
4

ZamkowaZamkowa

J. 
Kiliń

skie
go

Koch
ano

wskie
go

Ta
rgo

wa

Pi
ęk

na

M. M. Kolbego

Matki 
Tere

sy z
 Kalku

ty

Jana Paw
ła II

Jana Paw
ła II

K
oszykow

a

Em
ilii Platter

M
atejki

Grajewska

Wojs
ka

 Po
lsk

ieg
o

W
ojs

ka
 P
ols

kie
go

Aleja 10
00-lecia

T. K
ościuszki 

A
rm

ii K
rajow

ej

A
rm

ii K
rajow

ej
A
. M

ickiew
icza

A
. M

ickiew
icza

Suw
alska

Sikorskiego

Sikorskiego

J. H. Dąbrow
skieg

o

Toru
ńska

Gdańska 

J. Piłsuds
kiego

Konop
nickie

j

F. Chopina
 

Stary
 Rynek 

J. Słow
ackie

go 

Orzeszk
owej

3 Maja

Wawelska

J. Słow
ackie

go 

5

2

2

3

9

11

8

10

6

1

N
ad

je
zio

rn
a

Puławskiego

7

12

    ŠVENTOJO VAITIEKAUS 
    VYSKUPO IR KANKINIO 
    KATEDRA
 
       Tadeusza Kościuszki 16, 19-300 Ełk

Šventasis Vaitiekus, arba Adalbertas Prahiškis (apie 956 m. – 
997 m. balandžio 23 d.) buvo Prahos vyskupas ir misionierius, 
nukankintas dėl savo pastangų skleisti krikščionybę tarp 
prūsų. Viena legenda pasakoja, kad Šv. Vaitiekus – „Dievo 
motinos“ (rus. Багародзіца, lenk. Bogurodzica), seniausios 
Lenkijos karalystės bei Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės 
religinės giesmės, autorius, bet tai neįrodyta. Kościuszki 
gatvėje esanti katedra, antrasis iš dviejų vertingiausių 
sakralinio kultūros paveldo objektų mieste, pastatyta 
1893–1895 m. 1992 m. buvo įkurta Luko vyskupija, o 
neogotikinei šventovei suteiktas katedros statusas. 1999 m. 
birželio 8 d. katedrą aplankė popiežius Jonas Paulius II.

    VANDENS BOKŠTAS 
 
       11 Listopada, 19-300 Ełk
 
Įdomus faktas – vienas aukščiausių Luko statinių iškilo dar 
1895 metais. Jis miesto gyventojus vandeniu aprūpindavo 
beveik aštuonis dešimtmečius. Dabar bokšte veikia privatus 
Vandens lašo muziejus. Jame – seni įrengimai, vandens 
siurbliai gaisrui gesinti, ąsočiai, buteliai. Istorijos mėgėjai 
tikrai įvertins istorinių Luko nuotraukų ekspoziciją. Muziejus 
ne sezono metu dirba trumpiau, tad rekomenduojame prieš 
vykstant pasitikslinti darbo laiką.

    ŠVENČIAUSIOS JĖZAUS ŠIRDIES 
    BAŽNYČIA
 
       EŁK Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk

Šalia pagrindinės Luko arterijos esanti bažnyčia – vienas iš 
dviejų vertingiausių sakralinių paminklų mieste.
1847–1850 m. pastatyta šventovė sugriauta per Pirmąjį 
pasaulinį karą ir dabartinį veidą įgavo tik 1925 metais. Iki 
1945 m. ji tarnavo evangelikų bendruomenei. Švenčiausios 
Jėzaus Širdies bažnyčią atpažinsite iš charakteringo bokšto, 
matomo iš daugelio Luko vietų. Kiekvieną vidurdienį bokšte 
skamba miesto himnas.

