
Rotušės a. 15, Kaunas
Tel. +370 616 50991
El. p. info@kaunasin.lt
www.visit.kaunas.lt 
#kaunastic
#visitkaunas

Dar daugiau „Kauno panoramų“ ir 
kitų #kaunastic maršrutų rasite 
skaitmenizuotoje versijoje  
www.kaunastika.lt.
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nemunastravel.lt
nemunoturas.lt 

BOLT PASPIRTUKAI
bolt.eu 

RENT BIKE
kaunasbike.lt

CITYBEE DVIRAČIAI 
citybee.lt  arba app CityBee

CITYBEE AUTOMOBILIAI 
citybee.lt arba app CityBee

PAŽINTINĖS EKSKURSIJOS
visit.kaunas.lt

PRAMOGINIAI SKRYDŽIAI
pilotai.lt

SKRYDŽIAI ORO BALIONU
oreiviai.ltPA
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KAUNO 
PANORAMOS

AR ŽINOTE, KAS GERIAUSIAI MATOSI NUO PELĖ-
DŲ KALNO RUDENĮ? PAMENATE, KAIP ATRODO 
LAISVĖS ALĖJA IR MIESTO STOGAI LEIDŽIANTIS 
VYTAUTO PARKO LAIPTAIS ŽEMYN? PAŽINTĮ SU 
KAUNU ŠĮ KARTĄ SIŪLOME PRADĖTI, O PRADĖ-
JUSIEMS PRATĘSTI NUO PANORAMINIŲ BEI PAČIŲ 
VAIZDINGIAUSIŲ MIESTO VIETŲ. VERSKITE ŽEMĖ-
LAPĮ IR PLAČIAI ATMERKITE AKIS – JŪSŲ LAUKIA 
NEGIRDĖTOS IR INTRIGUOJANČIOS LEGENDOS BEI 
DAUGELIUI NEATRASTI KAUNO KAMPAI IR PJŪ-
VIAI.

IŠLEISTA 2018, ATNAUJINTA 2020
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 SKY BARAS SU  
 TERASA
 Daugirdo g. 4
Šiltuoju metų laiku užsukite į 
pavydėtiną panoramą, atsive-
riančią viešbučio „Daugirdas“ 
terasoje. Senamiesčio bokštai ir 
Nemuno vingiai čia patys gar-
džiausi.

 DŽEM‘PUB
 Laisvės al. 59
Amžinų studentų baras penkta-
me aukšte, be kitų privalumų, 
turi ir lauko terasą. Iš jos atsive-
riantis vaizdas – geras pasiteisi-
nimas kitą dieną pramiegojus 
paskaitas.

 MOMO GRILL 
 Karaliaus Mindaugo pr. 18A
Restauruotame istoriniame 
pastate, kuriame kadaise veikė 
pirtis, dabar kepami bene 
kokybiškiausi steikai mieste. O 
kol laukiate vakarienės, raskite 
minutėlę pasigrožėti per langus 
puikiai regimu Nemunu ir jo 
krantine.

Balandis
Kaunas Jazz 
Kartu su Nepriklausomybe gimęs 
džiazo festivalis – viena svarbiau-
sių kultūrinių Kauno tradicijų, 
kasmet padovanojanti Lietuvos 
ir užsienio atlikėjų muzikos, vos 
telpančios uždarose bei atvirose 
miesto erdvėse.

Gegužė
Kiemų šventė 
Į tarptautinę kaimynų dienos 
šventę Laisvės alėjoje (ir kitur!) 
kviečiami visi kiemų kaimynai 
ir svečiai bei bendruomenių na-
riai. Kiemų šventė – tai kvietimas 
atkreipti visų mūsų dėmesį į kai-
mynystės vertę ir svarbą, patirti 
buvimo kartu prie vaišėmis nu-
kloto stalo, vienybės, ir pažinties 
džiaugsmą.

Dizaino savaitė 
Visoje šalyje vykstanti dizaino ini-
ciatyva šaknis Kaune įleido ypač 
tvirtai. Kartą per metus visą sa-
vaitę miestas alsuoja estetika ir 
dizainu, stebisi šviežiausiomis jo 
tendencijomis bei ploja naujajai 
kartai.

