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Sporto ir sveikatingumo kompleksas „Klaipėdos baseinas“ Jūsų kolektyvui siūlo sportuoti ir pramogauti itin patraukliomis 
kainomis! Pasirinkite priimtiniausią variantą, atitinkantį Jūsų poreikius. 
 

 

       
Įsigykite vienkartinį apsilankymą, vardinę narystę arba pasinaudokite baseino takelio nuomos pasiūlymu ir sportuokite 
pramogaudami smagioje kompanijoje. 

 

Paslauga 
Baseinas+ sporto salė + pirčių zona 

Standartinė Jums siūloma 

Vienkartinis apsilankymas  19,00 Eur 13,00 Eur 

4 kartų narystė  45,00 Eur 38,00 Eur 

Mėnesio narystė  75,00 Eur 65,00 Eur 

6 mėn. narystė - 306,00 Eur 
* Kainos nurodytos su PVM.  Apsilankymo trukmė – 3 val.  
* Perkant narystę turite įsigyti nario kortelę, jos vienkartinis mokestis 5 Eur arba asmeninę apyrankę, vienkartinis asmeninės apyrankės mokestis – 7 Eur. 
 
 

METINĖS NARYSTĖS 
 

 
                    Narystės  

 

 
  Standartinė kaina / Jums siūloma  

(baseinas+sporto klubas) 

              Standartinė kaina / 
    Jums siūloma 

(baseinas+sporto klubas+pirčių zona) 

             „Rytas + Diena“  
(darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis) 

                 06:00 – 16:00 val. 
     30 Eur / 26 Eur 

 
       40 Eur / 34 Eur 

                             „Visa diena“ 
(darbo dienomis, savaitgaliais ir švenčių dienomis) 
                                 06:00– 22.00 val. 

                   50 Eur / 43 Eur 
 

 60 Eur / 51 Eur 

               *Kainos nurodytos su PVM. Neribojamas metinės narystės apsilankymo laikas. Pasiūlymas galioja įsigyjant ne mažiau, kaip 5 narystes.  
               *Perkant narystę turite įsigyti nario kortelę, jos vienkartinis mokestis 5 Eur arba asmeninę apyrankę, vienkartinis asmeninės apyrankės mokest is – 7 Eur 
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PLAUKIMO TAKELIŲ NUOMA 
 
  

 
Paslauga 

 

 
Kaina 

 

 
25 m takelio nuoma (1 val.) + pirčių zona (2 val.) 85  Eur 

 
25 m takelio nuoma (1 val.) + sporto salė (2 val.) 85  Eur 

 
25 m takelio nuoma (1 val.) + pirčių zona + sporto salė (2 val.) 105  Eur 

                 *Kainos nurodytos su PVM. Plaukimo takelyje gali plaukti iki 15 asmenų. 


