






































UAB “KINTAI” TURIZMO KOMPLEKSO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS – SVEČIO ATMINTINĖ
Atvykęs svečias, pagal galiojančio asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės)
duomenis, užpildo „Svečio registracijos kortelę“. Administracija gali svečio paprašyti
pateiktų tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Atvykimo laikas yra nuo 16:00 val., išvykimas iki 12:00 val..
Jeigu nesusitarta kitaip, už paslaugas atsiskaitoma atvykus.
Vėlyvą atvykimą ar išvykimą bei bagažo palikimo galimybę prašome su administracija suderinti iš anksto.
Jei svečias išvyksta po 12.00 val., bet ne vėliau kaip iki 18.00 val., sumoka pusę (50 proc.) vienos paros sutartinės
apgyvendinimo paslaugų kainos, jei po 18.00 val. –100 proc. sutartinės kainos.
Pusryčių laiką reikia suderinti registracijos metu.
Susipažinti su saugaus elgesio, priešgaisrinės saugos bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
Neišbuvus nustatyto ar sutarto laiko, mokesčio dalies už neišbūtą laiką administracija negrąžina.
Rezervacijos atšaukimo arba neatvykimo atveju taikomas atšaukimo mokestis – rezervacijos mokestis (avansas).
Saugumui užtikrinti administracija pasilieka teisę įeiti į svečių apgyvendintą kambarį.
Svečiai su gyvūnais nepriimami.
Patalynė, rankšluosčiai ir chalatai keičiami kas 3-čią parą.
Už vaikų elgesį ir saugumą atsako tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys (globojantys) asmenys. Jei dėl nepilnamečių
veiksmų svečių namai patyrė nuostolių, juos atlyginti privalo vaikų tėvai ar globėjai.
Šiurkščiai pažeidus Mėlynojo karpio namo vidaus tvarkos taisykles, administracija turi teisę svečio (-ių) pareikalauti
kambarius palikti anksčiau nustatyto termino ir atlyginti padarytą žalą bei nuostolius.
Už galimus nelaimingus atsitikimus, galinčius įvykti namo viduje , vaikščiojimo takuose, kieme, vaikų žaidimo
aikštelėje, kubile, pirtyje, maudantis vandens telkinyje YRA ATSAKINGI PATYS POILSIAUTOJAI.
Jūsų saugumui Mėlynojo karpio name bendro naudojimo patalpose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.
Prieš išvykstant iš viešbučio durų raktą palikti bare, pagrindiniame pastate, už paliktus vertingus daiktus ar pinigus
kambariuose neatsakome.
MĖLYNOJO KARPIO NAME DRAUDŽIAMA
Stumdyti baldus (be administracijos leidimo).
Kambariuose laikyti lengvai užsidegančias medžiagas.
Gadinti inventorių.
Kambariuose apgyvendinti daugiau asmenų nei nurodoma administratoriui.
Kambariuose draudžiama burtis kompanijoms, linksmintis bei kelti triukšmą.
Palikti įjungtus elektrinius prietaisus.
Garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ar kitaip savo elgesiu sudaryti nepatogumų kitiems gyventojams.
Ramybės valandomis (22:00 – 7:00) garsiai triukšmauti ir neleisti miegoti kitiems svečiams.
Kambariuose rūkyti griežtai draudžiama. Bauda – 50 eurų. Jūsų saugumui visuose kambariuose įrengtos įspėjančios
gaisro signalizacijos.
Kambariuose be priežiūros palikti mažamečius vaikus (iki 12 metų).
Maudytis, irstytis valtimi, žvejoti vaikams be suaugusiųjų priežiūros ir be gelbėjimosi liemenių
Į turizmo komplekso teritoriją įsinešti gyvybei pavojingus įrankius, priemones ar ginklus.
MĖLYNOJO KARPIO NAME GYVENANTYS PRIVALO
Laikytis vidaus tvarkos taisyklių, bendrųjų sąlygų, gaisrinės saugos taisyklių, saugaus elgesio vandenyje taisyklių.
Apie neveikiančius ar sugadintus daiktus nedelsdami pranešti administracijai.
Atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl pačių svečių ar jų pasikviestų svečių kaltės.
Išeinant iš kambario įsitikinti, kad visi elektros prietaisai (šviestuvai, televizorius, elektrinis rankšluosčių
džiovintuvas) yra tinkamai išjungti, visi karšto ir šalto vandens čiaupai sandariai užsukti.
Išeinant įsitikinti, kad numeris yra saugiai užrakintas, langai ir balkono durys uždaryti.
Pametus ar sugadinus numerio raktą, sumokėti 10 eurų baudą.