Kauno dviračių lenktynės
Kauno dviračių lenktynės prieš 
dešimt metų pradėjo ir sėkmingai 
tęsia tradiciją į Kauną gegužės mė-
nesį sukviesti visus pajėgiausius 
šalies dviratininkus. Renginyje 
kviečiami dalyvauti visi - dviračių 
mėgėjai, sportininkai, komandos, 
žiūrovai ir sirgaliai.

Gallery Weekend Kaunas 
Keliolika prasmingų ir aktualių 
meno vyksmų į vieną savaitgalį 
sutalpinantis, Kauno galerijas ir 
muziejus suvienijantis renginys 
yra tai, kuo didžiuotųsi bet kuris 
pasaulio didmiestis.

Muziejų naktis 
Kartą per metus nemiega beveik visi 
pasaulio muziejai. Kaunas – ne išim-
tis. Po kiekvienos Muziejų nakties čia 
skaičiuojami nauji rekordai ir dėlio-
jami dar grandioziškesni kitų metų 
planai… 

Hanza dienos 
Kauno miesto gimtadienis – viena 
svarbiausių metų švenčių, alsuo-
janti viduramžių dvasia ir drąsiai 
įsileidžianti šiuolaikinius akcen-
tus, tad įdomi ir patraukli visiem 
miestiečiams ir jų svečiams. Ne-
perdedame – čia rasite visko nuo 
riterių kovų prie Kauno pilies iki 
„pop up“ naktinio klubo tiesiog Vil-
niaus gatvėje.

Visą vasarą
Pažaislio muzikos festivalis
1995-aisiais koncertais vienuolyno 
sode prasidėjęs festivalis šiandien 
vyksta visoje Lietuvoje, naujam gy-
venimui prisikelti įkvepia dvarus 
ir kitas netikėtas lokacijas, o jame 
dalyvauti – didelė garbė ne tik Lie-
tuvos, bet ir užsienio talentams.

Birželis
Kauno maratonas
Tai kasmetinis, tarptautinis, tūks-
tančius dalyvių pritraukiantis bė-
gimo renginys. Jis tiek vietiniams, 
tiek užsienio bėgikams patinka dėl 
kelių dalykų – itin plokščios trasos 
ir... jos vaizdingumo. Senamiesčio 
žavesys, išskirtinė modernizmo 
architektūra, Nemuno pakrantės, 
spalvingieji Šančiai – bėgdamas šia 
trasa rūpiniesi ne tik kūnu, bet ir 
siela. 

Liepa
Operetė prie Kauno pilies 
Vienintelis mūsų regione operetei 
skirtas festivalis šį žanrą švenčia prie 
Kauno pilies.

Rugpjūtis
ConTempo festivalis
Tarptautinis scenos menų fes-
tivalis, inicijuotas Kaunas2022. 
Festivalio programoje – kruopščiai 
atrinkti šiuolaikinio scenos meno 
projektai ir menininkai iš Lietuvos 
ir tarptautinių scenų.
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 Karaliaus Mindaugo pr. 50 
Šioje gurmanų saloje, esančioje „Žal-
girio“ arenoje, gastronomines madas 
diktuoja metų laikai. Gaivų vaizdą į 
Nemuną atveriantys vitrininiai langai 
užtikrina, kad to, koks dabar sezonas, 
tikrai nepamirštumėte.

  MONTE PACIS
 T. Masiulio g. 31  
Vienas geriausių restoranų Lietuvo-
je tokį titulą užsitarnavo ne tik dėl 
meistriškų patiekalų receptų ir čia pat 
auginamų gėrybių, bet ir dėl atviruko 
vertų Pažaislio vienuolyno bei Kauno 
marių vaizdų.
 

 

 MICHELLE
 Rotušės a. 3
Itališkos virtuvės akcentus čia 
papildo tapybiški senamiesčio 
vaizdai per langus. Gal net geriau 
už itališką filmą?

 KULTŪRA
 K. Donelaičio g. 16
Kartais pakanka palypėti vos 
keliolika laiptelių tam, kad at-
sidurtum lyg devintam danguj. 
Čia, Kauno paveikslų galerijos te-
rasoje, visuomet ūžia kokybiškas 
kultūrinis veiksmas.  

 KUHNE
 Žemaičių g. 29
Ar pažįstate garsą, kurį sukelia 
ant lėkštės nukritusi kiauliena? 
Mes irgi ne. Nes ji ten nukristi 
nespėja. Tik ne šioje kovotojų su 
alkiu trobelėje, kurią patogiausia 
pasiekti istoriniu funikulieriu-
mi.

