
Keliaujam
e su kem

periu

Ar kada pagalvojote, kad
atostogauti prie jūros galima ne
vien tik viešbutyje, namelyje ar

nuomotame kambaryje? Ne
mažesnė romantika jūros ošimo

klausytis iš palapinės arba
apkeliauti pajūrį su kemperiu! 
Palangos turizmo informacijos

centras parengė Jums informaciją
kur rasti geriausias vietas įsikurti

prie Baltijos jūros.

Kontaktai

Keliaujame  
su   kemperiu

P a l a n g o s  t u r i z m o  i n f o r m a c i j o s  c e n t r a s

Palangos turizmo
informacijos centras

Vytauto g.  94, LT-00132
Palanga

+370 460 48811
 info@visit-palanga.lt
www.visit-palanga.lt

Facebook Visit Palanga
Instagram Visit Palanga



Kempingas
"Compensa"****

Klaipėdos pl.  33i,  Nemirseta
+370 600 88811

 info@palangacamping.lt
www.palangacamping.lt

Facebook Palangos kempingas
Compensa

Instagram palangoskempingas

Visa europinius standartus atitinkančio
kempingo teritorija, apsupta pajūrio

miško, įsikūrusi vos 600 m. nuo Baltijos
jūros, bei 5 km nuo Palangos miesto

centro. Išskirtinis Palangos kempingas
yra ne tik unikalioje vietoje,  bet ir

patrauklus savo architektūra. Jame
galima apsigyventi palapinėse,

nameliuose ant ratų (kemperiuose),
poilsio nameliuose ar viešbutyje.

Kempingo restorane galėsite pasimėgauti
skaniais patiekalais.

Kontaktai

Kem
pingas "Com

pensa"****



Turistinė  stovykla  Knygnešių g. 11

 Turistinė stovykla įsikūrusi
Palangos pakraštyje, Kunigiškėse,

visai netoli jūros, kviečia Jus
ramiai pailsėti.

Stovykloje  yra bendra virtuvė,
dušai - karštas vanduo,  WC  ir

praustuvai. Yra elektros tiekimas
kemperiams, šašlykinės,  bevielis

internetas (Wi-Fi).
 Iki jūros 7 min. pėsčiomis, iki
Palangos centro - 4 km. kelio.
Netoliese eina dviračių takas.

 

Kontaktai

 Turistinė  stovykla
Knygnešių g.11

Knygnešių g. 11, Palanga
(Kunigiškiai)

+370 600 16725 
+370 601 29577

Jurgaites@gmail.com
www.nameliaipalangoje.lt



Turistinė stovykla
Genio g. 3

Genio g.  3,  Palanga
+370 603 80659 

elena.milasiene@gmail.com

Nuo 2007 metų veikianti
turistinė stovykla - laiko

patikrinta, vien geriausius
klientų atsiliepimus pelnanti

poilsio vieta.  Mūsų svečiai
džiaugiasi čia vyraujančia

ramybe,  švara ir pagarba
kiekvienam. Priimame ir su

augintiniais.

Kontaktai

Turistinė  stovykla  Genio g.3



Turistinė  stovykla  Užkanavės  g. 9B

 Ramus poilsis Palangos mieste, 5 km iki
centro, prie pat jūros kranto. Čia

pasijusite kaip pas močiutę kaime,
tačiau mėgausitės visomis kurorto

pramogomis.
Stovyklavietėje galite apsistoti su

palapine, nameliu ant ratų ar palikti
automobilį dienai ir praleisti laiką

paplūdimyje, kuris yra vos už 3 minučių
kelio pėsčiomis. Taip pat, galite nuomotis

kambarius ir namelius, kuriuose telpa
net iki 7 žmonių.

Centrą ar Palangos miesto stotį greitai
galėsite pasiekti dažnai važiuojančiu

autobusu. Šalia stovyklavietės yra
atnaujintas dviračių takas, kuriuo

nuosavu ar nuomotu dviračiu galėsite
pasiekti Palangos centrą ir Šventąją.

