiuose neįskaičiuotos tos turistų išlaidos, kurios buvo 
patirtos ne Lietuvoje, bet kurių dalis patenka į Lietuvą, t. y. kelionių pa-
ketai, vizos ir t. t.
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Užsienio turistų pasiskirstymas pagal
apsilankymo tikslą 2006

Distribution of inbound tourists by purpose of visit in 2006

Kita (Other) 14%

Giminės draugai
Visiting Friends or 
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(Business/Professional) 

24%

Poilsis
(Recreation/Holidays) 

38%

Turistų skaičiaus įvertinimas Evaluation of Number of Tourists

Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvai 2004 m. gegužės 1 d. 
tapus Europos Sąjungos nare neberegistruoja sienos kirtimų, kuriuos 
atlieka Europos Sąjungos šalių (įskaitant ir Lietuvos) piliečiai. Valstybi-
nis turizmo departamentas kartu su Valstybės sienos apsaugos tarnyba 
2006 m. vasario, gegužės,  rugsėjo ir lapkričio mėn. po 4 paras vykdė visų 
ES šalių piliečių, kertančių Lietuvos valstybės sieną, apskaitą. Remiantis 
šios apskaitos apibendrintais rezultatais, Lietuvos banko duomenimis, 
taip pat turistų dalies visame lankytojų sraute įverčiais, gautais iš at-
vykstamojo turizmo apklausų duomenų, buvo įvertintas turistų ir visų 
lankytojų iš ES šalių skaičius 2006 m. Turistų iš ne ES šalių 2006 m. skai-
čius buvo įvertintas remiantis Valstybinio turizmo departamento atlie-
kamų užsienio turistų apklausų duomenimis ir Valstybės sienos apsau-
gos tarnybos 2006 m. sausio – gruodžio mėn. sienos kirtimų statistika. 
Turistai – tai lankytojai, nakvoję Lietuvoje bent vieną naktį. 

Taigi 2006 metais Lietuvoje iš ES šalių apsilankė apie 3,8 mln. lan-
kytojų, iš jų 1,22 mln. buvo turistai. Valstybės sienos apsaugos tarnybos 
duomenimis, 2006 metais Lietuvoje iš ne Europos Sąjungos šalių lankėsi 
2,32 mln. lankytojų. Turistų iš šių šalių buvo 0,96 mln. Taigi 2006 m. Lie-
tuvoje iš viso apsilankė 2,18 mln. turistų, arba apie 10 proc. daugiau, pa-

After Lithuania has become member of the EU on 1 May 2004, the State 
Border Guard Service no longer registers border crossings by EU (including 
Lithuania) citizens. For four days in February, May, September and November 
2006, the State Department of Tourism, in co-operation with the State Border 
Guard Service, performed the recording of EU citizens who crossed the Lit-
huanian state border. Based on the aggregated findings from this recording
procedure, figures of the Lithuanian National Bank, and the estimates of the
share of tourists within the total flow of visitors obtained from the surveys on
inbound tourism, the number of tourists and all visitors from the EU countries 
in 2006 was estimated. The number of tourists from countries other than the 
EU Member States was estimated according to the findings from surveys of
non-resident tourists conducted by the State Department of Tourism and the 
January through December 2006 statistics on border crossings provided by 
the State Border Guard Service. Tourists are visitors who spent at least one 
night in Lithuania. 

Thus, in 2006, 3.8 mill of visitors from the EU Member States visited 
Lithuania in 2006, including 1.22 mill tourists. Based on the figures of the
State Border Guard Service, in 2006 Lithuania received 2.32 mill visitors from 
countries other than the EU Member States. Tourists from these countries to-

Turistų, atvykusių oro transportu,
pasiskirstymas pagal šalį 2006m. 

Distribution of airline tourists by country, 2006m.
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Turistų pasiskirstymas pagal
atvykimo transporto rūšį 2006 m.

Distribution of inbound tourists by mode of transport in 2006
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Vienadieniai lankytojai Same-Day Visitors

In 2006, Lithuania received about 3.9 mill same-day visitors. Namely, 
1.25 mill same-day visitors arrived from Latvia, 0.77 mill from Poland, 0.25 
mill from Estonia, 0.27 mill from other EU Member States; and 1.36 mill from 
CIS countries. 

Thirty-five per cent crossed Lithuania in transit and stopped here only
for a short while, 20% were visiting friends and relatives, 25% came to shop, 
10% arrived for business or professional purposes, and 5% for leisure or rec-
reation purposes.

A same-day visitor spent 150 litas in Lithuania on average. The average 
of 92% of total expenditure was allocated to shopping. Latvian nationals al-
located 85%, Russian 79%, Belarusian 89%, Estonian 85%, and Polish 99% 
of total expenditure to shopping.

2006 m. į Lietuvą buvo atvykę apie 3,9 mln. vienadienių lankytojų. Iš 
Latvijos atvyko 1,25 mln. vienadienių lankytojų, iš Lenkijos – 0,77 mln., iš 
Estijos – 0,25 mln., iš kitų ES šalių – 0,27 mln., iš NVS šalių – 1,36 mln. 

35 proc. vyko per Lietuvą tranzitu ir tik trumpam čia buvo susto-
ję, 20 proc. lankė draugus ar gimines, 25 proc. buvo atvykę apsipirkti, 
10 proc. atvyko profesiniais ar verslo tikslais, 5 proc. lankėsi laisvalaikio 
ar poilsio tikslais.

Vidutiniškai vienadienis lankytojas Lietuvoje išleido 150 litų. Pirki-
niams buvo skirta vidutiniškai 92 proc. visų išlaidų. Latvijos piliečiai pir-
kiniams skyrė 85 proc., Rusijos – 79 proc., Baltarusijos – 89 proc., Estijos 
– 85 proc., Lenkijos – 99 proc. visų savo išlaidų. 

Vienadienių lankytojų ir turistų santykis 2006 m.
Same-day visitors and tourists by mode of transport in 2006
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talled 0.96 mill. Thus in 2006, tourists visiting Lithuania totalled 2.18 mill, 
which is by 10% more compared with 2005.  By mode of transport they dis-
tributed as follows: 1,160,000 arrived by road, 450,000 by rail, 400,000 by 
air (including 20,000 cheap flight tourists to Kaunas Karmėlava Airport), and
around 170,000 by sea. Eighty per cent of tourists who arrived by rail were 
Russian nationals. By road came 170,000 tourists from Germany, 65,000 from 
Scandinavian countries, 260,000 from Poland, and 240,000 from Belarus.

By purpose of visit, tourists visiting Lithuania distributed as follows: 
holidays, recreation and leisure 843,000, business or professional purposes 
516,000, visiting friends or relatives 525,000, and other purposes 296,000.

lyginti su 2005 metais. Pagal transporto rūšis jie pasiskirstė taip: keliais 
atvyko apie 1160 tūkst., geležinkeliais – apie 450 tūkst., oro transportu 
– 400 tūkst. (iš jų pigių skrydžių reisais į Kauno Karmėlavos oro uostą 
– 20 tūkst.), jūrų transportu – apie 170 tūkst. turistų. Iš turistų, atvy-
kusių geležinkeliais, apie 80 proc. sudarė Rusijos piliečiai. Keliais atvyko 
170 tūkst. turistų iš Vokietijos, 65 tūkst. iš Skandinavijos šalių,  260 tūkst. 
iš Lenkijos, 240 tūkst. iš Baltarusijos.

Pagal apsilankymo tikslą atvykę į Lietuvą turistai pasiskirstė taip: 
atostogos, poilsis ar laisvalaikis – 843 tūkst., verslo ar profesiniai tikslai – 
516 tūkst., draugų ar giminių lankymas – 525 tūkst., kiti tikslai –296 tūkst..

Turistų (Tourists)

Vienadienių lankytojų
(Same day visitors)
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Turistų komentarai Comments by Tourists

Apklausiant respondentus buvo prašoma ne tik formaliai įvertinti 
apsilankymą Lietuvoje balais, bet ir pateikti konkrečias pastabas, trum-
pus komentarus, kas patiko ar nepatiko Lietuvoje. Kadangi turistai ap-
silankymą Lietuvoje formaliai įvertino geriau negu tikėjosi, tai ir tarp 
pateiktų pastabų ar komentarų vyrauja teigiami atsiliepimai. Dauguma 
jų lakoniški – viskas puiku, viskas patiko. Kaip ir ankstesniais metais, 
atsiliepimuose aptariamos panašios temos: aplinka – gamtinė, urba-
nistinė, socialinė, kultūrinė; paslaugos – apgyvendinimas, maitinimas, 
susisiekimas, pramogos, aktyvus laisvalaikis, informacija. Malonu, kad 
didžioji dauguma apsilankančių Lietuvoje nebe pirmą kartą, ypač po 
didesnės pertraukos, pastebi ryškius teigiamus pokyčius tiek turizmo, 
tiek ir kitose srityse. Žymiai sumažėjo neigiamų pastabų dėl eilių bei 
darbuotojų biurokratizmo pasienyje, paslaugų kokybės viešbučiuose.Yra 
ir negerėjančių vertinimų – tai taksi paslaugos, viešųjų tualetų kokybė. 
Vertinimai priklauso ir nuo oro, bet tai primena loteriją. Žinoma, ne visur 
paslaugų kokybė vienoda, turistų patirtis, poreikiai bei finansinės gali-
mybės skiriasi, todėl ir vertinimai kartais būna visiškai priešingi.

