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JŪSŲ RANKOSE – MARŠRUTAS PO KAUNĄ, 
SEKANTIS TARPUKARIU ČIA REZIDAVUSIO JAPONŲ 
DIPLOMATO CHIUNE SUGIHARA PĖDSAKAIS. 
SUDOMINOME? VISI PAGRINDINIO ŽEMĖLAPIO 
MARŠRUTO OBJEKTAI VIENAIP AR KITAIP SUSIJĘ 
SU DIPLOMATO DARBU, VEIKLA AR PALIKIMU 
KAUNE. MŪSŲ MIESTAS AMŽINAI LIKS DĖKINGAS 
ŠIAM ŽMOGUI, 1985-AISIAIS PASKELBTAM PASAULIO 
TEISUOLIU. TIKIMĖS, APLANKĘ Į SUGIHAROS KELIĄ 
ĮTRAUKTUS OBJEKTUS IR APIE ŠĮ ISTORIJOS TARPSNĮ 
SUŽINOJĘ DAUGIAU, PAJUSITE ARTIMĄ RYŠĮ NE 
TIK SU KAUNU, BET IR SU IZRAELIU BEI JAPONIJA. 
LIKUSI ŽEMĖLAPIO DALIS – PAPILDOMOS IDĖJOS 
PAŽINČIAI SU KAUNU IR LAISVALAIKIUI JAME. 
SĖKMĖS!

Japonijos mieste Jaotsu, Gifu prefektūroje, 1900 m. gimęs Chiune Sugihara į 
Kauną kaip Japonijos imperijos vicekonsulas atvyko 1939-aisiais iš Helsinkio. 
Be pagrindinių, su prekyba ir ekonomika susijusių pareigų, diplomatas taip 
pat aktyviai domėjosi padėtimi pasienyje, nes ore tvyrojo karo nuojauta. 
1939 m. rugsėjo 1 d. Vokietijai okupavus Lenkiją ir prasidėjus II pasauliniam 
karui, į Lietuvą ėmė plūsti Lenkijos žydai, siekę keliauti toliau į užsienį. 
1940 m. birželį Nyderlandų garbės konsulo pareigas Kaune pradėjęs eiti 
verslininkas Jan Zwartendijk (1896–1976) netrukus po to, pasigaminęs gu-
minį antspaudą, ėmė išdavinėti leidimus vykti į Nyderlandams pavaldžias 
Kiurasao bei Surinamo salas. Tiesa, norint į jas patekti reikėjo ir tranzito 
vizų. Nėra tikslių įrodymų, ar J. Zwartendijk ir Ch. Sugihara buvo susitikę, 
bet vienu ar kitu būdu konsulai suderino savo veiksmus – tad vadinamąsias 
gyvybės vizas, arba leidimus tranzitu keliauti į Japoniją, pradėjo išdavinėti 
ir Japonijos konsulatas. 1940 m. rugsėjį Chiune Sugihara su šeima pasitrau-
kė į Berlyną. Į Japoniją jis grįžo 1947 m., ten atsistatydino iš diplomatinio 
korpuso. Sugihara mirė 1986 m. Kamakuros mieste.

LIETUVA IR JAPONIJA. MEILĖ IŠ PIRMO 
ŽVILGSNIO!
Inžinierius, politikas, visuomenės veikėjas ir vienas iš 20-ies Nepriklauso-
mybės akto signatarų Steponas Kairys (1879-1964), niekuomet nesilankęs 
tolimojoje Japonijoje, 1906 m. išleido pirmąsias publikacijas lietuvių kalba 
apie šią šalį. Stepono Kairio skulptūrą (aut. Stasys Žirgulis) rasite prie įmonės 
„Kauno vandenys“. Memorialinės lentos puošia jo namą K. Donelaičio g. 77 ir 
vasarnamį Fredoje. O dar įdomiau yra tai, kad 2011-aisiais japonų žurnalistė 
Kumiko Hirano, sužavėta S. Kairio gyvenimo istorija, išleido knygą „Saka-no 
ue-no Japonija“ („Japonija ant kalvos“).

VIEŠASIS TRANSPORTAS 
Kaune turime ne tik autobusų ir troleibusų, bet ir funi-
kulierių – šiais patogiai pasikelsite į Aleksoto ir Žalia-
kalnio rajonus. Beje, viešasis transportas Kaune palan-
kus dviračiams – juos pavešime nemokamai.

