
 

 

Kelionių organizatorius 

LITAMICUS

Kviečiame bendradarbiauti bei pasinaudoti mūsų siūlomomis paslaugomis!

MŪSŲ IŠSKIRTINUMAS:
  

 Dirbame nuo 1990 metų – sėkmingai jau 25-erius metus!

 Subūrėme ilgamete patirtimi didžiuotis galintį kolektyvą, mūsų darbuotojų darbo stažas siekia vidutiniškai 
6 metus.

 Esame bene didžiausias kelionių organizatorius, forminantis  dokumentus vizoms į įvairias pasaulio šalis gauti.

 Savo klientus galime aptarnauti net keturiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Utenoje, Telšiuose.

 Mūsų verslo klientai  - didelės ir mažesnės logistikos, gamybos, paslaugų įmonės, sporto federacijos.

 Siekdami mūsų klientams siūlyti mažiausias kainas, naudojame virš 15 įvairių sistemų bilietams, viešbučiams 
bei kelionėms užsakyti.

 Pasirenkame tik patikimus partnerius bei siūlome kokybiškas paslaugas. 

 Mūsų biuruose dirba virš 25 specialistų, kasmet augame bei periodiškai didiname biurų skaičių Lietuvoje.

Kodėl LITAMICUS?

Aukšta paslaugų kokybė:
 Užklausas atsakome per trumpiausią galimą laiką.

 Mūsų biuruose gausite naujausią aktualią informaciją 
apie vizų formalumus, tiesiogiai bendradarbiaujame su 
daugiau nei 50 šalių ambasadomis.

 Per 25-erius metus sukaupta patirtis bei bendradar-              
biavimas su ilgamečiais partneriais leidžia pasiūlyti          
turizmo paslaugas puikiu kainos ir kokybės santykiu.

 Klientams pageidaujant kelionės dokumentus bei vizas 
pasiimame bei atvežame kliento nurodytu adresu.

Patikimumas ir saugumas:
 Kiekvienai įmonei priskiriamas atskiras vadybininkas 

pagal patogią lokaciją ar kliento pageidavimus.

 Kelionių vadybininkai nuolat bendradarbiauja su klientu prieš kelionę, kelionės metu bei po kelionės.

 Palankios sutarties sąlygos bei sutartinės paslaugų kainos korporatyviniams klientams.

LITAMICUS - tai kelionių organizatorius, sėkmingai veikiantis jau 25 metus ir 
turintis 4 biurus Lietuvoje. 

Teikiame visas turizmo paslaugas verslo bei privatiems klientams:                     
organizuojame verslo bei poilsines, pažintines keliones, parduodame lėktuvų, 
autobusų, keltų, traukinių bilietus, užsakome viešbučius, pervežimus,        
forminame vizas bei sutvarkome visus vizų formalumus, siūlome automobilio 
nuomos paslaugas bei kitas turizmo paslaugas. 

Turizmo UAB „LITAMICUS“     
Tel. +370 5 212 44 74     
keliones@litamicus.lt     

www.litamicus.lt
www.viza.lt 

www.keliones.eu

25 metus kartu su Jumis!



 MŪSŲ PASLAUGOS:

Verslo kelionės:
 Lėktuvų, autobusų, traukinių, keltų bilietų užsakymas.
 Viešbučių užsakymas.
 Konferencijų / mokymų organizavimas.
 Pervežimai bei automobilių nuoma.
 Vizų bei turistinių leidimų forminimas.
 Automobilio parkavimas Vilniaus, Kauno, Rygos, Varšuvos oro uostuose.
 Kelionės bei bagažo draudimas.

Poilsinės ir pažintinės kelionės:
 Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos organizatorių bei Litamicus organizuojamos kelionės.
 Individualių maršrutų sudarymas.
 Lėktuvų, autobusų, traukinių, keltų bilietų, viešbučių, pervežimų užsakymas.
 Pažintinės kelionės iš Lietuvos.
 Egzotinės kelionės bei turai.
 Kelionės keltais ir kruizais.

Renginių, mokymų, tarptautinių bei vietinių konferencijų organizavimas:
 Konferencinės salės bei įranga.
 Apgyvendinimo paslaugos.
 Transporto, pervežimo paslaugos dalyviams.
 Maitinimas renginio metu bei šventinės vakarienės.
 Aptarnavimas viso renginio metu.

Nauda mūsų klientui:
 Taupome Jūsų laiką - siūlome optimalius kelionės variantus, kelionės dokumentus siunčiame elektroniniu būdu, 

jei reikia, dokumentus pasiimame ir pristatome Jums į biurą.
 Padedame suplanuoti keliones – Jums reikia tik išsirinkti tinkamą variantą iš kelių galimų.
 Plačios paslaugų pasirinkimo galimybės – netikus paslaugų kainai ar kokybei, pasiūlysime kitą variantą,                   

esantį rinkoje.
 Aptarnavimas visos kelionės metu – turėsite patikimą partnerį keliaujant, prireikus papildomų paslaugų 

kelionės metu galite kreiptis į Jums priskirtą LITAMICUS kelionių vadybininką net būdami užsienio šalyje. 
 Lanksčios mokėjimo sąlygos.
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VILNIUS
A.Jakšto g. 5, Vilnius
Tel.:(8-5) 212 44 74; 
212 45 34; 261 35 66
Mob.: (+370) 68564200
Faks.: (8-5) 261 36 37
El. paštas: info@litamicus.lt
Darbo laikas: I - V : 8:00 - 18:00 

KLAIPĖDA
P. Komunos g. 2 
(šalia PC Technorama)
Tel.: (8-46) 257660
Faks.: (8-46) 257660
El. paštas: klaipeda@litamicus.lt
Darbo laikas: I - V : 9:00 - 18:00 

UTENA
Aušros g. 63, Utena
Tel.: (8 389) 70000
Mob. tel.: (8 678) 85300 
El. paštas: utena@litamicus.lt
Darbo laikas: I - V : 9:00 - 18:00

TELŠIAI
Turgaus a. 17, Telšiai
Tel.: (8 444) 51004
Mob. tel.: (8 650) 51011
El. paštas: telsiai@litamicus.lt 
Darbo laikas: I - V : 8:30 - 17:30 

Mūsų biurai:


