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Sveiki, aktyvių pramogų m÷g÷jai! 

 
IB ,,Ateitis” - aktyvių poilsio paslaugų organizatoriai          

Klaip÷doje. Pagrindin÷ mūsų paslauga - teminiai orientaciniai        

žaidimai uostamiestyje. Šie žaidimai - puiki galimyb÷ pažinti miestą, 

save bei komandos narius, lavinti mąstymą, logiką, orientavimąsi 

aplinkoje bei skatina kurti genialias mintis.  Tai puikios nuotykių ir 

azarto akimirkos  šeimos ar draugų rate! 

Mūsų vizija – tapti klientų ir partnerių pripažinta geriausia 

aktyvaus poilsio paslaugas organizuojančia įmone Vakarų Lietuvoje 

bei tapti žinomu tarptautinio projekto ,,Amber road” nariu.  

Mūsų misija – atsakingai ir profesionaliai teikti novatoriškas 

poilsio       paslaugas. Atsižvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, 

nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei teikti klientams      

geriausias poilsio paslaugas Lietuvoje ir už jos ribų.  
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Klaip÷da—draugiškas uostas 

 

 

 Klaip÷da - trečiasis pagal dydį ir gyventojų skaičių Lietuvos 

miestas. Jis įsikūręs vietoje, kur Kuršių marios įteka į Baltijos jūrą. 

Lietuvos uostamiestis - vokiečių laikais dar vadintas Memeliu  -      

vienas gražiausių miestų mūsų šalyje, kurį puošia išskirtin÷s        

architektūros pastatai, įdomus senamiesčio gatvelių planas.         

Klaip÷da gars÷ja savo kultūrinio paveldo gausa bei išskirtinumu, 

patrauklia aplinka ir unikaliu senamiesčiu, tod÷l pritraukia nemažai 

turistų, kuriems palieka neišdildomų įspūdžių ir padeda smagiai 

praleisti laiką visai šeimai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

IB ,,Ateitis” komanda siūlo Jums pažinti Klaip÷dą  

dalyvaujant žiemiškuose orientaciniuose žaidimuose! 

 
Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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IŠSKIRTINIS MUGöS PASIŪLYMAS 

ORIENTACINIS ŽAIDIMAS  

“PAŽINK SNIEGUOTĄ KLAIPöDĄ” 

(Paslaugos kodas LK-00) 

Tinka Jums jeigu: dalinat÷s savo įspūdžiais socialiniuose 
tinkluose ČIA IR DABAR. 

 
Naujojo orientacinio žaidimo metu dalyviai  pažins arba iš 

naujo atras pačius lankomiausius Klaip÷dos miesto         
objektus kitu, neįprastu būdu—transliuodami patiriamus  

įspūdžius tiesiogiai.  

 

Viso žaidimo metu informaciją apie jo eigą ir užduotis,   
susijusias su lankytinais objektais, grup÷ gauna per 

„mobilųjį vedlį“, kuris yra pagrindinis informatorius nuo 
renginio pradžios iki pabaigos. 

 

 

 

 

 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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Kaina asmeniui: 20€ 

Žaidimo trukm÷: apie 2 val. 

Komanda: neribojama 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 

 

 

Žaidimui reik÷s tik pakrauto išmaniojo telefono 
su interneto prieiga bei mobiliosios 

aplikacijos ,,Facebook”. 

Nešiojamais įkrovikliais pasirūpinsime mes. 
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ORIENTACINIS ŽAIDIMAS  

,,Apšerkšnijusi Smiltyn÷” 

(Paslaugos kodas LK-01) 

Tinka Jums jeigu norite patirti laisvę!  

Tai žiema alsuojantis aktyvus ir informatyvus orientacinis 
žaidimas tiek mažam, tiek dideliam.  

Kviečiame atsipalaiduoti bei smagiai susipažinti su Klaip÷da! 
Tai pramoga, kuri atpl÷š Jus nuo rutinos ir pad÷s surasti 

saul÷s gabal÷lį jūroje.  

Žaidimo metu reik÷s išspręsti įvairiausius galvosūkius ir 
surasti užuominas, kurios nuves iki pačios Baltijos jūros!         

Žaidimo pabaigoje būsite pavaišinti karštu šokoladu! 

 
Kaina asmeniui: 15 €  

Žaidimo trukm÷: apie 1-2 val. 
 

 

 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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ORIENTACINIS ŽAIDIMAS 

,,Miško paslaptys” 

(Paslaugos kodas LK-02) 

Tinka Jums jeigu esate energingi ištisą parą  

Tai puiki proga išbandyti save komandoje bei įveikti tamsos, 
nakties baimes. 

