ĄŽUOLYNO PARKAS
Vienas didžiausių miesto teritorijoje esančių ąžuolų masyvų
Europoje (daugiau nei 700 medžių) dabar daug mažesnis nei
kadaise, kai nebuvo ir Kauno. Medžių kirtimas suintensyvėjo
apie XIV a. – reikėjo juk statyti pilis, laivus… Prieš šimtą metų
Ąžuolynas ir rajonas aplink jį tapo prestižine vieta būti, kurtis
ir kurti. Ir tuomet, ir šiandien parkas vertinamas tiek
ieškančių įkvėpimo (net pats Adomas Mickevičius čia
mėgdavo lankytis), tiek sportininkų, tiek šeimų su mažais
vaikais.

Prieš beveik keturis dešimtmečius įrengtas ir neseniai
sutvarkytas parkas išsaugojo savo istorinį pavadinimą, bet
alsuoja XXI amžiaus tendencijomis. 15 hektarų plote – laisvė
riedutininkams,
riedlentininkams,
dviratininkams
ir
bėgikams. Taip pat – jaukios erdvės krepšinio, tinklinio,
petankės, šachmatų entuziastams. Nepamiršti ir mažiausieji,
kviečiami parke karstytis, turkštis ir kitaip dūkti į valias.
Speciali aikštelė įrengta keturkojams kauniečiams.

GRIČIUPIO PARKAS
KOVO 11-OSIOS PARKAS

NEMUNO SALOS PARKAS
ANTAKALNIO PARKAS

LABAS!

MARVELĖS UPĖS SLĖNIS
Puikus gamtos ir žmogaus draugystės pavyzdys slepiasi ten,
kur ribojasi Kaunas ir Kauno rajonas. Marvelės kaskados –
vienas instagramiškiausių objektų mieste, žavintis ir vasarą,
kai čia malonu slėptis nuo tvankumos, ir žiemą, kai sustingsta
lyg ledo skulptūra. Slėnyje įrengtas šiuolaikiškas amfiteatras –
gal atsistoję ant tiltelio sumanysite užtraukti dainą
bičiuliams?

Sveiki atvykę į žaliąjį Kauną. Gamta mieste, gamta
Kauno rajone, gamta gatvėse, kiemuose, skveruose –
nuo senovės baltų gyvenimą menančių piliakalnių,
alsuojančių istorija, iki modernių kraštovaizdžio
architektūros sprendimų, kviečiančių ne tik pailsėti, bet
ir sportuoti bei pramogauti. Apie trečdalį Kauno sudaro
žalieji plotai, tad ir šis kaunastiškas leidinys taip
pavadintas. Ir nesvarbu, į rankas jums šis žemėlapis
pakliuvo vasarą ar šaltuoju metų laiku. Kai nukrenta
lapai, vaizdai nuo piliakalnių ne ką mažiau stulbinantys,
o žygiai spaudžiant smagiam minusui dar ir grūdina. O
jei Kaune vasarojate, raginame būti draugiškiems
gamtai, automobilį išleisti atostogų ir pasibalnoti dviratį
ar kitą ekologišką transporto priemonę. Pirmyn į
gamtą!

NEMUNO IR NEVĖŽIO
SANTAKOS DRAUSTINIS
SANTARVĖS PARKAS
Milžiniški šachmatai, margaspalvių augalų kompozicijos,
pojūčių takas, palepinsiantis jūsų pėdas, daug vietos piknikui,
žaidimų aikštelės mažiesiems šilainiškiams ir tuzinai kitų
veiklų telpa į vieną iš neseniai atnaujintų miesto parkų,
esantį viename labiausiai apgyvendintų Kauno mikrorajonų.
Šilainiai vienbalsiai tvirtina, kad tokio parko jiems seniai
reikėjo, ir mielai priima svečius.

SANTAKOS PARKAS
Čia gali tilpti ir visas šimtas tūkstančių žmonių, kai atvažiuoja
popiežius. O galima ir pamedituoti vienumoje, pasveikinti
Nemuno ir Neries santakos atėjus ankstų rytą. Santakos parką
supa Kauno pilis, Šv. Jurgio bažnyčia su Bernardinų
vienuolyno ansambliu, kunigų seminarija ir kiti istoriniai
miesto akcentai, o tradicijas XXI amžiuje išlaiko kas savaitę
vykstančios romuvių apeigos. Žinoma, šiuolaikinis Kaunas čia
irgi atstovaujamas – jau baigta „Krepšinio namų“ statyba, o
greta jų – ekstremalaus gatvės sporto mėgėjų ir profesionalų
oazė. Žiemą šis parkas virsta tikra Kalėdų pasaka!

