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

www.ambertonhotels.com/klaipeda 

2.  UAB ,,Ramusis pamarys“, ,Radisson 

Blu Hotel, Klaipėda 

Viešbutis. Restoranas. Kavinė. Konferencijų-pokylių salės. 

www.radissonblu.com/hotel-klaipeda 

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

paslaugos. 

www.nesepb.lt  

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

www.nationalhotel.lt 

5.  UAB „VESTEKSPRESS ”, 

Klaipėdos filialas 

Turizmo paslaugos.  

www.westexpress.lt 

6.  UAB ,,Farmis ir partneriai”, vila 

„Diemedis“ 

Apgyvendinimo, maitinimo, poilsio organizavimo veikla.  

www.viladiemedis.lt 

7.  UAB ,,Baltic clipper” Turizmo paslaugos. 

www.bc.lt  

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

www.ararat.lt  

9.  UAB „Palangos vėtra“ Viešbučiai: viešbutis „Palangos vėtra“; viešbutis „Austėja“, viešbutis „Old 

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

organizavimas, savaitgalio kompleksai. 

www.palangosvetra.lt  

10.  UAB „National Golf Resort“ Golfo klubas. 

www.nationalgolf.lt  

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

www.pasazas.lt 

12.  UAB „Klaipėdos arena” Patalpų nuoma konferencijoms, renginiams, koncertams, krepšinio 

varžyboms, miuziklams, spektakliams, parodoms.  

www.svyturioarena.lt 

13.  UAB „Klaipėda Tours“ Turizmo paslaugos. 

www.klaipedatours.lt 

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

pagaminto valgio teikimo veikla. 

www.atostoguparkas.lt 

15.  UAB „Gradiali“ Viešbučio ir restorano veikla. 

www.gradiali.com 

16.  UAB „Vitros prekyba“ Turizmo paslaugos ir viešbučiai, maitinimas. 

http://www.grandbalticdunes.com/ 

17.  UAB „LOGISTONA“ Turizmo paslaugos ir viešbučiai, maitinimas. 

http://www.pirkliunamai.lt/ 

18.  UAB „Klaipėdos baseinas“ Baseinas, sporto klubas, ikimokyklinis, sportinis, rekreacinis ir kultūrinis 

švietimas. 

www.klaipedosbaseinas.lt 

19.  UAB „ARS IDEA“ Ryšiai su visuomene. Renginių organizavimas. 

www.arsidea.lt 

20.  UAB „ProDJ“ Laisvalaikio ir pramogų įrangos trumpalaikė nuoma. Organizuojant įvairiausius 

renginius nuomojamos mobilios scenos, garso ir apšvietimo įranga. 

www.prodj.lt 
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21.  UAB „Tete-a-tete“ kazino Azartinių lošimų organizavimo veikla. 

www.tatkazino.lt 

22.  UAB „Česlovo vynas“ Sidro ir kitokių vaisių, uogų vynų gamyba, didmeninė savo pagaminto vyno 

prekyba, 

mažmeninė savo pagaminto vyno prekyba. 

www.vyndariai.lt 

23.  UAB „Liūtomera“ Kavinių ir apgyvendinimo veikla. 

www.senojihansa.lt 

24.  UAB "Mega invest" Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos.  

www.amsterdamplaza.lt 

25.  UAB "Baltic bike travel" Atvykstamojo turizmo kelionių organizatorius, besispecializuojantis 

kelionių dviračiais ir kitų aktyvaus turizmo gamtinių kelionių 

organizavimu Lietuvoje ir kitose kaimyninėse šalyse.  

www.bbtravel.lt 
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