Pateiksime kai kuriuos atsiliepimus sugrupavę juos pagal respon-
dentų kilmės šalį ir apsilankymo Lietuvoje tikslą.

Respondentų iš Jungtinės Karalystės, atvykusių verslo ir profesiniais 
tikslais, vertinimai: „Žmonės draugiški, Vilnius gražus, modernus, patin-
ka Lietuva“; „Kiekvienais metais vis geriau. Gražus Vilnius“. Atvykusiųjų 
lankyti draugų ar giminių vertinimas: „Policija gerai dirba“. Atvykusiųjų 
laisvalaikio ir poilsio tikslu vertinimas: „Lietuviai labai malonūs, draugiš-
ki; patiko Vilnius, naujos statybos. Nepatiko keliai, ypač Šiauliuose labai 
blogi“; „Labai gerėja padėtis Lietuvoje, Lietuva modernėja“.

Respondentų iš Vokietijos, atvykusių verslo ir profesiniais tikslais, 
vertinimas: „Lietuva labai progresuoja, nors problemų yra, bet viskas bus 
gerai“; „Nespėjau daug pamatyti, bet viešbutis geras, maistas puikus, tik 
maža kelio ženklų Vilniuje“. Atvykusiųjų lankyti draugų ar giminių verti-
nimas: „Patiko Palanga, Klaipėda, taip pat gražus Vilniaus miestas, tačiau 
Kaunas nepatiko“; „Pozityvu – draugiškumas, negatyvu – skurdas“.  At-
vykusiųjų laisvalaikio ir poilsio tikslu vertinimas: „Per mažai informacijos 
keliuose, Trakuose nėra keityklų, žmonės nenori užsidirbti pinigu, nesi-
ima verslo, nešneka užsienio kalbomis“; „Viskas patinka, švaru, gražu, la-
biau patiko negu Taline“, „Visada patinka Lietuvoje, draugiški  žmonės“.

Respondentų iš Lenkijos, atvykusių verslo ir profesiniais tikslais, 
vertinimas: „Labai patinka žmonių elgesys, drąsa; patinka tai, kad viskas 
restauruojama, kad žmonės tampa geresni“, „Viešbutyje kainos neatitin-
ka paslaugų“. Atvykusiųjų lankyti draugų ar giminių vertinimas: „Labai 
patinka Lietuva, lietuviai labai geri ir draugiški žmonės“, „Viskas gražu, 
labai kultūringa“. Atvykusiųjų laisvalaikio ir poilsio tikslu vertinimas: 
„Labai patinka lietuviai, Vilnius yra labai gražus; patiko Lietuvos gam-
ta“, „Pozityvu: labai  patiko Trakuose plaukioti jachta, lankytis muziejuje. 
Puikios kavinės Trakuose. Negatyvu: labai pabrango benzinas“.

Respondentų iš Latvijos, atvykusių verslo ir profesiniais tikslais, 
vertinimas: „Atsiliepimai geri tiek apie patį Vilnių, viešbučio paslaugas, 
aptarnavimą, tiek apie lietuvius“. Atvykusiųjų lankyti draugų ar gimi-
nių vertinimas: „Viskas labai gerai, kai pasisvečiuojam čia, tarsi atsi-
gaunam“.

Respondentų iš Estijos, atvykusių verslo ir profesiniais tikslais, ver-
tinimas: „Kelione likau patenkinta, visada norisi sugrįžti į Vilnių“. Atvyku-
siųjų laisvalaikio ir poilsio tikslu vertinimas: „Kempinguose netvarkinga, 

During the survey, respondents were asked to not only evaluate their 
visit to Lithuania formally, but also provide specific remarks and brief com-
ments about what they liked and disliked in Lithuania. Since formally tourists 
evaluated their visit to Lithuania as better than expected, their feedback is 
prevailed by positive remarks and comments. Most of them are laconic: all 
was excellent, I liked everything. Like in the previous year, feedback relates 
to similar topics: environment – natural, urban, social and cultural; services 
– accommodation, catering, communications, entertainment, active leisu-
re, information. It is pleasing that the great majority of visitors travelling to 
Lithuania more than once, particularly after a longer break, notice distinct 
positive developments both in the tourism sector and other industries. The 
rate of negative feedback regarding queues and staff bureaucracy on the
frontier, the service quality in hotels has decreased considerably. Yet some 
comments are not improving: those concerning taxi services and the quality 
of public toilets. Feedback also depends on the weather, but this compares 
to a lottery. Of course, the service quality depends on the particular location, 
and tourist needs and financial capabilities are not the same, therefore the
feedback may sometimes be totally opposite.

Here please find some comments, which are grouped by respondents’
country of origin and purpose of visit to Lithuania.

Respondents from the United Kingdom visiting for business and pro-
fessional purposes: “People are friendly, Vilnius is beautiful and modern, I 
like Lithuania”; “It’s getting better year by year. Vilnius is beautiful”; visiting 
friends or relatives: “The police do a good job”; visiting for leisure and recrea-
tion purposes: “Lithuanians are very kind and friendly: I like Vilnius, the new 
construction projects. I disliked the road, they are especially bad in Šiauliai”; 
“The situation in Lithuania is improving, Lithuania becomes modern”.

Respondents from Germany visiting for business and professional 
purposes: “Lithuania has made substantial progress, although there are 
problems, everything will be all right”; “I didn’t have time to see much, but 
the hotel is good, the food is excellent, but there are few traffic signs in Vil-
nius”; visiting friends or relatives: “I liked Palanga, Klaipėda, and the City of 
Vilnius is also very beautiful, but I disliked Kaunas”; “Positive – friendliness; 
negative - poverty”; visiting for leisure and recreation purposes: “Too little 
information on the roads, Trakai has no exchange offices, people don’t want
to earn money, they don’t need business and speak no foreign languages”; “I 
like everything, it’s clean and nice, I prefer it to Tallinn”, “I always like it here 
in Lithuania, friendly people”.

Respondents from Poland visiting for business and professional purpo-
ses: “I admire people’s behaviour and courage: I like that everything is under 
renovation, that people are changing to the better”, “The hotel prices don’t 
correspond to the services”; visiting friends or relatives: “I like Lithuania a lot, 
Lithuanians are very kind and friendly people”, “Everything is beautiful and 
courteous”; visiting for leisure and recreation purposes: “I like Lithuanians a 
lot, Vilnius is very beautiful; I liked Lithuanian nature”, “Positive: I extremely 
liked sailing on the yacht in Trakai and visiting the museum. Excellent coffee
shops in Trakai. Negative: Petrol became a lot more expensive”.

 Respondents from Latvia visiting for business and professional purpo-
ses: “The impressions are good both about Vilnius, hotel services and service 
and Lithuanians”; visiting friends or relatives: “Everything is very good, when 
we come, it’s like recreation”.

Respondents from Estonia visiting for business and professional purpo-
ses: “I was satisfied with the trip, I always want to come back to Vilnius”; for
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beveik antisanitarinės sąlygos, net teko ieškoti nuomojamo būsto“.
Respondentų iš Baltarusijos, atvykusių verslo ir profesiniais tik-

slais, vertinimas: „Patiko, kad rusiškai šneka“. Atvykusiųjų laisvalaikio 
ir poilsio tikslu vertinimas: „Lietuva gražesnė negu praėjusiais metais“. 
Atvykusiųjų lankyti draugų ar giminių vertinimas: „Lietuva – tai Euro-
pa!“.

Respondentų iš Rusijos, atvykusių verslo ir profesiniais tikslais, ver-
tinimas: „Lietuvą 10 balų sistemoje vertinu 8“, „Visada patinka lankytis 
Lietuvoje, apie Vilnių – tik  geros nuomonės“. Atvykusiųjų laisvalaikio ir 
poilsio tikslu vertinimas: „Mažai turistinės literatūros rusų kalba. Šiaip 
viskas gerai“, „Sanatorijai „Eglė“ – aukščiausias įvertinimas“. Atvykusiųjų 
lankyti draugų ar giminių vertinimas: „Vilniuje ypač jauki miesto atmos-
fera“, „Sunku nuvykti į Klaipėdą, trūksta traukinių“.

Respondento iš Suomijos vertinimas: „Viskas gerai, Vilnius jau-
kesnis negu Ryga, draugiški žmonės,  Užupis – gražus“. Respondento iš 
Prancūzijos nuomonė: „Nuomonė pakankamai gera, to net nesitikėjom“.

leisure and recreation purposes: “The camping sites are untidy, almost anti-
sanitary conditions, we even had to look for housing to lease”.