Ruduo
Kaunas Photo 
Dešimtys tūkstančių žiūrovų aplanko 
didžiausio ir svarbiausio Baltijos šalyse 
fotografijos festivalio parodas, vykstan-
čias įvairiose Kauno vietose. Kasmet 
parodas vienija aktuali tema, kurią 
atliepiančius darbus pateikia fotografai 
iš viso pasaulio.

Kas antras ruduo
Kauno bienalė 
Nuo 1997 m. rengiama Kauno biena-
lė išaugo į didžiausią Baltijos šalyse 
šiuolaikinio meno renginį, kuriame 
kas dvejus metus pristatomos tarp-
tautinės šiuolaikinio vizualaus meno 
parodos.

Kauno architektūros festivalis 
Kas porą metų grįžtantis architek-
tūros įvykis primena architektūros 
reikšmę šalies kultūrai bei ekonomi-
kai ir yra įdomus bei aktualus ne tik 
profesionalams, bet ir kiekvienam 
gyventojui.

Rugsėjis
Europos paveldo dienos
Europos paveldo dienos Lietuvoje vyks-
ta nuo 1994-ųjų, kuomet prisijungėme 
prie šios Europos Tarybos programos. 
Šia iniciatyva norima atkreipti visuo-
menės dėmesį į šalia mūsų esantį kul-
tūros paveldą, atskleidžiant jo vertes ir 
išsaugojimo svarbą.

Sugiharos savaitė
2017 m. pirmąkart suvienijusi Lietu-
vos, Japonijos ir Izraelio meno, kul-
tūros, politikos ir kitų sričių atstovus 
Sugiharos savaitė yra gimusi taptu 
kasmetiniu, naujas tradicijas kurian-
čiu ir senas primenančiu, renginiu.

Kauno rudens ralis
Vienos seniausių lenktynių šalies au-
tomobilių sporto istorijoje. Paskuti-
niais metais lenktynių trasose varžėsi 
ir senovinių automobilių puoselėtojai, 
kurių automobiliai pagaminti iki 1960 
metų. 

Šančinės
Vis ryškesnės ir margesnės Žemųjų 
Šančių bendruomenės renginys per 
keletą metų užaugo iki tikrų tikriau-
sio A. Juozapavičiaus prospekto pa-
rado, kuriame laukiami visi, tikintys 
bendrystės jėga.

Tarptautinis Kauno kino 
festivalis
Vienas labiausiai vertinamų kino fes-
tivalių Lietuvoje pristato pasaulyje 
pripažintus filmus, tačiau kartu ieško 
ir naujų atradimų. TKKF teikia pirme-
nybę kūriniams, kuriuose dera meni-
nė kokybė ir ryški socialinė pozicija.

FLUXUS festivalis ir kopimas į 
Parodos kalną
Festivalis tęsia 2019 m. pradėtą tradi-
ciją ir kviečia kartu užkopti į Parodos 
kalną netikėtu Fluxus stiliumi. Vidur-
naktį pradėję savo žygį Fluxus pradi-
ninko Jurgio Mačiūno skvere – užkil-
sime į Ąžuolyną, kur mus įsiurbs dalis 
Kauno mitinio žvėries ir išspjaus į (ne)
tikėtą ir (ne)paprastą meninį veiksmą.

Spalis
Tarptautinis šokio festivalis 
AURA
Šokio teatro AURA istorija prasidėjo 
1980-aisiais, festivalio- 1989-aisiais. 
Jei pasiseks gauti bilietų į svarbiausių 
pasaulio trupių pasirodymus, žinokite, 
kad gimėte po laiminga žvaigžde.

Istorijų festivalis
„Kaunas 2022“ programa „Atminties 
biuras“ kviečia išpasakoti miestą, iš-
sakyti (as)menines istorijas. Liūdnas, 
linksmas, svarbias Kauno istorijai ar 
niekam nežinomas. Pasakojama bus 
garsu, šviesomis, vaizdais, žodžiais.

Gruodis
Kalėdų miestelis
Ar žinote, kad Kaunas – tikroji Kalėdų 
sostinė? Tikrai taip, nes miesto globė-
jas – Šv. Mikalojus, Kalėdų senelio pro-
totipas. Gruodį atvykite į Kalėdų mies-
telį Rotušės aištėje ir abejonių neliks.
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žygiuokite Nemuno salos link. 
Pasivaikščioję jos takeliais ir 
pasigrožėję kitu krantu užsukite
į „Žalgirio“ arenoje vykstančias 
krepšinio varžybas, koncertą, 
kitą renginį ar restoraną „Sala“.

