
Didžiausias 
batutų parkas
Lietuvoje
Nr.: 1 Palangoje



• Poilsio ir pramogų kompleksas 
atidarytas 2017 m. vasarą

• 15 000 kv/m teritorija
• Aplankė 500 000 žmonių
• Unikalios aktyvios pramogos
• 5 maitinimo įstaigos
• Svečių namai “MELT”
• SPA centrai
• Poilsio zonos
• Dviračių ir velomobilių nuoma
• NEMOKAMAS WI-FI

Apie Palangos 
vasaros parką

“Emocijos, kuriančios gyvenimą”



• 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



Svečių namai
MELT
• Unikali tematika saulės 

atspindžių tema
• Išskirtinis interjero dizainas
• Prie pat Jūros tilto
• 3 skirtingi restoranai
• Gyventojams - Parko 

pramogos nemokamos



• Unikali ir vienintelė tokio 
maisto koncepcija Palangoje

• Vokiškos dešros, dešrainiai
• Belgiškos bulvės
• Didelė ir jauki lauko terasa

Restoranas
Van Wurst



Grill bar
PJazz
• Šiuolaikiškas europietiškos 

virtuvės grill restoranas
• Dvi lauko terasos talpinantčios 

virš 150 asmenų bei vidinė 
salė

• Stilinga aplinka
• Vieta renginiams ir pobūviams



Kavinė
Vero cafe
• Skaniausios ir kokybiškos 

kavos tinklas Lietuvoje
• Šviežiai skrudinta, rinktinė ir 

rūšinė kava iš viso pasaulio
• Sumuštiniai, kiti užkandžiai
• Desertai
• Šiuolaikiškas 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 vaisiuose, mielos 

dovanos



• Unikali virtualios realybės akinių 
pramoga

• Du skirtingi įrengimų tipai
• Gausybė klipų atrakcijoms

360 virtual 
reality



Dviračių 
nuoma
• Didelis patogių  dviračių 

asortimentas
• Galima išsinuomoti ir 

velmomobilius
• Startuokite iš kart populiariu 

dviračių maršrutu
• Viešbučio svečiams nemokamai



Renginių  
erdvės
• Erdvės renginiui centrinėse parko 

teritorijose
• Tinkama komerciniams prekių ar 

paslaugų pristatymams
• Yra ir visiškai uždara, ir atviros 

erdvės
• Atskiros sėdmaišių zonos 

renginiui



Poilsio erdvės

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

formuojamas amfiteatras



Reklaminės
kampanijos
• Renginiai
• Prekybos vieta
• Facebook konkursas
• Atrakciono apipavidalinimas
• Reklaminiai triračiai
• Speciali nuolaida parko 

lankytojams 
• Internetinė reklama



Pasiūlymas 
reklamai

Galimybė Kaina

Renginys savaitgalį 1000 Eur

Renginys darbo dieną 700 Eur

Skrajučių dalinimas J. Basanavičiaus g. ir parke 100 Eur/diena

Reklama ant atrakcionų* nuo 5000 Eur

Reklamos takelis parko televizoriuose 1000 Eur

Lašo formos vėliavos 500 Eur/Vnt.

Sėdmaišiai 100 Eur/vnt.

Reklaminiai klipai svečių namų ir restorano 
televizoriuose 

400 Eur.

Skrajutės kasose 30 Eur/diena.

Prekybinės vietos ir/arba prekyba Jūsų produktu Pagal susitarimą

• Kainos nurodytos be PVM ir be 
reklamos gamybos kaštų - galioja 
sezonui nuo 2018 04 15 iki 2018 
10 01

• Renkantis daugiau nei vieną 
reklamos priemonę, taikomos 
nuolaidos

• *Atsiųsime detalizuotą 
informaciją pagal poreikį



Specialios pozicijos 
partneriui

• Parko užkandis
• Parko gėrimas
• Parko informacinis partneris
• Parko vanduo
• Parko draugas

Šios pozicijos garantuoja ne tik 
reklaminius plotus, bet ir prekinio 
ženklo komunikaciją su visa parko 
komunikacija soc. tinkluose, 
tinklalapyje. Taip pat siūlome 
reklamos plotus už parko ribų - 
dviračių nuomos punktus, 
mobiliąją reklamą.



Susisiekite

El. paštu: pramogos@vasarosparkas.lt
Telefonu:  +370 607 33446


