2019 gegužės 03-05 d. Palangoje, 5***** viešbutyje
“Vanagupė”
LIETUVOS VEIKLIŲ ŽMONIŲ BENDRIJOS (VŽB)
konferencija
DIENOTVARKĖ

Gegužės 3 d., penktadienis
nuo 14.00
18.00

atvykimas (kurie apsistoja viešbutyje),
vakarinis susirinkimas
(konferencijų salėje „Baltija“)

nuo 20.00

poilsio laikas.

Gegužės 4 d., šeštadienis
8.00
9.00 – 9.45

pusryčiai
rytinė malda, šlovinimas,
(konferencijų salėje „Baltija“)

10.00
13.00 – 14.00
14.00 - 18.00
18.00
18.30

rytinis susirinkimas,
pietūs,
laisvas laikas, bendravimas,
bendra nuotrauka,
vakarinis susirinkimas
(konferencijų salėje „Baltija)

Gegužės 5 d., sekmadienis
8.00
9.00 – 9.45
10.15

pusryčiai,
rytinė malda, šlovinimas
susirinkimas,
konferencijos uždarymas
(konferencijų salėje „Baltija“)

Viešbučio adresas - Vanagupės g. 31, Palanga

Svečių apgyvendinimo kainos
Kambario tipas

Kaina parai

Standartinis vienvietis
Standartinis dvivietis
Standartiniai apartamentai

103 eur/1 asm
121 eur/2 asm
140 eur/1 asm
148 eur/2 asm
161 eur/1 asm
171 eur/2 asm
174 eur/1 asm
184 eur/2 asm

(dvi atskiriamos lovos arba viena plati)

Verslo klases kambarys be balkono
(dvi atskiros lovos)

Verslo klases kambarys su balkonu
(viena plati lova)

Standartinis kambarys

Standartiniai apartamentai

Į kambario kainą įskaičiuota:
pusryčiai; SPA centro paslaugos (plaukimo, burbulinis bei masažinių srovių baseinai, sauna, garinė,
aromaterapinė pirtis, ledo kambarys, treniruoklių salė), automobilių stovėjimo aikštelė, Wi - Fi, PVM.
Į kainą nėra įskaičiuota
Palangos miesto rinkliava - 1 Eur/nakčiai asmenims nuo 18 metų.
Priemokos už papildomus asmenis (papildomas 1 suaugęs asmuo arba 1- 2 vaikai gali apsistoti tik
standartiniuose apartamentuose; 1 vaikas iki 16 m. – ir verslo klasės kambaryje, paruošiant jam sudedamą
lovą. Iš viso turime 10 papildomų sudedamų lovų): vaikams iki 3 metų – nemokamai; vaikams nuo 3 iki 11
metų – 15 Eur; vaikams nuo 11 iki 16 metų – 20 Eur; vaikams nuo 16 m. ir suaugusiems – 40 Eur.

Svarbu
-

-

laisvų kambarių skaičius yra ribotas ir priklauso nuo viešbučio užimtumo. Norint užsakyti kambarius
specialia kaina, privalote kuo skubiau savarankiškai kreiptis į viešbutį tel +370 460 41199 bei paminėti
specialių nuolaidos kodą VŽB.
nepageidaujantys apsistoti Vanagupės viešbutyje, bet dalyvaujantys konferencijoje, nakvyne pasirūpina
savarankiškai Palangoje ar jos priemiesčiuose.

Daugiau informacijos:

Voldemaras Filipavičius tel. +370 615 22515, voldemaras@idea-tix.lt
Algimantas Bartkus tel. +370 688 83912,
El. paštas: info@vzb.lt