KAUNO TVIRTOVĖ
Tvirtovė Kauną apjuosė prieš daugiau nei šimtą metų, nujaučiant
Pirmąjį pasaulinį karą. XIX a. pabaigoje, pablogėjus Rusijos ir
Vokietijos dvišaliams santykiams, atsigręžta į Kauną – bene
labiausiai į Vakarus nutolusią Rusijos imperijos vietą. Išvystytos
infrastruktūros, dviejų didelių upių santakoje įsikūręs miestas,
kuriame kirtosi svarbios geležinkelio linijos, turėjo tapti esminiu
gynybos tašku. 1879 m. liepos 7 d. Rusijos imperatorius
Aleksandras II patvirtino karinės vadovybės pasiūlymą statyti
tvirtovę Kaune. Ją sudarė apie 750 objektų: baterijos, sandėliai,
ligoninės, cerkvės, kareivinės, administraciniai pastatai ir t. t.
Šiandien jų išlikę apie 250. Didžiausio dėmesio sulaukia esminiai
objektai – fortai. Šiuo metu Kauno tvirtovės priežiūra ir
konservacija užsiima Kauno tvirtovės parkas, Kauno tvirtovės
asociacija, kiekvienas fortas turi savo įgulą, o tvarkytis padeda
vietos bendruomenių savanoriai.
www.kaunotvirtove.lt / www.9fortomuziejus.lt
www.septintasfortas.lt / www.vdkaromuziejus.lt
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VDU BOTANIKOS SODAS

Ž. E. ŽILIBERO G. 6
Dar XIX a. pastatyti klasicistiniai Fredos dvaro rūmai tapo
idealia vieta tarpukariu įkurti botanikos sodą. Šiandien jis
gali pasigirti didžiausiu Lietuvoje rožynu, senųjų ąžuolų
„vaikaičių“ giraite, visus metus tropine atmosfera
džiuginančia oranžerija ir įspūdingais tradiciniais
renginiais – pavyzdžiui, kasmet liepą vykstančia „Kvapų
naktimi“.
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LIETUVOS ZOOLOGIJOS
SODAS

RADVILĖNŲ PL. 21
2018-aisiais sukako 80 metų seniausiam zoologijos sodui
šalyje, kurį įkūrė, be abejo, lietuviškasis Indiana Džounsas –
Tadas Ivanauskas. Nykstančios rūšys, egzotiniai gyvūnai ir
visiems gerai pažįstami Lietuvos gyventojai, kurių galbūt
niekada neturėjote progos pamatyti iš arti – visa tai beveik
Kauno centre, šimtamečiame Ąžuolyne. 2020 m. pabaigoje
sodą planuojama uždaryti renovacijai.
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PELĖDŲ KALNAS

RADVILĖNŲ PL. 21
Davidui Lynchui šis kalnas ir jo pelėdos įspūdį tikrai
paliktų. Buvusią Kauno meno mokyklą, dabar – Kauno
kolegijos J. Vienožinskio menų fakultetą, juosiančios
skulptūrų tvoros istorija siekia 1924-uosius, kai pelėdas čia
susodino tuomet dar studentas Vincas Grybas. Greta yra ir
jo dėstytojo, „Laisvės“ statulos autoriaus Juozo Zikaro
memorialinis muziejus, bet net ir jam neveikiant ant
kalno užkopti tikrai verta. Ypač ūkanotą rudenį.

24 RAUDONDVARIO DVARO
PARKAS

PILIES TAK. 1, RAUDONDVARIS
Raudondvario dvaras – Lietuvos renesanso architektūros
paminklas. Pagrindinis ansamblio pastatas – pilies rūmai
su bokštu. Įstabaus, ilgam piknikui viliojančio 3,8 ha parko
teritorijoje – ir du oficinų pastatai, oranžerija, arklidės,
ledainė. 2008 m. Kauno rajono savivaldybei perėmus
Raudondvario dvaro kompleksą, pradėti jo atstatymo ir
atkūrimo darbai. Dvaras pritaikytas visuomeniniams
poreikiams.

