
 

TREELOVE PARKAS  

 

Parkas įsikūręs modernaus augalų centro „Soltra“ teritorijoje Trakuose, ramioje vietoje, nuostabios gamtos apsuptyje netoli visų 

lankytinų Trakų objektų. Viso parko teritorija užima 2,5 ha, kurioje yra sukurtos skirtingos žalios erdvės: 3 skirtingų stilių 

sodeliai, terasa ant vandens, tiek mažesnės, tiek ir didesnės žalios vejos erdvės apsuptos dekoratyvinių augalų ir medžių 

kompozicijomis. Parko tvenkinyje auginami KOI karpiai (spalvoti), o pasislėpti nuo saulės spindulių ar nepalankaus oro įrengta 

klasikinio tipo stiklinė rotonda. 

Parko nuoma lauko renginiams 

Nuomuojamas visas parkas su galimybe leisti laiką visose jo erdvėse. Parkas puiki erdvė vestuvių, krikštynų, asmeninėms ar 

komercinėms fotosesijoms, taip pat organizuojamos vestuvės, gimtadieniai, vaikų šventės, susitikimai, prezentacijos ar 

degustacijos.  

Parko nuomos įkainiai:  

Renginiams: nuomuojant 1-4 val. 70,00 eur./val. Nuo 5 val. ir daugiau papildomos valandos 50,00 eur./val. Į nuomos laiką 

įskaičiuojami visi renginio pasiruošimo ir tvarkymo darbai. 

Vestuvinių ar kitų komercinių fotosesijų/filmavimų rengimas parke: 60,00 eur./val. 

Į parko nuomos kainą įeina 2 nemokamos stovėjimo aikštelės (1 priešais įvažiavimą į augalų centrą, kita esanti visiškai prie pat 

įėjimo į parką), stiklinė rotonda su baldais, kuri gali būti naudojama aperatyvui, svečių pasitikimui, terasa ant vandens, tualetas (1 

vieta).  

• Tvenkinyje auginami KOI karpiai (japoniški spalvoti karpiai), kurių šėrimas būna puiki pramoga kitiems svečiams, kol 

vyksta fotosesija.   

• Parke gali būti organizuojamos tiek mažos, tiek ir didesnių apimčių šventės (gimtadieniai, vaikų šventės, vestuvės, 

fotosesijos, filmavimai, susitikimai, susirinkimai, paskaitos, seminarai ir pan). Yra erdvė, kurioje galima statyti 

palapines, stalus ar kitą reikalingą techniką. Visų papildomos paslaugos (palapinės, maitinimas, lauko baldai, papildomi 

lauko tualetai, batutai, maistas) organizuojami renginių organizatorių. 

• Yra galimybė parko teritorijoje leisti muziką per sumontuotus stacionarius garsiakalbius, parke yra sumontuoti elektros 

pajungimai pagal poreikį, galima statytis masyvius pripučiamu batutus vaikų šventėms, organizuoti jogos ar kt. sporto 

užsiėmimus ant vandens terasos. 

• Lauko augalų nuoma terasos puošimui. 

Dėl papildomų svajonių ir norų, kurie neįtraukti, kreipkitės, stengsimės kartu padėti sukurti įsimintiną ir gražią šventę. 

Daugiau vaizdinės medžiagos rasite Instagram paskyroje @treelove_parkas 

 

Iki pasimatymo,  

Vita Rumbaitė | Mob.: +370 612 28990 | vita@soltra.lt | @treelove_parkas 
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