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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS 
CENTRO KEMPINGE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS 

(Kempingo darbo sezonas:  balandžio 1 d.– rugsėjo 30 d.) 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 
Kaina, Eur 
(su PVM) 

 
1. Apgyvendinimas kempingo namelyje (iki 6 parų*): 

1.1. Vieta 1 ar 2 asmenims 1 para 30,00 
1.2. Papildoma vieta suaugusiam 1 para 10,00 
1.3. Papildoma vieta vaikui** 1 para 5,00 
2. Apgyvendinimas  kempingo namelyje  (nuo 7 ir daugiau parų*): 

2.1. Vieta 1 ar 2 asmenims 1 para 26,00 
2.2. Papildoma vieta suaugusiam 1 para 8,00 
2.3. Papildoma vieta vaikui** 1 para 5,00 
Pastaba: į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas namelyje, patalynės ir rankšluosčių  komplektas, TV, virtuvės 

indai, šaltas ir karštas vanduo, dujos, elektra, kanalizacija, automobilio aikštelė. 
3. Apgyvendinimas kempingo namelyje vaikų**/moksleivių grupėms: 

3.1. Vienam asmeniui 1 para 10,00 
Pastaba: į kainą įskaičiuota: apgyvendinimas namelyje, TV, virtuvės indai, šaltas ir karštas vanduo, dujos, 

elektra, kanalizacija, automobilio aikštelė. 

4. 
Automobilinio namelio (kemperio)* arba  prikabinamo namelio (auto-karavano)* 

vieta: 

4.1. 
1 ar 2 asmenims (su prisijungimu prie inžinerinių 
tinklų) 

1 para 20,00 

4.2. 
Mokestis papildomam asmeniui (suaugusiam), 
atvykusiam 4 punkte nurodytu transportu 

1 para 5,00 

4.3. 
Mokestis papildomam asmeniui (vaikui**), 
atvykusiam 4 punkte nurodytu transportu  

1 para 4,00 

Pastaba: į kainą įskaičiuota: naudojimasis dušu, WC, virtuve, BIO WC, automobilio aikštele 
5. Apgyvendinimas palapinėje*: 

5.1. Vieta palapinei pasistatyti ar automobiliui 1 para 5,00 
5.2. Asmens mokestis suaugusiam 1 para 5,00 
5.3. Asmens mokestis vaikui** 1 para 3,00 

Pastaba: į kainą įskaičiuota naudojimasis dušu, WC, virtuve, automobilio aikštele. 
6. Mokestis už gyvūną 1 para 3,00 
7. Naudojimasis skalbykla 1 kartas 5,00 
8. Naudojimasis dušu (negyvenantiems kempinge) 1 kartas 5,00 
9. Renginio organizavimas grilio arba poilsio zonoje   1 vnt. 100,00 

10. 
Renginio organizavimas  dešiniajame kempingo sparne 
(nuo 23 iki 45 aikštelės) ne sezono metu iki 3 valandų 

1 vnt. 300,00 



Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 
Kaina, Eur 
(su PVM) 

 

11. 
Renginio organizavimas  dešiniajame kempingo sparne 
(nuo 23 iki 45 aikštelės) ne sezono metu  kiekviena 
papildoma valanda virš 3 valandų 

1 vnt. 50,00 

12. 
Renginio organizavimas dešiniajame kempingo sparne 
(nuo 23 iki 45 aikštelės, grilio ir poilsio zonose, 
renginių aikštelėje) sezono metu iki 3 val. 

1 vnt. 600,00 

13. 
Renginio organizavimas  dešiniajame kempingo sparne 
(nuo 23 iki 45 aikštelės) sezono metu  kiekviena 
papildoma valanda virš 3 valandų 

1vnt. 100,00 

*10 proc. nuolaida nuo kainos taikoma kelionių agentūroms, kelionių organizatoriams pagal sutartį bei tarptautinių 
kempingų asociacijų nariams. 
** Kainos vaikams tarifas taikomas asmenims nuo 3 iki 13 metų. 

 
 
 

_______________________ 
 