Palemono pažintinis takas įrengtas vaizdingoje Kauno
marių pakrantėje nuo Lakštingalų slėnio iki tik 1992 m.
atrasto Vieškūnų piliakalnio. Jo ilgis – apie 2,5 km.
Keliaudami galite išgirsti ne tik lakštingalų, bet ir
poezijos – juk čia gyveno Salomėja Nėris, o dabar veikia
memorialinis muziejus.

NERIES KRANTINĖ

Vienas svarbiausių šio parko akcentų – jo prieigose esantis
miesto paplūdimys, siūlantis pačių įvairiausių veiklų. Nuo
pliažo jogos iki atviros bibliotekos – na, o po vandens pramogų
smagu pasivaikščioti šile, visai kaip tarpukariu, kai Panemunę
rinkosi Laikinosios sostinės elitas. Pasivaikščiojimas čia gali
tapti trumpu atokvėpiu tarp darbų ar tikru žygiu – taip, taip,
šile besiraizgantys takeliai driekiasi net 15 kilometrų. Tikrai
nepavargsite – lygiai tiek pat įrengta ir poilsio aikštelių. O kur
dar pramogos vaikams ir patogūs lauko treniruokliai
besirūpinantiems ne tik siela, bet ir kūnu?

Pakalniškių piliakalnis – šio pažintinio tako startas.
Takas vingiuoja Kauno marių pakrante ir veda prie
Pakalniškių įlankos, kur anksčiau buvo Pakalniškių
kaimas.
Čia
aptiksite
šaltiniuotame
šlaite
besiformuojančius tufus, pamatysite sufozinius cirkus
bei atodangas. Beveik 3 km besitęsiantis takas baigiasi
Girionyse – jis ne žiedinis, tad atminkite, kad norėdami
pereiti visą taką nuo pradžios iki pabaigos, pirmyn atgal,
turėsite įveikti beveik 6 kilometrus.

PALEMONO
PAŽINTINIS TAKAS

RAMYBĖS PARKAS

PANEMUNĖS ŠILAS

PAKALNIŠKIŲ
PAŽINTINIS TAKAS

Nuo Girionių iki Žiegždrių vedantis takas – laukinė trasa
mišku, tinkama nebijantiems išklysti iš takelio ir
mokantiems naudotis vidiniu kompasu, taip pat –
aktyvesnio poilsio mėgėjams, nes kai kuriose atkarpose
gali tekti įveikti šlaitus, griovas. Pagrindinis orientyras
visuomet – Kauno marios.

VILIJOS PARKAS

Šis parkas džiugina moderniu tvenkiniu su šokančiais
fontanais, ryškiaspalviais naktį šviečiančiais suoleliais,
pasimėgauti grilio patiekalais kviečiančia kavinaite ir
lygutėliais takeliais, kuriuos vertina tiek ratuoti parko
lankytojai, tiek ilgus pasivaikščiojimus mėgstantys kauniečiai.

Takas, prasidedantis netoli Žiegždrių, tęsiasi apie 1,6 km.
Tiems, kurie domisi geologija, šis takas – puiki proga
išmokti „skaityti“ krašto gelmių istoriją, užrašytą jos
plutos sluoksniuose. Pažintinis takas išsiskiria varvinių
molių ir konglomeratų atodangomis bei griovomis.
Konglomeratas – tai nuo ledynmečio gamtos
suformuotas cementas iš kalkių, molio, žvyro ir gargždo.
Atodangos ilgis siekia net 400 m, o aukštis – 22 metrus.
Šiame take Jūsų lauks ir storiausia Kauno marių
apylinkėse šimtametė liepa, kurios storis siekia net 4,3
metro.

LAUMĖNŲ
REKREACINIS TAKAS

NAUGARDIŠKIŲ PARKAS

KALNIEČIŲ PARKAS

ŽIEGŽDRIŲ
GEOLOGINIS TAKAS

KLEBONIŠKIS
GIRIONIŲ PARKAS

Visas Dubravos apydubrės rezervatas apima net 120 ha
teritoriją. Čia auga sunkiai į vieno žmogaus glėbį
telpančios pušys, viršūnes iškėlusios net į 38 m aukštį.
Apie ketvirtadalį Dubravos apydubrės teritorijos užima
pelkė – vaizdingiausia pažintinio tako dalis – liaunais
berželiais ir smulkiomis pušelėmis apaugusi bei samanų
kupstais išvagota aukštapelkė. Rezervate įrengto
pažintinio tako ilgis – 1,9 km, jis nutiestas per
įstabiausias Dubravos rezervato vietas. Itin vėjuotomis
dienomis rekomenduojame kelionę į šį pažintinį taką
atidėti kitai dienai – jei vėjo greitis siekia 15 m/s,
Dubravos rezervate lankytis pavojinga ir draudžiama,
nes gali virsti sausi medžiai.

