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Komandos formavimo, Motyvacinės kelionės 

ir kelionės kolektyvams 

 
 

Leiskitės į nestandartines ir specialias komandos formavimo keliones bei netipines atostogas kartu 

su “Magelano kelionėmis”. Tai - nepamirštami žygiai, turiningos atostogos ir ypatingai puikus 

komandos vienijimo būdas, nes tik kelionėse mes išbandome tikrus draugus ir partnerius. 
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Kodėl Magelano kelionės? 

Esame azartiškų, jaunų turizmo specialistų komanda, susibūrusi praplėsti Lietuvos keliautojų 

akiratį, ir atverti langą į didelį ir nepažintą Pasaulį. Mūsų išskirtinumas - kelionių industrijos 

išmanymas, Pasaulio pažinimas ir gebėjimas savo produktus pristatyti bei vykdyti itin kokybiškai ir 

inovatyviai. Visi mūsų maršrutai - autoriniai, patikrinti ir išbandyti, nestandartiniai ir visada 

unikalūs, skirti pažinti ir susipažinti su vietine kultūra ne pro autobuso stiklą, o gyvai - paliesti, 

pačiupinėti, paragauti, netgi jei tai atrodo svetima. Dauguma mūsų kelionių vadovų - lietuviai, 

gyvenantys lankomose šalyse ir išmanantys jas lyg tikri vietiniai. 

 

Dainius Kinderis 

Yra “Magelano kelionių” laivą vairuojantis, vienas 

žinomiausių šių dienų Lietuvos keliautojų. Pats 

Dainius yra apkeliavęs beveik 100 šalių keturiuose 

žemynuose ir visi mūsų maršrutai yra praeiti, 

sukurti ir paruošti būtent jo. Už nuopelnus Lietuvos 

turizmui Dainius 2006 m. gavo “Lietuvos 

Magelano” titulą. 

 

Daugumą savo kelionių, pagal kurias ir sukurti nauji 

mūsų maršrutai, Dainius yra aprašęs 3 knygose apie 

keliones - “Atgal į Afriką”, “Filipinai. Ugnies žiedo 

kerai” ir “Valgis. Meilė. Dvasia”.  

 

Dainius Kinderis ne tik sukuria ir paruošia naujus 

maršrutus, bet kartais ir pats vadovauja 

ekskliuzyvinėms kelionėms po Filipinus, Kiniją ir Šri 

Lanką.  
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Komandos formavimo - vienijimo kelionės 

Komandos formavimo kelionės - puikus būdas suvienyti kolektyvą į vieną stiprų kumštį ir praleisti 

įsimintinas bei neįprastas atostogas su kolegomis, draugais ir partneriais. O jeigu  keliaujama į 

egzotišką ir svetimą kraštą su paslaptinga kultūra - įspūdžiai, iššūkiai ir išbandymai tampa dar 

aštresni. “Magelano kelionės” siūlo specialias programas ir renginius, kuriuose gali dalyvauti 

Lietuvos kompanijų kolektyvai ir stiprinti ryšius tarp kolegų ir partnerių bei organizuoti savo 

išvykstamąsias sesijas, konferencijas ir kitus kompanijos renginius.   
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Marokas 

Marokas - netolima, bet ypač egzotiška ir kontrastinga šalis su turtinga ir įvairiapusia gamta, žila 

senove bei intriguojančia kultūra. Būtent todėl tai yra puiki vieta komandų formavimo renginiams 

ir grupinėms išvykoms. Iš vienos pusės plyti Atlanto vandenynas su vandens ir paplūdimio 

pramogomis, iš kitos pusės didinga Sacharos dykuma ir aukštieji Atlaso kalnai, kuriantys vis naujas 

galimybes ir nuotykius “už kiekvieno kampo”.   
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Populiariausi komandų  

formavimo užsiėmimai Maroke 

 Didelis „teambuilding“ veiklos pasirinkimas 

 Olimpiniai iššūkiai 

 Orientaciniai žaidimai gamtoje 

 Palapinių/plaustų statymas 

 Orientaciniai žaidimai miestuose 

 Asiliukų polo 

 Plaukimas plaustais 

 Plaukimas baidarėmis 

 Dviračių žygiai 

 Pilvo šokių ir būgnų mušimo pamokos 

 Lenktynės bagiais, keturračiais 

 Lenktynės visureigiais 

 Jodinėjimas arkliais 

 Sumo imtynės 

 Kultūriniai žygiai į berberų kalnus 

 Futbolo varžybos 

 Stovyklavimas dykumoje 

 Žygiai kupranugariais į dykumą 

 Tradiciniai menai 

 Kulinarinės pamokėlės 

 Slidinėjimas Atlaso kalnuose 

 Dažasvydis 

 Skrydžiai oro balionu 
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 Motyvaciniai renginiai Maroke 