PĖSČIOMIS 
Kelionei pėsčiomis kviečiame 
pasižvalgyti po miesto centrą. 
Jėzuitų terasoje nepamirškite 
įsiamžinti, o pasigrožėję 
Senamiesčio architektūra 
keliaukite Naujamiesčio 
link. Spėjame, Filharmonijos 
viršutiniame aukšte lankytis 
neteko. Ar žinote, koks vaizdas 
iš ten atsiveria? Kelionę tęskite 
E. Ožeškienės ir V. Putvinskio 
gatve. Kol jėgos neišseko, 
kviečiame užkopti „Šilelio“ 
arba „Pompėjos“ laiptais. 
Tik nepamirškite lipdami 
atsigręžti. Kiekvienoje laiptų 
aikštelėje matosi vis kiti 
vaizdai. Prisikėlimo bažnyčios 
terasa – puiki vieta atsipūsti 
ir įamžinti Kauną 360 laipsnių 
nuotraukoje. Nusileidę 
Žaliakalnio funikulieriumi 

DVIRAČIU
Dviračiu galite pasiekti beveik 
visus šiame žemėlapyje 
nurodytus objektus. Pirmajai 
išvykai siūlome ypatingą 
maršrutą, kurio pirmoji 
stotelė –  Aleksoto apžvalgos 
aikštelė. Nesijaudinkite, laiptais 
žemyn dviračių nešti neteks – 
žemyn juos nusivešite istoriniu 
funikulieriumi. Pervažiavę 
Vytauto Didžiojo tiltą, sukite 
Santakos parko link, vėliau 
stabtelėkite prie Kauno pilies. 
Pailsėję judėkite paslaptingojo 
Pelėdų kalno link. Laisvės 
alėjos dviračių taku nesunkiai 
pasieksite Vytauto parką. Čia – 
pats metas prisiminti vaikystę. 
O atsikvėpti galite jaukiame 
medinuke įsikūrusiame bare „O 
kodėl ne?“

AUTOMOBILIU
... arba viešuoju transportu 
siūlome pasiekti labiausiai 
nutolusius žemėlapio objektus. 
Kelionę pradėję nuo Europos 
prospekto, leiskitės kalnu 
žemyn. Neskubėkite – čia 
atsiveria puikūs vaizdai! 
Kairiajame Nemuno krante 
aplankykite Jiesios piliakalnį, 
kuris ne be reikalo vadinamas 
Napoleono kalnu. Kelionę tęskite 
važiuodami pro Žemuosius 
Šančius Pažaislio vienuolyno 
link. Po pažinties su vienuolynu 
kviečiame pailsėti Girionių 
poilsiavietėje. Jei tik laiko 
ir noro dar turėsite, būtinai 
aplankykite Arlaviškių kadagių 
slėnį bei Dubravos apyrubę. 
Pabaigai – „desertinė“ Milikonių 
kalno panorama. 

Kad kelionės būtų saugios ir malonios, 
primename, jog:

Dviračių takai skirti dviračiams, bet 
ne pėstiesiems;

Dviračio vairuotojams ir keleiviams 
iki 18 metų, važiuojant keliu 
privaloma dėvėti ryškiaspalvę 
liemenę ir šalmą;

Važiuojant važiuojamąja dalimi, bet 
kokio amžiaus dviratininkai privalo 
dėvėti ryškiaspalvę liemenę su 
šviesą atspindinčiais elementais arba 
dviračio priekyje turi degti baltos 
šviesos žibintas, o gale – raudonos 
šviesos žibintas;

Tamsiuoju paros metu arba esant 
blogam matomumui, dviratininkai 
visais atvejais privalo dėvėti liemenę 
ir į jungti šviesos žibintus.
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 ŽALIAKALNIO  
 FUNIKULIERIUS
 Aušros g.
Kiek vyresnis Aleksoto funiku-
lieriaus brolis pasirūpins pato-
gia jūsų kelione link Prisikėlimo 
bažnyčios, o prieš reisą galite 
apžiūrėti „Kaunas Photo“ parodą 
kalno papėdėje. 

