
Tygodniowy urlop w dwóch miastach i jednocześnie pobyt w dwóch państwach, to propozycja jaką warto rozważyć na wakacje. Taki nie-
zapomniany i urozmaicony wypoczynek można spędzić w Ełku i Kownie. Są to dwa miasta, które dzieli niespełna 200 km. Liczący ponad 
60 tys. mieszkańców Ełk leży na Mazurach, w północno-wschodniej Polsce, a około 300-tysięczne Kowno usytuowane jest w samym sercu 
Litwy. W obu miastach istnieje wiele możliwości zakwaterowania, m.in. w hotelach i pensjonatach. Przedstawiamy zatem propozycję spę-
dzenia trzech dni w Ełku i trzech dni w Kownie. Zakładamy, że jeden dzień przeznaczymy na wykwaterowanie się z hotelu w jednym mieście, 
zakwaterowanie w drugim oraz przejazd pomiędzy nimi. Dzielącą miasta odległość najszybciej, bo w około 4 godziny, można pokonać sa-
mochodem (przejście: Budzisko - Kalvarija). Warto również pamiętać, że Polskę i Litwę dzieli godzinna różnica czasu. Zapraszamy! 

DZIEŃ PIERWSZY
Pierwszego dnia pobytu w Ełku polecamy atrakcje 
związane z usytuowaniem miasta nad jeziorem. 
Amatorzy czynnego wypoczynku mogą zaplanować 
długi spacer promenadą ciągnącą się wzdłuż znacz-
nej części jego brzegu (ponad 6 km). Przy prome-
nadzie działa kilka wypożyczani sprzętu wodnego, 
można popływać na jeziorze kajakiem, łódką lub ro-
werkiem wodnym. Korzystając z wypożyczalni rowe-
rów można zwiedzić Ełk z perspektywy dwóch kółek. 
Warto zaznaczyć, że na całej długości promenady 
zbudowana jest wygodna ścieżka rowerowa. W miej-
scu, gdzie promenada bierze swój początek, znajduje 
się park linowy z trzema trasami o różnym stopniu 
trudności. W czasie pobytu nad jeziorem nie może 
oczywiście zabraknąć plażowania. Najlepsze warun-
ki ku temu daje plaża miejska przy os. Jeziorna. Przy 
promenadzie zlokalizowanych jest wiele kawiarni, 
pubów i restauracji, nie trzeba więc daleko szukać 
miejsca na krótki odpoczynek, kawę lub posiłek. Na 
spragnionych sportowych emocji turystów czekają 
też w Ełku m.in. park wodny, korty tenisowe, ośrodki 
jeździeckie oraz ściana wspinaczkowa.

DZIEŃ DRUGI
Kolejny dzień pobytu w Ełku możemy poświęcić na 
zgłębienie wiedzy dotyczącej dziedzictwa przyrodni-
czego i kulturowego miasta i regionu. Zacznijmy od 
zwiedzenia Centrum Edukacji Ekologicznej, którego 
częścią jest ciekawie urządzone Muzeum Jeziora. 
Obiekt znajduje się nieopodal promenady, w sąsiedz-
twie ujścia rzeki Ełk do Jeziora Ełckiego. W zabytko-
wej wieży ciśnień wzniesionej w 1895 roku znajduje 
się z kolei prywatne Muzeum Kropli Wody. Można w 
nim zobaczyć m.in. dawne maszyny pompujące i inne 
przedmioty związane z wodą. Na liście ełckich zabyt-
ków ważne miejsce zajmują dwa okazałe kościoły. 
Starszy pochodzi z lat 1847-1850 i nosi wezwanie 
Najświętszego Serca Jezusowego. Jego charaktery-
styczna wieża widoczna jest z wielu rejonów miasta. 
Nieco młodsza jest ełcka Katedra pw. św. Wojciecha 
Biskupa i Męczennika z lat 1893-1895. Zabytkowy 
charakter ma wiele ełckich kamienic. Pochodzą one 
najczęściej z końca XIX i początku XX wieku, a usytu-
owane są przy ulicach: Armii Krajowej, Tadeusza Ko-