ADMINISTRACIJA VISĄ PARĄ TEL. +370 616 72 402 ( 24/7 )

“KINTAI“ TOURISM COMPLEX
INTERNAL REGULATIONS-GUEST MEMO


















Provide personal ID when registering
Check-in time : from 16:00 till 22:00 check-out time till 12:00
Pay the rent price in full upon arrival to the hotel
Late arrivals or departures and luggage can be arranged in advance with the administration
If the guest leaves after 12.00, but not later than 18.00, pay half price(50%) of the one-day
staying price of accommodation services, if after 18.00. – 100 percent of the price.
Breakfast time must be arranged at check-in.
Familiarize with the rules of safe behaviour, fire safety rules, and internal rules.
In case of leaving before the agreed rental period, the Administration does not pay back for the remaining time.
In case of cancelation of reservation we apply the reservation fee, advanced payment.
For the security reasons, the administration reserves the right to enter a guest room.
Guests with pets are not accepted.
Linen and towels are changed every 3-rd day.
All parents are responsible for their children’s behaviour, in case of some damages the parents have to compensate the
losses.
Disturbing other Guests is not allowed. Administration keeps the right to refuse further hospitality to the Guest who
disturbs other Guests or on other way disrespects “Blue’s carp House Rules”.
Vacationers are responsible for other possible accidents that may take place inside of the Blues carp house, pathways, in
the yard; sports ground, hot tub, bathhouse, swimming in the pond by themselves.
For your safety common areas are equipped with surveillance cameras.
Before check-out, please, leave the hotel room-key at the bar, in the main building, we are not responsible for valuable
belongings or money left in the rooms.

IT IS PROHIBITED:
 Push furniture












Store flammable materials in rooms.
Damage the inventory.
To accommodate more people than specified by the administration in the rooms.
Parties are not permitted in the room.
To leave electrical appliances turned on.
Do not bother other guests, such as singing loudly, or any other noisy actions, etc.
During the quiet hours from 10 pm to 7am, guests shall be particularly considerate and refrain from any conduct that
could disturb others in the vicinity.
To smoke in the rooms. The fine of smoking – 50 Eur. There are fire alarms installed in all rooms and areas.
To leave children unattended. Parents and carers – you are responsible for their safety!
To swim, row boats, go fishing for children without adults and without lifejackets.

It is not allowed to take explosives, weapons, inflammable materials or other dangerous chemicals to the
tourism complex.

GUESTS MUST:
 Follow the internal rules, general conditions, fire safety rules, rules for safe handling of water.






Report about items that are not working or damaged to the administration immediately.
You will be charged for any damage to the room’s equipment caused by you or by your guests.
When leaving the room, make sure that all electrical appliances (lamps, TV, electric towel dryer) are properly switched off;
all hot and cold water taps are tightly closed.
When leaving, make sure the room is securely locked and the windows and balcony doors are closed.

In case of loss or damage to the number key, pay a fine of 10 euros.

