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Drevernos uostas
Drevernos uostas įsikūręs Klaipėdos
rajone, ant Kuršių marių kranto, 25
km į pietus nutolęs nuo Klaipėdos
miesto, priešais Juodkrantės
gyvenvietę (Neringos miestas, Kuršių
nerija).

Marios, vėjas, smėlis, saulė – sukuria
išskirtinę ir nepakartojamą Pamario
krašto išskirtinumą, o vaizdai į Kuršių
marias ir Kurių nerijos Mirusiais arba
dar vadinamas Pilkąsias kopas užburia
kiekvieną šios vietos lankytoją.

Laivų uostas
Kempingas
Restoranas "Dreverna"
Baseinų ir pirčių kompleksas

Kompleksą sudaro: Keltas į Juodkrantę
Sporto ir žaidimų aikštelės
Laivų nuoma
Renginių organizavimas
Konferencijų ir pobūvių salė



Atvykusiųjų laukia 

4 nakvynės Drevernos kempingo poilsio namelyje.
Namelyje gyvenama po 4 asmenis.

3 kartus maitinimas kasdien (pusryčiai, pietūs, vakarienė).
Konferencijų salė darbo valandomis* (belaidis internetas,
projektorius, konferencinė lenta).

vandens pramogų kompleksas, kurį sudaro lauko ir vidaus
baseinai, sūkurinė vonia, masažiniai dušai, suomiška bei
turkiška pirtys, šildomi relaksaciniai gultai, vaikiškos
vandens čiuožyklos.
Virvių kubas „Keturi vėjai“, 3 vandens čiuožyklos vaikams
ir suaugusiems.
Mini golfo aikštelė, lauko krepšinio, paplūdimio tinklinio
aikštelės ir net dveji teniso kortai bei lauko treniruokliai.
Lauko pramogų (lauko baseinas, čiuožyklos, žaidimų
aikštelės) darbo laikas priklauso nuo oro sąlygų.

Privatus, tik Jūsų kolektyvo apsilankymas Drevernos
kempingo baseinų ir pirčių komplekse ketvirtadienio
vakarą nuo 18:00 iki 22:00 val.
Visoje kempingo teritorijoje veikia WI-FI 

Atvykimas pirmadienį, išvykimas penktadienį.

Stalo vanduo, kava ir arbata darbo erdvėje.

Neribotas lankymas birželio, liepos ir rugpjūčio mėn.:

Kovo, balandžio, gegužės, rugsėjo, spalio, lapkričio ir
gruodžio (iki 23 d.)



Apsistojama aštuonviečiame
Drevernos kempingo poilsio
namelyje. Namelyje 3 atskiros
miegamos erdvės: pirmame
aukšte du atskiri miegamieji,
lofte – 4 miegamos vietos. 

Namelyje: 
· Svetainė (kavos staliukas, sofa)
· Dušas ir tualetas
· Virtuvėlė su stalo įrankiais ir      
 indais
· Kondicionierius
· Plaukų džiovintuvai

· Patalynė ir rankšluosčiai
· Televizorius
· Terasa (su lauko baldais)
· Belaidis internetas

Apgyvendinimas



Maitinimas europietiškos virtuvės restorane „Dreverna“.
Tai erdvus, šiuolaikiškas restoranas ant Drevernos upės
kranto Drevernos jachtų uoste su vaizdais į Kuršių marias ir
Mirusias kopas. 
Maitinimą sudaro:

- Pusryčiai (pusryčių patiekalas + kava/arbata)
- Pietūs (dienos sriuba + karštas patiekalas)
- Vakarienė (užkandis, karštas patiekalas + kava/arbata, arba
vyno taurė)

Maitinimas



Konferencijų salė „Elingas“ – tai erdvi 140 kv. m. salė atskirame
pastate su lauko terasa. Salė darbui nuomojama nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio nuo 8:00 iki 18:00
Darbo valandomis salėje patiekiamas stalo vanduo ir kava/arbata
(yra galimybė papildomai užsakyti užkandžius prie kavos).
Salėje yra belaidis internetas, projektorius, konferencinė lenta,
garso kolonėle. 

*Salė gali pakeista į poilsio kambarį šalia vidaus baseino. Šiame
kambaryje taip pat bus internetas, projektorius, konferencinė lenta,
garso kolonėle, stalo vanduo, kava/arbata. 

Konferencijų salė "Elingas"



vandens pramogų kompleksas, kurį sudaro lauko ir vidaus
baseinai, sūkurinė vonia, masažiniai dušai, suomiška bei turkiška
pirtys, šildomi relaksaciniai gultai, vaikiškos vandens čiuožyklos,
lauko gultai ir skėčiai.
Virvių kubas „Keturi vėjai“, 3 vandens čiuožyklos vaikams ir
suaugusiems.
Mini golfo aikštelė, lauko krepšinio, paplūdimio tinklinio aikštelės
ir net dveji teniso kortai bei lauko treniruokliai.
Lauko pramogų (lauko baseinas, čiuožyklos, žaidimų aikštelės)
darbo laikas priklauso nuo oro sąlygų.

Neribotas lankymas:

Pramogos vasaros sezono metu



Ketvirtadienį - privatus, tik Jūsų kolektyvo apsilankymas
Drevernos kempingo baseinų ir pirčių komplekse
ketvirtadienio vakarą nuo 18:00 iki 22:00 val. 
Baseinų ir pirčių kompleksą sudaro: 
24 metrų ilgio, 1,40 m gylio baseinas (temp. 32℃), 
vaikų 0,40 m gylio baseinas su vandens čiuožyklomis ir fontanais
(temp. 32℃), 
sūkurinė vonia (iki 15 asm., temp. 34℃)
suomiška ir turkiška pirtys
relaksaciniai gultai.

Pramogos ne sezono metu



Bendras planas ir žaidimų aikštelės



Papildomos paslaugos kolektyvams

Laivų nuoma (navigacijos sezono metu nuo balandžio iki spalio)
Vandens pramogos (vandens dviračių, valčių ir SUP) nuoma
Kaitavimo pamokos
Wake parkas
Edukacinė programa „Žuvies kelias“ (žuvienės degustacija,
folkloro pasirodymas ir žaidimai, šišioniškių kalbos pamoka,
apsilankymas laivadirbio Jono Gižo sodyboje-muziejuje,
plaukimas laivu)
Skrydžiai parasparniu virš Kuršių marių 
Baidarių nuoma