tydzien z atrakcjami,

DZIEŃ PIERWSZY
Pierwszy dzień pobytu w Kownie poświęćmy na wy-
cieczkę po starówce. Warto tam zwiedzić przede 
wszystkim kowieński zamek oraz muzeum działające 
w baszcie. Spacerując po usytuowanym nieopodal 
Parku Santaka możemy obejrzeć pomnik Jana Pawła 
II, a przede wszystkim wyjątkowe miejsce ujścia Wilii 
do Niemna. W centrum kowieńskiej starówki znajdu-
je się okazały ratusz, który ze względu na swój kolor 
i kształt nazywany jest „białym łabędziem”. Działa 
w nim Muzeum Miejskie w Kownie. Na placu ratuszo-
wym znajduje się szereg restauracji. W jednej z nich 
warto zjeść obiad. Po krótkim odpoczynku możemy się 
udać na dalsze zwiedzanie starówki. Trzeba jeszcze 
zobaczyć Katedrę św. Piotra i Pawła, kościół Wnie-
bowzięcia NMP, a także Dom Perkuna, gdzie mieści 
się ekspozycja muzealna poświęcona Adamowi Mic-
kiewiczowi. Wart zwiedzenia jest również usytuowany 
przy placu ratuszowym barokowy kościół klasztorny 
jezuitów pw. św. Franciszka Ksawerego. Na tarasie 
klasztoru czynny jest punkt widokowy. Po zwiedzeniu 
Placu Ratuszowego udajmy się na spacer ul. Wileń-
ską. Mieści się przy niej wiele pięknych kamienic, m.in. 
Historyczny Pałac Prezydencki. Na zakończenie dnia 
skorzystajmy z degustacji lokalnego piwa.

DZIEŃ DRUGI
Drugiego dnia odwiedźmy nowe miasto. Można tam 
podziwiać modernistyczną architekturę Kowna. Nie-
zapomnianych wrażeń dostarczy nam spacer aleją 
Wolności (Laisvės avenue). Jest to jeden z najdłuż-
szych deptaków w Europie. Ma 1.7 km długości i roz-
ciąga się od kowieńskiej starówki do kościoła pw. św. 
Michała Archanioła. Na liście obiektów do obejrzenia 
są tam m.in.: kościół św. Gertrudy, budynek Poczty 
Głównej, Teatru Muzycznego, Narodowego Teatru 
Dramatycznego, a także pomnik Witolda Wielkiego. 
Przy Alei Wolności jest wiele sklepów, kawiarni, ba-
rów i restauracji. Jest to ulubione miejsce spacerów 
i spotkań mieszkańców Kowna. Warto tam chwilę od-
począć i zjeść obiad. Po posiłku możemy się udać 
na ul. Putvinskio, która słynie z ciekawej, międzywo-
jennej architektury. Mieści się tam m.in. Narodowe 
Muzeum Sztuki M.K. Čiurlionisa oraz jedyne na świe-
cie  Muzeum Diabłów. Z ul. Putvinskio możemy wyje-
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rejsy statkiem. Jeśli lubimy wypoczywać aktywnie, możemy wynająć rower 
i nim podróżować po mieście. Ostatniego dnia pobytu w Kownie możemy 
też zwiedzić IX fort obronny z końca XIX wieku oraz Muzeum Stumbras, 
gdzie zapoznamy się z urządzeniami stosowanymi w produkcji tej znanej 
marki alkoholu. Żegnając się z Kownem warto się udać funikularem na taras 
widokowy w Aleksocie. Otwiera się stamtąd przepiękna panorama kowień-
skiej starówki.

Więcej informacji: www.visit.kaunas.lt

WYBRANE ŚWIĘTA I IMPREZY: 
- Dzień Niepodległości (16 lutego)
- Festiwal jazzowy ,,Kaunas Jazz” (k. kwietnia pocz. maja) 
- Międzynarodowy festiwal folklorystyczny ,,Atataria lamzdžiai” (maj)
- Noc Muzeów (maj)
- Kowieńskie Dni Hanzy (maj) 
- Międzynarodowy festiwal „Operetka na zamku w Kownie” (lipiec) 
- Festiwal muzyki w Pożajściu (czerwiec-sierpień) 
- Miasteczko bożonarodzeniowe (listopad-luty) 

INFORMACJA TURYSTYCZNA: 
„Kaunas IN“
Rotušes a. 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022 

ściuszki, Marszałka J. Piłsudskiego i Wojska Polskiego. Poczesne miejsce 
na liście ełckich zabytków zajmują ruiny dawnego zamku krzyżackiego oraz 
prowadzący do nich most.