LIKE BIKE
Žaliai baltas simbolis – tai naujas
puslapis Kauno istorijoje, žymintis
revoliucijos pradžią. Revoliucijos, kuri
skirta dviračiams ir dviratininkams.
Dar prieš kelerius metus dviračiais
reguliariai naudojosi vos 1 procentas
kauniečių, tad šios revoliucijos tikslas
– kad dviratis Kaune taptų įprasta
transporto priemone. Tai ne tik
skambūs žodžiai, bet ir realūs
tvarkymo darbai – siekiama, kad ne
tik centras, bet ir kiti miesto rajonai
būtų pritaikyti saugiai bei patogiai
važiuoti dviračiais. Nauji dviračių
takai, dviratininkams skirtos juostos
gatvėse, pritaikyti šaligatviai, stovai ir
maršrutai, kviečiantys atrasti vis
naują Kauno veidą. Viską rasite čia

KADAGIŲ SLĖNIS
Arlaviškių kaime, beveik virš Kauno marių, apie 1,3 km
šlaito briauna vingiuoja Arlaviškių pažintinis pėsčiųjų
takas. 2016-aisiais jis išrinktas gražiausiu Lietuvos
pažintiniu taku. Čia atsiveria išplatėjusio Nemuno ir
Dabintos salos panorama, Ronakalnio atodanga ir net 5
ha ploto unikalus Lietuvoje kadagynas, pripažintas
valstybinės reikšmės gamtos paminklu. Kai kurių beveik
šimtmetį skaičiuojančių kadagių aukštis siekia net 12,5
metro.

PAŽAISLIO PAŽINTINIS
TAKAS

Pažaislio vienuolynas – vienas gražiausių ir įstabiausių
baroko stiliaus statinių Šiaurės Rytų Europoje, apsuptas
šilo ir Kauno marių. Jų krantu ir šlaitais nusidriekęs
paplūdimį su Pažaislio šilu jungiantis takas veda per
mišką, apsisuka aplink vienuolyno ansamblį ir nuveda
iki pat Kauno jachtklubo. Čia veriasi bene gražiausios
Kauno marių panoramos. Galime pasufleruoti, jog šis
pažintinis takas – ideali vieta stebėti saulėtekius.
Bendras šiame šile esančių takų ilgis yra apie 2 km.

likebike.kaunas.lt

DUBRAVOS
ARBORETUMAS

VAIŠVYDAVA, KAUNO R.
Vienas iš trijų tokių Lietuvoje Dubravos arboretumas užima 51,5
ha plotą. 1958 m. įkurtoje dendrologinėje kolekcijoje kaupiami,
saugomi ir eksponuojami mokslo, pažintiniu ir dekoratyviniu
požiūriu vertingi vietinės kilmės bei introdukuoti medžiai ir
krūmai. Arboretume sukaupta apie 1000 rūšių, porūšių, formų
ir veislių sumedėjusių augalų. 2004–2006 m. netoli kolegijos
įrengta studijoms ir pažinimui labai vertinga retų augalų
ekspozicija.

TADO IVANAUSKO
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OBELYNES SODYBA

OBELYNĖS G. 8, AKADEMIJA
Lietuvoje ir net Europoje gamtosaugos pradininku laikomas
profesorius Tadas Ivanauskas (1882–1970), Zoologijos muziejaus,
Kauno botanikos sodo, ornitologijos stoties Ventės rage ir kitų
objektų įkūrėjas, į šias apylinkes atsikraustė 1920 m.
Gamtininkas netruko savo rezidencijoje įkurti botanikos parką,
kurį, įkvėptas skardžiuose gausiai žydinčių ir derančių laukinių
obelų bei gudobelių, pavadino Obelyne. Visą savo gyvenimą ir
darbą Lietuvai pašventusio profesoriaus palikimas – ne tik
pastatai. Sode sezono metu galite paragauti Beržinykų
ananasinių obuolių, pasigėrėti vienais seniausių pasaulyje
medžių – dviskiaučiu ginkmedžiu ir metasekvoja. Obelynėje
apstu ąžuolų, bukų, lazdynų, šilkmedžių, ievų, arijų – iš viso
beveik 300 rūšių medžių ir krūmų.
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LIETUVOS LIAUDIES
BUITIES MUZIEJUS

