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OBJEKTO PRIVALUMAI

Poilsio kompleksas „Alka“ įsikūręs gražioje ir ramioje •	
pietvakarinėje Palangos kurorto dalyje, 500 m nuo 
paplūdimio. Šalia – vaizdingas botanikos parkas, 
netoli – kurorto centras.  

Jaukiame 4 žvaigždučių viešbutyje moderniai •	
įrengta 40 kambarių: 27 dviviečiai, 8 apartamentai 
ir 5 vienviečiai kambariai. Visuose kambariuose - 
vėdinimo-kondicionavimo sistema, individualūs 
seifai, kabelinė televizija, telefonai, mini barai, 
galimybė naudotis bevieliu internetu. 

Palanga –  didžiausias ir universaliausias Lietuvos 
kurortinis miestas prie Baltijos jūros, jaukiai išsidėstęs 
pajūrio pušynų apsuptyje, 25 km į šiaurę nuo Klaipėdos 
uostamiesčio. 

Visuotinai pripažintu ir mėgiamu kurortu Palanga tapo 
XX a. Pradžioje. Šiuo metu tai vienas didžiausių Lietuvos 
poilsio ir turizmo centrų, jau įpusėjęs antrąjį rekreacinės 
veiklos šimtmetį.
Vasaromis Palanga tampa simboline sostine, kurią 
yra pamėgę ne tik Lietuvos žmonės, bet ir turistai bei 
poilsiautojai iš Rusijos, Latvijos, Vokietijos, Švedijos, 
Danijos, Italijos bei kitų užsienio šalių.  Žalumoje 
paskendęs kurortas gražus ne tik vasarą, jis mielai 
lankomas ir vėsesniu metų laiku – tai puiki vieta 
konferencijoms bei seminarams rengti.

Palangos turizmo informacijos centro duomenimis, 
per metus šiame kurorte apsilanko virš 1 mln. turistų ir 
poilsiautojų iš Lietuvos bei užsienio, iš jų – apie 800.000 
vasaros sezono metu.

YPATINGO GROŽIO GAMTA

Palangos savivaldybei priklausantis 25 km pajūrio 
ruožas garsėja ypatingai smulkaus balto smėlio 
paplūdimiais ir įspūdingomis kopomis, kokių kitose 
Baltijos šalių pakrantėse reta. Neseniai rekonstruotas 
470 m ilgio jūros tiltas – mėgiama ir miestiečių, ir 
poilsiautojų vakarinių pasivaikščiojimų vieta. 
Per Palangą vingiuojanti Rąžės upė Vakaruose įteka 
į Baltiją.  Pietiniame miesto pakraštyje -  Nemirsetos 
kraštovaizdžio draustinis, Šiaurinėje pusėje – buriuotojų 
ir jėgos aitvarų sporto aistruolių pamėgtas vaizdingas 
Kunigiškių paplūdimys.

Baltic Sea

SVARBūS SUSISIEKIMO INfRASTRUKTūROS OBJEKTAI:

Tarptautinis Palangos oro uostas•	  – 7 km 
www.palanga-airport.lt  

Tarptautinė Klaipėdos jūrų perkėla•	  - 30 km 
www.dfdslisco.lt  

Kretingos geležinkelio stotis•	  – 12 km 
www.litrail.lt  

ATSTUMAI NUO PALANGOS :

iki Vilniaus – 340 km;
iki Berlyno – 760 km;
iki Maskvos – 1240 km;
iki Kaliningrado – 190 km;
iki Rygos – 260 km;
iki Minsko – 520 km;
iki Varšuvos – 471 km.