DZIEŃ TRZECI
Trzeci dzień poświęćmy na zapoznanie się z urokami Ełckiej Kolei Wąskoto-
rowej. Ta atrakcja spodoba się szczególnie dzieciom. Kolej skonstruowano 
w latach 1911-1918, a w 1992 roku została uznana za zabytek techniki. Jest 
linią jednotorową o szerokości 750 mm i długości całkowitej 48 km. Biegnie 
z Ełku do Turowa. Od 1993 roku pełni rolę atrakcji turystycznej. Przed wyru-
szeniem w trasę lub po jej zakończeniu można zwiedzić zabytkową parowo-
zownię. Jesienią 2018 roku działalność rozpoczyna Park Odkrywców Kolei. 
Na jego terenie zostaną zainstalowane urządzenia, które pozwolą w prosty 
sposób pokazać zasady fizyki, wykorzystywane w pracy kolei wąskotorowej. 
Inną opcją ciekawego spędzenia trzeciego dnia pobytu w Ełku może być 
spływ kajakowy. W Ełku i jego okolicach są doskonałe warunki do uprawia-
nia tego typu aktywności. Skorzystać można aż z kilkunastu propozycji jed-
nodniowych spływów kajakowych. Poszczególne trasy różnią się długością 
i trudnością. Spośród wielu propozycji takich jednodniowych spływów pole-
camy zwłaszcza spływ na trasie Straduny – Ełk. Ten około 14-kilometrowy 
szlak nie sprawi problemów nawet początkującym kajakarzom.

WAŻNIEJSZE IMPREZY CYKLICZNE
- Festiwal sztuk pirotechnicznych Ełk, Ogień i Woda
- Mazurskie Zawody Balonowe 
- Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA
- Zorientuj się na Ełk 
- Runmagedon
- Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dzieci i Młodzieży „Tęcza” 
- Konkurs o Chochlę Prezydenta.

COŚ DLA CIAŁA…
W Ełku działa szereg restauracji, pubów i dyskotek. Największe ich za-
gęszczenie znajduje się przy miejskiej promenadzie – w rejonie ul. K. Pu-
łaskiego. Można tam skosztować dań kuchni polskiej oraz regionalnych 
specjałów, np.: modrej kapusty z kminkiem, dzyndzałek (małych pieroż-
ków) i plinców z pomoćką (placków kartoflanych z farszem). 

Szczegółowe informacje dotyczące atrakcji turystycznych na terenie 
Ełku, wypożyczalni sprzętu, a także możliwości zakwaterowania i wyży-
wienia dostępne są na stronach:
www.turystyka.elk.pl, www.elk.pl, www.mosir.elk.pl, 
www.muzeum.elk.pl, www.eck.elk.pl
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chać funikularem na Zieloną Górę (Žaliakalnis). W sąsiedztwie górnej stacji 
znajduje się kościół Zmartwychwstania Pańskiego z tarasem widokowym, 
z którego rozpościera się piękna panorama miasta. Z góry możemy wybrać 
okolicę, w której zjemy kolację. Nie omieszkajmy jej połączyć z degustacją 
lokalnych specjałów – czarnego chleba, cepelinów lub chłodnika.

DZIEŃ TRZECI
Trzeci dzień poświęćmy na zwiedzenie klasztoru w Pożajściu. Jest on jed-
nym z najwspanialszych dzieł architektury dojrzałego baroku w Europie 
północno-wschodniej. Znajduje się w sąsiedztwie tzw. Kowieńskiego Mo-
rza, czyli sztucznego jeziora, które powstało w wyniku spiętrzenia wody na 
Niemnie. Latem możemy się stamtąd wybrać łodzią do Litewskiego Mu-
zeum Ludowego Rumšiškės. Możemy tam zjeść obiad. Nad Kowieńskim 
Morzem działają wypożyczalnie sprzętu wodnego, organizowane są też 

W tym roku, po raz pierwszy na plaży w Ełku i w amfiteatrze w Kownie, odbyły się festiwale kultur podczas których występowały grupy wokalne i taneczne 
z Ełku i Kowna. Festiwale będą odbywały się co roku w obu miastach.
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