
BARRINGTON BAR

S U S I P A Ž I N K I M E !

ČIA PRASIDEDA ŠVENTĖ!

EVENTS
ČIA

EVE



Sveiki!
 

Mes puikiai žinome, kaip
 sunku rasti vis naujų idėjų

 kokybiškam renginiui už gerą 
kainą. Todėl skubame pagelbėti 

 pateikdami TOP-10 vasaros šventės
variantų, specialiai Jūsų kolektyvui. 

 
Kainos nurodytos jau su PVM, 

 rekomenduojamam dalyvų 
skaičiui, kurį galime keisti 

pagal Jūsų poreikį.



SEZONO SE

PASIRINKITE BŪSIMO RENGINIO TEMĄ!

NAUJIENOS NA



VARŽYBOS  JACHTOMIS

REGATA TRAKUOSE

Komandos iš 
5-6 asm. gaus po 

jachtą su kapitonu. 
Regata vyks pagal visas
buriavimo taisykles. Aidi
starto švilpukas ir jachtos

pasileidžia lenktyniauti
prieš vėją, ar pavėjui, 

aplink ežero 
salas ir pilį!

Įsivaizduokite 
saulėtą popietę 

Trakuose, kai Jūsų
kolektyvas Galvės ežere
pramogaus grožėdamiesi 

pilies vaizdais, su vėju
plaukuose ir trykštančiu

azartu, dalyvaujant 
tikroje regatoje.

Atvykus, 
renginio dalyvių 

jachtoje lauks karšti 
kibinai ir gaivieji gėrimai,
 o kapitonas instruktuos

komandą. Pramogaukite, ir
išmokite buriuoti kartu!
O vakare diskoteka? :)
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Šio uždaro renginio
 metu Jūsų kolektyvas 

stebės pasirinktą spektaklį 
teatre, po kurio pakviesime 

vaišėms bei linksmajai vakaro 
daliai teatro foje. Kvietimas-bilietas

 į teatrą iš anksto nuteiks šventiškai.
Galima užduoti aprangos kodą

dalyviams, pagal spektaklio temą,
 ar papildomai užsakyti vedėją,
atlikėjus, kitus šou elementus,

apdovanoti geriausius 
kolegas ar klientus.

 

Ypatinga staigmena - 
vaišių teatro foje metu, 

prie visų dalyvių prisijungę 
spektaklio personažai! Aktoriai
įsilies į minią, bendraus su visais

dalyviais, papasakos apie vaidintą
rolę, teatro paslaptis, šio spektaklio
pastatymo nutikimus ar iššūkius.

Kiekvieną kartą publika būna 
labai nustebinta  ir mielai

 naudojasi proga pabendrauti,
nusifotografuoti su savo

mylimiausiais 
aktoriais. 

TEATRAS
PRIVATUS SPEKTAKLIS 

Pasiūlymo kaina (50 asm.) - nuo 3300 eur



Po vakarėlio 
visi traukiniu grįžta 

atgal. Papildomai galima 
užsakyti vedėją, šou

pasirodymus arba atskiras
pramogas traukinyje,
kaip protmūšiai ar 

kitos smagios 
užduotys.

Tekstas

SPECIALUSIS REISAS
TRAUKINIU Į DISKOTEKĄ

To tikrai niekas 
nesitiki, tačiau tai 
gali įvykti ir Jums! 

Visiems dalyviams bus
atsiųsti traukinio bilietai 

ir nurodytu metu jie 
vyks į paskirties 

stotį, pakeliui 
pramogaujant.

Atvykus į vietą, 
visi pakviečiami  į 

tuščią stoties pastatą. 
O čia jų laukia staigmena -
stilizuota vakarėlio erdvė,
 pilna šviesų, DJ muzikos, 

su nuotaikinga 
programa ir 
 vaišėmis.  

Pasiūlymo kaina (40 asm.) - nuo 3600 eur



BARATONAS
ORIENTACINIS  MIESTE

Taip, tai maratonas, 
taip - orientacinis, ir taip, 

bus daug barų ir po 1 gėrimą 
degustacijai kiekviename jų. 

Bet daugiausia bus keistų ir dar
nežinomų Vilniaus objektų, kuriuos

 ir turės rasti komandos. Užuominas
 į sekantį punktą komandos gauna

 tik atlikę užduotį surastame 
punkte arba bare, pasakę 

specialų slaptažodį. 
Komandas lydės mūsų

asistentas.  

Grupių maršrutai 
skirtingi, tačiau su tais 

pačiais objektais ir barais, 
o galiausiai visi susitiks 

finaliniame punkte - kavinėje ar 
pub'e, smagiam vakaro užbaigimui.
Papildomai galime pasiūlyti vaišes, 

Jūsų pageidaujamą vedėją su DJ,
 ar kitus šou pasirodymus. 

Tai labai azartiška ir linksma 
pramoga visam kolektyvui.
Adaptuota vasarai, tačiau 

vartojama ir žiemą :)Pasiūlymo kaina (20 asm.) - nuo 1950 eur



Mes
pasirūpinsime

 užkandžiais bei
veiklomis laive ir Jūsų
geru laiku su draugais,

pagal iš anksto
suderintą programą ar

teminį scenarijų.

Išskirtinai 
komfortiškas ir 

kitoks vakarėlis su 
vakarinio ar naktinio 

miesto vaizdais. O pramogų
meniu: 4 valandų vedėjo 

 programa, smagi
muzika ir puiki

  draugija!