PALANGA

- GeoGRafinė PadėTis:        Lietuvos šiaurės vakarai, Klaipėdos apskritis
- PloTas:                            79 kv.km.
- GyVenTojų sKaičius:        17.623

SVEIKATINGUMO OAzĖ

Palanga – didžiausias sveikatingumą skatinantis 
Lietuvos kurortas, į kurį poilsiautojus traukia noras 
atitrūkti nuo kasdieniškos miesto aplinkos, pasisemti 
jėgų iš natūralių sveikatos šaltinių – saulės spindulių, 
jūros vandens, švaraus ir gaivaus pajūrio bei pušynų 
oro. Kurorte sėkmingai gydomos plaučių, nervų 
sistemos, širdies kraujagyslių sąnarių ligos, neurozės, 
nutukimas. Pajūrio klimatas labai tinka reabilitacijai po 
operacijų, traumų ar sunkių susirgimų. Ištisus metus 
Palangoje veikia virš 12 sanatorijų bei sveikatos ir 
reabilitacijos centrų, kuriuose siūlomos fizioterapijos, 
kineziterapijos, psichoterapijos, mechanoterapijos, 
refleksoterapijos, haloterapijos procedūros, gydomojo 
masažo, gydomųjų vonių ir dušų, gydomojo purvo bei 
kitos procedūros.

LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ MIESTAS

Palangoje puikiai  praleisti laiką siūlo daugybė 
restoranų,  kavinių, užeigų, diskotekų, barų ir naktinių 
klubų, kazino. Vasarą  ypač aktyvus kultūrinis, 
koncertinis miesto gyvenimas: Palangos  Botanikos 
parke,  grafų Tiškevičių rūmų  prieglobstyje, miesto 
aikštėse kasmet  vykstantys renginiai sutraukia 
minias žiūrovų. Mėgstantiems aktyvų poilsį - vandens 
motociklai, dviračiai, žirgai, teniso kortai, baseinas, 
pirčių kompleksas ir t.t.  Kurorto pušynuose – daugybė 
alėjų ir takelių pasivaikščiojimams, puikiai išvystyta 
ir dviračių takų infrastruktūra. Naujas dviračių takas, 
besidriekiantis per Pajūrio regioninį parką, jungia 
Palangą su Klaipėda. Palangos botanikos parką su 
Meilės alėja sujungus dviračių takais, dabar galima 
nuvažiuoti nuo Klaipėdos iki pat Šventosios, aplankant  
turistinių maršrutų „Gintaro kelias“ ir „Kuršių kelias“ 
objektus. 

Viešbutyje yra restoranas, treniruoklių ir biliardo •	
salės, pirčių kompleksas su baseinu ir sūkurinė vonia, 
masažo ir grožio procedūrų kabinetas, SPA. 

Konferencijoms, seminarams, susitikimams •	
nuomojama jauki konferencijų salė talpina nuo 30 iki 
50 dalyvių. 

Svečių automobiliams skirta vaizdo kameromis •	
stebima automobilių aikštelė šalia viešbučio.

4 aukštų poilsio namuose sezono metu gali ilsėtis iki •	
100 žmonių. Poilsiautojų patogumui veikia valgykla. 

IŠSKIRTINUMAS  EUROPOS IR 
PABALTIJO REGIONO TURIzMO 
KONTEKSTE

LR teritorijos bendrajame plane ir Nacionalinės 
turizmo plėtros 2003-2006 m. programoje pagal arealų 
patraukimo kategorijas pajūris yra laikomas labai 
didelio potencialo nacionalinės svarbos rekreacijos 
centru. Europos ir Pabaltijo regiono turizmo kontekste 
Palanga išsiskiria neužstatytu pajūrio ruožu, teikiančiu 
ypatingą natūralumo jausmą ir užima išskirtinę 
geografinę padėtį visos šalies teritorijos, susisiekimo 
(sausumos, vandens kelių), bei Pabaltijo turistinių trasų 
atžvilgiu, turi unikalius rekreacinius išteklius, kultūrinį 
gyvenimą, tradicijas ir muziejus. 

Palangoje veikia vienas svarbiausių Lietuvos 
tarptautinių oro uostų, iš kurio vykdomi reguliarūs 
reisai į Kopenhagą (Danija), Oslą (Norvegija), Rygą 
(Latvija) ir į Maskvą (Rusija). Oro kompanijos SAS ir 
AirBaltic jungiamųjų reisų dėka iš Palangos galima 
nuskristi į daugelį kitų Europos miestų. 