 Trekingas Atlaso kalnuose 

 Trekingas berberų kaimais 

 Naktiniai renginiai berberų kaimuose 

 Tradicinė žvejyba  

 Skrydžiai oro balionu 

 Parasparniai 

 Skrydžiai malūnsparniu 

 Formulė-1 lenktynės  

 Vandens slidės 

 Surfingas 

 Golfo varžybos  

 Dykumos stovyklos  

 Puodų žiedimas   

 Tradicinė muzika 

 Kilimų audimo pamoka  

 Odos gaminimo pamoka   

 Marokietiškos kulinarijos įvadas  

 Marokietiškų prieskonių įvadas 

 Henna-tradicinio moterų gražinimosi pamoka    

 Tradiciniai menai  

 Arbatos gėrimo ceremonija  

 Tradiciniai šokių ir dainų vakarai 
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Egiptas 

 

Faraonų žemė - vieta ne tik istoriniams atradimams ir poilsiui prie Raudonosios jūros, bet ir 

aktyviems grupės formavimo užsiėmimams kontrastais pasižyminčioje legendinėje šalyje. Tai viena 

iš didžiausių šalių Afrikoje, viena iš pirmaujančių šalių pagal turistų skaičių ir turinti vieną geriausių 

infrastruktūrų svečiams priimti. Mūsų Egiptas neskirtas tradicinei pažinčiai su šia atradimų oaze. 

Mūsų Egiptas jums - žaidimų aikštelė. Nilas, Sachara, Raudonoji jūra, Viduržemio jūra - geresnės 

vietos žaidimo aikštelei, turbūt nesugalvosi. 
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Populiariausi komandų  

formavimo užsiėmimai Egipte 
 

 Didelis „teambuilding“ veiklų pasirinkimas 

 „Iron man“ varžybos: plaukimas, dviračiai, bėgimas 

 Asiliukų polo 

 Orientaciniai žaidimai 

 Dykumos safaris 

 Visureigių lenktynės su kliūtimis 

 Keturračių lenktynės 

 Lenktynės kupranugariais prie piramidžių 

 Golfo čempionatas 

 Žvejybos varžybos 

 Kulinarinės pamokos 

 Trekingas ir nuotykių žygiai 

 Dviračių žygiai 

 Laipiojimas uolomis 

 Jėgos aitvarai 

 Kajakų varžybos 

 Buriavimas katamaranais 

 Stovyklavimas 
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Motyvaciniai renginiai Egipte 

 Edukaciniai ir kultūriniai turai 

 Išvykos laivais po Raudonąją jūrą 

 Privatūs kruizai Nilo upe 

 Piramidžių renginiai 

 Egiptietiškos naktys 

 Žvejų naktiniai vakarai 

 Beduinų naktiniai vakarai 

 Juodosios ir baltosios naktys 

 Vakarienės žvakių šviesoje 

 Naktiniai kabaretai 

 Pilvo šokiai 

 Giluminis nardymas 

 Paviršinis nardymas  

 Specialios vakarienės specialiose vietose 

 Išvykos oro balionais 

 Paplūdimio vakarėliai ir renginiai 

 Arabų ir beduinų palapinės  

 Šampano vakarėliai 

 Vakaro banketai viešbučiuose 

 Kokteilių vakarėliai 

 Privatūs renginiai  
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Grupinės kelionės  

Siūlome reguliarias keliones mūsų išskirtinėmis kryptimis kartu su savo kolegomis, draugais ir 

partneriais. Tai puiki proga pakeliauti kartu su mūsų charizmatiškais gidais po įdomiausius šalių 

kampelius, apsistojant šarminguose nakvynės vietose. Keliaujant su sava grupe ne tik sukuriamas 

jaukumo jausmas, bet ir sumažėja grupinės kelionės kaina asmeniui, proporcingai didesniam 

keliaujančių skaičiui. Šiuo metu siūlome keliauti mūsų populiariausiais maršrutais į Maroką, Šri 

Lanką, Filipinus, Gruziją ir Kiniją.
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Marokas aštriai  

Mūsų Marokas – kitoks, nei galite įsivaizduoti žvelgdami į turistines skrajutes. Jis – tikras Šachrazados 

pasakų atspindys, su dykumos, berberų kaimų ir žilos senovės ornamentais. Lietuvos Magelano Dainiaus 

Kinderio autorinis „Marokas aštriai“ maršrutas vingiuoja per Maroko istoriją, kalnus, dykumas ir oazių 

įstabiausias vietas. Iš Marakešo turgaus ir aikščių, per Atlaso kalnų didybę į mistikos kupiną Sacharą ir 

gaivaus vėjo šiurenamą Atlanto pakrantę. Marokas tikrai gali konkuruoti dėl įdomiausios Afrikos šalies 

vardo. Inshallach… 

Aštrus kelionės tipas nereiškia, kad reikia būti ypatingai fiziškai pasiruošus ar kad laukia sunkūs išbandymai. 

Visi žygiai yra lengvai įkandami ir mažiau judantiems, specialaus pasiruošimo nereikia.  