Respondents from Belarus visiting for business and professional pur-
poses: “I liked they spoke Russian here”; visiting for leisure and recreation 
purposes: ”Lithuania is more beautiful than last year”; visiting friends or re-
latives: “Lithuania is Europe!”.

Respondents from Russia visiting for business and professional pur-
poses: “I give Lithuania 8 points on a 10-point scale”, “I always like visiting 
Lithuania, and maintain only good opinion about Vilnius”; visiting for leisure 
and recreation purposes: “Little tourist information in Russian. “On the who-
le, everything was fine”, “Top evaluation for the Eglė Sanatorium”; visiting
friends or relatives: “Vilnius has an extremely cosy city atmosphere”, “It’s diffi-
cult to get to Klaipėda, too few trains”.

Respondent from Finland: “Everything is fine, Vilnius is more cosy than
Riga, friendly people, Užupis is beautiful”, respondent from France: “Our opi-
nion is pretty good, we didn’t even expect that.”

2006 m. birželio – gruodžio mėnesiais buvo vykdoma užsienio turistų, 
išvykstančių pigių skrydžių reisais, apklausa Kauno Karmėlavos oro uoste. 
Anketose pateikiami klausimai apie pilietybę, informacijos apie Lietuvą šalti-
nius, buvimo trukmę, lytį, amžių, pagrindinį kelionės tikslą, kelionės pobūdį, 
išlaidas, kaip vertina apsilankymą Lietuvoje. Buvo apklausti 843 turistai. Tarp 
respondentų 40,3 proc. apklaustųjų sudarė Jungtinės Karalystės gyventojai, 
16,1 proc. – Švedijos, 7,5 proc. – Lenkijos, 5,6 proc. – Vokietijos, 4 proc. su-
darė Italijos gyventojai. Tarp išvykusių iš Lietuvos pigių skrydžių reisais turistų 
užsieniečių buvo 35 proc. moterų.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, skaičiaus įvertis
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenimis, 2006 m. iš 

Kauno Karmėlavos oro uosto pigių skrydžių reisais išvyko apie 119,8 tūkst. 

Turistų, išvykusių pigių skydžių
reisais, apklausa

Survey of cheap
flight tourists

June trough December 2006, the survey of outgoing cheap flight 
non-resident tourists was conducted at Kaunas Karmėlava Airport. Sur-
vey questionnaires contain questions about citizenship, sources of in-
formation about Lithuania, length of stay, gender, age, main purpose 
of travel, travel behaviour, expenditure and feedback on the visit to Lit-
huania. The survey enrolled 843 tourists. Among respondents, residents 
of the United Kingdom comprised 40.3%, Sweden 16.1%, Poland 7.5%, 
Germany 5.6% and Italy 4%. Females accounted for 35% of outgoing 
cheap flight tourists.

Estimated number of cheap flight tourists
Based on the figures of Statistics Lithuania under the Government of

the Republic of Lithuania, in 2006, around 119,800 cheap flight passengers

Turistų, išvykusių 2006 m. pigių skrydžių reisais,
pasiskirstymas pagal šalį

Distribution of cheap flight tourists by country of origin in 2006

Anglija (UK) 41%

Švedija (Sweden) 16%

Kitos šalys (Other countries) 3%Kitos ES šalys
Other EU countries

18%

Prancūzija (France) 1%
Latvija (Latvia) 2%

Suomija (Finland) 3%
Vokietija (Germany) 5%

Italija (Italy) 5%

Lenkija (Poland) 6%
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Turistų respondentų, išvykusių pigių skrydžių reisais, vidutinės viešnagės išlaidos 2006 m. litais 
Average visit expenditure of cheap flight tourists in 2006, litas
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Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, vidutinės vienos 
dienos  išlaidos

Vidutinės vieno turisto išlaidos per vieną dieną buvo 450 Lt. Turistai iš 
Švedijos per vieną dieną vidutiniškai išleisdavo 620 Lt,  iš Jungtinės Karalystės 
– 460 Lt, iš Vokietijos – 420 Lt, Lenkijos – 230 Lt, iš Latvijos – 160 Lt. Plg. 
2006 m. turistų, išvykusių iš Lietuvos kitais būdais, vidutinės vienos dienos 
išlaidos buvo 150 Lt.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, išlaidų pasi-
skirstymas pagal atvykimo tikslą

Atvykę poilsio ir atostogų tikslais viešnagės metu vidutiniškai išleido 
1040 Lt, verslo tikslais – 1600 Lt, lankyti draugų – 1020 Lt.

Average daily expenditure of non-resident cheap flight tourists

The average daily expenditure per tourist was 450 Lt. Tourists from 
Sweden spent the average of 620 Lt per day, from Great Britain 460 Lt, from 
Germany 420 Lt, from Poland 230 Lt, from Latvia 160 Lt. For the sake of com-
parison, the average daily expenditure of tourists who departed from Lithua-
nia by other modes of transport was 150 Lt.

Distribution of expenditure of non-resident cheap flight tourists
by purpose of visit

Tourists visiting for recreation and holiday purposes spent the average 
of 1,040 Lt, for business purposes 1,600 Lt, and visiting friends 1,020 Lt.

keleivių. Iš jų, Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, 2,7 tūkst. 
buvo ne ES šalių piliečiai. Valstybinio turizmo departamento 2006 m. vyk-
dyto ES šalių sienos kirtimų statistinio tyrimo duomenimis, iš šio oro uosto 
išvykusių ES šalių keleivių tarpe 85 proc. buvo Lietuvos piliečiai. Taigi 2006 m. 
iš Kauno Karmėlavos oro uosto pigių skrydžių reisais išvyko apie 20 tūkst. už-
sienio turistų. 

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, pasiskirstymas 
pagal atvykimo tikslą

Daugiausia turistų, 55 proc., buvo atvykę poilsio ir atostogų tikslais, 
20 proc. lankė draugus ir gimines, 18 proc. buvo atvykę verslo ir profesiniais 
tikslais.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, vidutinės vieš-
nagės išlaidos

Turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, vidutinės viešnagės išlaidos buvo 
1080 Lt: turistų iš Švedijos – 1580 Lt, iš Jungtinės Karalystės – 1065 Lt, iš Vo-
kietijos – 900 Lt, Lenkijos – 480 Lt,  Latvijos – 400 Lt. Plg. 2006 m. turistų, 
išvykusių iš Lietuvos kitais būdais, vidutinės viešnagės išlaidos buvo 930 Lt.

departed from Kaunas Karmėlava Airport. According to the information ob-
tained from the State Border Guard Service, 2,700 of them were not citizens 
of EU Member States. As findings from the statistical study on border cros-
sings of EU Member States conducted in 2006 by the State Department of 
Tourism show, 85% of the passengers of EU Member States who departed 
from this airport were Lithuanian citizens. Thus around 20,000 non-resident 
cheap flight tourists departed from Kaunas Karmėlava Airport in 2006.

Distribution of non-resident cheap flight tourists by purpose of
visit

Most tourists, 55%, arrived for recreation and holiday purposes; 20% to 
visit friends and relatives, and 18% for business and professional purposes.

Average expenditure of non-resident cheap flight tourists
During the visit, the average expenditure of cheap flight tourists was

1,080 Lt: 1,580 Lt for tourists from Sweden, 1,065 Lt from the United King-
dom, 900 Lt from Germany, 480 Lt from Poland, and 400 from Latvia. For the 
sake of comparison, the average expenditure of tourists who departed from 
Lithuania by other modes of transport in 2006 was 930 Lt.
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Distribution of non-resident cheap flight tourists by type of ex-
penditure

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, išlaidų pasi-
skirstymas pagal išlaidų pobūdį

Turistų išlaidų pasiskirstymas 2006 m.
Distribution of tourist expense in 2006 

Apgyvendinimas
Accommodation

52%

Kiti pirkiniai
Other shopping

16%

Restoranai ir barai
Restaurants and bars

15%

Suvenyrai (Souvenirs)
7%

Vietinis transportas
Local transport 7%

Ekskursijos
(Tours and excursions)

3%

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, nakvynės
Vidutinė turistų viešnagės trukmė buvo 2,33 nakvynės. 85 proc. turistų 

nakvojo 1–2 naktis, 7 proc. nakvojo 3–4 naktis, 8 proc. – 5 naktis ar dau-
giau. 

60 proc. visų nakvynių turistai nakvojo viešbučiuose, svečių namuose, 
moteliuose, 2 proc. – poilsio įmonėse ar sanatorijose, 11 proc. – individua-
laus apgyvendinimo įmonėse, 24 proc. – pas draugus ar gimines.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, informacijos 
apie Lietuvą šaltiniai

48 proc. turistų kaip vieną iš informacijos apie Lietuvą šaltinių, nuro-
dė kelionių organizatorius, agentūras; 33 proc. – draugus, gimines; 24 proc. 
– internetą; 18 proc. – verslo, vyriausybinius šaltinius; kelionių literatūrą 
– 11 proc.

