
2022 M. BIRŽELIO MĖN. NUOLAIDOS SU PALANGIŠKIO KORTELE 

NUOLAIDA  Įmonė/Organizacija Adresas/ interneto svetainė 

PRAMOGOS, KULTŪRA 

Speciali kaina - 1,5 Eur muziejaus lankymui VšĮ Antano Mončio 

namai-muziejus 

S. Daukanto g. 16, Palanga 

www.antanasmoncys.com  

15 proc. nuolaida šv. Kristoforo kamerinio orkestro 

koncertui "Gražiausios Frank Sinatra dainos"  

2022-06-11 d. 19.00 val. (www.kakava.lt) 

Palangos koncertų salė  Vytauto g. 43, Palanga 

10 proc. nuolaida 2 bilietams Ispaniškų meilės 

dainų koncertui su Ištvan Kvik ir Egle Jakštyte 

2022-06-17 d. 19.00 val. (www.kakava.lt) 

Palangos koncertų salė  Vytauto g. 43, Palanga 

15 proc. nuolaidas 2 bilietams Orestas ir Džilda 

Vaigauskai. Muzikinis reviu „Legendinės 

legendos“ (www.kakava.lt)  

2022-07-27 d. 20.00 val. 

2022-08-10 d. 20.00 val. 

Palangos koncertų salė  Vytauto g. 43, Palanga 

15 proc. nuolaida spektakliams (www.tiketa.lt ir 

www.bilietai.lt )  

2022-06-01d. 18.30 val. AUDRA / Teatro Stabile 

di Torino - Teatro Nazionale (Italija) / 

TheATRIUM 2022 

2022-06-09 d. 18.30 val. ANDRONICUS-

SYNECDOCHE (18+) / Teatr Pieśń Kozła 

(Lenkija) / TheATRIUM 2022 

2022-06-16 d. 18.30 val. BLOGI KELIAI (18+) / 

Kyiv Left Bank Theatre (Ukraina) / TheATRIUM 

2022 

2022-06-21 d. 18.30 val. DĖDĖ VANIA / A co-

production of Temporada Alta and Teatre Lure 

(Ispanija) / TheATRIUM 2022 

2022-06-22 d. 18.30 val. DĖDĖ VANIA / A co-

production of Temporada Alta and Teatre Lure 

(Ispanija) / TheATRIUM 2022 

Klaipėdos dramos teatras  www.kldt.lt  

Teatro g. 2, Klaipėda  

15 proc. nuolaida koncertui Geriausios Rod Stewart 

dainos su Česlovu Gabaliu ir grupe Pelenai  

2022-12-09 d. 20.00 val. (www.kakava.lt) 

Palangos koncertų salė  Vytauto g. 43, Palanga 

SPA ir SVEIKATINIMAS, SPORTAS 

10 proc. nuolaida gydomosioms ir SPA 

procedūroms 

Sanatorija Gradiali Vanagupės g. 15, Palanga 

www.gradiali.lt  

10 proc. nuolaida SPA, veido ir kūno procedūroms 

bei masažams  

Viešbutis „Žilvinas“ 

Beauty Epic SPA 

Kęstučio g. 32, Palanga 

https://zilvinashotel.lt/  

40 proc. nuolaida darbo dienomis iki 15 val. 

20 proc. nuolaida darbo dienomis po 15 val. 

vandens ir pirčių erdvių paslaugoms  

Atostogų parkas Venecijos akl. 2, Žibininkų k., 

Kretingos rajonas 

www.atostoguparkas.lt  

20 proc. nuolaida treniruoklių salės paslaugoms Palangos sporto centras Sporto g. 3, Palanga 

www.sportpalanga.lt  

20 proc. nuolaida teniso aikštyno valandiniams 

įkainiams 

Palangos sporto centro 

teniso aikštynas 

Gėlių a. 1, Palanga 

tel.: 8-602-02092 

20 proc. nuolaida teniso paslaugoms  Palangos sporto centras Ganyklų g. 18, Palanga 
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10 proc. nuolaida SPA procedūroms Viešbutis „Gabija“ Vytauto g. 40, Palanga 

www.gabija.lt  

10 proc. nuolaida SPA procedūroms ir visoms 

kitoms paslaugoms 

Apartamentai 

PalangaVisit 

Kastyčio g. 3a, Palanga 

www.palangavisit.lt  

tel.: 8-630-08558  

30 proc. nuolaida suaugusiems Palangos baseinas 

*nuolaidos netaikomos 

plaukimo pamokoms. 

