
NEPATIKIMI KELIONIŲ PARDAVIMO AGENTAI, VEIKIANTYS LIETUVOJE 

Informacija apie šiuos turizmo paslaugų teikėjus buvo skelbta Valstybinio turizmo departamento svetainės rubrikoje NAUJIENOS ir spaudoje. Valstybinis 

turizmo departamentas  ĮSPĖJA ir NEREKOMENDUOJA vykti į šių kelionių pardavimo agentų siūlomas keliones: 

 

Turizmo paslaugų teikėjai Trumpa informacija 

MB „Antibai“  (įm. k. 304064989) ir/arba Gintarė Budrienė VTD surinktą medžiagą apie galimai nesąžiningą ir neteisėtą MB „Antibai“ veiklą 

perdavė teisėsaugos institucijoms 

Raimundas Michnevičius Veikia iš Ispanijos. Svetainė www.centrineamerika.lt ir Facebook.  

VTD surinktą medžiagą apie galimai nesąžiningą ir neteisėtą Raimundo Michnevičiaus 

veiklą perdavė teisėsaugos institucijoms. 

EXPRESSTOURS & PACKAGES LTD  

prekės ženklas – Express Tours 

Svetainė www.expresstours.info ir Facebook. 

Maltoje registruota įmonė vykdo veiklą Lietuvoje nelegaliai. 

UAB „HotelsNet“ (įm. k.  302903264) ir/arba Liutauras 

Jonaitis 

VTD surinktą medžiagą apie galimai neteisėtą UAB „HotelsNet“ veiklą perdavė VMI 

ir Lietuvos kriminalinės policijos biurui. Svetainė www.hotelsnet.eu ir Facebook. 

 

UAB „Atostogos ir informacija“ (įm. k.  304447076) 

Ispanijos Karalystėje registruotos įmonės atstovai Lietuvoje  

Svetainėje www.yoursvacations.com bei susijusiose svetainėse 

www.manoatostogos.com, www.mivacaciones.com ir Facebook.   

Svetainių www.manoatostogos.com ir www.mivacaciones.com valdytojas yra 

Liutauras Jonaitis, kuris buvo bankrutavusių kelionių agentūrų UAB „Horizon Travel 

Worldwide“, UAB „Travel Team“ vadovu bei yra UAB „HotelsNet“ direktorius.  

Atkreipiame vartotojų dėmesį į tai, kad minėtų svetainių www.yoursvacations.com ir 

www.mivacaciones.com kontaktiniuose duomenyse yra nurodyti Ispanijos Karalystės 

adresai ir telefonai, tačiau nepateikiami duomenys apie pačią keliones ir turizmo 

paslaugas siūlančią įmonę. UAB „Atostogos ir informacija“ direktoriui paskirta 

administracinė nuobauda - bauda. 

Departamentas surinktą medžiagą perdavė teisėsaugos institucijoms. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas. 

UAB „Travelonline Baltics“ (įm. k. 302267581) ir/arba 

akcininkas Paulius Jasaitis ir direktorė Eglė Lenkovičienė 

2018-01-29 panaikintas kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimas. Kartu 

vykdyta ir kelionių pardavimo agento veikla. 

http://www.centrineamerika.lt/
http://www.expresstours.info/
http://www.hotelsnet.eu/
http://www.manoatostogos.com/
http://www.mivacaciones.com/
http://www.manoatostogos.com/
http://www.mivacaciones.com/
http://www.yoursvacations.com/
http://www.mivacaciones.com/
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Turizmo paslaugų teikėjai Trumpa informacija 

Departamentas surinktą medžiagą perdavė teisėsaugos institucijoms. Pradėtas 

ikiteisminis tyrimas.  

Su „Travelonline Baltics“ yra susiję šie internetinės prekybos svetainės-portalai: 

www.easytravel.lt, www.toptravel.lt, www.judek.lt, www.keliones.lt, www.kruizai.lt, 

www.skrydziai.lt, www.24fly.com, www.24fly.lt, www.rezervacijos.lt, 

www.viesbuciai.lt ir www.kelionesinternetu.lt. 

 

 

http://www.easytravel.lt/
http://www.toptravel.lt/
http://www.judek.lt/
http://www.keliones.lt/
http://www.kruizai.lt/
http://www.skrydziai.lt/
http://www.24fly.com/
http://www.24fly.lt/
http://www.rezervacijos.lt/
http://www.viesbuciai.lt/
http://www.kelionesinternetu.lt/