 
Varžybų tikslas  yra surinkti lapelius, kurie yra išd÷styti po 

visą  mišką. 
Ant kiekvieno lapelio  yra užuomina kur ieškoti kito. 

Žaidimas vyksta naktį, žaid÷jai gali matyti pasišviesdami     
žibintuv÷liu. 

 Žaidimo metu dalyviai suskirstomi į komandas po 3-5 
asmenis bei supažindinami su taisykl÷mis. Įvykdžiusi užduotį 
komanda finišuoja numatytoje vietoje. Rezultatų paskelbimas 

ir apdovanojimai. 
 

Kaina asmeniui: 10 € 
Žaidimo trukm÷: apie 1-2 val. 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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ORIENTACINIS ŽAIDIMAS 

,,Kelion÷ su keturkoju” 

(Paslaugos kodas LK-03) 

Tinka norintiems gauti dvigubai: gerą mankštą ir įspūdžius. 

 Kelion÷ slid÷mis- puikus būdas aktyviai praleisti laiką 
Kviečiame išbandyti orientacinių varžybų trasą Klaip÷doje! 
Orientacin÷s varžybos slid÷mis ir savo keturkojais draugais. 
Varžybų dalyviai suskirstomi į komandas po 2—4 asmenis, 

supažindinami su taisykl÷mis. Varžybų metu dalyviai vykdo 
įvairias iš anksto paruoštas užduotis, kurios vertinamos taškais. 

Įvykdžiusi visas užduotis komanda finišuoja numatytoje 
vietoje. Rezultatų paskelbimas ir apdovanojimai. P.s. Komanda 
suskirstoma asmenimis po 2-4 kartu su savo augintiniais ( šunų 

veisl÷ neskirstoma). 
 
 

Žaidimo trukm÷: 3-4 valandos.  
Kaina asmeniui: 28 € 

 
 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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ORIENTACINIS ŽAIDIMAS  

,,Išminavimo operacija” 

(Paslaugos kodas LK-04) 

Tinka Jums jeigu norite pasijusti superherojais  

Tai puikus būdas gerinti komandinį darbą stresin÷se situacijose 

 Tai yra vienos komandos žaidimas, tod÷l visi dalyviai    
turi bendrą tikslą - neutralizuoti užraktą nepasibaigus laikui. 
Lengviau surasti pasl÷ptą tiksintį daiktą padeda užuominos  

pasl÷ptos Klaip÷dos lankytinuose objektuose. 

Užduotis atliekame grup÷se nepalikdami grup÷s nario vieno!  

Veikti turite kuo greičiau, kad jūsų neaplenktų laikas! 
 

Suradę užtaisą ir jį sustabdžius Jūsų laukia staigmena! 

 
Žaidimo trukm÷: apie 1-2 val 

Kaina asmeniui: 18 € 
 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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ORIENTACINIS ŽAIDIMAS ,,Foto su 
augintiniais” 

(paslaugos kodas LK-05) 

Tinka norintiems įkv÷pti kūrybiškumo bei atrasti savo talentą 
fotografuojant 

Patirsite aibę gerų emocijų, kurias  užfiksuosite nuotraukose 
kartu su  savo augintiniais.  

 

 Komandinis orientacinis foto žaidimas puiki pramoga    
visiems norintiems „prav÷dinti galvą“.  

Žaidimo metu akyliau pažvelgsite į savo mylimus gyvūn÷lius.  
Atliekant užduotis neišsisuksite be kūrybiškumo, nuovokos, 

įžvalgos,  apsukrumo bei drąsos.  Spręsite, šoksite ir ieškosite! 
Laimi komanda suplanavusi optimaliausią trasos įveikimo 

maršrutą, kurio metu padar÷ kuo daugiau aprašymą                
atitinkančių nuotraukų. 