Bed nights of non-resident cheap flight tourists
The average length of stay of tourists was 2.33 nights. Eighty-five per

cent of tourists stayed 1-2 nights, 7% stayed 3-4 nights, and 8% stayed 5 
nights or longer. 

Tourists stayed 60% of all bed nights in hotels, guest houses and mo-
tels, 2% at rest establishments or sanatoria, 11% in private accommodation 
establishments and 24% at friends or relatives’.

Sources of information about Lithuania of non-resident cheap 
flight tourists

Forty-eight per cent of tourists indicated tour operators and travel 
agencies as one of the sources of information about Lithuania; 33% friends 
and relatives; 24% the Internet; 18% business and government sources; and 
11% travel literature.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, pasiskirstymas 
pagal amžių

Distribution of non-resident cheap flight tourists by age
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Distribution of non-resident cheap flight tourists by visited re-
gions

Fifty-five per cent of tourists visited Vilnius, 93% Kaunas, 15% Klaipė-
da, 10% Palanga, 2% Neringa, and 7% other Lithuanian regions.

Evaluation of the visit to Lithuania of non-resident cheap flight
tourists

Respondents were asked how they evaluated their visit to Lithuania 
compared with their prior assumptions (3 points – as expected, 5 points 
– much better, 4 – better, 2 – worse, and 1 – much worse). The average 
evaluation was 3.57 points. The visit was evaluated as much better by 6% 
of tourists, better by 48%, and worse or much worse by 2%. Tourists from 
the United Kingdom ranked their visit with the average of 3.59 points; from 
Sweden 3.62 points; from Poland 3.63 points; from Italy 3.5 points; from Ger-
many 3.38; and from Latvia 3.25. 

Feedback about Lithuania from non-resident cheap flight tou-
rists

The greatest majority of tourist comments are positive, while the 
drawbacks include the lack of public toilets and currency exchanges. Here 
are some of the comments: “This is the country where I was born. I hadn’t 
seen Lithuania for 62 years, and here is much better than I expected”, “Pa-
langa is too noisy for family recreation, it’s difficult to find a quiet place”, “I’ll
recommend Kaunas to my friends”, “It’s a typical small country; everything is 
the way I expected”.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, pasiskirstymas 
pagal aplankytus regionus

Vilniuje lankėsi 55 proc. turistų, Kaune – 93 proc., Klaipėdoje – 15 
proc., Palangoje – 10 proc., Neringoje – 2 proc., kituose Lietuvos regionuose 
– 7 proc.

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, viešnagės Lietu-
voje vertinimas

Respondentų buvo klausiama, kaip jie, palyginti su išankstine nuostata, 
vertina savo apsilankymą Lietuvoje (3 balai – kaip ir tikėjosi, 5 balai – žymiai 
geriau, 4 – geriau, 2 – blogiau, o 1 balas – žymiai blogiau). Vertinimų vi-
durkis buvo 3,57 balo. Viešnagę žymiai geriau įvertino 6 proc. turistų, geriau 
– 48 proc., blogiau ar žymiai blogiau – 2 proc. Turistai iš Jungtinės Karalystės 
viešnagę vidutiniškai vertino 3,59 balo, iš Švedijos – 3,62 balo, iš Lenkijos 
– 3,63 balo, iš Italijos – 3,5 balo, iš Vokietijos – 3,38, iš Latvijos – 3,25. 

Užsienio turistų, išvykusių pigių skrydžių reisais, atsiliepimai 
apie Lietuvą

Didžioji dauguma turistų atsiliepimų yra teigiami. Tarp trūkumų 
nurodoma viešųjų tualetų, valiuotos keityklų stoka. Pateikiame kai ku-
riuos atsiliepimus: „Tai šalis, kurioje aš gimiau. Lietuvos nebuvau matęs 
62 metus, ir čia žymiai geriau negu tikėjausi“, „Palanga šeimyniniam 
poilsiui per triukšminga, sunku rasti ramybę“, „Rekomenduosiu Kauną 
savo draugams“, „Tipiška maža šalis; viskas taip, kaip ir tikėjausi“.
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KELIONIŲ PAJAMOS
IR IŠLAIDOS

TRAVEL-RELATED INCOME
AND EXPENDITURE

Based on the figures of the Lithuanian National Bank (balance of pa-
yments, travel credit), in 2006, receipts from inbound tourism were 2,844.5 
mill litas, which is by 11% higher than in 2005 (2,562 mill Lt). By structure 
of income, receipts from business travel comprised 26.6% and from private 
trips 73.4%. Inbound tourism receipts, including the services rendered by Lit-
huanian carriers to non-residents, totalled 2,950 mill litas, i.e. by 8.8% more 
than in 2005 (2,712 mill Lt). 

In 2006, the expenditure of Lithuanian residents when abroad (balance 
of payments, travel debit) was 2,493 mill litas, which is by 20.6% higher than 
in 2005 (2,067 mill Lt). By structure of expenditure, business travel compri-
sed 29.4% and private trips 70.6% of total expenditure. Expenditure inclu-
ding the services rendered by foreign carriers totalled 2,552 mill litas, which 
represents a 21.4% growth compared with 2005 (2,102 mill Lt).  

Lietuvos banko duomenimis (mokėjimų balansas, kelionių kreditas), 
2006 metais pajamos iš atvykstamojo turizmo buvo 2844,5 mln. litų, arba 
11 proc. didesnės negu 2005 metais (2562 mln. Lt). Pagal pajamų struktūrą 
26,6 proc. sudarė pajamos iš dalykinių kelionių ir 73,4 proc. – iš asmeninių 
kelionių. Įskaitant Lietuvos vežėjų suteiktas paslaugas ne rezidentams, visos 
atvykstamojo turizmo pajamos buvo 2950 milijonų litų, arba 8,8 proc. dides-
nės negu 2005 metais (2712 mln. Lt). 

Lietuvos gyventojų išlaidos užsienyje (mokėjimų balansas, kelionių de-
betas) 2006 m. sudarė 2493 milijonus litų, arba 20,6 proc. daugiau, palyginti 
su 2005 metais (2067 mln. Lt). Pagal išlaidų struktūrą 29,4 proc. sudarė da-
lykinių kelionių išlaidos ir 70,6 proc. – asmeninių kelionių išlaidos. Įskaitant 
užsienio vežėjų suteiktas paslaugas, visos išlaidos sudarė 2552 milijonus litų, 
arba 21,4 proc. daugiau negu 2005 m. (2102 mln. Lt). 

Tarptautinio turizmo pajamos ir išlaidos
International tourism receipts and expenditure
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Einamosios sąskaitos prekių ir
paslaugų kredito struktūra 2006 m. 

Structure of current account credit of goods and services in 2006

Prekių eksportas 
(Export of goods)

79,6%

Kitų paslaugų eksportas 
(Export of other services) 

14,3%

Tarptautinio turizmo pajamos (su pervežimais)
International tourism receipts

(incl. transportation) 6,1%

TURIZMO SĄVOKOS
IR APIBRĖŽIMAI

CONCEPTS AND DEFINITIONS
OF TOURISM

It was tried to describe tourism definitions for the first time in 1937.
Definition of “international tourism” was recommended by Council of Na-
tions’ League; in 1953 it was adjusted by Statistics Commission of United 
Nations, which admitted definition of “international visitor”. The 1967 m.
this commission ratified definitions of “visitor”, “tourist” and “excursionist”.

In 1993, Statistics Commission of United Nations in its 27th session 
ratified “Tourism statistics recommendations”, which were prepared by the
World Tourism Organization. Tourism forms and categories, descriptions of 
the main tourism definitions, tourism supply and demand classification,
Standards of International Classification of tourism activity (SICTA) were
described in it.

Primal definition “traveller” is described as “any person who travels
from one place to another irrespective of trip’s purpose and kind of trans-
port. “Visitor” is “any person who travels to another place outside his/her 
usual environment for a period not exceeding 12 months and whose main 
purpose of visit is other than the exercise of an activity remunerated from 
within the place visited”.

According to forms of tourism visitors are divided into international 
visitors and domestic visitors. According to duration of a visit – to same-
day visitors and tourists (visitors who stay at least one night  in the country 
visited).

Pirmą kartą turizmo sąvokas bandyta apibrėžti 1937 metais. Nacijų 
lygos taryboje rekomenduotas „tarptautinio turisto“ apibrėžimas, kurį 
1953 metais Jungtinių Tautų statistikos komisija pakoregavo, priimdama 
„tarptautinio lankytojo“ sąvoką. 1967 metais ši komisija patvirtino „lan-
kytojo“ (visitor), „turisto“ (tourist) ir „ekskursanto“ (excursionist) apibrė-
žimus.