L. LEKAVIČIAUS G. 2, RUMŠIŠKĖS
Vos pusvalandis automobiliu nuo Kauno (galite atplaukti ir
laivu!), ir visa Lietuva – kaip ant delno! Žemaitijos, Aukštaitijos,
Suvalkijos, Dzūkijos, Mažosios Lietuvos sodybos, perkeltos į
Rumšiškes – įkvepiantis ir vaizdingas pažintinis maršrutas
besidomintiems etnografija ir mūsų šalies istorija. Per
didžiąsias šventes čia susirenka tūkstančiai, bet ramesnę dieną
išties galite pasijusti lyg atokiame vienkiemyje.

Akademijos miestelyje esantis takas driekiasi per Kamšos
botaninį-zoologinį draustinį. Bendras pažintinio tako ilgis – apie 1,5
km. Trumpas pasivaikščiojimas bus ne tik naudingas kūnui, bet ir
leis praturtinti žinias apie vietos augaliją ir gyvūniją. Turą galima
užbaigti nusileidus laiptais dviračių tako Kaunas–Kačerginė link.
Dviratininkams nevertėtų nusiminti – šie laiptai pritaikyti ir jiems.

KULAUTUVOS
SVEIKATINGUMO TAKAS

Pušynas, ramybė ir tarpukario romantika laukia pasirinkus vieną iš
šešių skirtingų trasų – nuo 2,6 km iki 6 km ilgio. Visi takai yra
žiediniai. Pažintiniame take rasite Dievų ir deivių slėnį su įrengtomis
keturiomis poilsiavietėmis. Verta atkreipti dėmesį, kad visas šis
maršrutas kalvotas, vingiuoja smėlėtais pušynais, puikiai matosi
Nemuno lankos.

KAČERGINĖS
ŠALTINIŲ TAKAS

Kačerginėje galite rinktis iš 2,6 km, 3,3 km, 4 km, 4,5 km arba 5,5 km
natūraliai išmintų trasų. Žingsniuosite šilais bei Nemuno
pakrantėmis. Trasose galėsite pailsėti ir atsigerti šaltinio vandens.
Dėl gydomųjų savybių šis vanduo naudojamas ir Kačerginėje
veikiančioje sanatorijoje. Trasų takeliai vingiuoja kalvomis pro
gražiausias regyklas, natūralias laukymes, o aukščių skirtumas čia
kartais siekia net 56 metrus.

JIESIOS
PAŽINTINIS TAKAS

Jiesios valstybinis kraštovaizdžio draustinis užima 447,6 ha plotą ir
žavi įspūdingomis atodangomis bei eroziniais šlaitais, retų rūšių
augalais ir gyvūnais. Einant apie 2 km ilgio taku atsiveria bent trys
atodangos, prie kurių stabtelėjus galima pasigėrėti ne tik Jiesios upės
vingiais, bet ir šlaitais, čia vešinčia augmenija ir atodangomis.
Atsargiai pozuokite – Jiesios upelio šlaitai išties statūs.

SENOJI KAUNO OBELIS

OLIMPIEČIŲ ĄŽUOLAS
ŠANČIUOSE

A. JUOZAPAVIČIAUS PR. / LIEPOJOS G. /
SODŲ G. SANKRYŽA
Šančiuose galime išvysti pirmųjų Lietuvos olimpiečių pasodintą
ąžuolą, kurį šie, grįžę iš Paryžiaus žaidynių 1924 m. (jose
mūsiškiams gerai nesisekė…), pasodino prie pagrindinės rajono
arterijos.

VAIŽGANTO IR VYDŪNO
ĄŽUOLAS VIENYBĖS A.

Filosofas, veganybės pradininkas Lietuvoje ir Mažojoje Lietuvoje,
ir kanauninkas, vienas simpatiškiausių kunigų Kauno istorijoje,
1920 m. dabartinėje Vienybės aikštėje drauge pasodino ąžuolą.
Ir štai jam jau šimtas metų – medžiui nesvarbios nei valdžių
kaitos, nei statybos.