    LUKO SIAURASIS GELEŽINKELIS
 
      Wąski Tor 1, 19-300 Ełk

Vos tuzinas Lenkijos miestų gali didžiuotis šia istorine 
transporto priemone. 48 km ilgio, 75 cm pločio vėžė jungia 
Luką ir Turovą. „Siaurukas“ nutiestas 1911–1918 m., o 
1992-aisiais paskelbtas technikos paminklu. Netrukus 
pradėtas ir pirmasis turistinis sezonas – šis sprendimas 
bemat pasiteisino. Įsitaisę garvežio traukiamuose 
vagonėliuose atsipalaiduokite ir mėgaukitės gražiausiais 
apylinkių vaizdais. Prieš ar po kelionės apsidairykite 
geležinkelio depe ir apžiūrėkite „garo amžiaus“ eksponatus. 
Mažiesiems patiks Geležinkelio atradėjų parkas, padėsiantis 
perprasti „siauruko“ veikimo mechanizmą.

    JONO PAULIAUS II AIKŠTĖ 
       Jana Kilińskiego 2, 19-300 Ełk

Luko upės vingyje esanti žymiausia miesto aikštė anksčiau 
vadinta Pionieriaus vardu (lenk. Placem Sapera). Naująjį 
pavadinimą aikštė gavo po Lenkijoje gimusio popiežiaus Jono 
Pauliaus II apsilankymo Luke 1999 m. birželio 8 d. Mišiose 
tąkart dalyvavo apie 300 tūkst. piligrimų – tai buvo 
didžiausias suvažiavimas miesto istorijoje. Šio įvykio 
atminimui 2000 m. aikštėje pastatytas Czesławo Dźwigajo 
sukurtas paminklas Popiežiui. Aikštėje įrengta koncertinė 
scena, naktį nušvintantis fontanas, galite apžiūrėti Luko 
istorijos muziejaus įrengtą nuotraukų parodą po atviru 
dangumi. Būtent čia prasideda Popiežiaus takas, vedantis per 
Vygrius iki Studenos. Pro Jono Pauliaus II aikštę driekiasi 
dviračių takas, įrengtos poilsio stotelės.
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    EKOLOGINIO ŠVIETIMO 
    CENTRAS
 
       Parkowa 12, 19-300 Ełk

Vaizdingą centro sodą raižo takeliai, vedantys į ramias, 
atokvėpiui skirtas zonas. Sodo centre – Ežero muziejus, 
kuriame įrengti apie 4 tūkst. litrų vandens talpinantys 
akvariumai. Juose atkurta natūrali Mozūrų ežeryno aplinka. 
Dar vienas šimtmečius trunkančio Luko miesto ir ežero 
romano įrodymas – Undinės skveras, kurį rasite Zamkowa ir 
Wojska Polskego gatvių sankryžoje. Skvere, kaip jau 
nutuokiate, išvysite vietos legendų ir mitų įkvėptą bronzinę 
2 m aukščio vandens nimfos skulptūrą. 

1

    LUKO EŽERAS IR PROMENADA
 
      Aleja 1000-lecia, 19-300 Elk

Nors tyvuliuoja vakarinėje miesto dalyje, dvyliktasis pagal 
gylį Lenkijos ežeras yra šiuolaikinio Luko gyvenimo, turizmo 
ir poilsio epicentras. Jis ir dešimtys gretimų ežerų – tai kvapą 
gniaužiantis Luko ežerynas. Na, o pačiame mieste ežero 
krantą juosia elegantiška daugiau nei 6 km ilgio promenada, 
kurioje draugiškai sugyvena ir pėstieji, ir dviratininkai. Ypač 
daug pramogų promenada siūlo vaikams. Įrengti net trys 
parkai – virvių, edukacinis bei sporto ir rekreacijos. 