The Administration YOU CAN REACH BY PHONE 24/7.Tel. + 370 616 72402

PRAMOGOS
PRAMOGINĖ ŽVEJYBA:
Norinčius atsipalaiduoti ir patirti nekasdienių įspūdžių kviečiame atvykti į vieną įdomiausių ir žuvingiausių Lietuvos kampelių – Nemuno
Deltos regioninį parką, kuriame ir yra mūsų žuvininkystės ūkis.
Nors vyrauja legendos apie neišsenkančią žvejo kantrybę, bet net ir pats kantriausias žvejys laimikio amžinai laukti juk nenori ir negali.
UAB „Kintai“ tvenkiniuose nesėkmingos žvejybos nebūna, nes čia visada kimba karpiai, lydekos, karosai, upėtakiai, šamai, karšiai, lynai,
amūrai ar kuojos.
Pramoginė žvejyba skirta tiek žvejams mėgėjams, tiek profesionalams. UAB „Kintai“ turizmo komplekse „Mėlynasis karpis“ galite ne
tik skaniai pavalgyti, bet ir pažvejoti. Kompleksui priklauso du tvenkiniai, kuriuose galite žuvauti tiek plūdine, tiek dugnine meškerėmis.
Mišrus tvenkinys skirtas pramogauti su šeima, jame galite pagauti tokias žuvis kaip: karšis, ešerys, lydekos, lynai, raudės, eršketai,
šamai, karpiai, amūrai. Tuo tarpu amūrų ir karpių tvenkinys reikalauja šiek tiek laiko ir pasiruošimo, jame žuvis didesnė nuo 2 kg iki 10
kg ir labiau užsispyrus.
Žvejybos kainos vyrauja nuo 15 Eur / 3 val. iki 30 Eur/ 8 val. Daugiau informacijos apie kainas teiraukitės bare.
Jeigu neturite reikiamos įrangos žvejybai, pas mus galite išsinuomoti meškerę ir masalą!
Pramoginės žvejybos sezonas oficialiai prasideda nuo gegužės 1 d. ir trunka iki spalio pabaigos ar lapkričio pradžios.
Nuo 2014 metų reguliariai vyksta žūklės varžybos „Kintų taurė“, kur jėgas gali išbandyti visi norintys ir galintys. Daugiau informacijos
apie varžybas rasite čia: http://kintai.lt/zuvininkyste/zukle/
PAUKŠČIŲ STEBĖJIMAS:
Jeigu mylite gamtą ir domitės paukščiais, kviečiame aplankyti mus nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens, kuomet vyksta paukščių
migracija. Mūsų tvenkinių teritorija priklauso Nemuno Deltos regioniniam parkui, kuriame yra daugybė paukščių migracijos takų.
Jau daugelį metų mūsų įmonė bendradarbiauja su Lietuvos ornitologų draugija, kuri organizuoja paukščių stebėjimo ralį mūsų krašte.
Ne paslaptis, kad didelė dalis paukščių užfiksuojami mūsų teritorijoje. Vaikštinėdami po mūsų tvenkinius pamatysite daugiau nei 50
rūšių paukščių tokių kaip: jūrinis erelis, pilkoji gervė, baltaskruostė žuvėdra, urvinė antis, didžioji krakšlė, ežerinė nendrinukė, cyplė ir
dar daugiau. Juk paukščiai mėgsta žuvį, o jos mes turime sočiai !
DVIRAČIŲ NUOMA:
UAB „Kintai“ teikia dviračių nuomos paslaugas. Dviračiu galite aplankyti ne tik mūsų tvenkinių teritoriją, bet ir pasirinkti tolimesnį
maršrutą, pvz.:
“ Mėlynasis karpis “ – Ventės ragas ( ~ 9 km )
“ Mėlynasis karpis “ – Kintų miestelis ( ~ 4 km )
“ Mėlynasis karpis“ – Šilutė ( ~ 16 km )
“ Mėlynasis karpis“ – Rusnės sala ( ~ 25 km )
Kainos: 10 Eur / dienai, 1 val – 5 Eur. Viešbučio gyventojams 1 VALANDA NEMOKAMAI.
VALTIES, BAIDARIŲ NUOMA:
Jei pavargote nuo miesto šurmulio, geriausia atgaiva gamtos prieglobstyje ant Minijos upės. Galėsite pasigrožėti gamtos vaizdais
atgauti jėgas ir pajusti vandens jėgą plaukdami vienvietėmis baidarėmis ar valtimis.
Kainos:
Vienvietė baidarė 5 Eur./h dienos kaina 25 Eur.
Valtis 5 Eur./h dienos kaina 35 Eur.
KUBILO / PIRTIES NAMO NUOMA:
Tiek vasarą, tiek žiemą siūlome pasipliuškenti KARŠTAME KUBILE po atviru dangumi, BEI APSILANKYTI MŪSŲ PIRTYJE. Karštas Minijos
vanduo bei maudynės padės Jums pasijusti lyg naujai gimusiems! Kubilo nuoma/ PIRTIES NUOMA + namelis – 250 Eur. Kubilas
įrengtas nuošaliau nuo viešbučio – baro teritorijos, tad kiti besisvečiuojantys netrukdys Jums pramogauti.
* Į kainą įskaičiuota ir namelio su lauko terasa nuoma.

Smagios viešnagės !!!

Lankytinos vietos
Didžiausia tuja Lietuvoje
Kintų miestelyje kuris nutolęs nuo mūsų apie 3 km. auga Didžiausia Lietuvos tuja ją galima pamatyti prie
girininkijos pastato, – jos aukštis yra apie 18 metrų, lajos plotis – apie 12 metrų. Europoje didesnė žinoma tik
Šveicarijoje. Kokio amžiaus Kintų Didžioji tuja, pasakyti sunku, nes medis dvikamienis, todėl pagal rieves
nustatyti amžiaus negalima. Yra žinoma, kad girininkijos pastatas buvo statomas apie 1902-1912 metus,
spėjama, kad tada ir pasodinta Didžioji tuja.

Kuršių marios
Už 3 km. nuo turizmo komplekso driekiasi Kuršių marios. Prie kuršių marių pastatytas apžvalgos bokštelis iš
kurio atsiveria Kuršių Nerijos vaizdai. Pasigrožėjus Mirusiųjų kopomis galėsite pasivaikščioti miško takeliu iki
Kintų uostelio kuris buvo naujai sutvarkytas 2015m.