 

Kontaktai

 Turistinė  stovykla
Užkanavės  g. 9B

Užkanavės g. 9B  Palanga
+370 612 42292

Facebook Stovyklavietė
Palangoje

 
 



Turistinė stovykla
Ošupio takas 1A

Ošupio takas 1A
+370 680 84332
info@osupis.lt
www.osupis.lt

Sodyboje Ošupis galima apsistoti su
palapinėmis, nameliais ant ratų,

kemperiais.  Visa sodybos ir kempingo
teritorija yra aptverta, vakarais
apšviesta. Sodyboje yra įrengtos

puikios žalios vejos aikštelės
apsistojantiems su nameliais ant ratų

ir kemperiais.
Sodyba Ošupis orentuota į  ramų poilsį.

 

Kontaktai

Turistinė  stovykla  Ošupio takas 1A

mailto:info@osupis.lt


Turistinė  stovykla  Liepojos pl.1A

 
Liepojos pl. 1A Palangoje, prie Palangos
karjero yra įsikūrusi stovyklavietė  bei

sportinės pramogos.
Vasaros sezonu galima atvažiuoti su

savo prikabinamu nameliu arba
palapine. Pas mus yra mini kavinukė su

erdvia terasa, vandens irklenčių
nuoma, vandens čiuožykla, lauko

tinklinis.

Kontaktai

 Turistinė  stovykla
Liepojos pl. 1A

Kunigiškių g. 1/Liepojos
pl.1A

+370 688 90074
+37067845080

jolantagirdz@gmail.com
 



Turistinė stovykla
 "Sea Paradise"

Būtingės g.  18A, Palanga 
+37065764313

+37067696452
balticseaparadise@gmail.com

www.seaparadise.eu
Sea paradise |  Facebook

 
 

Kemperių, namelių ant ratų ir
palapinių mylėtojams siūlome poilsį

gamtos apsuptyje, laisvalaikį su
vandens pramogomis, kultūra ir

istorija. Kelionės po natūralią, mažai
paliestą gamtą. Žygiai,  turai ir kitas
eko sportas, kurį galėsite pasirinkti
vietoje įsikūrusiame SEA PARADISE

SURF SPORTO CENTRE.

Turistinė  stovykla "Sea Paradise"

mailto:balticseaparadise@gmail.com
http://www.seaparadise.eu/
https://www.facebook.com/balticseaparadise


Poilsiavietė  "M
iškas visiem

s"

 Poilsiavietę „Miškas visiems“ rasite
važiuodami Liepojos plentu nuo
Palangos link Latvijos, vos pora

kilometrų nuo Šventosios
gyvenvietės. Pravažiavę tiltelį,

dešinėje pusėje išvysite Būtingės
evangelikų liuteronų bažnyčią -

sukite dešinėn į keliuką prieš pat ją.
Čia pamatysite informacinius

stendus, kurie nukreips reikiama
linkme. Poilsiautojams įrengtos

pavėsinės, laužavietės. Netoliese teka
Šventosios upė, maloniai

pasivaikščioti galėsite čia pat
augančiame miške.

Stovyklaviete galima naudotis
nemokamai, tik nepamirškite palikti
ją švarią ir tvarkingą. Kepsninėmis ir

kita reikalinga įranga reikia
pasirūpinti patiems keliautojams.
GPS 56.038744545, 21.1223918587

 

Kontaktai

 Poilsiavietė
  "Miškas visiems"

 
Prie Būtingės evangelikų

liuteronų bažnyčios
 



Palangos turizmo informacijos
centras kviečia naudotis
pateikta informacija ir

planuoti savo poilsį!

 

Legenda
Kemperis,  namelis su
priekaba

Namelis

Kavinė

Palapinė

Dušas

Tualetas

Keliaujam
e su kem

periu

Vaikų žaidimo
aikštelė

Šašlykinė

Wi Fi

Krepšinio/tinklinio
aikštelė

Virtuvėlė

Dviračių nuoma

Kubilo nuoma

Vandens pramogos

Viešbutis

Palangos turizmo informacijos centras
Vytauto g.  94, LT-00132 Palanga

+370 460 48811
 info@visit-palanga.lt
www.visit-palanga.lt

Facebook Visit Palanga
Instagram Visit Palanga


