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UŽSISAKYKITE KELIONĘ GRUPEI AR IŠSINUOMOKITE TRAUKINĮ
ŠVENTEI, PATRAUKLIAI KELIONEI ISTORINIAME VAGONE AR
ŠVENTEI, KURI BUS SURENGTA PAGAL JŪSŲ SCENARIJŲ

SVEČIŲ NAMAI “DEPO”

NAKVYNĖ KĄ TIK ATNAUJINTOSE SOVIETMEČIO GELEŽINKELIEČIŲ
POILSIO KAMBARIUOSE DEPO PASTATE, TAIP PAT NEĮPRASTOSE
APGYVENDINIMO VIETOSE – VAGONE - SALONE, PALAPINĖSE DEPO
TERITORIJOJE ARBA PAGAL ATSKIRĄ SUSITARIMĄ - KALNIENOS
GELEŽINKELIO STOTYJE

Kelionės reguliariais ir užsakomaisiais reisais metu siūlome:
• Komandos formavimo renginius bei pramogas kolektyvams
• Kelionės metu - gido ir vertėjo paslaugas
• Plėšikų užpuolimą ir kitas pramogas
• Jaunavedžių ir vestuvės svitos kelionę papuoštame traukinyje
• Maitinimą traukinyje ir stotyse.
Kviečiame į ekskursiją su gidu į Gulbenės depą ir dirbtuves. Dvigubas,
skirtas plačiajam ir siaurajam geležinkeliui, grįžratis - vienintelis tokio tipo
Latvijoje. Taip pat siūlome išbandyti kelionę drezinomis bei geležinkeliečių
dviračiais.

Lokomotyvų brigadų poilsio kambariai
• Septyni dviviečiai kambariai
• Vienas 4 lovų kambarys.
Palapinių vietos / Kemperių stovėjimo aikštelės
• Palapinių vietos (iki 30 personų) Gulbenės depo teritorijoje
• Kemperių stovėjimo aikštelė (iki 5 kemperių).
Estijos komunistų partijos vadovų vagonas
• Keturios dvivietės sovietinio stiliaus „prabangios“ kupe ir
posėdžių salė tiems, kurie apsistoja šiame traukinio vagone.
Svečiai gali nemokamai naudotis dušais, virtuve ir valgomuoju su reikalinga įranga, taip pat saugoma automobilių stovėjimo aikštele ir dviračių
saugykla.

Kviečiame į šventines keliones, kurios vyksta per Velykas, Martyno
dieną ir Kalėdas, taip pat į tradicinį rugsėjo mėnesį vykstantį „Banitis“
festivalį. Kviečiame išbandyti daugumos lankytojų jau pamėgtas temines
keliones geležinkeliu, tokias kaip „Sūrio ir vyno kelionė“ ar „Medaus ir duonos kelionė“.

GULBENĖS - ALŪKSNĖS SIAURUKĄS
(BANITIS) - VIENINTELĮS REGULIARIAI KURSUOJANTĮS
SIAURUKĄS BALTIJOS ŠALYSE

UAB ‘’GULBENES - ALŪKSNES BANITIS’’
Viestura gatvė 16G, Gulbenė, Gulbenės kraštas, LV-4401
http://www.banitis.lv, h ttps://twitter.com/banitis
info@banitis.lv
Telefonas +371 20228884, +371 64473037

SVEČIŲ NAMAI “DEPO”

Viestura gatvė 16G, Gulbenė, Gulbenės kraštas, LV-4401
http://www.banitis.lv, https://twitter.com/banitis
info@banitis.lv
Telefonas +371 20228884, +371 64473037