*nuolaidos pritaikymui 

pateikti Palangiškio 

kortelę ir asmens 

tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. 

Kretingos g. 23, Palanga 

www.palangosbaseinas.lt  

https://www.facebook.com/Pal

angos-baseinas-

310883419536700/ 

50 proc. nuolaida moksleiviams, senjorams, 

asmenims su negalia ir juos lydintiems asmenims 

50 proc. nuolaida viešosios pirties paslaugoms 

 

5 proc. nuolaida gydomosioms procedūroms  Sveikatos centras 

,,Energetikas” 

Kuršių takas, 1 , Palanga 

www.energetikas.lt  

10 proc. nuolaida SPA procedūroms SPA „Amber Palace” Kuršių takas 1, Palanga 

www.energetikas.lt  

MAITINIMAS 

5 proc. nuolaida kavai Restoranas Balzac Cafe 

(Gintaro muziejus) 

Vytauto g., 17 Palanga 

tel.: (8-685) 44588 

10 proc. nuolaida visam asortimentui (išskyrus 

dienos pietų pasiūlymai) 

Restoranas Macaroni / 

Makaronų namai 

Senojo Turgaus g. 19, Palanga  

tel.: (8-673) 53179 

10 proc. visam asortimentui UAB „Duona ir vanduo“ 

Cafe Bandukė 

Vytauto g. 94A-1, Palanga 

Basanavičiaus g. 22, Palanga 

http://cafe-

banduke.business.site/  

5 proc. nuolaida visoms paslaugoms VILA KOMODA Meilės al. 5, Palanga 

www.vilakomoda.lt  

KITOS PASLAUGOS IR PREKĖS 

15 proc. nuolaida visoms prekėms (drabužiai, 

apatinis trikotažas) 

KAYA MADE IN 

TURKEY  

Vytauto g. 98, Palanga  

tel.:8-601-54358 
nuo 15 iki 30 proc. nuolaida einamiems, ne 
specializuotiems raktams (priklausomai nuo rakto 
profilio/ruošinio formos).  
Papildoma 10 proc. nuolaida darant daugiau kaip 

10 vnt. vienos rūšies raktų (vieno rakto)  

UAB „RAKTŲ 
IMPERIJA“ (nuolaida 
galioja ir su “RAKTŲ 
IMPERIJA” nuolaidų 

kortele) 

Plytų g. 3, Palanga 
netaikoma “RAKTŲ 
IMPERIJA” kitų miestų 
parduotuvėse 

www.raktuimperija.lt 

10 proc. nuolaida visiems baldams UAB „Palangos baldai“ 
www.palangosbaldai.lt 

Bangų g. 3-27, Palanga  
tel.: 8-670-36651  

nuo 10 proc. iki 20 proc. nuolaida visų tipų vartams; 
nuo 10 proc. iki 15 proc. nuolaida apsauginėms 
žaliuzėms;  
20 proc. nuolaida visų tipų roletams nuo saulės; 
10 proc. nuolaida plisuotoms žaliuzėms; 
nuo 10 proc. iki 20 proc. nuolaida romanetėms; 
10 proc. nuolaida tinkleliams nuo vabzdžių; 
nuo 10 proc. iki 20 proc. nuolaida horizontalioms ir 
vertikalioms žaliuzėms 

„Gamybos linija“ 

Nuolaidos netaikomos, 
užsisakant mažiau kaip už 
60 Eur, perkant 
išsimokėtinai, bei akcijoje 
dalyvaujantiems 
gaminiams 

Ganyklų g. 6, Palanga (įėjimas 
iš Pirties gatvės) 
Žaliuzės, tinkleliai, vartai  
tel.: 8-686-56132 
klaudijus1@gmail.com 
Langai, durys  
tel.: 8-611-34779 
info@gamyboslinija.lt 

Kiekvieno mėnesio paskutinę/einamojo mėnesio pirmą savaitę skelbiamas kito mėnesio nuolaidų sąrašas Palangiškio 

kortelės turėtojams vietinėje spaudoje, Palangos miesto savivaldybės ir Palangos turizmo informacijos centro interneto 

puslapyje (www.palanga.lt ir www.palangatic.lt) bei jų facebook paskyrose. Papildoma informacija teikiama el. paštu: 

rinkodara@palanga.lt bei tel. +370 460 34144 arba +370 460 48811. 
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