1993 metais Jungtinių Tautų statistikos komisija 27-ojoje sesijoje pa-
tvirtino „Turizmo statistikos rekomendacijas“, kurias parengė Pasaulio tu-
rizmo organizacija. Jose apibrėžtos turizmo formos ir kategorijos, pateikti 
pagrindinių turizmo sąvokų apibrėžimai, turizmo pasiūlos ir paklausos kla-
sifikacija, turizmo veiklos tarptautinės klasifikacijos reikalavimai (SICTA).

Pirminė sąvoka „keliautojas“ apibrėžiama taip: keliautojas – tai as-
muo, keliaujantis iš vienos vietos į kitą nepriklausomai nuo kelionės tikslo 
bei transporto rūšies. Lankytojas – tai asmuo, keliaujantis į kitą vietą už 
jam (jai) įprastos gyvenamosios aplinkos ribų ne ilgesniam kaip 12 mėne-
sių laikotarpiui, ir jo (jos) pagrindinis kelionės tikslas nėra veikla, už kurią 
atlyginama lankomoje vietoje.

Pagal turizmo formas lankytojai skirstomi į tarptautinius lankyto-
jus ir vietinius lankytojus. Pagal lankymosi trukmę lankytojai skirstomi į 
vienadienius lankytojus ir turistus (lankytojus, kurie apsistoja viešnagės 
vietovėje bent vienai nakčiai).

Tarptautinio turizmo pajamos (su pervežimais) 2006 m. buvo didesnės 
už tarptautinio turizmo išlaidas  398 milijonais litų (2005 m. – 610 mln. Lt).

Pajamos, gautos iš atvykstamojo turizmo (įskaitant tarptautinį ke-
leivių pervežimą), sudarė 6,1 proc. prekių ir paslaugų eksporto (2005 m. – 
6,6 proc.)

Receipts from international tourism (including international fare) in 
2006 surpassed expenditure on international tourism by 398 million litas.
Inbound tourism receipts (including international fare) comprised 6.1% of 
export of goods and services (6.6% in 2005).
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Turizmo formos ir kategorijos Forms and Categories of Tourism

Tam tikros šalies atžvilgiu apibrėžiamos trys turizmo formos:

a) Vietinis turizmas apima šalies gyventojus, keliaujančius gyvena-
moje šalyje;

b) Atvykstamasis turizmas apima kitos šalies gyventojus, keliaujan-
čius priimančioje šalyje;

c) Išvykstamasis turizmas apima šalies gyventojus, keliaujančius 
kitoje šalyje.

Derinant šias tris turizmo formas apibrėžiamos trys turizmo kate-
gorijos:

· Vidinis turizmas – vietinis ir atvykstamasis turizmas (a+b);

· Nacionalinis turizmas – vietinis ir išvykstamasis turizmas (a+c);

· Tarptautinis turizmas – atvykstamasis ir išvykstamasis turizmas 
(b+c).

Užsienio turistas yra asmuo, kuris iš nuolatinės gyvenamosios 
vietos vyksta į kitą šalį, kurioje neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, 
praleidžia joje daugiau negu vieną naktį, bet ne ilgiau kaip metus, o 
jo pagrindinis kelionės tikslas nėra samdomoji veikla, apmokama toje 
šalyje.

In relation to a given country, the following forms of tourism can be 
distinguished:

a) Domestic tourism, involving residents of the given country travel-
ling only within that country;

b) Inbound tourism, involving non-residents travelling in the given 
country;

c) Outbound tourism, involving residents travelling in another 
country.

These three basic forms of tourism can be combined in various ways to 
derive the following categories of tourism:

· Internal tourism, which comprises domestic tourism and inbound 
tourism (a+b);

· National tourism, which comprises domestic tourism and outbound 
tourism (a+c);

· International tourism, which consists of inbound tourism and out-
bound tourism (b+c).

Foreign tourist is a person who travels from his or her permanent place 
of residence to another country where he or she has no permanent place of 
residence, stays there more than one night, but not longer than one year, and 
whose principal purpose of travel is other than employment remunerated 
within that country.
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Tarptautinių lankytojų klasifikavimas Classification of International Visitors

1. Užsienio lėktuvų ar laivų įgulos, kurios apsistoja lankomos šalies ap-
gyvendinimo įstaigose.

2. Asmenys, kurie atvyksta į šalį kruizų laivais (pagal Tarptautinės jūrų 
organizacijos apibrėžimą, IMO 1965) ir nakvoja laive. Gali būti ilgiau negu 
vieną naktį.

3. Įgulų nariai, kurie nėra lankomos šalies gyventojai ir praleidžia šalyje 
vieną dieną.

4. Lankytojai, kurie atvyksta ir išvyksta tą pačią dieną: laisvalaikio, po-
ilsio ir atostogų tikslu; draugų ir giminių lankymo tikslu; verslo ir profesiniais 
tikslais; gydymosi tikslais; religiniais ir piligrimystės tikslais; kitais tikslais, 
taip pat tranzitu vykstantys vienadieniai lankytojai.

5. Pagal Jungtinių Tautų tarptautinės migracijos statistikos rekomenda-
cijų apibrėžimą,1980.

6. Keleiviai, kurie nepalieka oro uosto ar uosto tranzito teritorijos, įskai-
tant pervažiavimus tarp oro uostų ir uostų.

7. Pagal Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisariato apibrėžimą, 
1967.

8. Kai jie vyksta iš savo šalies į paskirties vietą arba atvirkščiai (įskaitant 
pagalbinį personalą ir lydinčius juos asmenis).

1. Crews of foreign aircraft or ships who stay at accommodation estab-
lishments of the visited country.

2. Persons who arrive to the country on cruise ships (according to the 
definition of the International Maritime Organisation, IMO 1965) and stay 
overnight on the ship. They may stay longer than for one night.

3. Crew members who are not residents of the visited country and stay 
in the country for one day.

4. Visitors who arrive and depart on the same day: leisure, recreation 
and holidays; visiting friends and relatives; business and professional purpo-
ses; treatment; religious/pilgrimage; other purposes, also transit same-day 
visitors.

5. According to the definition of the United Nations Recommendations 
on International Migration Statistics,1980.

6. Passengers who do not leave the transit area of the airport or sea-
port, including passages between airports or seaports.

7. According to the definition of the Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees, 1967.

8. When they travel from their origin country to the destination or vice 
versa (including ancillary personnel and their accompanying persons).

Laisvalaikis, poilsis ir atostogos
 Leisure, recreation and holidays

Draugų ir giminių lankymas
Visiting friends and relatives

Verslas ir profesinis
Business and professional

Gydymasis
Treatment

Religiniai/ piligrimystė
Religious/Pilgrimage

Kiti
Other

Pagrindinis apsilankymo 
tikslas 

Main purpose of visit 

KELIAUTOJAI
TRAVELLERS

Įtraukiami į turizmo statistiką 
Included into tourism statistics

LANKYTOJAI
VISITORS

Neįtraukiami į turizmo statistiką 
Excluded from tourism statistics

Dirbantieji pasienyje
Frontier workers

Laikinieji imigrantai
Temporary immigrants 

(5)

Nuolatiniai imigrantai
Permanent imigrants

(5)

Klajokliai / Nomads
(5)

Tranzitiniai keleiviai
Transit passengers

(6)

Pabėgėliai / Refugees
(7)

Ginkluotųjų pajėgų nariai
Members of armed forces

(8)

Konsulatų darbuotojai
Consulate workers

(8)

Diplomatai / Diplomats
(8)

TURISTAI
(nakvojantys lankytojai)

TOURISTS
(visitors staying overnight)

VIENADIENIAI LANKYTOJAI 
SAME-DAY VISITORS

Vienadieniai lankytojai
Same-day visitors

(4)

Įgulos
Crews

(3)

Kruizų keleiviai
Cruise passengers

(2)

Piliečiai gyvenantys užsienyje 
Citizens residing abroad

Įgulų nariai ne rezidentai
Crew members non residents

(1)

Kitos šalies piliečiai
Citizens of another country
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Lentelės Tables
Lentelė Nr. 1.  Svečių ir nakvynių skaičiai Lietuvos viešbučiuose ir svečių namuose
Table No. 1. Numbers of guests and guest-nights in Lithuanian hotels and guest houses