KAUNO MODERNIZMAS – 
TELEFONE!
Tarpukariu suklestėjęs Kaunas įgavo ir naują architek-
tūrinį veidą, šiandien pripažįstamą ir architektūros 
bei meno istorikų, ir keliautojų, ir – vis labiau – pačių 
kauniečių. Europos paveldo ženklu pažymėtą, į UNESCO 
preliminarųjį sąrašą įrašytą Kauno modernizmą pažin-
ti smagiausia pėsčiomis, o kad nepasiklystumėte, siū-
lome parsisiųsti programėlę „Tarpukario architektūra“. 
Ji pristato Kauno ir kitų Lietuvos miestų tarpkukario 
architektūros objektus. Programėlė kalba keliomis kal-
bomis!

DVIRAČIAI
Daugelį šiame žemėlapyje pažymėtų objektų patogiau-
sia aplankyti sėdus ant dviračio. Įsibėgėjančios revoliu-
cijos „Like Bike“ iniciatoriai siekia, kad Kaunas taptų 
labiausiai pritaikytu dviračiams miestu Baltijos šalyse, 
tad drąsiai minkite žaliais takais ir jauskitės kaip visa-
verčiai eismo dalyviai. Neturite dviračio ar paspirtuko? 
Kviečiame pasinaudoti programėlių „CityBee“ ar „Bolt“ 
paslaugomis.

NAUDINGOS NUORODOS
visit.kaunas.lt
kaunas2022.lt
sugiharahouse.com

#visitkaunas
#kaunastic
#kaunas2022

TURIZMO 
INFORMACIJA
VŠĮ „KAUNAS IN”
Rotušės a. 15 | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
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KAUNO PAVEIKSLŲ GALERIJA
K. Donelaičio g. 16

Lietuvių Jurgio Mačiūno ir Jono Meko Niujorke sukurta 
meno srovė FLUXUS netruko apkeliauti visą pasaulį. 
Taigi ir Kauno paveikslų galerijoje jus pasitiks Ay-O, 
japonų FLUXUS’o menininko, instaliacija „Juodoji skylė“, 
o apsilankę čia pat esančiame FLUXUS kabinete rasite ir 
kitų japoniškų natų painioje šio meno penklinėje.

5

KAUNO KINO CENTRAS 
„ROMUVA“
Laisvės al. 54

Istoriniame kino teatro pastate Laisvės alėjoje 2015 
m. įvyko filmo apie Chiune Sugihara „Persona non 
grata“ premjera. Nors pastatas remontuojamas, tačiau  
apžiūrėti įspūdingos architektūros „Romuvos“ kino 
teatrą Laisvės al. 54 galite bet kuriuo metu. 

6

SUGIHAROS AUDITORIJA
Gedimino g. 44

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete 2008 m. 
oficialiai atidaryta Sugiharos auditorija. Joje paskaitas 
skaito kviestiniai svečiai iš Japonijos, čia vyksta su Azijos 
studijomis susiję seminarai. Greta šios rasite ir olandų 
diplomato Jan Zwanterdijk garbei pavadintą auditoriją.

4

1 SUGIHAROS NAMAI
Vaižganto g. 30

1939 m. pastatytą švietimo ministro Juozo Tonkūno 
vilą išgarsino čia veikęs Japonijos imperijos konsula-
tas, kuriame darbavosi šio žemėlapio herojus Chiune 
Sugihara. Tai čia jis ranka pasirašė galybę tranzito vizų, 
išgelbėjusių tūkstančius žydų gyvybių. Nuo 2000 m. 
vila žinoma kaip Sugiharos namai, nedidelis, bet ypač 
turtingas ir turiningas muziejus, kurį per metus 
aplanko keliolika tūkstančių turistų iš Japonijos ir kitur. 
Čia veikia ir fondas „Diplomatai už gyvybę“.

