SMILTYNĖS JACHTKLUBE
SIŪLOMOS PRAMOGOS IR PASLAUGOS*
SPORTO IR VANDENS PRAMOGOS
Nuo Smiltynės Jachtklubo iki jūros ir paplūdimio – 1,2 km miško takeliu.
Paplūdimyje yra kavinė-baras, vaikų žaidimo aikštelė, paplūdimio įrangos (gultų,
skėčių ir kt.) nuomos punktas.
Kuršių nerijoje puikiai išvystyta infrastruktūra dviratininkams.
Smiltynės Jachtklube dviračių nuoma – 3 Eur/val., 9 Eur/para.
Kviečiame į jogos užsiėmimus, kurie vyksta pievoje (šiaurinėje komplekso dalyje)
giedru oro arba KILIO salėje – lietingu.
Erdvi Smiltynės Jachtklubo teritorija – puiki vieta įvairiems žaidimams.
Dėl įrangos – kreipkitės į registratūrą.
Smiltynės Jachtklubas ir partneriai siūlo pasiplaukiojimą jachtomis arba
kateriais uosto akvatorijoje (laivas 5 asmenims – 60 Eur, 8 asmenims – 90 Eur)
bei Kuršių mariomis į Nidos pusę (kaina asmeniui – 100 Eur/pirmoji valanda ir
po 60 Eur/kitos valandos).
Organizuojame dienos žvejybą jūroje arba mariose.
350 Eur/4 asmenims, 480 Eur/8 asmenims.

TRANSPORTAVIMO PASLAUGOS

Į Kuršių neriją Lietuvos teritorijoje plaukiama per marias. Kursuoja pėsčiųjų ir
automobilių keltai. Adresus, tvarkaraščius ir kainas rasite – www.keltas.lt.

Taksi Kuršių nerijoje galite iškviesti – +37065495531.

Vandens taksi – ilgiems vasaros vakarams tiek Smiltynėje, tiek ir Klaipėdoje.
Skambinkite – +37067996688.
Smiltynės Jachtklube galite išsinuomoti automobilį.
Dėl sąlygų kreipkitės į registratūrą.

* Nurodytos kainos keistis. Dėl detalios informacijos kreipkitės į viešbučio registratūrą.
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KITOS PRAMOGOS
Visai nebūtina stovėti eilėse, norint pakliūti į delfinų šou, arba patekti į
atsinaujinantį Jūrų muziejų.
Bilietus įsigykite Smiltynės Jachtklubo registratūroje.
Pirtis ant jūros kranto – pramoga, kurią verta išbandyti! Pavieniams asmenims –
5,80 Eur. Grupėms – tariamasi individualiai, prašome kreiptis į registratūrą.
Darbo laikas: V - Penktadienį 15.00 - 21.00, Šeštadienį 9.00 - 21.00,
Sekmadienį 9.00 - 20.00.
Organizuojame temines – edukacines ekskursijas su gidais į Jūrų muziejų,
delfinariumą, Nidą bei Klaipėdą. Kaina Klaipėdoje lietuvių kalba nuo 20 Eur,
kitomis kalbomis nuo 50 Eur. Kaina Kuršių nerijoje lietuvių kalba nuo 80 Eur.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į registratūrą.
Šventė Smiltynės Jachtklube – tokia, kokios panorės jūsų fantazija.

Smiltynės Jachtklubas – išskirtinė vieta jūsų seminarams, mokymams bei
susitikimams.

PAPILDOMOS VIEŠBUČIO PASLAUGOS

Kvepiantys kepsniai ant pievelės ar jūsų numerio terasoje.
Grilis su anglimis kepimui – 10 Eur.
Atvesus vakarams, visuomet galite pasiskolinti šiltą pledą iš viešbučio
registratūros.

Prireikus, galite pasinaudoti registratūroje esančiu kompiuteriu.

Prireikus, galite pasinaudoti registratūroje esančiu spausdintuvu.
Tegu lagaminuose kvepia švarūs drabužiai ne tik atvykus, bet ir išvykstant –
Smiltynės Jachtklubo skalbykla (su džiovinimu) – jūsų paslaugoms
(5 Eur/skalbimas).
Bijote pramiegoti? Mes jus pažadinsime!

Registratūroje galite įsigyti suvenyrų su Smiltynės Jachtklubo logotipu –
atminčiai ir lauktuvėms.

* Nurodytos kainos keistis. Dėl detalios informacijos kreipkitės į viešbučio registratūrą.
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