
Miestas: Klaipėda Klaipėda Klaipėda Klaipėda 

Nakvynės vieta: Kempingas „Pajūrio 
kempingas“ 

Svečių namai 
„Pranciškonų svečių 
namai“ 

Hostelis „Klaipėda Hostel“ Viešbutis „Aribė“ 

Adresas: Šlaito g. 3, Klaipėda Savanorių g. 4, Klaipėda Butkų Juzės g. 7-4, 
Klaipėda 

Bangų g. 17A, 
Klaipėda 

Laikotarpis, kada 

galima 

rezervuoti 

nakvynės vietą: 

Visus metus Visus metus Visus metus Visus metus 

Išankstinės 

rezervacijos 

sąlygos:   

Palapinėms išankstinė 
rezervacija nedaroma. 
Rezervuojant 
namelius imamas 
negrąžinamas 
užstatas.  

Išankstinei rezervacijai 
patvirtinti prašoma 
sumokėti negrąžinamą 25 
proc. avansą. 

Vasaros sezono metu 
reikėtų rezervuotis bent 
jau kelias dienas prieš 
atvykstant. Rugsėjo - 
gegužės mėn. galima 
užsisakyti tą pačią dieną. 

Reikėtų rezervuotis 
bent jau kelias 
dienas prieš 
atvykstant, tačiau 
galima užsisakyti tai 
pačiai dienai. 

Kontaktai 

asmens, pas kurį 

rezervuoti 

nakvynės vietas: 

+370 683 25055 
campingklaipeda 
@gmail.com 

Vaida +370 607 99088 
pranciskonusveciunamai 
@gmail.com 

Rezervacijas galima daryti 
svetainėje www.klaipeda
hostel.com, 
info@klaipedahostel.com
+37065594407 
Whatsapp, Viber. 

+370 464 90940 
hotel@aribe.lt  
 

Kur/pas ką 

kreiptis atvykus į 

nakvynės vietą: 

Adminstratorių/-ę Adminstratorių/-ę Skambinti į skambutį prie 
durų. Tai internetinis 
skambutis ir su visais 
susisiekiama balsu, jeigu 
nebūnama vietoje. 

Adminstratorių/-ę 

Nakvynės vietų 

skaičius (iš viso): 

Nameliuose iš viso 53 
vietos. Palapinių 
skaičius nėra 
apibrėžtas. 

Iš viso 14 kambarių, 
talpinama iki 50 asmenų. 

Iš viso 29 vietos. 21 kambarys, iš viso 
30 vietų. 

Lovų skaičius 

kambaryje: 

Nameliuose yra po 4-
5 miegamąsias vietas. 

Kambariai erdvūs, 
modernūs, įvairūs - 
dviviečiai, triviečiai, 
keturviečiai, su 
dvigulėmis ir viengulėmis 
lovomis. 

2, 4, 5, 6, 11 1, 2, 3, 4 

Lovos, patalynė 

(ar reikia savo 

miegmaišio): 

Nameliuose patalynė 
ir užvalkalai yra 
duodami. Reikia turėti 
savo rankšluosčius. 
Apsistojant 
palapinėse, visą 
inventorių reikia 
turėti savo. 

Visos lovos su patalyne. Yra patalynė, 
rankšluosčiai, miegmaišio 
nereikia. 

Visos lovos su 
patalyne. 

Ar yra Wi-Fi: Yra Yra Yra Yra 

Nakvynės kaina 

(Eur/žm.): 

Kaina, apsistojant 
palapinėse:  
5 EUR/parai 
Kaina, apsistojant 
nameliuose: 
Birželis – rugpjūtis 

keturvietis namelis 
2 asm. – 80 Eur,  
4 asm. – 90 Eur. 

18 Eur/žm Nuo 14 Eur/žm Nuo 28 Eur/žm 



Rugsėjis – gegužė 

Keturvietis namelis 
2 asm. – 44 Eur 
4 asm. – 56 Eur 

Virtuvė, 

savarankiškam 

maisto 

gaminimuisi: 

Taip Virtuvės nėra. 
Kiekviename kambaryje 
yra virdulys, mini 
šaldytuvas, puodeliai, 
šaukšteliai, paprašius 
duodame papildomus 
indus, įrankius, yra 
mikrobangų krosnelė. 

Yra virtuvė ir visi 
gaminimui reikalingi 
reikmenys.  
Kava, arbata svečiams 
nemokamai. 

Neteikiama. 
 
Viešbučio 
darbuotojai gali 
pateikti lėkštes ir 
pašildyti paruoštą 
maistą. 

Vakarienė, jos 

kaina (Eur/žm.): 

- - - - 

Pusryčiai, jų 

kaina (Eur/žm.): 

- 4 Eur/žm - 5 Eur/žm 

Dušai, WC: WC/dušas nameliuose 
yra atskiri. 
Atvykstantieji su 
palapinėmis naudojasi 
bendrais dušais. 

Yra WC ir dušai yra bendri Yra 

Skalbimo 

mašina, 

paslaugos kaina: 

Yra skalbimo mašina. 
Skalbimas – 3 EUR, 
skalbimo priemonė – 
0.30 EUR. 

Pagal pageidavimą galima 
išskalbti, kaina priklauso 
nuo kiekio. 

Yra skalbimo mašina. 
Kaina 7 Eur (skalbimas su 
džiovinimu) 

Pagal pageidavimą 
galima išskalbti, 
kaina priklauso nuo 
datos. 

Parduotuvė 

netoliese: 

Maxima – 3,5 km IKI, Rimi, Lidl  – 1-2 km IKI – 20 m, vaistinė 
„Camelia“ – 20 m,  
NORFA – 600 m 

Norfa – 600m 

Piligrimo paso 

antspaudavimas: 

Taip Taip Taip Taip 

Vieta palapinei: Taip Taip, už papildomą 10 Eur 
mokestį, leidžiant 
naudotis bendruoju WC ir 
dušu. 

Ne Ne 

Pastabos, 

papildoma 

informacija: 

Iki jūros 800 m. 
Kempingas įsikūręs 
pušyno apsuptyje. 

Kambariai erdvūs, 
atitinkamai pagal asmenų 
skaičių. Kiekvienam 
asmeniui padėtas 
rankšluostis, 
muiliukas, šampūniukas, 
dušo gelis. Teritorija 
didelė - bažnyčia, 
vienuolynas, Pranciškonų 
svečių namai, Onkologijos 
centras, teniso kortai, 
padelio kortai, meno 
galerija, rožynas, 
įrenginėjamas sensorinis 
sodas. Organizuojamos 
rekolekcijos, ekskursijos. 

Netoli autobusų ir 
geležinkelio stoties. 

Visiškai šalia 
senamiesčio ribos. 

 