 VYTAUTO   
 PARKAS
Jokiu būdu netikėkite, jei kas 
nors jums teigs, kad Laisvės 
alėja baigiasi ties Soboru. Nedi-
delė alėjos atkarpa tęsiasi ir už 
Vytauto prospekto, o galiausiai 
susilieja su laiptais, vedančiais į 
nostalgiškąjį Vytauto parką. Lie-
pų alėjos, Soboro stogas, Kauno 
tvirtovės pėdsakai, jauki kavi-
naitė... 

 
 „ŠILELIO“ LAIPTAI
 V. Putvinskio g. 
Didžiausi ir populiariausi laip-
tai į Žaliakalnį, jungiantys V. 
Putvinskio gatvę ir bankruta-
vusią gamyklą „Banga“, nutiesti 
1988 m., juos projektavo archi-
tektas Virginijus Juozaitis. Todėl 
jie vadinami „Juozaičio“, taip pat 
„Saulės“, „Šilelio“, „Pompėjos“ ar 
kitais vardais. Iš viso 256 pako-
pos ir daug poilsio aikštelių, ku-
rių kiekviena atveria vis kitokį 
vaizdą.
 

 SANTAKOS    
 PARKAS
Atlikus kokį nors asmenišką ritualą 
ten, kur amžiams susisiekia Nemu-
nas ir Neris, verta apsisukti ir pa-
žvelgti į Kauno pusę. Išties, Santakos 
parkas – magiška vieta, ir tai žinojo 
jau senovės lietuviai.

 PRISIKĖLIMO   
 BAŽNYČIOS TERASA
 Žemaičių g. 31A
Viena Lietuvai brangiausių bažnyčių, 
suprojektuota ir pradėta statyti dar 
tarpukariu, baigta ir pašventinta tik 
atkūrus Nepriklausomybę, žavi ne 
tik savo modernistine architektūra. 
Bažnyčios terasa – geriausia vieta 
Kauną pamatyti 360 laipsnių kampu.

 AKROPOLIS 
 Karaliaus Mindaugo pr. 49 
Galite pirkti, galite nepirkti, galite 
užkąsti ar pažiūrėti filmą, bet prieš 
keliaudami iš „Akropolio“ nepatingė-
kite užkilti į 4-ąjį stovėjimo aikštelės 
aukštą. Urbanistinė romantika visu 
pajėgumu! 

 KAUNO PILIS
 Pilies g. 17
Net jei ir esate buvę Kauno pilyje 
veikiančiame muziejuje, grįžkite. Už-
kopkite į bokštą ir nustebkite, kiek 
daug Kauno sluoksnių iš jo galima 
pamatyti. Net Senelio išminčiaus 
piešinį ant „Lituanicos“ fabriko, garsi-
nantį mūsų miestą visame pasaulyje.

 PELĖDŲ KALNAS
 A. Mackevičiaus g.
Davidui Lynchui šis kalnas ir jo pe-
lėdos įspūdį tikrai paliktų. Buvusią 
Kauno meno mokyklą, dabar – Kau-
no kolegijos J. Vienožinskio Dailės fa-
kultetą, juosiančios skulptūrų tvoros 
istorija siekia 1924-uosius, kuomet 
pelėdas čia susodino Vincas Grybas. 
Greta yra ir jo kolegos Juozo Zikaro 
memorialinis muziejus, bet net ir 
jam nedirbant ant kalno užkopti 
tikrai verta. Ypač ūkanotą rudenį.

 GIRIONIŲ    
 POILSIAVIETĖ
Girionyse, ant Kauno marių kranto, 
įkurta poilsiavietė penkias žvaigž-
dutes gautų už neįkainojamą gamtos 
paveikslą ir Pažaislio vienuolyną ki-
tame krante.  

 RAUDONDVARIO   
 DVARAS 
 Pilies takas 1
Kauno rajono puošmena verta ap-
lankyti ir dėl menų inkubatoriaus, ir 
dėl oranžerija garsėjančio restorano, 
ir dėl muziejaus, ir dėl bokšto, pro 
kurio langelius matosi ne tik dvaro 
parkas, bet ir susimąstęs Nevėžis.

 SAVANORIŲ   
 PROSPEKTAS
 Savanorių pr.
Tik neįsibėgėkite – ramiai kildami 
prospektu link „Saulės“ gimnazijos 
galite įvertinti ekstravagantiškąjį 
„Kiemo galerijos“ akcentą – vonią, 
taip pat Kauno valstybinės filharmo-
nijos bokštus ir Laisvės alėją juosian-
čių namų stogus. 

