
DIDŽIAUSIA 
PRAMOGŲ VIETA 

PAJŪRYJE

Puiki vieta renginiui ar 
Jūsų veiklos pristatymui



• Tai jau 5 metus veikiantis Poilsio ir 
pramogų kompleksas;

• 15 000 kv/m teritorija;
• Kasmet aplanko ~ 500 000 žmonių;
• Unikalios ir aktyvios pramogos – 

batutai, kliūčių ruožas Ninja Warrior, 
lynų trasa medžiuose, vaikų žaidimų 
aikštelė Labirintas, karuselė, mašinėlės, 
golfas.

• Palangos Apžvalgos ratas - naujiena!
• 3 maitinimo įstaigos;
• Svečių namai “MELT in Palanga”;
• Poilsio zonos;
• Dviračių ir velomobilių nuoma.

Visą informaciją apie parke veikiančias 
įstaigas rasite čia: www.vasarosparkas.lt

Apie Palangos 
vasaros parką

“Emocijos, kuriančios gyvenimą”

https://vasarosparkas.lt/visos-istaigos/


PARKO TERITORIJOJE GALI VYKTI:

• Jūsų veiklos pristatymas
• Iniciatyvos ar veiklos viešinimas
• Bendruomenės susitikimas
• Kolektyvų pasirodymai

Ir daug kitų naudingų visuomenei bei 
Jūsų bendruomenei ar organizacijai 

veiklų.

Skleiskite žinią 
apie savo veiklą



• Palangoje, visai prie jūros, mūsų 
teritorijoje įsikūrė didžiausiu traukos 
objektu tapęs - PALANGOS 
APŽVALGOS RATAS;

• Basanavičiaus gatvėje esantis ratas 
džiugina nuostabiais jūros ir miesto 
apylinkių vaizdais.

2022 metų 
naujiena!

“Emocijos, kuriančios gyvenimą”



• Palangos vasaros parkas labiausiai 
lankoma pramogų vieta Palangoje;

• Parko simboliai 3 metrų aukščio 
Dramblys ir Panda;

• Įėjimas į parką yra nemokamas. 
Klientai moka tik už paslaugas;

• Parke nuolat organizuojami renginiai 
suburiantys poilsiautojus. 

• Dauguma renginių patenka į spaudos 
akiratį:

○ https://www.15min.lt/tema/palan
gos-vasaros-parkas-78120

○ https://www.15min.lt/verslas/nauj
iena/pranesimai/palangos-vasar
os-parkas-kviecia-svesti-rugsejo-
1-aja-231-1367786

Svarbios detalės

https://www.15min.lt/tema/palangos-vasaros-parkas-78120
https://www.15min.lt/tema/palangos-vasaros-parkas-78120
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/palangos-vasaros-parkas-kviecia-svesti-rugsejo-1-aja-231-1367786
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/palangos-vasaros-parkas-kviecia-svesti-rugsejo-1-aja-231-1367786
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/palangos-vasaros-parkas-kviecia-svesti-rugsejo-1-aja-231-1367786
https://www.15min.lt/verslas/naujiena/pranesimai/palangos-vasaros-parkas-kviecia-svesti-rugsejo-1-aja-231-1367786


Keletas renginių 
akimirkų

Parko simboliai -
Dramblys ir Panda



Policijos diena

Vaikų diena parke



Policijos diena

Lietuvos balsas 
vaikai

Šokio diena



Vasaros mugė

Knygos pristatymas



• Elektros įvadai išdėstyti visoje 
teritorijoje;

• Wi-Fi veikiantis visoje teritorijoje;
• Teritorija stebima vaizdo kamerų;
• Garso kolonėlių sistema girdima; 

visoje parko teritorijoje ir J. 
Basanavičiaus g.;

• Leistinas privažiavimas transportui;
• Nemokamas parkingas;
• Sandėliai prekių/įrangos saugojimui;
• Galimybė prekybos vietai.

Infrastruktūra



Mūsų partneriai 



Jei Tu esi - vieša, nevyriausybinė 
organizacija, menininkas, šokių kolektyvas, 

dainininkas, artistas, moki rankdarbiauti, 
skleidi kažkokią iniciatyvą, esi žymus 

žmogus ar nori paskleisti mintį, moki betką, 
kas gali sudominti visuomenę, žmones, kas 

gali sudominti poilsiautojus, kas gali būti 
veikla, užimtumas - mes norime Tave 

pakviesti nemokamai dalyvauti mūsų parko 
gimtadienyje, kuris pritrauks didžiausią 

lankytojų skaičių per vasarą. Jeigu turi kokią 
idėją, mes esame atviri pasiūlymams ir 

ieškome partnerių, susisiekime!

Parko gimtadienis vyks liepos 15-17 
dienomis.

5-asis parko 
gimtadienis!



Susisiekite:
El. paštu: pramogos@vasarosparkas.lt

Telefonu:  +370 607 33446