2 VIEŠBUTIS „METROPOLIS“
S. Daukanto g. 21

Tarpukariu šis viešbutis ir jo restoranas buvo vieni 
populiariausių Kaune. Uždarius Japonijos konsulatą, 
prieš išvykdamas į užsienį čia apsistojo – ir vizas to-
liau išdavinėjo – Chiune Sugihara su šeima. 2015 m. ant 
viešbučio fasado atidengta memorialinė lenta. 2020 m. 
atidengtas trijų metrų aukščio skulptoriaus M. Gaubo 
kūrinys „Čiunei Sugiharai atminti“ vaizduojamos ratu į 
dangų besiveržiančios origami formos gervės.

3 KAUNO GELEŽINKELIO STOTIS
M. K. Čiurlionio g. 16

Dar viena memorialinė lenta tuo pat metu, 2015 m. 
rugsėjį, atidengta Kauno geležinkelio stotyje, nors sena-
sis jos pastatas per karą buvo susprogdintas. Iš šios sto-
ties traukiniu išvyko Chiune Sugihara. Paskutines vizas 
žydams jis dalijo tiesiog per kupė langą.

8 VELNIŲ MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 64

Tapytojas Antanas Žmuidzinavičius velnius kolekcionuoti 
pradėjo beveik juokais, o dabar ši kolekcija jau perkopė 
3 000 egzempliorių. Muziejuje rasite velniukų iš įvairiausių 
kraštų – nuo Kubos iki Ukrainos, taip pat ir Japonijos.

9 NACIONALINIS M. K. ČIURLIONIO 
DAILĖS MUZIEJUS
V. Putvinskio g. 55

2016 m. pabaigoje po dešimtmetį trukusios renovacijos 
duris atvėręs muziejus – vienas lankomiausių Kaune, ir 
visiškai pelnytai. Beje, ar žinojote, kad M. K. Čiurlionis 
beprotiškai mėgstamas Japonijoje dėl to, kad 8-ajame 
dešimtmetyje čia itin išpopuliarėjo FLUXUS’o 
menininko Jono Meko filmas, kurio garso takelyje 
skambėjo šio kompozitoriaus kūryba?

7 NEMUNO SALA
Bėgikų, jaunų šeimų, senjorų ir šunų savininkų pamėgta 
sala puikuojasi ne tik didžiausia Baltijos šalyse „Žalgirio 
arena“, bet ir sakurų sodeliu, kuris, kaip ypatingo Japoni-
jos ir Lietuvos ryšio simbolis, čia pasodintas 2003 metais. 
2018 m. čia buvo pasodinta pusšimtis sakurų, kurių so-
dinimas vainikavo Kaune vykusius Sugiharos savaitės 
renginius, o parkui suteiktas Kauno-Japonijos draugystės 
parko vardas.

11 KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“
M. Daukšos g. 30

Daugiau nei ketvirtį amžiaus plevenanti „Aura“ – 
neištrinama iš Kauno kultūros paveikslo. Į Kauną iš viso 
pasaulio suplūdę teatro šokėjai nuolat dalyvauja įvairiuose 
projektuose, pavyzdžiui, pavasarį šokio spektaklį galima 
pamatyti prie Sugiharos namų, žydint sakuroms.

12 ALEKSOTO APŽVALGOS AIKŠTELĖ
V. Čepinskio g.

Iškart po 2011-ųjų kovą Japoniją sukrėtusio žemės drebėjimo 
ir cunamio Aleksoto Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos 
moksleiviai ėmėsi kurti dovanas savo bendraamžiams 
japonams. Išreikšdami savo paramą, Kauno vaikai greta 
savo mokyklos taip pat pasodino pušelę, kuri auga gaubiama 
bendruomenės šilumos. Pušelę rasite greta Aleksoto panora-
mos, kurią patogiausia pasiekti funikulieriumi.

13 IX FORTAS
Žemaičių pl. 73  

Netoli Šilainių stūksantis Alfonso Vincento Ambraziūno, 
Gedimino Baravyko ir Vytauto Vieliaus sukurtas monu-
mentas žymi vieną labiausiai krauju sulaistytų Kauno vietų. 
Caro laikais statyto tvirtovės komplekso dalyje, IX forte, 
veikė sunkiųjų darbų kalėjimas, vėliau čia buvo nužudyti 
tūkstančiai žydų. Šiandien čia veikiančiame muziejuje viena 
salių skirta Chiune Sugihara žygdarbio atminimui.

