
 
 

 
 

Vienos paros apgyvendinimo kainos 
Nurodytos Eurais už kambarį su PVM ir pusryčiais vienai parai. 

Galioja nuo 2017-05-15d. iki 2017-09-15d. 
 

Pagrindinio korpuso kambariai 

(viso 31 kambarys) 
Kiekis Kaina, €  

Standartinis dvivietis kambarys 16 88 

Dvivietis kambarys su vaizdu į ežerą  7 98 

Verslo klasės dvivietis kambarys  6 108 

Liukso klasės dvivietis kambarys  1 118 

Apartamentai dviems asmenims 1 128 
 
 

Kambariai vilose 

(po 2 kambarius 1-oje viloje) 
Kiekis Kaina, €  

Vilos kambarys su terasa  dviems asmenims 6 108 

Vilos apartamentai su terasa dviems asmenims 4 128 
 

Viešbutis pasilieka teisę keisti kainas be išankstinio įspėjimo. 

 

Pastabos:  
Vaikai iki 6 metų apgyvendinami kartu su tėvais nemokamai, jei nereikalinga 

papildoma lova.  

 

Papildoma lova – 20 €  

Vaikiška lovelė – 10 € 

 

Gyvūno mokestis parai:  iki 15 kg. -10 €, virš 15 kg. – 15 €.  

Į pagrindinio korpuso kambarius priimame vieną augintinį iki 15 kg.  

Į kambarius vilose - maksimaliai 2 augintinius iki 15 kg. arba vieną augintinį virš 15 

kg. 
  
 

 

Konferencijų salių kainos 

 
Kainos nurodytos Eurais su PVM. 
Galioja nuo 2017-01-01d. iki 2017-12-30d. 

Konferencijų salės* 
Dienai, € 

8val. 

Didžioji salė talpinanti iki 140 žmonių (180m2)** 265 

2/3 didžiosios salės iki 60 žmonių (120 m2) 205 

1/3 didžiosios salės iki 30 žmonių (60 m2) 105 

Geltonoji salė, iki 25 žmonių (47 m2)  90 

Ežero salė, iki 70 žmonių (100 m2) 400 

Darbo kambarys pagrindiniame pastate 60 

Darbo kambarys lauko pirties salėje 85 

*  Į kainą įskaičiuota: projektoriaus ekranas; lenta-bloknotas  

** Didžiosios konferencijų salės įgarsinimo įranga: radijo mikrofonas su stovu arba  
prisegamas radijo mikrofonas, stiprintuvas sujungtas su garsiakalbiais salės lubose. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Konferencinė įranga 
Kainos nurodytos Eurais su PVM. 
Galioja nuo 2017-01-01d. iki 2017-12-30d. 

Konferencinė įranga 

Dienai arba 

vakarui, € 

8val. 

Projektorius 2500 ANS/Lm. 30 

Radijo mikrofonas 10 

Prisegamas radijo mikrofonas 15 

Garso režisieriaus "DJ" 6 kanalų pultas su 2 garso 

kolonėlėm 2x200W, vienas radijo arba laidinis mikrofonas. 
80 

Maxi komplektas su karaoke funkcija: CD / DVD grotuvas, 

"DJ" 6 kanalų pultas su 2 garso kolonėlėm 2x200W, projektorius 2500 
ANS/Lm su ekranu, laidinis mikrofonas. 

110 

 

 

 

 

Pagrindinio korpuso SPA nuomos kainos 
Kainos nurodytos Eurais su PVM. 
Galioja nuo 2017-01-01d. iki 2017-12-30d. 
 

Pagrindinio korpuso SPA (iki 30 asmenų) Kaina, € 

Apsilankymas SPA centre viešbučio gyventojui 18:00-21:00 

val. (darbo dienomis) ir 15:00-21:00 (savaitgalio bei šventinėmis 

dienomis) 

nemokamai 

Apsilankymas SPA centre vienam asmeniui / 1,5 val. 10 
Pastabos: 
* rankšluostis į kainą įskaičiuotas 
* vaikams iki 6 metų taikoma 50% nuolaida 

* chalato nuoma 5 €  

* vienkartinių šlepečių pardavimas 1,5 €  
 

 

 

 

Lauko pirčių nuomos kainos 
Kainos nurodytos Eurais su PVM 
Galioja nuo 2017-01-01d. iki 2017-12-30d. 

Lauko pirtys Kaina, € 

Lauko pirtis su sale / 3 val.  130 

Lauko pirtis su sale visam vakarui  200 
 

 chalato nuoma 5 €  

 vienkartinių šlepečių pardavimas 1,5 €  

 rankšluosčio nuoma 1,5 €  

 vanta 3 €  

 