    NAUJASIS MIESTO     
    PAPLŪDIMYS
 
       Kolbego 13, 19-300 Ełk

Jei Luką lankote šiltuoju metų laiku, susiplanuokite bent 
valandą šiame miesto paplūdimyje! Jį pasieksite Luko ežero 
promenada. Paplūdimyje – ne tik smėlis ir pievelė, bet ir 
gausybė būdų užtikrintai pailsėti ar laisvalaikį praleisti 
aktyviai. Tinklinis, futbolas, dviračių takas, lauko dušai, 
apžvalgos terasa, pavėsinė. Čia telpa net valtys ir žvejai!

5

    KOPERNIKO PARKAS 
       Wojska Polskiego, 19-300 Ełk

Šio parko kūrėjai neabejoja, kad ateities kartas astronomijos 
ir fizikos pagrindų išmokyti galima pasitelkus gerą nuotaiką 
ir žaidimus. Parko tema – saulės sistema ir žvaigždynai. 
Nepatikėtumėte, kiek džiaugsmo mažiesiems suteikia 
galimybė karstytis dangaus kūnus primenančiomis 
konstrukcijomis. Kol laukiate saviškių, pasisveikinkite su ant 
vieno iš suolelių sėdinčiu parko „krikštatėviu“
Mikalojumi Koperniku.
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    APŽVALGOS BOKŠTAS
 
       Piękna, 19-300 Elk
 
Šis 18,5 m aukščio plieninis Luko naujakurys bus galutinai 
įrengtas 2020 metais. Naujasis turistų traukos objektas, 
kuriame planuojama įrengti tris skirtingų aukščių apžvalgos 
aikšteles, bus geriausia vieta mėgstantiems miestą pamatyti 
lyg ant delno.
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    KRYŽIUOČIŲ PILIES 
    GRIUVĖSIAI 
       
       Zamkowa 4, 19-300 Ełk

Viduramžiais šiuose kraštuose stūksojo labiausiai į rytus 
nutolusi kryžiuočių buveinė, tapusi žygių į Lietuvą baze. 
Luko ežero saloje 1398–1406 m. pastatyta medinė pilis vėliau 
sugriauta. Po Žalgirio mūšio (1410 m.) čia iškilo mūrinė pilis. 
XIX a. salą ir miestą sujungė pakeliamas tiltas, o pilyje 
įkurtas moterų kalėjimas. Vėliau pilis ėmė nykti. Nuo 1913 m. 
kelias iš Luko centro į pilies griuvėsius veda per nuostabaus 
grožio gelžbetonio tiltą, apšviestą stilingais žibintais. Pilis 
šiuo metu priklauso privačiam asmeniui. Planuojama, kad 
čia bus įrengtas viešbutis ir konferencijų centras.
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DVIGUBAS 
SAVAITGALIS

TURIZMO INFORMACIJA

Turizmo ir kultūros informacijos centras

#EŁK #EŁKTUWRACAM #URZĄDMIASTAEŁKU #TURYSTYKAEŁK

Wojska Polskiego g. 47, Lukas, Lenkija  
+48 87 621 70 10
info@turystyka.elk.pl | www.turystyka.elk.pl

SVEIKI ATVYKĘ Į LUKĄ! ŠIS 60 TŪKST. GYVENTOJŲ TU-
RINTIS MIESTAS, NERETAI VADINAMAS MOZŪRIJOS SOSTI-
NE, LAUKIA KELIAUTOJŲ, IŠSIILGUSIŲ VAIZDINGŲ PEIZA-
ŽŲ, ĮRĖMINTŲ MIŠKAIS, EŽERAIS, UPĖMIS IR ŠALTINIAIS. 
TAD JEI IEŠKOTE NUOSTABIOS GAMTOS, MĖGSTATE ISTO-
RIJOS ĮDOMYBES IR ŠIUOLAIKINĮ MIESTO GYVENIMO 
RITMĄ, SAVAITGALIO ATOSTOGOMS JŪSŲ LAUKIA 
LUKAS. O KITĄ SAVAITGALĮ KVIEČIAME Į KAUNĄ – JO 
ĮDOMYBES RASITE APVERTĘ ŠĮ ŽEMĖLAPĮ.

