


„Marijos trobelė” – Obuolių sūris, džiovinti obuoliukai

2.69 Eur 2,49 Eur 14.98 Eur

Obuolių sūris (100g)
Gilių kava (200g)
Džiovinti baravykai (20g)
Graži dovanų dėžutė su „langeliu“

https://gamtoje.org/marijos-trobele-obuoliu-suris-dziovinti-vaisiai-arbatos-ir-kiti-gardumynai/


VAITUKAIČIŲ BITYNAS ,,MEDŪKIS”

Obuolių sūris (100g)
Gilių kava (200g)
Džiovinti baravykai (20g)
Graži dovanų dėžutė su „langeliu“

Rinkinys Medaus mylėtojui
Kreminis medus – 1 vnt ( 180 g) – 2,50 eur
Ekologiškas medus – 1 vnt ( 350 g) – 3,00 eur
Bičių vaško žvakė Kūgis – 1 vnt – 3,00 eur
Šventiškas dovanų rinkinio įpakavimas – 2,50 eur.

11 Eur
2 Eur

3 Eur

https://gamtoje.org/dovanu-rinkiniai-is-vaitukaiciu-bityno-medukis/


Medaus dovanos iš „Medaus klėtelės“

8-10 Eur (priklausomai nuo pasirinktos žvakės) 11 Eur

Liepų arba dobiliukų, arba grikių medus 
rankų darbo bičių vaško žvakė 
ekologiškoje dovanų dėžutėje

liepų arba dobiliukų, arba grikių medus (350 g) 
medus su imbieru,/ medus su cinamonu /medus su ciberžole (300 g) 
ekologiškoje dovanų dėžutėje

https://gamtoje.org/medaus-dovanos-is-medaus-kleteles/


Dovanų rinkiniai iš ekologinio-
biodinaminio ūkio „Miško sodai“

8 Eur 10 Eur 10 Eur

Arbata ,,Naujametinė“
saulės uogų uogienė 
,,Svarainių cukrinukai“ / ,,Linksmieji 
obuoliukai“

Prieskonių rinkinys „Kalėdinė“ ir „Žemaičių“ arbatos

https://gamtoje.org/dovanu-rinkiniai-is-ekologinio-biodinaminio-ukio-misko-sodai/


Kalėdiniai arbatų rinkiniai iš „Jūratės 
gamtos laboratorija”

10 Eur 12,50 Eur

3 arbatos:,,Šventiniai linkėjimai“, ,,Gera sveikata“, fermentuota 
arbata ,,Žemuogė“.

žolelių arbata ,,Magiškoji“, vaistinis ,,Pušų pumpurų sirupas“, 
natūralūs maistiniai milteliai.

https://gamtoje.org/kaledines-arbatos-ir-rinkiniai-is-jurates-gamtos-laboratorija/


Inijos Ambrozienės kalėdiniai žaisliukai, 
sodai ir riešinės

1 Eur

25-28 Eur

1 Eur

2,5 EurAngelas, snaigė

žvaigždutė ir snaigė / žvaigždutė ir paukštelis

1,5 Eur

https://gamtoje.org/inijos-ambrozienes-kalediniai-zaisliukai-ir-riesines/


Sodybos „Šilas“ žvakės, arbatos, 
žaisliukai

3 Eur 3 Eur
1-7 Eur

https://gamtoje.org/laimos-siaudiniai-sodai-kaledines-zvaigzdes-ir-zaisliukai-eglutei/


Mociškių palivarko medus iš Sigito Stonio 
bityno

https://gamtoje.org/mociskiu-polivarko-medus-is-sigito-stonio-bityno/


Medus, žiedadulkės, bičių duonelė, pikis ir 
pienelis iš Alvydo bičių ūkio

https://gamtoje.org/medus-ziedadulkes-biciu-duonele-pikis-ir-pienelis-is-alvydo-biciu-ukis/


Danutės Juškienės vilnonės raštuotos 
kojinės ir pirštinės

10 Eur įprastos 10 Eur, su rankovėmis 35 Eur

10 Eur

35 Eur

https://gamtoje.org/danutes-juskienes-vilnones-rastuotos-kojnes-ir-pirstines/


Angelai ir minkšti žaislai iš „Žagarės lėlių 
namų"

6 Eur

4 Eur15 Eur 17 Eur

https://gamtoje.org/leles-ir-minksti-zaislai-is-zagares-leliu-namu/


Medaus rinkiniai iš „Smagurio medutis“

15 Eur15 Eur30 Eur

4 medaus produktai medinėje dėžutėje su 
logotipu arba dekoracija

4 medaus produktai popierinėje dėžutėje Mažas koriukas dėžutėje

https://gamtoje.org/smagurio-medutis/


Sutikite šventes sodyboje „Po vienu
rūmu“

https://gamtoje.org/sodyba-po-vienu-rumu/


Aktyvaus poilsio gamtos turai „LitWild“

Pasirinkite 20 Eur, 35 Eur ar 50 Eur kuponą

https://gamtoje.org/aktyvaus-poilsio-gamtos-turai-litwild/


Pramogos su Mūšos tyrelio laume

Pelkėje su laume
100 Eur 10-15 žm. grupei

Orientacinės varžybos
6 Eur asmeniui

Mūšos tyrelio laumės būgnai
10 Eur asmeniui

https://gamtoje.org/pramogos-su-musos-tyrelio-laume/


Ekskursija įspūdingiausiomis Dzūkijos
nacionalinio parko vietomis su „Keliauk
Dzūkijoje“

Dovanų kuponas 3-4 val. pasirinktai pažintinei ekskursijai 
įspūdingiausiomis Dzūkijos nacionalinio parko vietomis.
50 Eur 5 asmenims

https://gamtoje.org/ekskursija-ispudingiausiomis-dzukijos-nacionalinio-parko-vietomis-su-keliauk-dzukijoje/