TAIKOS KALNO
ĄŽUOLAS

PAŽAISLIO ŠILAS
Jei tau kokie septyni šimtai metų, o ūgis – 21 metras, nieko
keisto, kad liemens apimtis viršija penketą metrų. Storiausias
Kauno miesto ąžuolas auga 100 metrų į pietus nuo Pažaislio
vienuolyno tvoros.

LIEPA MOTINĖLĖ

BRAZIŪKŲ G., BRAZIŪKŲ K., ZAPYŠKIO SEN.
Vienos seniausių liepų Lietuvoje aukštis – 26 m, o kamieno
apimtis storiausioje vietoje – net 8,4 m, jai per 300 metų.
Prie šio medžio rinkdavosi 1863 m. sukilimo dalyviai. Šiuo metu
medis viršijęs savo gamtinę brandą ir yra stagnacijos fazės.
Jo atžalos auga iš kamieninių šakų.

KARPIO TUOPA

PAŠTUVA
Apie Igną Karpį, dvarininką-romantiką, legendų daugiau nei
faktų, bet taip tik įdomiau. Manoma, kad Paštuvos kapinėse – jo
kapas. O prieš Jus – tuopa, žyminti nelaimingą Karpio meilę.
Pamilęs paprastą lietuvaitę Martą, Karpis užrūstino savo seserį,
ir ta, broliui išvykus, merginą nuplakė rykštėmis. Karpis grįžęs
susisielojo ir rykštes smeigė į žemę… Iš vienos jų išaugusi tuopa
tapo legendos kūnu.

SENOSIOS OBELS G.
Kadaise šioje vietoje augo giria. Žmonės kirto medžius,
statėsi namus. Nedrįso nukirsti čia žydėjusios laukinės
obels. Vėliau ji atsidūrė gyvenvietėje tarp namų.
Pasakojama, kad 1812 m. čia rastas sušalęs prancūzų
kareivis buvo palaidotas po obelimi. Ji tebestūkso šiandien
– jai per 360 metų, vaisius veda kas antrus metus, ir tik
gyventojų dėka dar nenukirsta.

PRIZGINTO
PALAZDUONIO ŠALTINIS

VILKIJOS SEN.
Prie Palazduonio šaltinio žmonės užsukdavo vykdami į
atlaidus Seredžiuje arba Čekiškėje. Šaltinio vandeniu
praustis, vandens parsinešti visada ateidavo ir ligoniai.
Daugiausia anais laikais buvo gydomos akys, vanduo taip
pat geriamas, laikomas šventu. Ir dabar galite atsigerti bei
atsigaivinti.

KLEBONIŠKIO ŠALTINIAI

KLEBONIŠKIO MIŠKAS
Kauniečiai būriais į Kleboniškio mišką keliauja pasisemti
iš žemės gelmių trykštančių šaltinių vandens. Kai kurių
tyrimų duomenimis, tai švariausias vanduo Lietuvoje.
Požeminiai šaltiniai – trys, jų skoniai skiriasi. Už kurį
balsuosite?

MERGAKALNIO
REGYKLA

DOVAINONYS, RUMŠIŠKIŲ SEN.
Nors atodangos pavadinimo kilmė – nesmagi (sakoma,
muo šio skardžio buvo numetamos į statines įkištos
palaido elgesio moterys), čia atsiveria išties įkvepiantys ir
užsimiršti leidžiantys vaizdai nuo Paukščių salos iki HES’o.
Aukščiausia atodanga prie Kauno marių yra net 42 metrų
aukščio.

DUBRAVOS MEDŽIAI DVYNIAI

DUBRAVOS REZERVATINĖS
APYRUBĖS PAŽINTINIS TAKAS
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KAMŠOS DRAUSTINIO
PAŽINTINIS TAKAS

GAMTOS PAMINKLAI

DRAUGYSTĖS PARKAS

Iš tiesų šis parkas yra „didžiojo“ Kauno ąžuolyno dalis, nuo
pastarojo dar XIX a. atskirta dabartine K. Baršausko gatve.
Aukštųjų Šančių ąžuolyne yra senosios karių kapinės,
slepiančios ne vieną įdomią istoriją. Kitas parko akcentas –
tūkstantmetis piliakalnis, siekiantis 30 m aukštį, ir greta jo
augantis Perkūno vija pažymėtas ąžuolas.