 PAŽAISLIO    
 VIENUOLYNAS
 T. Masiulio g. 31
Didžiausias tokio tipo ansamblis, 
baroko perlas, šimtmečių tradicijas 
puoselėjantis vienuolynas, čia pat 
įsikūręs svetingumo kompleksas 
„Monte pacis“ ir visa tai papildantys 
Kauno marių regioninio parko mo-
tyvai gali įkvėpti jei ne romaną, tai 
bent eilėraštį.

 MILIKONIŲ  
 KALNAS 
 Tvėrių g.
Vilijampolę ir Šilainius jun-
giančios kalvos viršuje įrengta 
apžvalgos aikštelė, nuo kurios 
atsiveria, atrodo, bekraštis Vili-
jampolės, Žaliakalnio, Senamies-
čio vaizdas.
 

 JĖZUITŲ   
 VIENUOLYNO  
 APŽVALGOS  
 AIKŠTELĖ 
 Rotušės a. 8
Perspėjame, jei į šią terasą užsuk-
site su nauja simpatija, žemyn 
nusileisti galite jau susižadėję. 
O tuomet jau nebus sudėtinga 
suplanuoti vestuvinę fotosesiją. 
Juokaujame, bet ypatinga dvasia 
alsuojanti vieta – vienas roman-
tiškiausių būdų pamatyti visą 
Kauno senamiestį. 

 ALEKSOTO   
 FUNIKULIERIUS
 Amerikos lietuvių g. 6
Į šią aikštelę jus užkels nuo 1935-
ųjų veikiantis funikulierius, o 
nuo jos savo akimis ar specialių 
žiūronų pagalba pamatysite ne 
tik „ilgiausią“ tiltą pasaulyje, bet 
ir besišypsantį saulės laikrodį 
ant Vilniaus universiteto Kauno 
fakulteto sienos bei daug kitų 
kaunastiškų akcentų.
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 E. FRYKO GATVĖ
 E. Fryko g.
Žaliakalnyje, „Radijo rajone“ esanti 
gatvelė ir gretimi kvartalai turtingi 
modernistinės architektūros pavyz-
džiais. Paėjėkite iki aikštelės, kurioje 
rasite kryžių. Įkvėpkite ir… gėrėkitės 
Kauno geležinkelio stoties veiksmu 
– atvykstančiais ir išvykstančiais 
traukiniais bei vinguriuojančiais 
bėgiais.

 EUROPOS    
 PROSPEKTAS
 Europos pr.
Įkvėpus gamtos VDU Botanikos sode 
– net rudenį, ypač rudenį – leistis 
Europos prospektu geriausia nesku-
bant. Taip ryškiausiai mirga rudens 
spalvų paletė, sveikinasi Žemieji 
Šančiai, o vandenyje spėja išryškėti 
Kauno vaizdų kontūrai.
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 ŽALGIRIO ARENA
 Karaliaus Mindaugo pr. 50
Galbūt per lemiamas „Žalgirio“ var-
žybas laiko dairytis ir neturėsite, 
bet ramesniu metu tikrai verta pa-
sivaikščioti arenos perimetru vir-
šutiniame jos aukšte. Aplodismentų 
verti ne tik šiuolaikinė arenos ar-
chitektūra ir technologiniai spren-
dimai, bet ir tai, ką matome per jos 
vitrinas.

 KAUNO    
 VALSTYBINĖ   
 FILHARMONIJA
 L. Sapiegos g. 5
Buvę Teisingumo rūmai, Kauno 
miesto simfoninio orchestro na-
mai ir daugelio įstabių koncertų 
vieta – dar vienas „būtinas aplan-
kyti“ punktas ieškantiems netikėtų 
Kauno rakursų. Kopkite į viršutinį 
pastato aukštą ir skaičiuokite Nauja-
miesčio stogus.

 NAPOLEONO   
 KALNAS  
 Piliakalnio g.
Jiesios piliakalnis Napoleono kalnu 
vadinasi tikrai ne juokais. Būtent 
nuo jo 1812-asiais Prancūzijos impe-
ratorius stebėjo, kaip jo armija kelia-
si per Nemuną. Jei norite tai pakar-
toti, patariame tai daryti rudenį ar 
žiemą, mat medžių lapai gali užstoti 
tai, ką matė imperatorius.
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