Šalys / Countries

Svečių / Guests Nakvynių / Guest nights  ALS / VBT * 

2005 2006 06/05
Rinkos dalis 2006 m. / 
Market share in 2006

2005 2006 06/05
Rinkos dalis 2006 m. / 
Market share in 2006

2005 2006

Viso / Total 927532 1103147 18.9% 1990511 2298927 15.5% 2.15 2.08

Lietuva / 
Lithuania

324283 433553 33.7% 39.3% 691792 881784 27.5% 38.4% 2.13 2.03

Užsienio šalys / 
Foreign states

603249 669594 11.0% 60.7% 1298719 1417143 9.1% 61.6% 2.15 2.12

Užsienio rinkos dalis 2006 m.  
Foreign market share in 2006

Užsienio rinkos dalis 2006 m.  
Foreign market share in 2006

Australia 2123 2762 30.1% 0.4% 5466 5844 6.9% 0.4% 2.57 2.12
Austria 7576 9827 29.7% 1.5% 13665 17251 26.2% 1.2% 1.80 1.76
Belarus 20439 26689 30.6% 4.0% 38839 46951 20.9% 3.3% 1.90 1.76
Belgium 5455 5048 -7.5% 0.8% 12101 12496 3.3% 0.9% 2.22 2.48
Brazil 300 1024 241.3% 0.2% 964 2550 164.5% 0.2% 3.21 2.49
Bulgaria 1023 1036 1.3% 0.2% 3247 2592 -20.2% 0.2% 3.17 2.50
Canada 1570 1768 12.6% 0.3% 4624 4070 -12.0% 0.3% 2.95 2.30
Cyprus 475 748 57.5% 0.1% 2432 2097 -13.8% 0.1% 5.12 2.80
China 947 1165 23.0% 0.2% 2123 2642 24.4% 0.2% 2.24 2.27
Czechia 6387 7291 14.2% 1.1% 13064 13002 -0.5% 0.9% 2.05 1.78
Denmark 14877 15305 2.9% 2.3% 31390 28364 -9.6% 2.0% 2.11 1.85
Estonia 23230 28094 20.9% 4.2% 37863 48059 26.9% 3.4% 1.63 1.71
Finland 31343 33546 7.0% 5.0% 59124 63519 7.4% 4.5% 1.89 1.89
France 17793 18829 5.8% 2.8% 36301 38844 7.0% 2.7% 2.04 2.06
Germany 120522 116052 -3.7% 17.3% 243097 221806 -8.8% 15.7% 2.02 1.91
Greece 1812 1722 -5.0% 0.3% 5476 4304 -21.4% 0.3% 3.02 2.50
Hungary 2454 2553 4.0% 0.4% 5534 5918 6.9% 0.4% 2.26 2.32
Iceland 1150 1571 36.6% 0.2% 3274 4188 27.9% 0.3% 2.85 2.67
Ireland 2767 4013 45.0% 0.6% 6548 10708 63.5% 0.8% 2.37 2.67
Italy 25583 25910 1.3% 3.9% 54464 56150 3.1% 4.0% 2.13 2.17
Israel 3972 7643 92.4% 1.1% 18408 20716 12.5% 1.5% 4.63 2.71
Japan 8791 8681 -1.3% 1.3% 16425 15355 -6.5% 1.1% 1.87 1.77
Latvia 36824 48727 32.3% 7.3% 59854 74792 25.0% 5.3% 1.63 1.53
Luxembourg 525 573 9.1% 0.1% 1046 1077 3.0% 0.1% 1.99 1.88
Malta 119 188 58.0% 0.0% 298 415 39.3% 0.0% 2.50 2.21
Netherlands 8246 8952 8.6% 1.3% 20080 18239 -9.2% 1.3% 2.44 2.04
Norway 13855 18959 36.8% 2.8% 36024 43174 19.8% 3.0% 2.60 2.28
Poland 84029 89308 6.3% 13.3% 165225 184488 11.7% 13.0% 1.97 2.07
Portugal 2176 2418 11.1% 0.4% 5178 5728 10.6% 0.4% 2.38 2.37
Romania 703 1114 58.5% 0.2% 1856 2805 51.1% 0.2% 2.64 2.52
Russia 37688 43361 15.1% 6.5% 100566 113117 12.5% 8.0% 2.67 2.61
Slovakia 1676 2019 20.5% 0.3% 3507 13099 273.5% 0.9% 2.09 6.49
Slovenia 689 1107 60.7% 0.2% 1827 4935 170.1% 0.3% 2.65 4.46
Spain 10833 11673 7.8% 1.7% 24848 35217 41.7% 2.5% 2.29 3.02
Sweden 19363 22709 17.3% 3.4% 36782 42385 15.2% 3.0% 1.90 1.87
Switzerland 3461 3841 11.0% 0.6% 7091 7536 6.3% 0.5% 2.05 1.96
South Korea 355 353 -0.6% 0.1% 1030 881 -14.5% 0.1% 2.90 2.50
Turkey 753 1792 138.0% 0.3% 1968 12488 534.6% 0.9% 2.61 6.97
UK 32108 38928 21.2% 5.8% 78701 86405 9.8% 6.1% 2.45 2.22
Ukraine 5537 5943 7.3% 0.9% 36785 39428 7.2% 2.8% 6.64 6.63
USA 19015 19987 5.1% 3.0% 50333 47558 -5.5% 3.4% 2.65 2.38

Šaltinis: Statistikos departamentas (Source: Statistics Lithuania); * ALS - Average length of stay; VBT – vidutinė buvimo trukmė 
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Lentelė Nr. 2.  Svečių ir nakvynių skaičiai visose Lietuvos apgyvendinimo įmonėse
Table No. 2. Numbers of guests and guest nights in all Lithuanian accommodation establishments

Šalys / Countries
Svečių / Guests Nakvynių / Bed nights

Vidutinė viešnagės trukmė
Average length of stay 

2004 2005 2006 05/04 06/05 2004 2005 2006 05/04 06/05 2004 2005 2006

Total 1119100 1325624 1525896 18.5% 15.1% 3695373 4251092 4680287 15.0% 10.1% 3.30 3.21 3.07

Lithuania 529057 644137 769039 21.8% 19.4% 2169091 2488594 2773877 14.7% 11.5% 4.10 3.86 3.61

Non residents 590043 681487 756857 15.5% 11.1% 1526282 1762498 1906410 15.5% 8.2% 2.59 2.59 2.52

Australia 2594 2496 3185 -3.8% 27.6% 5434 6327 6649 16.4% 5.1% 2.09 2.53 2.09

Austria 6776 7844 10058 15.8% 28.2% 16863 14060 17685 -16.6% 25.8% 2.49 1.79 1.76

Belarus 22039 29977 37517 36.0% 25.2% 183310 196998 197638 7.5% 0.3% 8.32 6.57 5.27

Belgium 5012 5799 5496 15.7% -5.2% 14379 12868 13444 -10.5% 4.5% 2.87 2.22 2.45

Brazil 321 1046 225.9% 1015 2591 ##### 3.16 2.48

Bulgaria 766 1079 1096 40.9% 1.6% 2167 3462 2662 59.8% -23.1% 2.83 3.21 2.43

Canada 1990 1717 1960 -13.7% 14.2% 4970 5026 4534 1.1% -9.8% 2.50 2.93 2.31

China 1186 983 1197 -17.1% 21.8% 2613 2175 2776 -16.8% 27.6% 2.20 2.21 2.32

Cyprus 478 751 57.1% 2437 2097 -14.0% 5.10 2.79

Czechia 7834 7481 8579 -4.5% 14.7% 15948 15514 16315 -2.7% 5.2% 2.04 2.07 1.90

Denmark 16438 15337 15817 -6.7% 3.1% 37381 32507 29630 -13.0% -8.9% 2.27 2.12 1.87

Estonia 23456 27834 32212 18.7% 15.7% 39091 47137 56267 20.6% 19.4% 1.67 1.69 1.75

Finland 27303 32996 34898 20.9% 5.8% 49364 61636 66061 24.9% 7.2% 1.81 1.87 1.89

France 16803 19292 20214 14.8% 4.8% 34607 39438 41869 14.0% 6.2% 2.06 2.04 2.07

Germany 113974 137317 132540 20.5% -3.5% 285958 366638 365661 28.2% -0.3% 2.51 2.67 2.76

Greece 1121 1860 1756 65.9% -5.6% 3189 5716 4304 79.2% -24.7% 2.84 3.07 2.45

Hungary 2462 2851 2844 15.8% -0.2% 4876 6131 5918 25.7% -3.5% 1.98 2.15 2.08

Iceland 901 1170 1599 29.9% 36.7% 2134 3321 4188 55.6% 26.1% 2.37 2.84 2.62

Ireland 2586 3001 4182 16.0% 39.4% 5838 6981 10708 19.6% 53.4% 2.26 2.33 2.56

Israel 5351 4673 8367 -12.7% 79.0% 28723 29075 31620 1.2% 8.8% 5.37 6.22 3.78

Italy 23475 26518 27071 13.0% 2.1% 45158 56401 58916 24.9% 4.5% 1.92 2.13 2.18

Japan 9169 8936 8833 -2.5% -1.2% 15930 16725 15631 5.0% -6.5% 1.74 1.87 1.77

Latvia 35769 43660 56299 22.1% 28.9% 60153 73340 91113 21.9% 24.2% 1.68 1.68 1.62

Luxembourg 434 571 623 31.6% 9.1% 745 1131 1168 51.8% 3.3% 1.72 1.98 1.87

Malta 120 195 62.5% 304 426 40.1% 2.53 2.18

Netherlands 9324 9623 10840 3.2% 12.6% 20153 26009 22648 29.1% -12.9% 2.16 2.70 2.09

Norway 11492 14385 19424 25.2% 35.0% 25805 40440 44949 56.7% 11.1% 2.25 2.81 2.31