Daugiau informacijos: www.palanga.lt
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OBJEKTO VIETA
Objektas yra centrinėje Palangos dalyje - senamiestyje, 
šalia pagrindinių J. Basanavičiaus (350 m) ir Vytauto 
gatvių (150 m), už 400 metrų - pajūris. Greta 
yra Botanikos (www.pgm.lt) ir Skulptūrų parkai, 
rekonstruojama Vasaros koncertų salė, kiti patrauklūs 
rekreaciniai objektai. Aplink objektą yra gausu želdynų. 
Šioje miesto dalyje daugiausia įsikūrę pramoginiai 
objektai – kavinės, barai, naktiniai klubai ir kitos 
pasilinksminimo vietos, todėl čia patalpų pardavimo 
ir nuomos kainos didžiausios Palangoje bei visame 
Lietuvos pajūryje.

adresas: 
S. Daukanto g. 21 / J. Simpsono g. 8
Palanga, Lietuva

ESAMI OBJEKTO DUOMENYS

SKLYPAS

sklypo plotas: 

nuosavybės valdymo forma:    
     
Komunikacijos      
                                
sklypo planavimo dokumentai    

46 arai.

Valstybinė nuomojama žemė 99 metams.

Elektra , vandentiekis/nuotekos, šalia sklypo dujotiekis.

Detalusis planas, pagal kurį užstatymo plotas - iki 70 proc.,  
maksimalus pastatų plotas  iki 10.000 kv. m., aukštų skaičius - 5.
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VIEŠBUTIS. Esama situacija:
Viešbutis (4*), veikiantis ištisus metus  
www.alka.lt

Pastato savininkas – UAB „Pajūrio Alka“
Pastato rekonstrukcijos metai – 2004
aukštų skaičius – 4 (be cokolio)
Bendras plotas – 2134,18 kv. m.
Pastatas naudojamas – 4 * viešbutis
Kita informacija: 40 viešbučio kambarių (27 dviviečiai, 
8 apartamentai, 5 vienviečiai), konferencijų salė, 
restoranas, pirčių kompleksas, SPA.

POILSIO NAMAI. Esama situacija:
1* poilsio namai, veikiantys vasaros sezono metu.

Pastato savininkas – UAB „Pajūrio Alka“
Pastato statybos metai – 1983
aukštų skaičius – 4 
Bendras plotas – 2763,91 kv. m.
Kita informacija: 100 vietų poilsio namai,  
250 kv. m. valgykla.

Poilsio namus planuojama rekonstruoti į apartamentus ir juos parduoti.

INVESTICINIS PROJEKTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

PASTATŲ DUOMENYS

Viešbutis „Alka”  (4*)  

Standartinis dvivietis viešbučio kambarys

Pirčių kompleksas

Restoranas

Konferencijų salė
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VIEŠBUČIO PLĖTRA
Projektavimo dokumentai:
Techninio projekto architektūrinė dalis, kurią parengė UAB Architektų biuras 
G. Natkevičius ir partneriai (Karmėlavos oro uosto, multifunkcinio komplekso 
“Bokštas“ Kaune ir kt. projektai); 

Projekto vadovas – Gintautas Natkevičius, 2001 m. Lietuvos architektų sąjungos 
Kauno skyriaus pripažintas „Metų architektu”.  
Daugiau informacijos: www.natkevicius.lt

aukštų skaičius –  5. 

Bendras plotas po rekonstrukcijos –3050 kv. m.

Rekonstrukcijos tikslas:
Išplėsti viešbutį padidinant kambarių skaičių (iki 75), papildomai plečiant 
paslaugų įvairovę (SPA, konferencijų, restoraną ir kt.)*.

Bendrojo ploto (po rekonstrukcijos) padidėjimas kv. m. –  916 kv. m.