LABAS, 

Luko gyventojų ir miesto svečių 
laisvalaikis koncentruojasi prie Luko 
ežero. Jį juosiančioje promenadoje 
rasite keletą dviračių ir vandens 
įrangos nuomos punktų. Čia pat ir 
barai, kavinės, klubai – viskas, ko 
gali prireikti norint pailsėti, 
pavakaroti ar užkąsti. Vietos virtuvę 
išbandyti geriausia čia pat, 
promenadoje – palei ežerą išsirikiavę 
restoranai siūlo daug įvairių Lenkijos 
ir Mozūrijos patiekalų, pagamintų iš 
kopūstų, bulvių ir kitų lietuvio širdžiai 
bei skrandžiui artimų žemės gėrybių. 
Pasistiprinote? Dar laukia vandens 
parkas, teniso kortai, jodinėjimas 
žirgais ir kiti nuotykiai.LA
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    SOLIDARUMO PARKAS
       Jana i Hieronima, Małeckich, 19-300 Ełk

Šis miesto parkas suprojektuotas XIX ir XX a. sandūroje, o iki 
Antrojo pasaulinio karo vadintas Karalienės Luizės parku. 
Parke auga daugybė įvairių medžių rūšių (tarp jų – ąžuolai, 
pasodinti imperatorių Frydricho III ir Vilhelmo I garbei), akį 
traukia ir neregėti krūmai bei gėlės. Vienoje parko pusėje – 
Mozūrų liaudies poeto Michało Kajkos skulptūra, kitoje – 
memorialas žuvusiems už laisvą ir nepriklausomą Lenkiją.

ATRASKITE
LUKĄ

KAUNASTIC
IT’S DVIGUBAS 

SAVAITGALIS
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„Kaunastic“ – tai žodis, kurį naudojame nusakyti tam 
ypatingam jausmui, apimančiam atrandant mūsų miestą. 
Tai ir margaspalvių žemėlapių serijos pavadinimas – 
išsirinkite įdomiausius iš daugiau nei dvidešimties maršrutų 
ir leiskitės patirti kaunastiškų įspūdžių. Gatvės menui, 
modernizmo architektūrai, Kauno panoramoms, žydų 
istorijai, sportui, kultūrai, vaikams skirtų „It’s Kaunastic“ 
leidinių ieškokite „Kaunas IN“ turizmo informacijos centre, 
turizmui draugiškose vietose (jos pažymetos lipdukais 
„Tourism Information Friendly“) arba visit.kaunas.lt. 

TURIZMO INFORMACIJA

#KAUNASTIC #VISITKAUNAS #KAUNAS2022
                  

„Kaunas IN”

Rotušės a. 15, Kaunas, Lietuva
+370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt

    KAUNO ROTUŠĖ
 
       Rotušės a.

„Baltojoje gulbėje“ vis dar galima susituokti, čia vyksta 
svarbiausi miesto priėmimai bei po truputį kaupiama Kauno 
miesto istorijos ekspozicija. Galite aplankyti rotušės bokštą, 
parodos nuolat keičiamos ir rūsyje, o atnaujinus pastatą iš 
pagrindų tai bus vienas moderniausių muziejų Lietuvoje. Ar 
galėtumėte patikėti, kad šiame romantiškame pastate kadaise 
veikė net kalėjimas?

Šiandien įeinančius pasitinka ne prižiūrėtojai, o „Kaunas IN“ 
turizmo informacijos centro darbuotojai, pasirengę papasakoti 
viską apie mūsų miestą ir dar parekomenduoti kaunastiškų 
suvenyrų. O kas aplink rotušę? Aikštę rėmina šimtmečius 
skaičiuojančių pastatų perimetras – čia ir Kauno Šv. 
Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia su vienuolynu (čia 
kadaise mokytojavo poetas Adomas Mickevičius), ir muziejai 
bei galerijos, ir kavinių, restoranų pasirinkimas. Žiemą aikštė 
virsta Kalėdų miesteliu, kurio epicentre – visuomet originali ir 
netikėta eglutė!

