
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaimo turizmo sodyba "Pelėdų sala" 
Liepų g. 15, Šiupyliai, Šiaulių r. 

Tel. +370 618 33005 

https://peledusala.lt/ 

 

Pirties nuomos kaina (iki 25 žm.) 300 Eur/ vakarui 

Kubilo nuomos kaina (iki 12 žm.) 50 Eur /vakarui 

Kubilas su masažinėmis vandens srovėmis 

Įrengta erdvi suomiška sauna 

Stalai, suolai, indai, kavos aparatas, virdulys, mini 

šaldytuvas gėrimams, TV, audio aparatūra, Xbox 360, 

židinys-krosnelė, šalto vandens kubiliukas, užsipylimui po 

pirties, dušas, WC. 

Šildymo ir vėdinimo sistema „Oras-Oras“ 

Terasa, lieptas. 

 

 

PIRTYS, SAUNOS 
Šiaulių rajonas 

Kaimo turizmo sodyba „Pageluvio Šilas“ 
Pageluvio k., Šiaulių r. 

Tel. +370 652 21964 

http://www.pageluviosilas.lt 

 

Kubilas 

Pirtis 

Lauko pavėsinė 

Mūsų sodyboje galite mėgautis pirties ir kubilo teikiamais 

malonumais. Šalia įrengta pobūvių salė, miegamieji 

kambariai. Po pirties galėsite maloniai leisti laiką jaukioje 

lauko pavėsinėje, kurioje jaukiems vakarams užtikrinti 

rasite židinį, o išalkusiems yra įrengta šašlykinė. 

Pavėsinėje telpa iki 70 žmonių. Jums pageidaujant galime 

paruošti maistą. 

 

Viešbutis „Grafaitė“ 
Aušros g. 1, Ginkūnai, Šiaulių r. 

hotelgrafaite.com/Facebook nuoroda 

Instagraminfo@hotelgrafaite.com 

Tel.: +370 41 58 91 20, +370 686 19 191 

 

Karštos saunos ir baseino malonumai su šeima ar 

draugais po darbingos savaitės – skamba kaip puikus 

planas savaitgaliui. 

Pasilepinkite uždara vieta, karšta pirtimi bei baseino 

malonumais. Taip pat šalia yra salė, kurioje galite 

pasimėgauti mūsų vaišėmis - visa tai, ko išsiilgusi 

kiekvieno širdis ir kūnas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Grafo Zubovo“ viešbutis-restoranas 
Dubysos g. 1, Bubiai, Šiaulių r. 

Tel. (8 41) 43 04 04, faks. (8 41) 55 23 50, tel.  +370 686 88 555 

https://www.grafozubovo.lt/  

 

Infraraudonųjų spindulių sauna - galėsite lepintis tiek, kiek 

panorėsite. 

Vienos minutės saunoje kaina 0,30 Eur. 

Po infraraudonųjų spindulių saunos siūlome pasimėgauti kitomis 

procedūromis. Pasirinkite infraraudonųjų spindulių sauną kartu 

su procedūromis, kurios Jums labiausiai patinka. 

Vynuogių terapija – infraraudonųjų spindulių sauna, šveitimas su 

vynuogių kauliukais, viso kūno vynuogių kaukė. 

Šokolado švelnumas – infraraudonųjų spindulių sauna, kūno 

šveitimas su druska ir medumi, įvyniojimas su šokoladu. 

Imbiero šiluma – infraraudonųjų spindulių sauna, kūno šveitimas 

su druska ir medumi, įvyniojimas su imbieru. 

Spanguolių atgaiva – infraraudonųjų spindulių sauna, šveitimas 

su spanguolėmis, įvyniojimas su spanguolėmis. 

Medaus vilionės – infraraudonųjų spindulių sauna, kūno 

šveitimas su druska / medumi, įvyniojimas į medų, nugaros 

masažas. 

Pasirinkite garinę pirtį su procedūromis ir nenusivilsite: 

Sielos harmonija – garinė pirtis, baseinas, kūno šveitimas druska 

ar medumi, nugaros masažas, žolelių arbata. 

Sveikatingumo programa – garinė pirtis, baseinas, kineziterapija 

vandenyje, žolelių arbata. 

 

 

Kaimo turizmo sodyba "Šalia miško" 
Kuršėnai, Šiaulių r. 

Tel. +37060046807 

https://www.facebook.com/saliamisko 

 

Nuomojama sodyba 35 km nuo Šiaulių - 10 km nuo Kuršėnų. 

Salė talpina iki 50 žmonių, didelė terasa, pirtis, kubilas, erdvus 

kiemas, tvenkinys. Pagal jūsų pageidavimus gaminame maistą, 

puošiame salę. 

 

 

Kaimo turizmo sodyba „Lakštingalų Sala“ 
Oliesino k., Kuršėnų k. sen., Šiaulių r. Tel. +370 684 69 057 

www.lakstingalusala.lt 

 

Senoviška, autentiška, 150 metų senumo sodyba, įsikūrusi prie 

Ventos upės vingio, su įrengta pokylių sale ir pirtimi. Tai 

puiki vieta pokyliams, pobūviams, vestuvėms, gimtadieniams, 

giminių susitikimams, įmonių šventėms švęsti. Sodyboje yra 

dvi salės: pokylių salė ir pirties salė. 

Sodyboje yra didelis erdvus kiemas, graži ir jauki aplinka, 

erdvi lauko pavėsinė, kubilas, tvenkinys, supynės vaikams bei 

2 automobilių stovėjimo aikštelės. Pagal pageidavimus 

organizuojamas pilnas maitinimas, pasirūpinama indais, 

patalyne, rankšluosčiais. 

https://www.grafozubovo.lt/
https://www.facebook.com/saliamisko
http://www.lakstingalusala.lt/