Detali programa:  www.magelanokeliones.lt/keliones/marokas/marokas-astriai/ 

http://www.magelanokeliones.lt/keliones/marokas/marokas-astriai/
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Filipinai 
 

Mabuhay! Kelionė po Filipinus - atpalaiduojantis nuotykis po nuostabios gamtos Palavano salą. Šioje 

kelionėje iki valiai galėsite mėgautis šilto vandenyno malonumais, jūros gėrybių virtuve, pažinti 

izoliuotus ir nenutryptus Palavano salos kampelius ir gėrėtis gražiausiais saulėlydžiais, besisukant 

hamake. Požeminė upė, Sabango ir Port Bartono pakrantės, mangrovių pelkynai ir El Nido laukinis 

grožis ir šėlsmas – norėsite likti dar metams! 

 

Tai kelionė, mėgstantiems egzotišką, nerūpestingą poilsį, derinant jį su vandens pramogomis ir 

įdomiausių objektų lankymu. 

Detali programa: www.magelanokeliones.lt/keliones/filipinai/filipinai-lengvai/ 

http://www.magelanokeliones.lt/keliones/filipinai/filipinai-lengvai/
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Šri Lanka 

Šri Lanka užklups dar nepasiruošus nustebti. O stebina ji visur: turguje, kur prekystaliai lūžta nuo 

nematytų vaisių, ryžių lėkštėje, kurie nuo prieskonių dega burnoje, okeano pakrantėje, kurią talžo 

dramatiškos bangos, kalnų viršūnėse, kur dienas leidžia įžūlios beždžionės, gyvenimu pulsuojančiuose 

miestuose, kurie tokie spalvoti ir gyvibingi. Šalis gyvena emocijomis, spalvomis ir jausmais ir tai labai 

pakeri. 

 

Nesudėtingas maršrutas, kuris nėra nei turistinis nei per daug alternatyvus. Aplankomi pagrindiniai 

šalies lankytini objektai ir skiriama daug laiko tingiam poilsiui prie nuostabios vandenyno pakrantės. 

 

Detali programa: www.magelanokeliones.lt/keliones/sri-lanka/ 

http://www.magelanokeliones.lt/keliones/sri-lanka/
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Gruzija 

Reta šalis gali pasigirti kvapą gniaužiančiais kalnais ir juodo smėlio paplūdimiais, dosnia virtuve ir niekad 

nepamirštamu svetingumu. Gruzija gali. Tai šalis, kur dainos ir vynas liejasi laisvai kaip sraunios kalnų upės, 

tekančios iš didingų aukštikalnių į derlingus slėnius, kur noksta saldžiausios vynuogės ir raudoniausi arbūzai. 

Gruzija atveria savo širdį, atveria senąjį savo istorijos ir kultūros klodą, gamtos turtus.  

Mūsų maršrute - vieni už kitus gražesni kalnai, vienas už kitą įdomesni vienuolynai, vyno rūsiai, 

besikeičiančių miestų kasdienybė ir Juodosios jūros purslai. Maršrutas skirtas visiems, su vidutinio 

sudėtingumo kalnų žygiais ir įvairiapusia programa, tinkančia įvairaus amžiaus žmonėms.  

Detali programa: www.magelanokeliones.lt/keliones/gruzija/ 

http://www.magelanokeliones.lt/keliones/gruzija/
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Kinija 

Kinija! Ši stulbinanti šalis pasiruošusi jus nustebinti senosios civilizacijos turtais, autentiška kultūra, 

kulinariniais malonumais, gamtos stebuklų gausa ir pusantro milijardo žmonių ambicijomis. Tai kontrastų, 

atradimų ir nustebimų kraštas. Mūsų maršrutas – ypatingas, nes pažinsite tikrąją Kiniją: kalnuose, miškuose, 

autentiškuose kaimeliuose ir kelionėse traukiniais. Desertui – dieviško grožio „Avataro“ kalnai!    

Ši kelionė – ideali nuotykių ieškotojams ir pasiilgusiems tikrų kelionių – kai dardi visą naktį traukiniu, žygiuoji 

ir kartu su visais tyli ūkanoto miško takeliuose, ragauji įvairiausių ir keisčiausių patiekalų, įsilieji į 

margaspalvę minią ir iš naujo atrandi save, kaip tikrą keliautoją.  

Detali programa: www.magelanokeliones.lt/keliones/kinija/

http://www.magelanokeliones.lt/keliones/kinija/
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Džiaugiamės galėdami jums padėti 

 

Mūsų komanda visada pasiruošusi atsakyti į visus 

jūsų klausimus. Jeigu domitės konkrečiu mūsų 

produktu ar pasiūlymu, mes atsiųsime detalę 

prezentaciją.  

Be to, mes mielai paruoštume ir padarytume 

prezentaciją jūsų ofise ir atsakytume į visus rūpimus 

klausimus gyvai.    

Jūsų asmeninė konsultantė : 

Dainius Kinderis 

Tel. 8 6 504 0462 

dainius@magelanokeliones.lt 

Kelionių organizatorius UAB “Magelano kelionės” 

www.magelanokeliones.lt 

Adresas: Pilies 6-2, 01123, Vilnius 

mailto:dainius@magelanokeliones.lt
http://www.magelanokeliones.lt/