14 VDU AZIJOS STUDIJŲ CENTRAS
V. Putvinskio g. 23

Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro pagrin-
das – daugiadisciplinių regioninių žinių sklaida. Tyrinėjimai 
atliekami humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, 
ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikinės Azijos politikos, 
ekonomikos, visuomenės ir kultūros kryptims. Žinias apie 
Azijos šalių kultūrą centras skleidžia organizuodamas aka-
deminius, švietimo ir kultūrinius renginius: konferencijas, 
simpoziumus, viešas paskaitas, vasaros mokyklas, parodas, 
koncertus ir t. t. Azijos studijų centras yra vienas „Sugiharos 
savaitės“ iniciatorių.

15 LINO MANUFAKTŪRA „JAUKŪS 
NAMAI“ 
A. Juozapavičiaus pr. 21 

1993-aisiais įkurta šeimos įmonė „Kimono“ šiandien yra bene 
artimiausiai su Japonija draugaujantis lino salonas Lietuvoje! 
Ši kompanija taip pat yra viena „Sugiharos savaitės“ 
iniciatorių. Aplankykite „Jaukius namus“ Šančiuose, buvu-
siose kareivinėse. Čia rasite ir suvenyrų, sukurtų specialiai 
Chiune Sugihara ir Jan Zwartendijk atminimui. 

16 STEPONO KAIRIO BIUSTAS 
„Kauno vandenys“, Aukštaičių g. 43 

Stepono Kairio skulptūrą (aut. Stasys Žirgulis) rasite būtent 
čia, nes tai jam vadovaujant pradėti Kauno kanalizacijos 
tiesimo darbai ir Kauno vandentiekio statyba, jis projektavo 
vandentiekio stoties inžinerinę dalį. Biustas, beje, buvo pa-
vogtas, o 2003 m. – atstatytas.

17 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS 
BIBLIOTEKA-MUZIEJUS 
S. Daukanto g. 25 

Išskirtiniame art deco stiliaus pastate veikia viena iš dviejų 
prezidentinių bibliotekų Europos Sąjungoje. Čia ekspon-
uojamos Prezidento Valdo Adamkaus sukauptos knygos, 
rankraščiai, paveikslai, apdovanojimai ir kitas palikimas, 
vyksta parodos, paskaitos ir kiti renginiai. Tarp garbingų Jo 
ekscelencijai įteiktų apdovanojimų – Aukščiausiasis Chri-
zantemos ordinas su Didžiąja juosta, kurį V. Adamkui Japoni-
jos imperatorius Akihito įteikė viešėdamas Lietuvoje 2007 m.

18 NYDERLANDŲ KONSULATAS 
Laisvės al. 42

Ant Laisvės al. ir A. Mickevičiaus g. kampe esančio namo pa-
kabinta lentelė su tokiu tekstu: „Šiame pastate iki 1928 metų 
veikė Nyderlandų Karalystės konsulatas. 1940 metais jis buvo 
įsikūręs Laisvės al. 29, kur dirbo Jan Zwartendijk, žymus 
Nyderlandų verslininkas, diplomatas, humanistas, padėjęs 
emigruoti pavojuje atsidūrusiems keliems tūkstančiams 
žydų ir kitų tautybių piliečiams”. 2018 m. prieš Laisvės al. 29 
buvo atidengtas monumentas, skirtas olandų diplomatui, J. 
Zwartendijk. Monumentas, šviesos instaliacija, yra spiralės 
formos, susideda iš daugybės skirtingo ilgio LED juostelių, 
išdėstytų vienoje eilėje, ir simbolizuoja tūkstančių išgelbėtų 
žmonių gyvybių. Monumento autorė - Giny Vos. 

19 P. MAŽYLIO GIMDYMO NAMAI 
V. Putvinskio g. 3

1940 m. gegužės 28 d. 13.30 val. į privačią prof. Prano Mažylio 
ligoninę, tuomet moderniausią ir prabangiausią Kaune, at-
vyko diplomato žmona Jukiko Sugihara. Po pusvalandžio jai 
gimė berniukas Haruki, kurį šeima vadindavo mažybiniu 
vardu „Kuri-čian“ („kaštainis“). Haruki, trečiasis Sugiharų 
vaikas, deja, mirė 1947 m., dar po poros metų jie susilaukė 
ketvirtojo. Privalome paminėti, kad prof. P. Mažyliui, nuo 
Holokausto gelbėjusiam žydus, 2006 m. suteiktas Pasaulio 
tautų teisuolio vardas, o jo vardo gimdymo namai ir 
šiandien į pasaulį padeda ateiti šimtams kauniečių.