* Rekonstrukcijos projekte yra numatyta apartamentų pastato ir viešbučio 
jungtis (praėjimas), kad apartamentų pirkėjai galėtų naudotis viešbučio 
teikiamomis maitinimo, SPA ir kitomis paslaugomis.

APARTAMENTAI  PARDAVIMUI – POILSIO  
NAMŲ REKONSTRUKCIJA 
sklypo detalaus plano reglamentai:
Pastatų aukštai – 5,  
užstatymo plotas – iki 70 proc. 

Projektavimo dokumentai :
2007-09-28 projektavimo sąlygų sąvadas, techninio projekto architektūrinė 
dalis, kurią parengė UAB architektų biuras G. Natkevičius ir partneriai 
(Karmėlavos oro uosto, multifunkcinio komplekso “Bokštas“ Kaune ir kt. 
projektai); 

Projekto vadovas – Gintautas Natkevičius, 2001 m. Lietuvos architektų sąjungos 
Kauno skyriaus pripažintas „Metų architektu”.  
Daugiau informacijos: www.natkevicius.lt 

aukštų skaičius – 5.

Bendras plotas –  6500 kv. m. 

statybos (rekonstrukcijos) tikslas:
Pastatyti naują 90 poilsio apartamentų (vid. 50 kv. m.) pastatą su požemine 
automobilių parkavimo aikštele ir komercinėmis patalpomis pirmame aukšte *.
 
Bendrojo ploto (po rekonstrukcijos) padidėjimas -  3737 kv. m.

* Rekonstrukcijos projekte yra numatyta apartamentų pastato ir viešbučio 
jungtis (praėjimas), kad apartamentų pirkėjai galėtų naudotis viešbučio 
teikiamomis maitinimo, SPA ir kitomis paslaugomis.

INVESTICINIS PROJEKTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

VIEŠBUČIO PLĖTRA IR APARTAMENTŲ STATYBA VIEŠBUČIO PLĖTRA IR APARTAMENTŲ STATYBA

Projekto vizualizacija.

Projekto vizualizacija.

Projekto vizualizacija.

Projekto vizualizacija.
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KOMERCINIS PASIūLYMAS

Parduodamas visiškai parengtas investicinis projektas, 
kuriuo numatoma viešbučio plėtra, poilsio namų 
rekonstrukcija bei apartamentų statyba.  

INVESTICINIO PROJEKTO PARDAVIMO KAINA:   
7.600.000 euR

INVESTICINIS PROJEKTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

VIEŠBUČIO PLĖTRA IR APARTAMENTŲ STATYBA

Projekto vizualizacijos.

Pirkėjas įgyja: 

sėkmingai funkcionuojančio poilsinio komplekso •	
– viešbučio su restoranu bei poilsio namų – 
nuosavybės teisę;

parengtus tolesnei komplekso plėtrai ir projektinius •	
dokumentus (projektavimo sąlygų sąvadus, 
detaliuosius planus);

modernų architektūrinį sprendimą, kurio autorius •	 – 
Lietuvoje ir Europoje pripažintas Architektų biuras 
G. Natkevičius ir partneriai (projekto vadovas – arch.  
Gintautas Natkevičius);

sėkmingai įgyvendinus investicinį projektą, •	
galimybę parduoti apartamentus NT rinkos požiūriu 
viename pelningiausių Pabaltijo regionų, tokiu būdu 
susigrąžinant investicijas ir gaunant pelną.

Jeigu Jūs domitės galimybėmis protingai ir tinkamu 
metu investuoti į prestižinį nekilnojamo turto objektą 
Baltijos pajūryje, mielai pateiksime išsamią informaciją 
preliminarių derybų metu.

Pagarbiai,

Aurimas Vaitkevičius
UAB „Pajūrio Alka“ direktorius

Mob.tel.: +37068798908
info@lucanica.lt
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INVESTICINIS PROJEKTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

PLANAI
VIEŠBUČIO 1-ojo AUKŠTO PLANAS TIPINIS VIEŠBUČIO AUKŠTO PLANAS

PLANAI

001

002

003

009

004 005

008

006

007

EKSPLIKACIJA

Terasa   001 110,00 M2

Restoranas  002 191,00 M2

Vestibiulis  003 94,00 M2

Konferencijų salė  004 65,00 M2

Kitos patalpos:  005 16,20 M2

   006 15,80 M2 
   007 14,80 M2

   008 18,00 M2

   009 57,00 M2

Kamabarių skaičius po rekonstrukcijos – 75. 

