
Vaikų skaičius 4-7 8-12 13-16
Piratų laivas

60 
Eur

80  
Eur

100 
Eur

Nenuorama plėšikas ir Džinas

Polinezijos puota

Pašėlę laukiniai vakarai

Gelbėtojų paplūdimys

Suaugusiems 10,50 Eur

Jaunuoliams (6-17 metų) 7,50 Eur

Vaikams (3-5 metų) 4,50 Eur

SVARBU! Gimtadienio šventės dalyviai papildomai turi įsigyti 
bilietus į VICHY vandens parką – jiems taikomos nuolaidos.

Programos  
kainos ŠVĘSK

VICHY vandens parke!
GIMTADIENĮ 

Šventėje vaikų laukia:
• susipažinimas su šventės 

vedėjais: „kvanktelėjusiu” indėnu ir 
linksmuoju kaubojumi;

• istorija atskleidžianti šių personažų 
atsiradimo VICHY vandens parke 
priežastis;

• indėniško šokio pamokėlė;
• indėniškų ir kaubojiškų tatuiruočių 

piešimas;
• ištvermės, reakcijos ir taiklumo 

žaidimai Bangų baseine;
• slaptos skrynios paieškos po parką.

Pašėlę laukiniai 
vakarai 

Gelbėtojų 
paplūdimys 

Bilietų kainos

Nuo nepamirštamo gimtadienio 
jus skiria tik 4 žingsniai:

Skirta 14-17 
metų vaikams

1. Paskambinkite mums tel. (8 5) 211 11 13,  
tel.: 8 650 27314 (I-V 9-17 val.) arba rašykite 
gimtadienis@vandensparkas.lt.

2. Rezervuokite laiką gimtadieniui ne vėliau kaip prieš 
3 darbo dienas.

3. Patvirtinkite rezervaciją apmokėdami avansą.

4. Mėgaukitės naujais ir nepakartojamais įspūdžiais!

4 val. bilietas į pramogų zoną

GIMTADIENIO TORTĄ 

DOVANOJAME

Šventės dalyviai:
• susipažįsta su šventės vedėjais 

Pamelita ir Bicepsu;
• supažindinami su gelbėtojų darbu 

ir jo užkulisiais;
• piešia galbėtojų „atributus”: 

raumenis, įdegį, makiažą;
• mokosi šokti gelbėtojų  

šokį „Banana song“;

• jubiliatas išrenkamas gelbėtojų 
vadovu;

• draugai duoda gelbėtojų priesaiką;
• dalyviai atlieka gelbėtojų užduotis: 

gelbėjimosi ratų žaidimas, 
skenduolio gelbėjimas iš vandens, 
orientacinis žaidimas po parką, 
lenktynės nusileidimo takeliais. 
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PC „Ozas“

 „Lukoil“
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 „Siemens“
arena

VICHY 
vandens
parkas

Šventės dalyvių laukia:
• susitikimas su polineziečiais ir 

tapimais jais;
• pasipuošimas polinezietiškais 

drabužiais;
• istorijos apie Polinezijos dievus, 

šokio pamoka;

• mokama rišti skaras, piešiamos 
polinezietiškos tatuiruotės;

• ištvermės, reakcijos ir taiklumo 
žaidimai Bangų baseine;

• Juodojo perlo paieškos parke;
• Dievo tikio ritualas ir šventės 

dalyvių norų užsakymas.

Šventės metu vaikai:
• susitinka su Džinu ir Nenuorama 

plėšiku;
• mokosi skraidančio kilimo 

pradžiamokslio;
• vėjo greičiu skrieja nusileidimo 

takeliais;

• žaidžia smagius Džiniškus žaidimus;
• atlieka reakcijos ir plėšikiško 

taiklumo užduotis;
• pasirašo Paslaptingą  

paslapčių sutartį.

Polinezijos  
puota

Nenuorama 
plėšikas ir Džinas

VICHY vandens parkas – tai puiki vieta gimtadienį švęsti ypatingai smagiai! Čia 
visuomet vasara ir išskirtinė Polinezijos aplinka, smagios GIMTADIENIO  šventės programos, 
didelės nuolaidos bilietams, pasirūpinta vaišėmis ir gausu įvairių vandens pramogų!

Specialiai sukurtos net 5 GIMTADIENIO PROGRAMOS, skirtos tiek berniukams, tiek 
mergaitėms.  Rūpestingi animatoriai pritaiko programą ir žaidimus pagal jūsų vaikų amžių ir 
aktyvumą, pasirūpina mažųjų išdykėlių saugumu ir užimtumu. Programų trukmė: 2 val. (1,5 
val. aktyvių žaidimų ir 30 min. vaišėms), likusios 2 val. skirtos savarankiškam pramogavimui 
vandens parke. Užsisakius programą gimtadienio tortą DOVANOJAME, o jubiliatui 
įteikiame atsiminimo dovanėlę.

Jokių rūpesčių dėl VAIŠIŲ. Žinome, kad pramogaudami mažieji stipriai praalksta, tad 
siūlome iš anksto užsisakyti ir papildomus užkandžius iš mūsų specialiaus gimtadienio arba 
bendro meniu. Juos šventiškai paruošiame specialiame gimtadienių Makamaka kambaryje, 
kuriame vyksta ir dalis gimtadienio programos.

Mes pasirūpinsime Jūsų švente!
Atvykite ir švęskite! 

Išsirinkit smagiausią 
gimtadienio programą!

Piratų  
laivas

Šventės metu: 
• jubiliatas įšventinamas į  laivo 

kapitonus, o vaikai tampa laivo 
įgula;

• įgula pasipuošia piratiškais 
atributais, jiems piešiamos 
tatuoruotės;

• piratiškos priesaikos davimas;
• ištvermės, reakcijos ir taiklumo 

žaidimai Bangų baseine;
• piratiško lobio paieškos parke.

VICHY vandens parko darbo laikas:
I dirbame tik vasaros metu
(I) II-V nuo 12 val. iki 22 val.
VI-VII nuo 10 val. iki 22 val.
Ozo g. 14C, Vilnius

bilietai.vandensparkas.lt
www.vandensparkas.lt

Gimtadienių užsakymas:
I-V 9-17 val. tel. (8 5) 211 11 13, mob. 8 650 27314, el. paštas: gimtadienis@vandensparkas.lt


