#workationklaipeda

Klaipėda
yra prie jūros

Jokia kompiuterio ekrano užsklanda
nepakeis to jausmo, kai pajūrio vėjas velia
plaukus, o pėdos jaučia tikrą smėlį.
Klaipėda kviečia grįžti iš karantino į tikrą
gyvenimą, kur gyvi pokalbiai, tikri pojūčiai

ir darbas tampa malonumu. Susiplanuok
savo ir komandos pabėgimą į Klaipėda.
Sklandesniam workation planavimui,
paruošėme šį bendradarbystės erdvių ir
viešbučių-partnerių sąrašą.

2021

#workationklaipeda

Rinkis, kur dirbsi

Vieta darbui

LIGHT HOUSE
Coliving
(bendra erdvė iki 12 asmenų)
Coworking + Coliving
(6 asmenų grupėms)
Coworking + Coliving
(pavieniams asmenims)

* Kainos nurodytos be PVM.
** Į patalpų nuomą įskaičiuota: darbo stalai,
kėdės, projektorius bei internetas.

KULTŪROS FABRIKAS
15 €/
asmeniui
nuo 210 €/
nakčiai
nuo 35 €/
nakčiai

hi@lighthouse.lt
+370 617 51515

Klaipėda - nuotolinio darbo sostinė

KLAIPĖDOS MOKSLO IR
TECHNOLOGIJŲ PARKAS

“Teambuilding”
(1 d.d., 100kv ofiso erdvė)

90 €/
komandai

“Teambuilding week”
(1 d.sav., 100kv ofiso erdvė )

400 €/
komandai

“Sprint”
(1.d.d., pavieniams asmenims)

15 €/
asmeniui

“Creative week”
(1.d.d., pavieniams asmenims)

90 €/
asmeniui

TEMA GALERIJA

Komandai
(1 d.d., 140kv ofiso erdvė )

90 €/
komandai

Komandai
(1 d.sav., 140kv ofiso erdvė)

350 €/
komandai

Pavieniams asmenims
(1 mėn., darbo vieta bendroje
erdvėje Verslo inkubatoriuje)

Pasiūlymo datos: 07.26-30, 08.02-06
Šios datos taip pat tinkamos atvykti su vaikais, Kultūros fabriko
patalpose vyks vaikų vasaros stovykla “Jaunieji kūrėjai”.

2 Telia HUB coworking erdvės
(pavieniams arba komandoms
iki 8 asmenų)

info@kulturosfabrikas.lt
+370 615 55 452

info@kmtp.lt
+370 673 85113

Komandai
(1 d.d., 120kv erdvė su vaizdu į
Kuršių marias)

150 €/
komandai

105 €/
asmeniui

nemokamai

tema.klaipeda@gmail.com
+370 616 80035
+370 618 1674

www.workationklaipeda.lt
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Rinkis, kur ilsėsies

Apgyvendinimas
LIGHT HOUSE
Coworking + Coliving
(6 asmenų grupėms)

nuo 210 €/
nakčiai

Light house – coliving ervėje viso gali apsigyventi 12
asmenų; 3 dviviečiai kamabriai ir 6 miego kapsulės;
bendra laisvalaikio erdvė; bendra virtuvė

hi@lighthouse.lt

RADISSON BLUE HOTEL KLAIPĖDA

SMILTYNĖS JACHTKLUBAS

MEMEL HOTEL

Apgyvendimas
(pavieniams asmenims/grupėms)

Apgyvendinimas
-15%
(užsisakant 3 ir daugiau naktų, d.d.) nuolaida

Apgyvendimas
(pavieniams asmenims)

nuo -15%
nuolaida

Apgyvendinimas
(pavieniams asmenims)
Specialūs kainų pasiūlymai grupėms.

migle@smiltynesjachtklubas.lt

reservations@memelhotel.lt

akademija@spotas.lt

BOHEMA

NATIONAL HOTEL

LITINTERP SVEČIŲ NAMAI

Užsakant daugiau nei 7 kambarius - konferencijų salės
erdvė darbui nemokamai.

jurate.lauraitiene@radissonblu.com

VIEŠBUTIS NAVALIS
-15%
nuolaida

-10%
nuolaida

Specialūs kainų pasiūlymai grupėms.

15% nuolaida - 1-2 naktims/kambariams; 20% nuolaida –
2 ir daugiau naktų/kambarių.

Apgyvendimas
(pavieniams asmenims)

SURF CAMP

Apgyvendimas
(pavieniams asmenims)

-15%
nuolaida

Apgyvendinimas
(su kodu workation21)

-20%
nuolaida

Apgyvendimas
(pavieniams asmenims)

Specialūs kainų pasiūlymai grupėms.

Specialūs kainų pasiūlymai grupėms.

Specialūs kainų pasiūlymai grupėms nuo 5 asmenų ir
daugiau + nuolaida Konferencijų salė darbui;

Specialūs kainų pasiūlymai grupėms.

svetlana@tubinas.lt

svetlana@tubinas.lt

reservation@nationalhotel.lt

litinterp@klaipeda.lt

Klaipėda - nuotolinio darbo sostinė

-15%
nuolaida

-15%
nuolaida

www.workationklaipeda.lt
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Rinkis, kur skanausi

Restoranai
RAKETA
Maistui ir gėrimams

-20%
nuolaida

Gauk nuolaidą >

MAX COFFEE
(HERKAUS MANTO GALERIJA)
Kavos puodelis

dovanų

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

GASTRO BARAS „STORAS KATINAS“
Maistui ir gėrimams

-10%
nuolaida

NEWPORT RESTORANAS
Maistui ir gėrimams

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

GASTRO BARAS „GAISRINĖ“

MERIDIANAS

Maistui ir gėrimams

-10%
nuolaida

Maistui ir gėrimams

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

FRIEDRICHO SMUKLĖ IR FRIEDRICHO
RESTORANAS

10 TILTŲ

Maistui ir gėrimams

-15%
nuolaida

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

Klaipėda - nuotolinio darbo sostinė

Maistui ir gėrimams

-15%
nuolaida

-20%
nuolaida

-20%
nuolaida

*Išskyrus alkoholinius gėrimus.

www.workationklaipeda.lt
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Klaipėda
yra prie jūros.

Kristina Postornak
Talentų projektų vadovė
+370 696 68867
hi@workationklaipeda.lt
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