Naujos sienos / pertvaros    
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INVESTICINIS PROJEKTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

PLANAI
APARTAMENTAI.  1 – 4-ojo AUKŠTŲ PLANAS APARTAMENTAI. 5-ojo AUKŠTO PLANAS

PLANAI

101

102

103

109

110

111

112

113

114

115

116 117 118 119

104

105

108106 107

EKSPLIKACIJA

101 – 50,0 M2,   terasa – 9,5 M2       115 – 150,0 M2

102 – 80,0 M2,   terasa – 10,5 M2       116 – 5,0 M2

103 – 50,0 M2,   terasa – 7,7 M2       117 – 17,5 M2

104 – 50,0 M2,   terasa – 7,7 M2        118 – 18,0 M2

105 – 50,0 M2,   terasa – 7,7 M2       119 – 9,0 M2

106 – 48,5 M2,   terasa – 11,5 M2

107 – 44,5 M2,   terasa – 10,6 M2

108 – 46,5 M2,   terasa – 11,5 M2

109 – 48,5 M2,   terasa – 11,5 M2

110 – 50,0 M2,   terasa – 7,7 M2

111 – 50,0 M2,   terasa – 7,7 M2

112 – 50,0 M2,   terasa – 7,7 M2

113 – 80,0 M2,   terasa – 10,5 M2

114 – 53,0 M2,   terasa – 11,4 M2

EKSPLIKACIJA

501 – 80,0 M2,   balkonai – 9,5 M2   ir 10,4 M2     

502 – 80,0 M2,   balkonas – 10,5 M2       

503 – 77,0 M2,   balkonai – 7,7 M2   ir 7,7 M2

504 – 75,0 M2,   balkonas – 7,7 M2    

505 – 48,5 M2,   balkonas – 11,5 M2       

506 – 44,5 M2,   balkonas – 10,6 M2

507 – 46,5 M2,   balkonas – 11,5 M2

508 – 48,5 M2,   balkonas –  11,5 M2

509 – 75,0 M2,   balkonas –   7,7 M2

510 – 77,0 M2,   balkonai –   7,7 M2  ir 7,7 M2

511 – 104,0 M2,   balkonas – 10,5 M2 

512 – 150,0 M2,    

513 – 5,0 M2,      515 – 18,0 M2

514 – 17,5 M2,      516 – 9,0 M2

1– 5 A bendras plotas  930 / 4685 M2

1– 5 A parduodamų butų plotas  745 / 3725 M2

1– 5 A pagalbinis plotas  185 / 925 M2 
  

1– 5 A bendras plotas  930 / 4685 M2

1– 5 A parduodamų butų plotas  745 / 3725 M2

1– 5 A pagalbinis plotas  185 / 925 M2 
  

502

508

509

510

511

501

512

513 514 515 516

503

504

507505 506
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INVESTICINIS PROJEKTAS INVESTICINIS PROJEKTAS

PLANAI
APARTAMENTAI. COKOLINIO AUKŠTO (–1a) PLANAS APARTAMENTAI. POŽEMINĖS AUTMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS (–2a) PLANAS

PLANAI

–1a bendras komercinis plotas   774 M2 

–1a bendras gyventojų plotas  146 M2 
  

–2a bendras plotas    2000 M2 

Parkavimo vietų skaičius   68 
  



KONTAKTAI

UAB „LUCANICA“
Jūratės g. 15 / Maironio g. 2, 
Palanga

Tel. +370 460 52709 
faks.  +370 460 52878 
Mob. tel.: +370 687 98908
info@lucanica.lt  |  www.lucanica.lt