10 ISTORINĖ LR PREZIDENTŪRA
Vilniaus g. 33

XIX a. viduryje pastatytas gyvenamasis namas 
prezidentūra tapo iškart po to, kai, okupavus Vilnių, 
Kaunas tapo laikinąja sostine. Čia gyveno ir dirbo ne-
priklausomos Lietuvos prezidentai, čia naktį iš 1940-
ųjų birželio 14-os į 15-tą d. vyko paskutinis Vyriausybės 
posėdis. Šiandien Istorinė LR Prezidentūra – muziejus. 

IŠLEISTA 2018, ATNAUJINTA 2020
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22 GALERIJA „BALTA“
Valančiaus g. 21

Kaune 2000 m. įsteigta Tekstilininkų ir 
dailininkų gildija vienija būrį meninės tekstilės 
profesionalų ir kitų sričių menininkų. Galeri-
jos „Balta“ veiklą, kurioje itin svarbūs edukacija 
ir švietimas, puoselėja ir koordinuoja gildijos 
įkūrėja Jolanta Šmidtienė, garsėjanti ir originali-
omis šventinių Kauno eglučių idėjomis.

23 KAUNO FOTOGRAFIJOS 
GALERIJA
Vilniaus g. 2

Vienas svarbiausių šiuolaikinės kultūros židinių 
Kaune nuolat kviečia į aktualias lietuvių ir 
užsieniečių menininkų parodas, taip pat daug 
dėmesio skiria istorijai bei Lietuvos atsto-
vavimui užsienyje.

24 FUNIKULIERIAI
Amerikos Lietuvių g. 6, ir Aušros g. 6

Du tarpukario technikos šedevrai ir šiandien 
kelia į Aleksotą bei Žaliakalnį – tiek turis-
tus, tiek skubančiuosius, tiek dviratininkus 
(plieniniai žirgai keliauja nemokamai). Neretai 
funikulieriaus vagone spėsite apžiūrėti ir ten 
eksponuojamas parodas.  

25 KRISTAUS PRISIKĖLIMO 
BAZILIKA 
Žemaičių g. 31A 

Ši bazilika – didžiausias monumentaliosios 
architektūros pavyzdys Baltijos šalyse. Įdomu, 
kad ją tarpukariu suprojektavo tikėjimą dėl to 
pakeitęs latvis Karolis Reisonas, sovietų oku-
pacijos metais nebaigtame statinyje veikė radijo 
gamykla, o tikintiesiems bažnyčia grąžinta ir 
baigta jau atkūrus nepriklausomybę. Užsukite į 
terasą!

26 ROTUŠĖ
Rotušės a. 15

„Baltojoje gulbėje“ vis dar galima susituokti, čia
vyksta svarbiausi miesto priėmimai bei po 
truputį kaupiama Kauno miesto istorijos ekspo-
zicija. Galite aplankyti rotušės bokštą, parodos 
nuolat keičiamos ir rūsyje, o atnaujinus pastatą 
iš pagrindų tai bus vienas moderniausių muziejų 
Lietuvoje. Prieš planuojant apsilankymą rotušėje, 
kviečiame įsitikinti, ar ji dar neužsidarius at-
naujinimo darbams. Daugiau informacijos:  
kaunomuziejus.lt/rotuses_skyrius

27 VDU BOTANIKOS SODAS
Ž. E. Žilibero g. 6

XVI a. menančio Fredos dvaro teritorijoje beveik 
prieš 100 metų įsteigtame botanikos sode galima 
apžiūrėti net 8 851 augalų rūšį. Verta užsukti ir 
viduržiemį, kai įdomiausia – oranžerijoje. Tarp 
svarbiausių metų renginių sode – grandiozinė 
„Kvapų naktis“.

28 VYTAUTO PARKAS
Ne viena kauniečių karta čia mynė takus, 
sūpavosi spalvotose karuselėse. Autentiška 
Ąžuolyno aura ir daug daug tarp medžių 
besislepiančių istorijų yra būtent tai, kas 
suteikia tikrąjį džiaugsmą. O čia pat ir terasa „O 
kodėl ne?“, kurioje maistas ir gėrimai dera su 
draugais ir muzika.