PAŽINTINIAI TAKAI

Dabartiniam Dainavos parkui pradžią davė šioje vietoje veikęs
olando Kornelijaus Štofelio sodininkystės–daržininkystės
ūkis, kuriame augo daug retų ir egzotiškų augalų. Dainavos
parkas – pirmasis atnaujintas parkas Kaune, įsikūręs tarp
V. Krėvės prospekto ir Partizanų gatvės. 2018 metų vasarą
jame baigti tvarkymo darbai, parkas tapo šviesia, šiuolaikiška
laisvalaikio erdve ir pagrindiniu traukos centru gyventojams,
kuriame vyksta įvairūs renginiai. Rekonstruojant parką buvo
pakeista apšvietimo sistema, iš pagrindų atnaujintas
tvenkinys bei sumontuotas pėsčiųjų tiltelis, takeliai pritaikyti
vaikštinėti pėsčiomis bei važinėtis. Saugioms pramogoms
įrengtos dešimtys vaikų žaidimo ir sporto aikštelių,
sutvarkyta aplinka. Pasislėpti nuo miesto šurmulio parko
žalumoje kviečia aplink tvenkinį pastatyti patogūs suoliukai
ir pavėsinės.

VANDENS PRAMOGOS

PARKAI

ŽALIAS
MIESTAS

AUKŠTŲJŲ ŠANČIŲ
ĄŽUOLYNAS

DAINAVOS PARKAS

LAMPĖDŽIAI
Šiltuoju sezonu Lampėdžiai yra bene pagrindinė miesto
rekreacijos vieta, kurioje poilsio mėgėjai renkasi kasdien.
Centriniame paplūdimyje tiek daug vietos, jog telpa ir
gultai, ir tinklinio aikštelė, ir vandenlenčių parkas, ir baras
su biblioteka. O šalia – kempingas „Camp Inn“ ! Kitoje ežero
pusėje – „Uno“ parkas, traukiantis mėgstančius karstytis
medžiais.

KAUNO MARIOS
63,5 kv. metrų ploto Kauno marios „gimė“ 1959 m., kai
statant hidroelektrinę užtvenktas Nemunas. Aplink
marias, apimančias kelias savivaldybes – ne vienas įdomus
gamtos ir kultūros paveldo objektas. Juos patogu pažinti
naudojantis programėle, kuri taip ir vadinasi – „Aplink
marias“. Iš Kauno atvykę miestiečiai čia lepinasi
paplūdimiuose, mėgaujasi vandens pramogomis, plaukioja
jachtomis ir užsuka į Pažaislio vienuolyną.

PANEMUNĖS
PAPLŪDIMYS
Panemunės paplūdimys poilsiautojų laukia kairiajame
Nemuno krante, prie vingio, šalia Panemunės šilo. Jį
pasieksite A. Smetonos alėja, gausia žavingų tarpukarį
menančių medinių vilų. Pačiame paplūdimyje – ne tik
pramogos, bet ir kultūra. Čia veikia atvira biblioteka!

SENOJI PRIEPLAUKA
Ši prieplauka ties Vytauto bažnyčia skaičiuoja jau kelis
šimtus metų. Čia Hanzos laikais švartavosi burlaiviai,
vėliau ir garlaiviai. Iš šios prieplaukos laivais gabenti
kroviniai į kitus miestus. Šiandien iš čia galite išvykti
pramoginiam pasiplaukiojimui aplink Kauną ir pakaunę.
Prieplaukoje įrengtas Daugirdo amfiteatras – miesto
švenčių ir kitų pramogų vieta.

PILIAKALNIAI
Piliakalniai, tai yra, kalvos, ant kurių
mūsų protėviai statė medines pilis,
ėmė rastis apie 1000 m. pr. m. e.,
o
šiandien
yra
svarbiausias
pagoniškos baltų kultūros palikimas.
Kituose kraštuose jie nebuvo taip
paplitę – galbūt dėl to, kad
tuometiniams gyventojams pakako
gamtinių medžiagų mūrinėms pilims
statyti. Lietuvoje piliakalnių yra apie
tūkstantį, pačiame Kauno mieste –
septyni, o rajone – dar pora
dešimčių. Paprastai įveikus stačią
piliakalnio šlaitą atsiveria įspūdingas
vaizdas, tad mankšta garantuota ne
tik kojoms, bet ir sielai. Kaune
esančius
senosios
kultūros
paminklus pažinti jums padės
specialus audiogidas, kurį rasite
nuskaitę QR kodus, esančius šalia
piliakalnių.

