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Įsikūrusi pačioje Santaros klinikų miestelio širdyje, lengvai pasiekiamoje vietoje, naujai įrengta 

moderni konferencijų salė – tai puikus pasirinkimas Jūsų įmonės ar organizacijos renginiui, 

susitikimams su kolegomis, klientais ar verslo partneriais, nedidelėms konferencijoms, 

mokymams, seminarams, posėdžiams ar kitiems renginiams organizuoti. Optimalus svečių 

skaičius – iki 16-os, o maksimalus iki 30-ies.  

Jaukioje ovalo formos šviesioje salėje veikia bevielis internetas, rasite modernią reikalingą įrangą. 

O gerą svečių savijautą užtikrins šiuolaikiška ventiliacijos sistema. Šalia salės įrengta virtuvėlė su 

pilna įranga svečių kavos pertraukėlėms. Turime galimybę pasirūpinti ir maistu bei gėrimais jų 

metu.  

 
KONFERENCIJŲ SALĖS NUOMOS ĮKAINIAI: 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONFERENCIJŲ SALĖS ĮRANGA: 

 Multimedijos projektorius su su planšete ir įgarsinimo įranga; 

 Ekranas ir lazerinė rodyklė; 

 Bevielis internetas (Wi-fi); 

 Magnetinė/rašymo lenta, rašikliai, popieriaus bloknotas; 

 Tribūna; 

 4 sulankstomi stalai (jų išdėstymas galimas pagal poreikį; išmatavimai 140x70 cm); 

 30 patogių konferencinių kėdžių; 

 Natūralus apšvietimas (dideli langai); 

 Patalpos užtamsinimo galimybė (žaliuzės); 

 Rekuperacinė patalpos vėdinimo sistema; 

 Jauki virtuvėlė (su visais būtinais indais, taurėmis, puodeliais, lėkštutėmis, vandens 

ąsočiais ir kt.). 

 

 

Laikas Kaina,  Eur 

1 valanda 50 

2 valandos 90 

4 valandos  160 

8 valandos 240 
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KAVOS PERTRAUKĖLĖMS MENIU:   

Mes Jums galime pasiūlyti jau parengtus standartinius kavos pertraukėlių variantus: 

I VARIANTAS 

 (kava, arbata, vanduo, kanape sumuštinukas) - 4 Eur/asm. 

II VARIANTAS  

(kava, vanduo, užkandis, sausainiai) - 5,5 Eur/asm. 

III VARIANTAS  

(kava, vanduo, kibinas + sultinys, desertas) - 7 Eur/asm. 

Taip pat galimi ir kiti užkandžių variantai pagal specialų meniu. 

 

 

SUSISIEKIMAS  

Šalia konferencijų salės yra mokama automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje galite saugiai 

palikti savo transporto priemonę. Taip pat labai patogus susisiekimas viešuoju transportu. 

Važiuoja maršrutiniai autobusai (1G, 2G, 48, 55, 75) – stotelė „Santariškės“. 

 

 

KONFERENCIJŲ SALĖS TALPUMAS PAGAL IŠDĖSTYMO BŪDĄ:  

 

Sėdėjimo 
tipas 

Teatro 
salė 

Susirinkimų 
salė 

Posėdžių 
salė 

Amfiteatro 
salė 

Apvalaus 
stalo 
salė 

Žmonių 
skaičius 

iki 30 asm. 
iki 24 
asm. 

iki 24 asm. 
iki 30 
asm. 

~11-12 
asm. 

Sėdėjimo 
tipas 

Atviro stalo 
salė 

Žiedo stalo 
salė 

Klasės 
salė 

Mini 
komandų 

salė 

Komandinio 
darbo 
salė 

Žmonių 
skaičius 

~ 10 
asm. 

~12 
asm. 

~8 asm. 
~16 
asm. 

~16 
asm. 
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