Poland 85457 94881 102539 11.0% 8.1% 209676 226142 245831 7.9% 8.7% 2.45 2.38 2.40

Portugal 2092 2226 2491 6.4% 11.9% 4453 5296 5876 18.9% 11.0% 2.13 2.38 2.36

Romania 462 772 1184 67.1% 53.4% 1374 2074 3413 50.9% 64.6% 2.97 2.69 2.88

Russia 49240 50829 59743 3.2% 17.5% 134746 143116 165685 6.2% 15.8% 2.74 2.82 2.77

Slovakia 1329 1878 2291 41.3% 22.0% 2765 3796 13583 37.3% ##### 2.08 2.02 5.93

Slovenia 798 1246 56.1% 2096 5143 ##### 2.63 4.13

South Korea 383 384 0.3% 1083 930 -14.1% 2.83 2.42

Spain 9156 11177 12055 22.1% 7.9% 19959 25459 35971 27.6% 41.3% 2.18 2.28 2.98

Sweden 17687 20133 23410 13.8% 16.3% 35493 38826 44062 9.4% 13.5% 2.01 1.93 1.88

Switzerland 3809 3649 3936 -4.2% 7.9% 7430 7415 7724 -0.2% 4.2% 1.95 2.03 1.96

Turkey 973 777 1897 -20.1% 144.1% 2263 2000 13317 -11.6% ##### 2.33 2.57 7.02

Ukraine 5463 6742 8148 23.4% 20.9% 33837 39696 44328 17.3% 11.7% 6.19 5.89 5.44

United Kingdom 22751 32941 39926 44.8% 21.2% 64575 80849 89388 25.2% 10.6% 2.84 2.45 2.24

USA 19419 19980 21652 2.9% 8.4% 51090 56600 51093 10.8% -9.7% 2.63 2.83 2.36

Šaltinis: Statistikos departamentas (Source: Statistics Lithuania);  * ALS - Average length of stay; VBT – vidutinė buvimo trukmė
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Lentelė Nr. 3.  Lietuvos viešbučių ir svečių namų veikla
Table No. 3. Activity of Lithuanian hotels and guest houses by quarters and years
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2000 iš viso (total) 210 5351 9876 3436 388302 862678 253046 569816 2.25 28.4 23.1

2000 I ketv. 213 5416 9964 3756 64686 137590 35487 82747 2.33 21.2 16.1

2000 II ketv. 213 5476 10112 3778 110045 241924 74705 168793 2.26 32.0 24.8

2000 III ketv. 214 5479 10126 3810 129337 296549 92980 204321 2.20 34.1 29.3

2000 IV ketv. 210 5351 9876 3436 84234 186615 49874 113955 2.28 25.3 20.9

2001 iš viso (total) 210 5212 9715 3339 428661 936600 296538 655516 2.21 31.7 25.3

2001 I ketv. 208 5339 9901 3312 70456 147322 41087 91044 2.22 23.8 17.5

2001 II ketv. 212 5462 10090 3602 125142 268271 90613 197334 2.18 35.0 27.1

2001 III ketv. 209 5499 10159 3686 147952 326017 111638 248931 2.23 38.3 32.4

2001 IV ketv. 210 5212 9715 3339 85111 194990 53200 118207 2.22 28.4 22.5

2002 iš viso (total) 225 5619 10756 3440 482842 1028195 334861 707655 2.11 35.2 27.8

2002 I ketv. 214 5186 9648 3313 79045 170321 48909 105853 2.16 26.3 20.6

2002 II ketv. 219 5512 10375 3578 140715 294699 103726 216247 2.08 40 31.8

2002 III ketv. 223 5554 10544 3815 163075 353741 122978 256112 2.08 44 35.4

2002 IV ketv. 225 5619 10756 3440 98690 207448 58915 128880 2.19 29.2 22.0

2003 iš viso (total) 243 6759 12992 3769 534178 1071055 368933 746946 2.02 32.5 24.4

2003 I ketv. 222 5603 10652 3337 76357 152208 44956 93877 2.09 23.9 16.9

2003 II ketv. 230 6347 12116 3705 146671 295223 104536 212577 2.03 36.1 26.9

2003 III ketv. 237 6736 12940 4147 193234 387898 146271 290563 1.99 39.4 31.4

2003 IV ketv. 237 6716 12903 3888 117916 235726 73170 149929 2.05 28.5 20.3

2004 iš viso (total) 278 8306 16254 4697 756541 1598625 516431 1113096 2.16 36.7 28.1

2004 I ketv. 254 7409 14310 4186 108910 229222 58780 133223 2.27 25.1 17.8

2004 II ketv. 262 7910 15238 4542 202960 421695 147275 316610 2.15 39.7 30.3

2004 III ketv. 272 8410 16418 5124 286912 614719 222923 465857 2.09 47.4 38.5

2004 IV ketv. 271 8250 16123 4863 157759 332989 87453 197406 2.26 32.2 23.4

2005 iš viso (total) 290 8970 17461 5514 927532 1990511 603249 1298719 2.15 40.8 31.9

2005 I ketv. 275 8494 16596 4817 132853 301729 68763 168920 2.46 29 21

2005 II ketv. 271 8461 16519 5402 266389 553894 187568 383168 2.04 45 35.3

2005 III ketv. 273 8610 16696 5493 328605 720225 242390 522630 2.16 52.6 43.3

2005 IV ketv. 278 8849 17200 5122 199325 409713 104520 223991 2.14 34.8 26.3

2006 iš viso (total) 300 10037 19679 6121 1103147 2298927 669594 1417143 2.12 42.3 33.1

2006 I ketv. 291 9331 18135 5384 169799 362512 79239 182232 2.30 30.3 22.3

2006 II ketv. 285 9414 18395 5834 307997 630511 201507 404772 2.01 46.5 36.7

2006 III ketv. 290 9851 19295 6279 386585 823613 268494 568083 2.12 54.8 44.8

2006 IV ketv. 289 9750 19117 6007 239822 483755 120458 262560 2.18 36.2 27.5

1) – skaičius įmonių, pateikusių Statistikos departamentui darbo ataskaitas (number of hotels and guest houses that provided activity reports to Statistics  Lithuania)

* Be sezoninių numerių ir vietų (Excluding seasonal rooms and beds)

Šaltinis: Statistikos departamentas (Source: Statistics Lithuania)
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Lentelė Nr. 4.  Atvykusių į Lietuvą lankytojų iš ne Europos Sąjungos šalių skaičius
Table No. 4. Number of visitors arriving to Lithuania from non EU countries

Šalis / Country
Keliais / By road Oru / By air Jūra / By sea Geležinkeliu / By rail Viso / Total

2005 2006 06/05 2005 2006 06/05 2005 2006 06/05 2005 2006 06/05 2005 2006 06/05

Viso / Total 1310028 1423680 8.7% 61365 69692 13.6% 47979 50032 4.3% 661040 773926 17.1% 2080412 2317330 11.4%

iš Afrikos šalių / from African countries

Egypt 15 16 155 162 4.5% 26 36 3 6 199 220 10.6%

PAR / RSA 73 68 174 217 24.7% 106 220 1 3 354 508 43.5%

iš Amerikos šalių / from American countries

Argentina 207 228 10.1% 200 229 14.5% 24 19 3 5 434 481 10.8%

Brazil 291 486 67.0% 309 421 36.2% 45 63 3 3 648 973 50.2%

USA 13399 12867 -4.0% 17649 18180 3.0% 4073 4702 15.4% 619 529 -14.5% 35740 36278 1.5%

Canada 1638 1966 20.0% 2186 2444 11.8% 544 906 66.5% 147 129 -12.2% 4515 5445 20.6%

Mexico 364 488 34.1% 204 357 75.0% 187 186 -0.5% 13 6 768 1037 35.0%

iš Azijos šalių / from Asian countries

Philippines 30 29 162 145 -10.5% 8753 11313 29.2% 1 2 8946 11489 28.4%

India 116 128 10.3% 504 592 17.5% 3107 3609 16.2% 19 19 3746 4348 16.1%

Israel 3374 3915 16.0% 6172 6172 0.0% 33 45 36.4% 387 445 15.0% 9966 10577 6.1%

Japan 3286 2797 -14.9% 4560 4715 3.4% 86 43 -50.0% 93 86 8025 7641 -4.8%

China 763 745 -2.4% 806 1044 29.5% 390 319 -18.2% 23 27 1982 2135 7.7%

Malaysia 95 98 3.2% 89 158 77.5% 15 86 473.3% 1 200 342 71.0%

South Korea 612 791 29.2% 481 493 2.5% 174 71 -59.2% 39 29 1306 1384 6.0%

Singapore 88 200 127.3% 54 80 48.1% 18 28 0 1 160 309 93.1%

iš Europos šalių / from European countries

Albania 10 14 99 182 83.8% 2 2 0 111 198 78.4%

Bosnia 87 52 137 80 -41.6% 3 11 0 1 227 144 -36.6%

Bulgaria 5681 6241 9.9% 1061 1052 -0.8% 715 708 -1.0% 70 70 7527 8071 7.2%

Yugoslavia 267 368 37.8% 473 414 -12.5% 77 157 103.9% 2 819 939 14.7%

Croatia 3230 3199 -1.0% 446 667 49.6% 575 444 -22.8% 7 9 4258 4319 1.4%

Macedonia 45 17 112 92 -17.9% 14 30 114.3% 1 3 172 142 -17.4%

Romania 5451 7311 34.1% 745 1138 52.8% 1305 1263 -3.2% 39 32 7540 9744 29.2%

Turkey 607 713 17.5% 1161 1514 30.4% 282 443 57.1% 8 5 2058 2675 30.0%

iš NVS šalių / from CIS countries

Belarus 407230 470550 15.5% 2066 2555 23.7% 524 596 13.7% 47945 51732 7.9% 457765 525433 14.8%