1

    ŠV. APAŠTALŲ PETRO IR
    POVILO ARKIKATEDRA 
    BAZILIKA
 
       Vilniaus g. 1

Dabartinė arkikatedra bazilika, anuomet – Kauno miesto 
parapijos bažnyčia, funduota Vytauto Didžiojo, minima 
jau 1413 m. Didžiausia gotikinė bažnyčia Lietuvoje ne 
kartą remontuota, rekonstruota, plėsta. Tokia, kokią 
matome šiandien – maždaug nuo 1800 metų. Šiandien 
arkikatedroje vyksta pamaldos, taip pat – sakralinės 
muzikos koncertai ypatingomis progomis.
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    SANTAKOS PARKAS 
 
       Rotušės a.

Nemuno ir Neries santaka – mitinė erdvė, kartais 
vadinama Kauno gimimo vieta. Plati parko teritorija 
išraižyta takų takelių – čia mėgsta vaikščioti jauni tėveliai 
ir senjorai, mankštinasi atletai, susitinka bendraminčiai. 
Net du Romos popiežiai savo apsilankymu pagerbė 
Santaką – šiame parke ir Jonas Paulius II, ir Pranciškus 
laikė šv. Mišias, sutraukusias šimtus tūkstančių piligrimų. 
Jono Pauliaus II vizitą, įvykusį 1993 m., žymi skulptūra. 
Greta jos šv. Mišias 2018 m. laikė ir Pranciškus.
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    KAUNO PILIS  
 
       Pilies g. 17

Būtent čia prasideda daugumos Kauno svečių pažintis su 
mūsų miestu. Seniausia mūrinė pilis Lietuvoje – tiksliau, 
iki mūsų dienų išlikęs ir restauruotas jos bokštas – yra ir 
seniausias pastatas Kaune! Pirmąkart rašytiniuose 
šaltiniuose pilis paminėta 1361 m. Nuo šių metų 
skaičiuojamas ir miesto amžius. Šiandien čia – Kauno 
miesto muziejaus filialas, siūlantis įtraukiančias 
edukacines programas ir archeologinių radinių 
ekspoziciją. Na, o pilį supantis slėnis – skambiausių 
miesto renginių po atviru dangumi veiksmo vieta. 
Pasitikrinkite kalendoriuje, kas vyksta Kaune jūsų 
viešnagės metu!

4

    FUNIKULIERIAI
       
       Amerikos Lietuvių g. 6,
       V. Putvinskio g. 22

Argi ne stebuklas yra tai, kad abu tarpukariu Kaune 
įrengti funikulieriai – tuometiniai sparčiai augančio 
modernaus miesto simboliai – veikia ir šiandien? 
Gražiausią Kauno panoramą išvysite pasikėlę Aleksoto 
funikulieriumi, o vyresnysis jo brolis iš V. Putvinskio 
gatvės nuveš beveik į monumentaliosios Kristaus 
Prisikėlimo bazilikos šventorių. Vos per 1 minutę 38 
sekundes! Pasiimkite dviratį – jis keliaus nemokamai.

2

    LAISVĖS ALĖJA
       Laisvės al. 
Vienas ilgiausių pėsčiųjų bulvarų Europoje – kartu ir 
vienas seniausių. Nuo tik šiek tiek už ją jaunesnio 
Soboro iki Senamiesčio ribos Kauno centrą kertanti 
ašis – tai galerijos, muziejai, kavinukės, restoranai, 
parduotuvės, knygynai ir kiti miesto atributai. Ši gatvė 
turėjo daug vardų, o Laisvės alėja tapo 1919-aisiais. Jau 
keliasdešimt metų joje karaliauja pėstieji. 
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    KIEMO GALERIJA 
       