29 J. MAČIŪNO AIKŠTĖ
K. Donelaičio, Parodos g. ir Vytauto pr. kampas

Naujausias traukos objektas Kaune – tik iš 
paukščio skrydžio matoma aikštė, į kurią… ne-
galima patekti. Jurgiui Mačiūnui, čia pat gimu-
siam FLUXUS’o tėvui, skirto akcento autorius 
– Naglis Rytis Baltušnikas.

30 PELĖDŲ KALNAS
A. Mackevičiaus g. / J. Zikaro g.

Žymiojo Vinco Grybo sukurtos pelėdų 
skulptūros, vienas slėpiningiausių Kauno 
simbolių, juosia buvusią meno mokyklą, 
šiandien – Kauno kolegijos Justino Vienožinskio 
menų fakultetą. Aplankę pelėdas užsukite ir į 
kito istorinio kūrėjo, skulptoriaus Juozo Zikaro, 
memorialinį muziejų simpatiškame medinuke.

31 NÜMAN
Nemuno g. 43

2017-ųjų pradžioje įsikūręs istorinėje Nemuno 
gatvėje restoranas abejingų nepalieka išbaigta 
visuma, kurioje susilieja interjeras, nuotaika, 
kvapai, aptarnavimas, požiūris ir, be abejo, 
maistas.

32 VIŠTA PUODE
S. Daukanto g. 23

Trys erdvės – anksti ryte kviečianti pusryčiauti 
svetainė ir restoranas, yra tai, ko Kaunui tikrai 
trūko. Ir Lietuvai! Senoviniai receptai ir ingre-
dientai puikiai jaučiasi XXI amžiuje. Būtinai at-
siveskite draugus iš užsienio. O naujausia erdvė 
„Smuklė” kvieča vakaroti iki vėlumos. 

33 SPURGINĖ
Laisvės al. 84

Nei receptų, nei kainų „Spurginės“ kolekty-
vas keisti nežada – kaip ir keistis pats. Kitu 
atveju ši vieta tikrai nesipuikuotų pirmoje 
gastronominės Kauno klasikos sąrašo vietoje. 
Jau beveik 4 dešimtmečius saldžiausia vieta 
Laisvės alėjoje.

34 VYTAUTAS/KĘSTUTIS
Vytauto pr. 79

Kauno kultūros centro rūsyje veikianti kavinė 
žavi jau savo pavadinimu – štai, susitiko du 
kunigaikščiai vidury Kauno! Nors naujutėlis, jos 
interjeras darniai bendrauja su modernistine 
pastato architektūra ir mena auksinę Laikino-
sios sostinės epochą. Kavinės meniu – ne tik 
pilvui, bet ir sielai, ieškančiai nusiraminimo 
ar įkvėpimo po ar prieš renginį Kauno kultūros 
centre.

35 UOKSAS
Maironio g. 28

Tai vieta, kur svarbiausia yra maistas. Naujas 
lietuviškas maistas. Šis šeimos restoranas, kurį 
šefas Artūras Naidenko vadina ir kūrybine vir-
tuve, vertinamas skandinavų ir kitų užsienio 
turistų, tad staliuku pasirūpinti reikėtų nedel-
siant.

36 KAVINĖ „KULTŪRA“
K. Donelaičio g. 16

Pasivaikščiojus po Kauno paveikslų galeriją 
atsipūsti kviečiame čia pat įsikūrusioje kavinėje, 
pamėgtoje laisvesnės įvairaus amžiaus publikos. 
Kavinės interjeras patiks istorijos mėgėjams – 
jos sienas puošia istoriniai parodų plakatai ir 
kitos įdomybės.

37 MONTE PACIS
T. Masiulio g. 31

Svetingumo kompleksas, kuriame – ir išskirtinis 
viešbutis, ir vienas geriausių restoranų Lietuvo-
je, veikia brandžiojo baroko perlu vadinamame 
Pažaislio vienuolyne. Užtrukti čia galima ir porą 
valandų, ir visą ilgą savaitgalį. Juk greta – Kauno 
marios!