Georgia 469 659 40.5% 439 603 37.4% 327 130 -60.2% 80 53 1315 1445 9.9%

Kazakhstan 8006 9426 17.7% 738 4713 538.6% 34 20 9583 9263 -3.3% 18361 23422 27.6%

Moldova 2253 3371 49.6% 224 397 77.2% 41 16 493 557 13.0% 3011 4341 44.2%

Russia 589034 618702 5.0% 10291 10765 4.6% 16147 14693 -9.0% 578086 683632 18.3% 1193558 1327792 11.2%

Ukrain 27345 34316 25.5% 2893 3388 17.1% 4773 4416 -7.5% 16137 17180 6.5% 51148 59300 15.9%

iš Australijos ir Okeanijos / from Australia and Oceania

Australia 2776 3206 15.5% 1477 1687 14.2% 204 675 230.9% 271 169 -37.6% 4728 5737 21.3%

N. Zealand 523 519 -0.8% 338 470 39.1% 32 158 27 29 920 1176 27.8%

Šaltinis: Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Source: State border guard service)
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Lentelė Nr. 5.  Pagrindiniai turizmo Lietuvoje statistiniai duomenys
 Plotas – 65300 km2 , gyventojų – 3394 tūkst., miesto gyventojų – 66,7% (2006)
Table No. 5. General statistic data of Lithuanian tourism
 Surface area – 65300 km2 , population – 3394 thou., urban population – 66.7 % (2006)

Vienetai 2002 2003 2004 2005 2006

ATVYKSTAMASIS TURIZMAS

Lankytojų Tūkst. 3999 3635

Turistų Tūkst. 1428 1491 1800 2000 2180

Vienadienių lankytojų Tūkst. 2571 2144

Kruizų keleivių Tūkst. 7,7 8,8 14,2 24,1 25,0

Lankytojų pagal regioną 

Afrika Tūkst. 2 2,5 1,8 2,2 2,1

Amerika Tūkst. 28 31 36,2 44,1 46,0

Europa Tūkst. 3930 3567

Azija, Australija ir Okeanija Tūkst. 29 33 38,3 43,6 49,3

Lankytojų pagal transporto rūšį

Oro Tūkst. 170 194

Geležinkelio Tūkst. 554 452

Kelių Tūkst. 3212 2925

Jūrų Tūkst. 64 64

Turistų pagal apsilankymo tikslą

Poilsis, rekreacija, atostogos Tūkst. 482 523,5 683 555 843

Biznis, profesiniai Tūkst. 326 335 408 500 516

Giminių, draugų lankymas Tūkst. 442 429 510 665 525

Kiti Tūkst. 178 203 200 280 296

Nakvynių skaičius ir buvimo trukmė

Nakvynių viešbučiuose Tūkst. 708 747 1113 1299 1417

Nakvynių AĮ Tūkst. 1149 1170 1526 1762 1906

VBT viešbučiuose Nakvynių 2,1 2,0 2,16 2,15 2,12

VBT AĮ Nakvynių 2.9 2,7 2,59 2,59 2,52

VBT šalyje Nakvynių 6,6 9,5 6,9 7 6,2

Turizmo pajamos

Tarptautinio turizmo pajamos mln. Lt 1870 1944 2164 2562 2844

Tarptautinio keleivių
pervežimo pajamos

mln. Lt 186 188 162 151 105

VIETINIS TURIZMAS

Nakvynių skaičius ir buvimo trukmė

Nakvynių viešbučiuose Tūkst. 321 324  486 692 882

Nakvynių AĮ Tūkst. 1888 1845 2169 2489 2774

VBT Viešb. Nakvynių 2,2 2,0 2,02 2,13 2,03

VBT AĮ Nakvynių 5,3 4,5 4,1 3,86 3,61

IŠVYKSTAMASIS TURIZMAS

Kelionių į užsienį
(be išvykusiųjų dirbti)

Tūkst. 3711 3831 4362

Turizmo išlaidos

Tarptautinio turizmo išlaidos mln. Lt 1245 1433 1771 2067 2493

Tarptautinio keleivių
pervežimo išlaidos

mln. Lt 25 15 19 35 60

APGYVENDINIMAS

Numerių skaičius Viešb. 5963 7100 9090 9722 10426

Lovų skaičius Viešb. 11518 13744 17854 19075 20553

Numerių užimtumas 
viešbučiuose

Procentų 35,2 32,5 36,7 40,8 42,3

Numerių skaičius AĮ 16809 17341 19050 18844 19062

Lovų skaičius AĮ 40684 42411 45884 43658 44508

NACIONALINĖ SĄSKAITYBA IR PREKYBA

Bendrasis vidaus produktas (BVP) mln. Lt 51948 56772 62587 71380 81905*

BVP žmogui Lt 14975 16436 18217 20906 24132*

Atv. turizmo pajamų dalis (%) 
prekių ir paslaugų eksporte

% 7,5 7,3 7,1 6,6 6,1

* : negalutiniai duomenys;  Viešb.: viešbučiai; AĮ: kolektyvinės apgyvendinimo įmonės;
VBT: vidutinė buvimo trukmė

Units 2002 2003 2004 2005 2006

INBOUND TOURISM

Arrivals

Visitors Thous. 3999 3635

Tourists (overnight visitors) Thous. 1428 1491 1800 2000 2180

Same-day visitors Thous. 2571 2144

Cruise passengers Thous. 7,7 8,8 14,1 24,1 25,0

Arrivals by region 

Africa Thous. 2 2,5 1,8 2,2 2,1

Americas Thous. 28 31 36,2 44,1 46,0

Europe Thous. 3930 3567

Asia and the Pacific Thous. 29 33 38,3 43,6 49,3

Arrivals by mode of transport

Air Thous. 170 194

Rail Thous. 554 452

Road Thous. 3212 2925

Sea Thous. 64 64

Tourists by purpose of visit

Leisure, recreation, and holidays Thous. 482 523,5 683 555 843

Business and professional Thous. 326 335 408 500 516

Visiting friends, relatives Thous. 442 429 510 665 525

Other Thous. 178 203 200 280 296

Overnights stays and length of stay

Overnight stays in H Thous. 708 747 1113 1299 1417

Overnight stays in CE Thous. 1149 1170 1526 1762 1906

ALS in H Nights 2,1 2,0 2,2 2,15 2,12

ALS in CE Nights 2.9 2,7 2,6 2,59 2,52

ALS in the country Nights 6,6 9,5 6,9 7 6,2

Tourism receipts

International tourism receipts EUR Mill. 541 563 658 742 824

International fare receipts EUR Mill. 54 55 47 44 30

DOMESTIC TOURISM

Overnights stays and length of stay

Nights of domestic tourism in H Thous. 321 324  486 692 882

Nights of domestic tourism in CE Thous. 1888 1845 2169 2489 2774

ALS in H Nights 2,2 2,0 2,0 2,13 2,03

ALS in CE Nights 5,3 4,5 4,1 3,86 3,61

OUTBOUND TOURISM

Departures

Trips abroad ( exl. labour trips) Thous. 3711 3831 4362

Tourism expenditure

International tourism 
expenditure

EUR Mill. 360 415 513 599 722

International fare expenditure EUR Mill. 8 4 6 10 17

ACCOMMODATION 

Number of rooms H 5963 7100 9090 9722 10426

Number of bed places H 11518 13744 17854 19075 20553

Rooms occupancy rate in H Per cent 35,2 32,5 36,7 40,8 42,3

Number of rooms CE 16809 17341 19050 18844 19062

Number of bed places CE 40684 42411 45884 43658 44508

NATIONAL ACCOUNTS AND TRADE

Gross Domestic Product (GDP) EUR Mill.. 15018 16452 18126 20673 23721*

GDP per capita EUR 4329 4763 5276 6055 6989*

Percentage of  international 
tourism income (with fare) in 
export of goods and services

% 7,5 7,3 7,1 6,6 6,1

* Provisional data; H: Hotels; CE: Collective accommodation establishments; ALS: Average length of stay.
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