
„PENKIOS DUKROS“

PATOGIAUSIA IR GRAŽIAUSIA 
VIETA JŪSŲ KONFERENCIJAI



„Penkios Dukros“ tai šiuolaikiška, gamtos apsupta konferencijų ir renginių erdvė, 
talpinanti net 140 svečių. „Penkios Dukros“ kviečia jus surengti savo įdomiausias 
konferencijas, linksmiausius darbuotojų renginius arba naudingiausius mokymus.

Mūsų erdvioje konferencijų salėje ir restorane savo darbuotojams, klientams ir 
partneriams galėsite padovanoti išskirtines emocijas, o mes pasirūpinsime, kad Jūs ir 

Jūsų svečiai norėtų čia sugrįžti dar ne kartą!
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RIMTIEMS SUSITIKIMAMS 
GAMTOJE

Konferencijų ir susitikimų erdvė „Penkios dukros“ yra įsikūrusi įspūdingos, ežeringos 
gamtos apsuptyje, tačiau yra nedaug nutolusi nuo sostinės. 

O tikriems gamtos mylėtojams gali 
pasisekti pamatyti ir lietuviškos gamtos 
perlą – elnius.

Konferencijos teritorija ilgu liepteliu 
susijungia su gražiu Vilniškių ežeru. 
Pasitiesę paklodes ant žolės arba patogiai 
įsitaisę ant suolelio, galėsite grožėtis ežero 
vandenyje atsispindinčiu saulėlydžiu. 
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Jūsų paslaugoms erdvi, žaliuojanti 
teritorija su ežero pakrante ir 
dekoratyviniais tvenkiniais. Visos 
teritorijos plotas – 18 859 kv. m. Čia 
tikrai rasite kuo pasigrožėti bei kur 
pasivaikščioti gryname ore!



KOKYBIŠKIEMS PRISTATYMAMS

Mūsų šiuolaikinio stiliaus konferencijų salė apie 250 kv. m. plote talpina net 140 
svečių. Jūsų renginio dalyviai galės patogiai atsilošti minkštose sėdimose vietose ir 

stebėti ne tik tai, kas vyksta scenoje, bet ir dideliame (219“ įstrižainės) 4K LED ekrane. 

Be didžiojo ekrano, salėje taip 
pat įrengtos dvi išmaniosios 
lentos, kuriose galima ne 
tik rašyti, bet ir atvaizduoti 
norimą informaciją per 
teikiamą stabilų Wi-Fi ryšį 
arba HDMI laidą.

Salė yra aprūpinta visa 
renginiams reikalinga įranga. 
Suteikiame 6 aukštos 
kokybės tiek laisvų 
rankų, tiek rankinius 
„Sennheiser“ mikrofonus.

Konferencijų salėje ir 
restorane rasite po keturias 
jūsų poreikius atitinkančias 
garso kolonėles.

Jūsų paslaugoms taip pat erdvi 
ir funkcionali rūbinė. 

Tiek dieną, tiek vakare salė yra 
puikiai apšviesta. Be didelių 
panoraminių langų, konferencijų 
ir restorano patalpose yra 
įrengta daug šviesos šaltinių, 
įskaitant įvairiaspalvius 
profilinius, užliejamos šviesos ir 
valdomo judesio prožektorius.
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VERSLO PIETUMS, VAKARIENEI 
AR FURŠETAMS

Jūsų renginių kavos pertraukėlėms, 
vakarienėms, pietums ar banketams 
pristatome erdvią, jaukią ir šiuolaikišką 
restorano salę. Tik įžengus į restoraną, 
kiekvieno žvilgsnį pritrauks didinga 
gėlių ir marmuro siena. Šią sieną puošia 
daugiau kaip 2000 įvairių rūšių augalų ir 
5 miniatiūriniai fontanėliai. 

Restorano salėje rasite net 140 sėdimų vietų. 
O rengiant furšetą, restorano salėje gali tilpti apie 200 žmonių.

Restoranas siūlo didelį Europietiškos 
virtuvės patiekalų pasirinkimą, nuo kavos 
pertraukėlių užkandžių, banketo meniu 
iki šventinių patiekalų. Turime pasiūlymų 
ir vegetarams bei veganams. Kiekvieno 
renginio maistas yra derinamas su 
užsakovu pagal jo pageidavimus. Mūsų 
virtuvės šefai maistą gamina su meile ir 
tik iš kruopščiai atrinktų produktų.
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Geriausi renginiai neapsieina ne tik be maisto, bet ir be turiningų bei linksmų pertraukų. 
Esame įsitikinę, kad geriausias laisvo laiko praleidimas – sportuojant.

Suteikiame visą reikalingą sporto 
inventorių. Jums belieka pasirūpinti tik 
tinkama apranga ir gera nuotaika!

AKTYVIOMS PERTRAUKOMS

Jūsų paslaugoms siūlome aikšteles, 
pritaikytas net keturioms sporto šakoms: 
krepšiniui, futbolui, tinkliniui ir 
tenisui.
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PATIKĖKITE JĮ MUMS, UŽTIKRINAME, 
KAD LIKSITE SUŽAVĖTI IR PATENKINTI!

PLANUOJATE 
IŠSKIRTINĮ RENGINĮ?

Susisiekime:
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Ličiūnų kaimas, Paberžės 
seniūnija, Vilniaus 
rajonas (39 km iki 
Vilniaus).

Rašykite: 
rezervacijos@penkiosdukros.lt

Skambinkite: 
+370 682 61 541

Sužinokite daugiau apie renginių erdvę „Penkios Dukros“ mūsų soc. 
tinkluose ir nepraleiskite nė vienos įdomios naujienos:

Patogus privažiavimas 
ir didelė automobilių 
stovėjimo aikštelė, talpinanti 
iki 80 automobilių.

www.facebook.com/PenkiosDukros 



www.penkiosdukros.lt