Pamatykite 
Vilnių plaukdami

 ir pramogaudami iš 
visai kitos perspektyvos.
Moderniame laive rasite
viską, ko gali prireikti

gerai šventei (wi-fi,
apšvietimas, garso

 įranga, wc). 

 

PRAMOGOS ANT VANDENS

PARTY BOAT
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Niekas taip gerai nepailsina proto, kaip fizinis krūvis, o šiame

renginyje tai vyks kartu su savęs išbandymu, naujais patyrimais

bei komandiniais iššūkiais. "Out of the box" renginių formatas

visada palieka nepamirštamus atsiminimus - po šių renginių

kiekvienas būna įveikęs kažką savyje, paaugęs atradimais, 

 praturtėjęs įspūdžiais ir jau sustiprėjusioje komandoje. 

Maistas čia toks pat, kaip ir karo lauko virtuvėje: 

kareiviška košė - privaloma. Karinių mokymu 

metu jūs tapsite tikrais karo šauktiniais, 

o finale - pereisite "per save"... žarijomis! 

KARINIAI MOKYMAI
SU EKSTREMALIAIS IŠBANDYMAIS

Pasiūlymo kaina (20 asm.) - nuo 2200 eur



Visas vakaras 
su pilnai išpildyta

 retro bei prohibicijos
tema, kai visi žavūs, jauni

 ir nusiteikę linksmintis, net
jei už tai gresia rimtos 

bėdos. Patirkime 
Amerikos'30 dvasią! 

Specialiai Jums, 
specialiame bare, 

pilname "cigarų" dūmų,

speciali atmosfera grojant
jazz band bei trypiančiais

lindyhop šokėjais, su 
laikmečio puošnumu
 ir nerimu, tiesiog 

kybančiu ore...

O kas, jeigu užtiks?
 O kas jeigu įkliūsime?

 Kas, kad geriame viskį iš 
kavos puodelių, o buteliai
popieriniuose maišeliuose,

 bet vistiek neramu... 
Beldimas į duris! 
Dorovės policija?? 

PROHIBICIJOS PRAMOGOS

AMERIKA 1930
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Tai - orientacinės
varžybos - mūsų viena 
azartiškiausių pramogų,

 o dar pridėkime buvimą ant
vandens, sportą, gerą orą bei
naujus atradimus ir gausime

puikų pramoginį kokteilį,
subalansuotą vasarai ir 
pritaikytą įvairiausio 

kalibro kolegų 
kompanijai. 

Užduotis įrengiame 
Vilniuje Neryje arba 

Trakų Galvės ežere. Jas
organizuojame su irklentėmis 
arba baidarėmis, komandoms 
ieškant punktų vandenyje, po
vandeniu ar pakrantėse, su
įvairiausiomis rungtimis, 

teminėmis vaišėmis. 
Po šios pramogos galime 

pasiūlyti vakarinę 
programą krante.

FOTOMEDŽIOKLE
ORIENTACINIS ANT VANDENS 

Pasiūlymo kaina (20 asm.) - nuo 1350 eur



KELYJE
VAKARĖLIS ANT RATŲ

Speciali ekskursija 

ir pramogos Jūsų kolektyvui

 atvirame autobuse, iki Trakų, 

juose, ir atgal į Vinių, arba visa

 tai Vilniaus mieste. O gal neįprasta

 ekskursija nostalgiškame troleibuse

besivažinėjant po Vilnių, su teminiais

užkandžiais, muzika ir pokštais, su

linksmomis užduotimis, specialiais

sustojimais ir vedėjo generuojama

 gera nuotaika? Pasivažinėkite! 

Patirkite atradimų ant ratų

ir neįprastą kelionės 

nuotykį su kolegomis.
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Vasarą ir atostogas
geriausia pajusti su kokteiliu 

ananase, šalia vandens telkinio, 
kur skamba metalinių Karibų 

būgnelių garsai, daug ritmo, o visas 
 veiksmas vyksta vandeny. Wake parko

pramogos, varžybos, daug juoko ir 
vandens purslų. Argi ne apie tai 
svajojame žiemą? O sutemus - 
laužai, limbo ir linksmybės! 

"Išvykite" su kolektyvu į 
Karibus, patirkite jų 

karštį ir laisvę.
 

BEACH  PARTY
WAKE PARKO IŠŠŪKIS

Pasiūlymo kaina (30 asm.) - nuo 3200 eur



 Su mumis renginys Jums kainuos tiek pat, kiek ir be mūsų, tačiau užsakius 

 mus, Jūs neeikvosite laiko įvairiems susitarimams, derinimui su tiekėjais, be to

- renginio organizavimas vyks ramiai ir be streso;

 Perimame Jūsų "galvos skausmą", galėsite dirbti savo tiesioginį darbą;

 Žinome kaip ir kodėl viskas turi vykti, o iškilus nenumatytiems reikalams, 

 juos išsprendžiame greitai ir nepastebimai;

 Kiekvieną pasiūlymą pritaikysime konkrečiai Jums, suderinsime jo biudžetą;

 Palikite tai profesionalams, kurie žino, kas geriausia ir smagiausia, kas tikrai

1.

2.

3.

4.

5.

       veikia renginyje ir ko galima atsisakyti. O jeigu nuspręsite idėją realizuoti patys

       - visada galite kreiptis, patarsime, kaip tai padaryti kokybiškai.

KODEL VERTA?



P A S I K A L B Ė K I M E

SUSISIEKITE!
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