KAUNO MARIŲ REGIONINIS PARKAS,
SAMYLŲ SEN.
Tikite, kad meilė nugali viską? Tuomet tiesiog privalote
nusifotografuoti prie šios gamtos nulemtos poros – maždaug
prieš 100–150 metų Dubravos miške išaugusių ir suaugusių pušies
ir ąžuolo. Medžiai tarsi laikosi apsikabinę šakomis, saugodami
vienas kitą nuo vėtrų. Pušies aukštis siekia 33 m, ąžuolo – 27
metrus. Abiejų medžių bendro kamieno apimtis – net 3,6 metro.

ŽALGIRIO PARKAS

CINKIŠKIŲ K., BABTŲ SEN.
Geriausiai matomas iš paukščio skryžio ar navigacijos
programėlėse, šalia automagistralės esantis parkas imtas
kurti 1990 m., minint Žalgirio mūšio 580-ąsias metines. 10
ha plote pasodinta 580 raudonųjų ąžuolų, pastatyta 13
skulptūrinių stogastulpių ir kitų įdomybių. Visa tai
formuoja žodį „Žalgiris“!

KAUNO MARIŲ
REGIONINIS PARKAS
www.kaunomarios.lt
...toks didelis, kad turistauti čia galima savaitėmis! Šis regioninis parkas
įsteigtas dar 1992 m., siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio
kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų
žiotis, unikalų Pažaislio vienuolyno architektūrinį kompleksą, Kauno marių
gamtinės ekosistemos stabilumą, biosferos komponentus, ypač vertingą
Gastilionių mišką su miegapelių populiacija bei kultūros paveldo vertybes, jas
tvarkyti ir racionaliai naudoti. Parkas apima dalį Kauno miesto, Kauno ir
Kaišiadorių rajonų teritorijų. Kauno marių regioninio parko plotas – 9869 ha.
Kauno marių vanduo virš jūros lygio pakilęs 44 metrus, o aukščiausia parko
vieta Pastrėvio miške – 93 m virš jūros lygio. Plačiausioje vietoje marios siekia
3,3 km, o siauriausioje – 0,3 km. Giliausia Kauno marių vieta siekia 22 metrus,
o bendras pakrančių ilgis (iki Balbieriškio) – 200 km. Kviečiame parsisiųsti
programėlę „Aplink marias“ ir planuoti įkvepiančius savaitgalius.

KAČERGINĖ
Kačerginė tarpukariu buvo unikalus kurortas, kuriame
namus statėsi nemažai garsių visuomenės bei politikos
veikėjų – kad ir Landsbergių šeima, kurios atstovas
architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis suprojektavo
tik po keliasdešimties metų pastatytą koplyčią. Čia ir
Prano Mašioto pasakų parkas, ir žavingos vilos, ir vis
augantis gastronominių vietelių skaičius. Puikiausia
Kačerginę pasiekti dviračiu.

KULAUTUVA
Nors Kulautuvos „aukso amžius“ – tarpukaris, kurorto
istorija prasidėjo dar iki Pirmojo pasaulinio karo,
dvarininkams nusprendus į Nemuno slėnį vilioti
poilsiautojus. Vilos, stovyklos, sanatorijos – viskas apsupta
įstabios gamtos. O šiuolaikinių pramogų mėgėjus vilioja
vandenlenčių parkas karjere šalia Nemuno.

DRĄSEIKIŲ KARJERAS
Antras didžiausias karjero tvenkinys Lietuvoje po
Lampėdžių yra daug mažiau žinomas, todėl karštą vasaros
dieną čia tikrai galite pasijusti lyg robinzonai. Į rytus ir
pietus nuo tvenkinio teka Neris, o rasite jį orientuodamiesi
į legendines Lapes.

IR DAR DAUGIAU
GAMTOS
Šiose nuorodose rasite dar daugiau maršrutų po žaliąjį Kauną ir jo
apylinkes, įdomių objektų, netikėtų istorijų ir pasiūlymų.

584km.lt
AplinkMarias.lt
PamatykLietuvoje.lt
Lietuvon.lt
Lithuania.travel

TURIZMO
INFORMACIJA
„KAUNAS IN“
Rotušės a. 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022
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