        E. Ožeškienės g. 21

Tai viena iš dviejų galerijų Kaune, veikianti visą parą 
septynias dienas per savaitę, ir vienintelė tokia, kurios 
ekspozicija niekada nebūna baigta. Prieš daugiau nei 
dešimtmetį į namą šiame kieme atsikraustęs 
menininkas Vytenis Jakas pastebėjo, kad kaimynai 
susvetimėję ir pamiršę bendrą kiemo praeitį. Čia 
gyvenusių žydų šeimų nuotraukas ėmęs perkėlinėti ant 
sienų V. Jakas sulaukė didelio palaikymo, tad galerijos 
sienos atnaujinamos nuolat, o ir menininkų gretos 
auga. Daugiau gatvės meno ir urbanistinių akcentų 
rasite žemėlapyje – juos pažymėjome žvaigždute.
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    ISTORINĖ LIETUVOS
    RESPUBLIKOS PREZIDENTŪRA
    KAUNE 
 
       Vilniaus g. 33

Į XIX a. statytus, valstybės reikmėms įsigytus 
Pirmosios Respublikos Prezidento rūmus įvairiomis 
progomis užsukdavo visi svarbiausi Lietuvos asmenys 
ir užsienio pasiuntiniai. Šiandien čia veikia muziejus, 
kuriame – nuolatinėje ekspozicijoje ir išmaniosiose 
parodose – išsamiai pristatoma tarpukario Lietuva ir 
rūmų kambariuose bei salėse dirbę jos prezidentai. 
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    KAUNO GELEŽINKELIO STOTIS
 
       M. K. Čiurlionio g. 16

Šiuolaikinį Kauną ir Lenkiją jungia geležinkelio „Rail 
Baltica“ linija, kuria 2016 m. birželį į Bialystoką 
reguliariai pradėjo kursuoti keleiviniai traukiniai. Visgi 
mūsų stotis – ne tik kelionės pradžios ar pabaigos vieta, 
bet ir svarbus istorinis taškas. Dar 1862 m. į Kauną 
pirmąkart atvykusios Japonijos misijos dalyvis 
dienoraštyje pažymėjo, kad traukiniu keliavusiems 
japonams didelį įspūdį paliko tuomet dar visai naujas 
geležinkelio tiltas per Nemuną. 1843 m. tapęs Rusijos 
imperijos gubernijos centru Kaunas plėtėsi ir augo, o 
geležinkelio linija buvo vienas šios plėtros akcentų. 
Geležinkelio stoties prieigose kūrėsi pramonė, plėtėsi 
gretimos Karmelitų ir Žemųjų Šančių gyvenvietės. Carui 
1864 m. uždraudus spaudą lietuviškais rašmenimis, šiuo 
geležinkeliu keliavo lietuviškos spaudos kontrabanda. Iš 
stoties į Berlyną 1940 m. išvyko japonų diplomatas 
Čijunė Sugihara, paskutines gyvenimo vizas žydams 
dalijęs pro kupė langą. Karo metu sugriauta stotis 
atstatyta jau pagal naują projektą.
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    SUGIHAROS NAMAI (BUV.   
    JAPONIJOS KONSULATAS)
      
       Vaižganto g. 30

Modernistinė vila ramioje Žaliakalnio gatvelėje kasmet 
priima tūkstančius svečių iš Japonijos, Izraelio ir kitų 
šalių. Tekančios saulės šalies atstovybė čia įsikūrė
1939 m. Šioje viloje, padedamas Lenkijos slaptųjų 
tarnybų ir Lietuvos diplomatų, bendradarbiaudamas su 
Nyderlandų konsulu Janu Zwartendijku, savo žygdarbį 
pradėjo Japonijos konsulas Čijunė Sugihara. 1940 m. 
vasarą jis išdavė kelis tūkstančius tranzitinių Japonijos 
vizų žydams, kurių didelę dalį sudarė pabėgėliai iš 
Lenkijos. Šiuo metu pastate veikia Sugiharos ir kitų 
Pasaulio teisuolių darbams atminti skirtas muziejus.
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    ĄŽUOLYNAS  
 
