
Palangos 

Vasaros 

Parkas  
IDEALI VIETA JŪSŲ ŠVENTEI 



• Poilsio ir pramogų kompleksas 

atidarytas 2017 m. vasarą 

• 15 000 kv/m teritorija vien tik 

Jums 

• PJAZZ terasa - ideali vieta 

šventinei vakarienei, talpinanti 

net iki 170 žmonių 

• Unikalios aktyvios pramogos 

• 5 maitinimo įstaigos 

• Svečių namai “MELT” 

talpinantys iki 50 svečių 

• SPA centrai 

• Poilsio zonos 

• Dviračių ir velomobilių nuoma 

• NEMOKAMAS WI-FI 

 

Apie Palangos 

vasaros parką 

“Emocijos, kuriančios 
gyvenimą” 



• Vieta yra visiškai naujai 

įrengta, alsuojanti išskirtiniu 

interjeru - Jums nereikės 

galvoti dėl patalpų dekoracijų 

• 15 000 kv/m teritorija vien tik 

Jums - ir pačioms 

mažiausioms ir didžiausioms 

šventėms 

• PJAZZ terasa yra uždara, tad 

prastos oro sąlygos nebaisios, 

bei garantuotas privatumas! 

• Teritorijoje įsikūrę svečių 

namai “MELT”, kur gali 

apsistoti Jūsų šventės svečiai 

 

Švęsti čia 

smagu, nes: 



• Teritorijoje gausu įvairiausių 

pramogų tiek suaugusiems, 

tiek vaikams - tai pavers 

šventę išskirtine, bei nereikės 

galvoti dėl papilodmų 

pramogų!  

• Čia įsikūrusiuose SPA 

centruose galėsite 

atsipalaiduoti po šventės 

• Parkas įsikūręs itin patogioje 

vietoje - šalia Jūra, Palangos 

Botanikos parkas.  

• Palangos Vasaros Parkas gali 

pasirūpinti Jūsų švente nuo A 

iki Z - čia gausite puikų 

matinimą, patogią nakvynę, bei 

gausybę pramogų renginio 

metu!  

 

Švęsti čia 

smagu, nes: 



Grill bar 

PJazz 
• Dvi lauko terasos talpinantčios 

iki 170 asmenų 

• Gardžiausi patiekalai, 

užkandžiai, desertai ir gėrimai 

atitinkantys šventės koncepciją 

• Individualus  šventės meniu 

• Stilinga aplinka 

• Profesionalus aptarnavimas 

• Ideali vieta įvairiausiems 

renginiams - banketams, 

furšetams, bei kitokiems 

pobūviams 

 



Svečių namai 

MELT 
• Čia gali apsistoti iki 50 svečių; 

• Unikali tematika saulės 

atspindžių tema  

• Išskirtinis interjero dizainas - 

viešbutyje galima organizuoti 

fotosesijas 

• Prie pat Jūros tilto 

 

 



Renginių  

erdvės 
• Erdvės tiek šalia įrenginių, tiek 

atokiau 
• Švenčiantiems - visada pauošiama 

atmosfera 
• Yra ir visiškai uždara, ir atvira 

erdvė 



• Parko teritorijoje gausybė 

pramogų ir poilsio zonų, kurias 

galite išnaudoti savo šventei 

Pramogos 

šventės metu 



• Pramoga visai šeimai 

• 700 kv/m batutas po atviru 

dangumi 

• Olimpiniai batutai 

• Kempinių baseinai 

• Laipiojimo siena 

 

Batutai 



• Nauja ir dar nematyta pramoga 

Lietuvoje 

• Lavina ne tik jėgą, bet ir 

protinius gabumus 

• Po stogu, todėl pramogauti 

galima bet kokiu oru 

• Puiki vieta turnyrams ir 

varžyboms  

 

Ninja Warrior 

Kliūčių ruožas 



• Saugi ir uždara erdvė patiems 

mažiausiems 

• Patogi sėdmaišių zona tėvams 

• Daug skirtingų pramogų po 

stogu bet kokiu oru 

Vaikų žaidimų 

aikštelė 



Mini golfas 

• 18 duobučių golfo laukas 

• Puikiai tinka pasyviam poilsiui 

• Yra hamakų ir supynių zonos  

• Galima rengti komandinius 

turnyrus 



• Unikali ir vienintelė tokio 

maisto koncepcija Palangoje 

• Vokiškos dešros 

• Belgiškos bulvės 

• Dešrainiai 

• Didelė lauko terasa 

 

 

Restoranas 

Van Wurst 



Kavinė 

Vero cafe 
• Skaniausios ir kokybiškos 

kavos tinklas Lietuvoje 

• Šviežiai skrudinta kava 

• Sumuštiniai 

• Desertai 

• Fantastiškas interjeras 

 



Ledainė 

Manhattan 
• Gausybė Nestle ice cream 

ledų skonių 

• Vasaros sezono TOP - Bubble 

vafliai 

• Terasa kurioje galima stebėti J. 

Basanavčiaus g. vasaros 

šurmulį 

 



Desertinė 

ChoccoKebab 
• Pirmą kartą Lietuvoje - kebabai 

iš šokolado 

• Unikalus desertas iš 

specialaus itališko tešlos 

recepto 

• Parko centre esanti desertinė 

 



Provanso 

kvapai SPA 
• SPA ritualai ir masažai svečių 

namuose MELT 

• Specialūs pasiūlymai svečių 

namų klientams 

• Galima įsigyti kosmetikos ir 

sveikatingumo prekių 

 



Fun For Feet 

SPA 
• Egzotinių žuvyčių SPA 

• Jauki aplinka ir vieta 

atsipalaiduoti 

• Ypatingi ledai vasiuose 

 

 



• Unikali virtualios realybės akinių 
pramoga 

• Du skirtingi įrengimų tipai 
• Gausybė klipų atrakcijoms 

 
 

360 virtual 

reality 



Dviračių 

nuoma 
• Didelis patogių  asortimentas 
• Galima išsinuomoti ir 

Velmomobilius ar mašinėles 
• Iškart ant populiaraus dviračių 

maršruto 



Poilsio erdvės 

• Hamakų ir sėdmaišių zonos 
• Išdėstytos visoje parko teritorijoje 
• Vykstant renginiams - 

formuojamas amfiteatras 



Susisiekite 

El. paštu: pramogos@vasarosparkas.lt 

Telefonu:  +370 607 33446 