38 MEDŽIOTOJŲ UŽEIGA
Rotušės a. 10

XIX a. šiame name lankydavosi garsus poetas 
Adomas Mickevičius, tik ne stirnienos kepsnių 
raityti, o mylimosios lankyti. Seniausias ir 
tikriausias žvėrienos restoranas čia veikia nuo 
1965 m. ir ypač tinka toms tikrosioms šeimos 
progoms. Netgi cigarų gerbėjams.

39 KNYGŲ MINISTERIJA
Laisvės al. 29

Kol kas naujausiame Kauno knygyne vilioja ne 
tik margi viršeliai, bet ir plakatai, suvenyrai, 
rinktinė kava ir net... pop-up mados oazė – 
„Apple of Eve“ butikas antrame aukšte.

40 CENTRINIS KNYGYNAS
Laisvės al. 81

Šį knygyną aplankyti verta ir dėl to, kad jis šiuo 
metu – ilgiausiai veikiantis, ir dėl įspūdingo 
vėlyvojo sovietmečio interjero, ir, žinoma, dėl 
pasirinkimo. Nežinote, ko ieškote? Pardavėjos 
čia turi puikų skonį. 

41 KURONEKO.LT
Vilniaus g. 14 

Patirti Azijos kultūrą galite tiesiog Kauno se- 
namiestyje. „Kuro Neko“ japoniškai reiškia juodą 
katiną – galbūt matėte to paties pavadinimo 
siaubo filmą?.. Jei esate neabejingi rytietiškiems 
komiksams, žaidimų figūrėlėms, o gal tiesiog 
aštriam ramenui, rekomenduojame ateiti su 
dideliu pirkinių krepšiu. 45 TURIZMO INFORMACIJOS 

CENTRAS
Rotušės a. 15 

Čia rasite įvairių suvenyrų - nuo japonų 
pamėgtų lino kūrinių iki kaunastiškų detalių 
kiekvienam.

43 VALANČIAUS GATVĖ
M. Valančiaus g.
Siaurutė senamiesčio gatvelė, jungianti Rotušės 
aikštę ir Kauno pilį, drąsiai pravardžiuojama 
„butikų ir galerijų alėja“. Apsilankius „Parko galeri-
joje“ pasigrožėti tapyba, vėliau kojos pačios neša 
į stilingų drabužių ir aksesuarų visoms amžiaus 
grupėms parduotuvėles, o gatvės gale atsipūsti 
kviečia restoranai ir kavinės.

44 FIRMINĖ „JIESIOS“ 
PARDUOTUVĖ
Europos pr. 114

Kaunas – moderniosios lietuviškos keramikos 
lopšys, ir nors šiuo metu negalime pakviesti jūsų 
į šios meno srities muziejų, raginame nepatingėti 
nuvykti į Aleksotą ir išsirinkti tikro kaunastiško 
suvenyro firminėje istorinės porceliano gamyklos 
„Kauno Jiesia“ parduotuvėje.
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ŪKININKŲ TURGUS
Jonavos g. 1

Kiekvieną šeštadienį nuo 8 ryto iki 4 popiet pats 
tikriausias ūkinininkų turgus šurmuliuoja prie 
pat Kauno pilies. Čia rasite ir daržovių, ir mėsos, 
ir duonos, ir medaus – viskas iš pirmų rankų.
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20 NACIONALINIS KAUNO 
DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71

Vienas seniausių Lietuvos teatrų šiandien yra 
ir vienas moderniausių. Vizitą čia reikia plan-
uoti gerokai iš anksto, ypač jei norite apsilankyti 
premjeroje. Visai netoli – ir Kauno valstybinis 
muzikinis teatras, Kauno valstybinis lėlių te-
atras ir Kauno miesto kamerinis teatras. Tik 
spėk suktis!

21 KAUNO VALSTYBINĖ 
FILHARMONIJA
L. Sapiegos g. 5

Vieno užimčiausių tarpukario architektų Ed-
mundo Alfonso Fryko suprojektuotame pastate 
iš pradžių veikė Teisingumo ministerija, muzi-
ka čia pirmąkart suskambo Lietuvai praradus 
nepriklausomybę ir… skamba iki šiol. Čia – 
Kauno miesto simfoninio orkestro bei Kauno 
valstybinio choro namai, čia vyksta svarbiausi 
muzikos festivaliai ir koncertuoja ryškiausios 
tarptautinės žvaigždės.