       Radvilėnų pl. 15A

Sveiki atvykę į didžiausią miesto teritorijoje esantį 
ąžuolyną visoje Europoje (apie 770 ąžuolų)! Ąžuolams čia 
augus nuo amžių amžinųjų, žmogaus ranka drąsiau 
įsibrovė tik tarpukariu. Tuomet pasipylė: žemės ūkio 
parodos, gyvenamųjų namų kvartalai, radijo stotis, halė, 
stadionas... Visgi įžengus gilyn į „mišką mieste“ apima 
jausmas, kad tie amžiai niekur nedingo, o gamta – 
didesnė už viską. Kol tolumoje pamatai boluojančius 
KTU pastatus, taip pat simbolizuojančius didybę – tik 
jau mokslo. Čia pat ir Lietuvos zoologijos sodas. 
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    PAŽAISLIO VIENUOLYNAS 
       T. Masiulio g. 31 
Kamaldulių vienuolyną XVII a. pabaigoje pastatė vienas 
iškiliausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų 
kancleris Kristupas Žygimantas Pacas. Puikiai išmanęs 
meną Pacas Pažaisliui statyti samdė žymiausius to meto 
meistrus, asmeniškai rūpinosi statybomis, pirko ir 
dovanojo meno vertybes. 

Viešnagė Pažaislyje neįsivaizduojama be apsilankymo 
svetingumo komplekse „Monte Pacis“, įkurtame 
vienuolyno ansamblio svečių namuose. Tai Pacas 
pavadino namus „Monte Pacis“ – „taikos kalnu“. 
Iškilminga, erdvi pirmojo aukšto brandžiojo baroko 
stiliaus Fundatorių salė puošta freskomis bei itin 
vertingais originaliais garsaus italų meistro
Michelangelo Palloni paveikslais. O kokia atmosfera 
vasarą tvyro liepų alėjoje, kur neretai rengiamos 
prašmatnios vakarienės ir skamba muzika! 
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    NACIONALINIS 
    M. K. ČIURLIONIO DAILĖS 
    MUZIEJUS
 
       V. Putvinskio g. 55

Lyg karūna ant kaunietiškojo modernizmo tinklo 
pakibęs muziejus (tiksliau, du – kitoje pusėje rasite Karo 
muziejų) yra esminis taškas tiems, kurie dėl kokių nors 
priežasčių gali aplankyti tik vieną vietą Kaune. 
Naujesniajame priestate, galerijoje – reveransai 
Čiurlionio dailei ir muzikai, pagrindinėse neseniai iš 
pagrindų restauruotose menėse – pagarba lietuvių 
dailei, tautodailei, tarpukario inteligentijos drąsai. 
Rekomenduojame aplankyti ir po Kauno centrą bei 
Žaliakalnį pabirusius muziejaus padalinius,
kuriuose – ir didžiausia velnių kolekcija pasaulyje, ir 
šiuolaikinio meno kupinos galerijų erdvės, ir tarpukario 
bohemos, meno bei kultūros dvelksmas.

9

    ŽALGIRIO ARENA 
       Karaliaus Mindaugo pr. 50 
Pamatyti Kauno „Žalgirio“ rungtynes gyvai – viena 
kaunietiškiausių patirčių. Bet tai ne viskas – nuo Robbie 
Williamso iki Lenny Kravitzo, nuo Placido Domingo iki 
Asmik Grigorian. Jau tapo tradicija, kad visi didžiausi 
renginiai Lietuvoje vyksta būtent čia, krepšinio klubo 
„Žalgiris“ namuose, o kylantys atlikėjai, dar nesiekiantys 
užvaldyti arenų, renkasi kamerinę amfiteatro erdvę. O 
kur dar mados, verslo, maisto, kultūros mugės ir 
konferencijos? Neaišku, kaip iki 2011-ųjų galėjome 
gyventi be šios arenos.
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Žemėlapis finansuotas Interreg V-A Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos 
lėšomis. Projektą iš dalies finansuoja Europos 
regioninės plėtros fondas.

