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Nr. 

 

Įmonės pavadinimas 

 

Veikla 

1.  Viešbutis AMBERTON KLAIPĖDA Apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio organizavimo paslaugos.  

www.ambertonhotels.com/klaipeda 

 

2.  UAB ,,VITĖ” , viešbutis ,,ARIBĖ” Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos.  

www.aribe.lt  

3.  UAB ,,Ramusis pamarys“, ,Radisson 

Blu Hotel, Klaipėda 

Viešbutis. Restoranas. Kavinė. Konferencijų-pokylių salės. 

www.radissonblu.com/hotel-klaipeda 

4.  UAB ,,NESĖ” Azartinių lošimų ir lažybų organizavimas, maitinimo, pramogų organizavimo 

paslaugos. 

www.nesepb.lt  

5.  UAB ,,Vertainė” , „National Hotel“ Viešbučių veikla. 

www.nationalhotel.lt 

6.  UAB ,,Baltijos dorė”, viešbutis 

„Navalis“ 

Viešbučiai ir moteliai su restoranu.  

www.navalis.lt  

7.  UAB „VESTEKSPRESS ”, 

Klaipėdos filialas 

Turizmo paslaugos.  

www.westexpress.lt 

8.  UAB ,,Farmis ir partneriai”, vila 

„Diemedis“ 

Apgyvendinimo, maitinimo, poilsio organizavimo veikla.  

www.viladiemedis.lt 

9.  UAB ,,Baltic clipper” Turizmo paslaugos. 

www.bc.lt  

10.  UAB ,,Euterpė” Viešbučiai. Restoranai.  

www.euterpe.lt 

11.  Prekybos namai, V. Kavolio 

komercinė firma 

Turizmas (kambarių, dviračių nuoma, maitinimas). Mažmeninė prekyba maisto 

produktais.  

vkavolis@gmail.com 

12.  UAB „Airarat“, viešbutis „Ararat“ Viešbutis, restoranas. 

www.ararat.lt  

13.  UAB „Palangos vėtra“ Viešbučiai: viešbutis „Palangos vėtra,,; viešbutis ‚Austėja“, viešbutis „Old Mill 

Hotel“. Apgyvendinimo, maitinimo, SPA  paslaugos, konferencijų organizavimas, 

savaitgalio kompleksai. 

www.palangosvetra.lt  

14.  UAB „National Golf Resort“ Golfo klubas. 

www.nationalgolf.lt  

15.  UAB „Eskom“ , viešbutis 

„Vanagupė“ 

Apgyvendinimo, maitinimo, SPA, konferencijų centro paslaugos. 

www.vanagupe.lt  

16.  UAB „Friedricho pasažas“ Viešasis maitinimas. Apgyvendinimo paslaugos. 

www.pasazas.lt 

17.  UAB „Klaipėdos arena“ Patalpų nuoma konferencijoms, renginiams, koncertams, krepšinio varžyboms, 

miuziklams, spektakliams, parodoms. 

www.svyturioarena.lt 

18.  UAB „Klaipėda Tours“ Turizmo paslaugos. 

www.klaipedatours.lt 

19.  UAB „Atostogų parkas“ Pramogų ir poilsio organizavimo veikla, apgyvendinimo veikla, restoranų ir pagaminto 

valgio teikimo veikla. 

www.atostoguparkas.lt 

20.  UAB „Gradiali“ Viešbučio ir restorano veikla. 

www.gradiali.com 

21.  UAB "Sphaera", viešbutis 

„Michaelson boutique hotel“ 

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos. 

www.sphaera.lt 

22.  UAB "Vultur", Restoranas Gazza 

Wine & Dine 

Maitinimo paslaugos. 

skanu@uabvultur.lt 

23.  UAB "Tubinas International" Apgyvendinimas ir maitinimas. 

www.tubinas.eu 

 
 

http://www.kcci.lt/
http://www.ambertonhotels.com/klaipeda
http://www.aribe.lt/
http://www.radissonblu.com/hotel-klaipeda
http://www.nesepb.lt/
http://www.nationalhotel.lt/
http://www.navalis.lt/
http://www.westexpress.lt/
http://www.viladiemedis.lt/
http://www.bc.lt/
http://www.euterpe.lt/
mailto:vkavolis@gmail.com
http://www.ararat.lt/
http://www.palangosvetra.lt/
http://www.nationalgolf.lt/
http://www.vanagupe.lt/
http://www.pasazas.lt/
http://www.svyturioarena.lt/
http://www.klaipedatours.lt/
http://www.atostoguparkas.lt/
http://www.gradiali.com/
http://www.sphaera.lt/
mailto:skanu@uabvultur.lt
http://www.tubinas.eu/