 
 

Žaidimo trukm÷: apie 1-2 val. 
Kaina asmeniui: 10 € 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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Siūlomos apgyvendinimo paslaugos apsistojantiems 

 Klaip÷doje 
 

 3* viešbutis „Promenada“ 
 Viešbutis „Promenada“ įsikūręs Klaip÷dos sena  
miestyje. Svečiams čia siūloma nemokamai naudotis  
internetu ir automobilių stov÷jimo aikštele. (2-čio 
kambario kaina nuo 33€) 
Šaulių g. 41, Klaip÷da, Tel.: +370 46 40 30 20 
 
3* viešbutis „Memel Hotel“ 
Trijų žvaigždučių viešbutis „Memel“ įsikūręs 
istoriniame, neseniai atnaujintame pastate, šalia 
Klaip÷dos senamiesčio. Wi-Fi ir TV. (2-čio kambario 
kaina nuo 55 €) 
Bangų g. 4, Klaip÷da, Tel.: +370 46 474 900 
 
Hostelis „Kubu“ 
KUBU hostelis įsikūręs Klaip÷dos miesto centre netoli 
Lietuvininkų aikšt÷s. Iki Senamiesčio tik 10 min., o iki 
autobusų ir traukinių stoties tik 5 min. (2-čio 
kambario kaina nuo 20 €) 
H.Manto g. 37a, Klaip÷da, Tel.:+370 650 52311 
 
,,Klaip÷da Hostel” 
Nakvyn÷s namai įsikūrę šalia autobusų stoties. Čia 
siūloma apsistoti šildomuose bendruose 
miegamuosiuose bei naudotis nemokamu internetu. 
(2-čio kambario kaina nuo 20 €) 

Butkų Juz÷s g. 7-4, Klaip÷da,  
Tel.: +370 655 94407  
 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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Siūlomos maitinimo paslaugos apsistojantiems  

Klaip÷doje 

 

Kavin÷ ,,Laim÷s skonis” 

Sukil÷lių g. 2, Klaip÷da  

Tel.: +370 630 52463  

 

 
 

Kavinuk÷ „Coffee Port“ 

H. Manto g. 13 , Klaip÷da,  

Tel.:+370 611 22192 
 

 

 

Greito maisto restoranas „McDonald's“ 

Taikos pr. 61, Klaip÷da, 

Tel.: +370 46 345353 

 

 

  Kavin÷ “Vyšnia” 

  Herkaus Manto g. 31  

  Tel.: +370 66 355599  

 

 Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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Siūlomos papildomos paslaugos apsistojantiems 
Klaip÷doje 

Šeimos gerov÷s centras 

Baseinai, baseinų įranga 
Medicinos įstaigos (privačios) 
Mokymo centrai, kursai 
Renginių, švenčių organizavimas 

              SPA centrai, sanatorijos, gydyklos 
              Sporto centrai, sal÷s 
              Stadiono g. 16, Klaip÷da, Tel.: +370 686 94646  
 

 
Užduočių kambarys ,,Alkatrasas” 

Alkatrasas– vieta, iš kurios niekam nepavyko 
ištrūkti. Turite unikalią galimybę būti 
pirmieji istorijoje, kurie tur÷s galimybę 

pranokti patį Al Capone.  

Šilut÷s pl. 21, Klaip÷da, Tel.: +370 614 88232  

 

Nuotykių parkas „Kar Kar“ 

Mes tikrai surasime pramogą ne tik jums bet 
ir visai jūsų šeimai ar smagiai draugų 
kompanijai. Skrydžio laisv÷ pad÷s pab÷gti 
nuo gyvenimo rutinos ar problemų. Mes 
esame įsikūrę kone Klaip÷dos centre, šalia  
Prekybos centro Studlendas!  
  Tel.: +370 686 50111  
 
Boulingo centras "Smūgis" 
Herkaus Manto g. 84, Klaip÷da 
Tel.: +370 600 90202 
 

Daugiau informacijos: www.ateitis.ktm.lt 
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Kol lauki vizito pas odontologą, s÷di 
autobuse ar tiesiog nesulauki vasaros, apšilk 
prieš orientacinį žaidimą—įveik galvosūkius! 
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Sujunk taškelius! 
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Rask iš÷jimą iš labirinto! 



18 

 

IB,,Ateitis” 

Rašykite mums adresu: 

Taikos pr. 69 - 207, Klaip÷da, LT-94112 

El. p.: vpmfateitis@gmail.com 

www.ateitis.ktm.lt 

facebook.com/ateitis.vpmf 

Įmon÷s kodas 155555461 

Atsiskaitomoji sąskaita 

Nr. LT16 1000 1000 1234 5046 

,,SimuLith” bankas 

 Mūsų draugai 



19 

 

Atsiskaitymo už paslaugas būdai: 

 

  Personaline banko kortele mug÷s metu; 

  Pavedimu: atsiskaitomoji sąskaita: 

  Nr. LT16 1000 1000 1234 5046 

  ,,SimuLith” bankas 

 

Šio katalogo  paslaugų kainos galioja: 

2019 01 01—2019 03 31 
 

Daugiau apie išskirtinius mūsų pasiūlymus rasite čia: 
 
 