#Interreg #lietuvapolska
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SVEIKI ATVYKĘ Į ŠIMTAMEČIŲ GIRIŲ APSUPTĄ, 
KUNIGAIKŠČIŲ LAIKUS MENANTĮ ŠIUOLAIKINĖS MIESTO 
KULTŪROS ŽIDINĮ – KAUNĄ. JEI MŪSŲ MIESTUI ATRASTI 
TURITE TIK VIENĄ SAVAITGALĮ, TIKIMĖS, PRAVERS ŠIS 
GIDAS. Į MARŠRUTĄ ĮTRAUKĖME SVARBIAUSIUS GAMTOS 
IR ISTORIJOS OBJEKTUS, KURIUOS PAPILDĖME SLAPTAIS 
KAUNO AKCENTAIS, NUSTEBINANČIAIS NET IR VISKO 
MAČIUSIUS KELIAUTOJUS. NA, O KITĄ SAVAITGALĮ 
KVIEČIAME Į LUKĄ, LENKIJOS MIESTĄ, VADINAMĄ 
MOZŪRIJOS REGIONO SOSTINE. JUK MŪSŲ MIESTUS 
SKIRIA VOS 184 KM. AUTOMOBILIU ŠĮ ATSTUMĄ ĮVEIKSITE 
PER MAŽIAU NEI KETURIAS VALANDAS!

IŠLEISTA: 2019

11 km

4 km

15    KADAGIŲ SLĖNIS
       Arlaviškių pažintinis tak., Kauno r.

Kauno marios – didžiausias dirbtinis vandens 
telkinys Lietuvoje. Jo krantus juosia nuostabus 
gamtos grožio ir įdomių objektų kupinas maršrutas. 
Vieta, tikrai atimsianti žadą – status Kadagių slėnis, 
apaugęs šimtamečiais medžiais. Panorama čia 
atsiveria stulbinanti – be to, kadagiai vasarą gelbėja 
nuo kaitros, o snieguotą žiemą tampa puikiu fonu 
šventiniam atvirukui.

    LAMPĖDŽIO EŽERAS 
       Raudondvario pl.

Vasarą Lampėdžio ežero pakrantė knibždėte knibžda 
poilsiautojų, kurie ne tik gaivinasi vandenyje, bet ir 
išbando įvairiausias pramogas. Nuotykių parkas, viena 
ilgiausių vandenlenčių trasų Europoje, vandens 
tramplinai, bibliotekos filialas, modernus kempingas ir, 
be abejo, pirtis – jūsų paslaugoms. 
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P. Vileišio tiltas

Ne tik gamta, istorija, kultūra, bet ir 
gastronominiais atradimais garsėjantis 
Kaunas nepaliks alkano nei vieno 
svečio. Nuo atkuriamų istorinių receptų 
iki šiuolaikinių kulinarinių eksperimentų, 
nuo lietuviškų tradicijų iki Meksikos, 
Japonijos, Indijos virtuvių – po turiningos 
dienos tyrinėjant Kauną rasite kur 
palepinti skrandį. Trumpai pauzei 
kviečiame į vieną iš tuzinų jaukių Kauno 
kavinių – ne tik puodelio šildančio 
gėrimo, bet ir gardaus deserto.
Tai – viena kauniečių tradicijų.
Mūsų rekomenduojamų restoranų, 
kavinių ir barų sąrašą rasite „It’s 
Kaunastic“ serijos žemėlapyje
„Skonio gidas“. 
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