Vydūno muziejus

Kintų miestelyje galėsite aplankyti ir Vydūno muziejų. Vilhelmas Storostas, kuris geriau pažįstamas Vydūno
slapyvardžiu – Lietuvos istorijai itin nusipelnęs asmuo. 1705 metais buvo pastatyta Kintų parapijos pradinė
mokykla, kurioje gyveno ir mokytojavo Vydūnas, o 1994 metais, minint rašytojo gimtadienį, čia buvo atidarytas
Vydūno muziejus, kuriame saugoma didžiausia rašytojo kūrybos ir gyvenimo faktus liudijančių eksponatų
kolekcija ir pats įspūdingiausias asmeninis Vydūno muzikinis instrumentas – Arfa.
Ventės ragas

Už 8 km. Nuo mūsų turizmo komplekso yra Ventės kaimelis. Tai labiausiai į vakarus nutolęs Šilutės rajono
taškas, pusiasalis rytinėje Kuršių marių pakrantėje. Pro Ventės ragą driekiasi didysis paukščių migracijos kelias,
todėl 1929 metais Ventės rage įsteigta ornitologinė stotis, muziejus ir lankytojų centras. Muziejuje lankytojai
gali susipažinti su paukščių žiedavimo istorija, paukščių migravimo tyrimais ir turtingu šių apylinkių sparnuočių
pasauliu.

Aukštumalos pažintinis takas

Už 5 km. nuo mūsų turizmo komplekso galite aplankyti Aukštumalos pažintinį taką, kurio ilgis į abi puses yra
2400 metrų, įkurtas Aukštumalės telmologiniame draustinyje. Pažintinis Aukštumalos aukštapelkės takas – tai
reta ir unikali galimybė susipažinti su aukštapelke, sužinoti apie jai būdingus augalus bei gyvūnus, pamatyti
kraštovaizdį, patirti savitą ir nepakartojamą pelkės grožį bei suprasti, kad pelkė – tai ne tik žliugsintis purvynas
su bedugniais ir klastingais turistų tykančiais akivarais, bet ir vienas iš nedaugelio dar likusių prieglobsčiu itin
retiems pelkių augalams ir gyvūnams.

Minijos kaimas

Mingė (arba Minija) – Lietuviškoji Venecija – vienintelis kaimas Lietuvoje, kuriame pagrindinę gatvę atstoja upė
(Minija), o į svečius kaimynai vieni pas kitus plaukia nuosavomis valtelėmis arba kateriais. Tai puiki vieta
pasivaikščioti ar praplaukti laiveliu ir pasigrožėti Minijos upės krantinių atsiveriamu vaizdu.

ENTERTAINMENT
FISHING:
Although legends surround the inexhaustible patience of the fisherman, even the most patient fisherman does not want and cannot
wait for the catch forever. There is no unsuccessful fishing in UAB „Kintai“ ponds, because here carps, pikes, crucians, trouts, sheatfish,
breams, tenches, amurs or roaches always bite the hook.
For more information contact administrator.
The prices: from 15 Eur per 3 hours, till 30 Eur per day.
BIRDWATCHING:
Lithuania is not very popular as bird watching destination, but we hope we will manage to change this and as on local level birding is
getting incredibly popular in past few years. The area “Nemunas Delta” and “Kintai Fish Ponds” offers fantastic opportunities for bird
watching and wildlife photography. There is a huge variety of habitats ranging from wetlands, dry sandy Pine forest, swamps and
flooded meadows, grassland, arable land, orchards, woodland, sand dunes, etc. The specific location features have defined amazing
diversity of birds. At the moment are registered nearly 330 species and over 15 of them are birds of prey. Among the highlights are
Great Snipe, Lesser White-fronted Geese, Montagu’s and Hen Harrier, Greater and Lesser-spotted Eagles, Eagle Owl, Crested and
Willow Tits, Thrush Nightingale, Golden Oriole, Wryneck, Barred Warbler, Red-breasted Flycatcher, Greenish Warbler and many
others. Aquatic Warbler, Red-backed Shrikes and Blyth’s Reed Warbler are very common birds in spring and summer.
BICYCLE RENTALS:
We provide bicycle rental service. You can go around our fishing ponds, or to choose futher destination: Vente horn (~ 10 km), Kintai
village (~ 4 km), Silute city ( ~16 km), Rusne island ( ~ 25 km), Dreverna (~ 12 km).
Bicycle rent:
10 Eur / per day
5 Eur / per hour
One hour It is free of charge for our guest - house guests!

KAYAKS FOR RENT :
Kayaks and boats rent:
25 Eur / per day
5 Eur / per hour

HOT TUB AND SAUNA RENTALS:
All over a year we provide HOT TUB sauna under the sky and tradicional sauna. Whether you only have a few hours and want to
escape or just to immerse yourself in warmth with your family or friends, you will find a haven of peace and relaxation in this spa
procedure.
A water to this bowk is added from the river Minija and heated by wooden billets till 37 C°.
A reservation needed. Contact us!
The price: 250 Eur / per day .
Included:






Hot TUB
Sauna
Towels
Grill
Wooden house with a terrace

Enjoy your staying!

