
ĮSPŪDŽIŲ KUPINA SAVAITĖ LUKE ir KAUNE

Savaitė dviejuose miestuose, dviejose šalyse – tikrai patraukli idėja atostogoms. Įsimintiną ir nuotykių kupiną poilsį siūlo Lukas ir Kaunas 
– du miestai, kuriuos skiria mažiau nei 200 km. Šiaurės rytų Lenkijoje, Varmijos Mozūrų vaivadijoje, esančiame Luke gyvena per 60 tūkst.
žmonių, o pačioje Lietuvos širdyje esančiame Kaune – apie 300 tūkst. Abiejuose miestuose netrūksta įvairių pasirinkimų nakvynei. Siūlome 
pirmas tris atostogų dienas praleisti Luke, ketvirtąją skirti kelionei ir įsikūrimui Kaune, kuriame prabėgs dar trys įspūdžių kupinos dienos. 
Atstumą tarp miestų patogiausia įveikti automobiliu – tai užtruks mažiau nei keturias valandas. Atkreipkite dėmesį, kad Lenkijos ir Lietuvos 
laikas skiriasi viena valanda. Linkime puikaus poilsio!

PIRMOJI DIENA
Lukas – miestas prie ežero, tad pirmąją dieną 
siūlome išbandyti su tuo susijusias atrakcijas. 
Aktyvaus poilsio mėgėjams rekomenduojame ilgą, 
daugiau nei 6 km pasivaikščiojimą promenada palei 
ežerą. Promenadoje rasite ne vieną nuomos punktą, 
kuriame galėsite išsinuomoti valtį ar vandens dviratį. 
Žinoma, yra ir tradicinių dviračių nuomos punktų 
– iš dviejų pedalų perspektyvos Lukas irgi vertas
patyrinėti. Be to, palei promenadą įrengtas patogus 
dviračių takas.

Pačioje promenados pradžioje – virvių parkas, 
kuriame įrengtos trijų sudėtingumo lygių trasos. Prie 
Luko ežero malonu pasideginti – tam tinkamiausias 
paplūdimys Jeziorna rajone. Promenadoje gausu 
kavinių, barų, restoranų, taigi neliksite alkani ar 
ištroškę. Ieškantiems adrenalino Luke siūlome 
vandens parką, daugybę teniso kortų, žirgynus ir 
laipiojimo sieną.

ANTROJI DIENA
Antroji diena Luke – tinkamas metas pagilinti žinias 
apie miesto ir regiono istoriją bei kultūrą. Pradėkite 
nuo apsilankymo Ekologijos edukacijos centre ir įdo-
miai įrengtoje jo sekcijoje – Ežero muziejuje. Centrą 
rasite prie promenados – ten, kur Luko upė įteka į 
Luko ežerą. Istoriniame, dar 1895 m. pastatytame 
vandens bokšte šiandien veikia privatus Vandens 
lašo muziejus. Jame pamatysite istorines vandens 
pompas ir kitokių įrenginių. 

Istorinių Luko objektų sąraše – dvi išskirtinės baž-
nyčios. Pirmoji – Šv. Širdies bažnyčia, pastatyta 
1847–1850 m. Charakteringą jos bokštą pastebėsi-
te iš daugelio miesto vietų. Antroji – 1893–1895 m. 
pastatyta Luko katedra, pavadinta vyskupo ir kanki-
nio Šv. Voicecho vardu. Armii Krajowej, Marszałka J. 
Piłsudskiego ir Tadeusza Kościuszko gatvėse gausu 
istorinių pastatų, menančių XIX ir XX amžių sandūrą. 
Na, o svarbiausias objektas – tai Teutonų ordino pilies 
likučiai ir į buvusios pilies teritoriją vedantis tiltas. 

PIRMOJI DIENA
Rekomenduojame pirmąją dieną Kaune paskirti 
Senamiesčiui. Pažintį su miestu pradėkite nuo 
Kauno pilies, aplankykite jos bokšte veikiantį 
Kauno miesto muziejaus skyrių. Vaikštinėdami čia 
pat esančiu Santakos parku pamatysite paminklą 
popiežiui Jonui Pauliui II ir galėsite pasigrožėti 
unikalia dviejų didžiausių Lietuvos upių – Nemuno 
ir Neries – santaka. Senamiesčio centre – išskirtinio 
grožio Kauno rotušė, vadinama Baltąja gulbe. Aplink 
Rotušės aikštę – daugybė restoranų ir kavinių. 
Išsirinkite sau smagiausią pietums, o tuomet tęskite 
pasivaikščiojimą. Juk reikia aplankyti ir Kauno 
šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedrą baziliką, 
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią 
Nemuno krantinėje bei seniausią Kauno pastatą – 
Perkūno namą. Šiame gotikiniame statinyje įrengta 
ekspozicija poetui Adomui Mickevičiui, kelerius 
metus gyvenusiam Kaune. Ne mažiau patraukli ir Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčia. Apžiūrėjus Rotušės 
aikštę, metas traukti į Vilniaus gatvę, kurioje gausu 
žavingų istorinių pastatų. Vienas jų – Istorinė Lietuvos 
Respublikos Prezidentūra, siūlanti daug įdomių 
parodų. Dieną užbaigti kviečiame viename iš Kauno 
barų, ragaujant vietinį alų.

ANTROJI DIENA
Šiandien jūsų tikslas – Naujamiestis. Šiame miesto 
rajone gausu tarpukariu iškilusių modernistinės 
architektūros pastatų. Pasivaikščiokite Laisvės alėja 
– viena ilgiausių pėsčiųjų gatvių Europoje (1,7 km) –
garantuojame marias įspūdžių! Laisvės alėja driekiasi 
nuo pat Senamiesčio iki Kauno Šv. arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčios, tradiciškai vadinamos 
Soboru. Pasivaikščiojimo metu pamatysite Šv. 
Gertrūdos bažnyčią, centrinį paštą, Kauno valstybinį 
muzikinį teatrą, Nacionalinį Kauno dramos teatrą, 
paminklą Vytautui Didžiajam. Pėsčiųjų bulvare 
gausu parduotuvių, barų, restoranų, kavinių, čia 
susitinka ir laiką leidžia daug kauniečių. Būtinai ir jūs 
prisėskite ir atsipūskite. Paragauti rekomenduojame 
šaltibarščių ar barščių, cepelinų, juodos duonos. 
Pasistiprinus kviečiame užsukti į V. Putvinskio gatvę, 
išsiskiriančią tarpukario architektūra. Šioje gatvėje 
įsikūrę įspūdingas Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės 
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TREČIOJI DIENA
Metas keliauti į Pažaislį – šis kamaldulių vienuolyno ir Švč. Mergelės 
Marijos Apsilankymo pas Elzbietą bažnyčios kompleksas laikomas vienu 
brandžiausių baroko architektūros pavyzdžių Šiaurės rytų Europoje. 
Vienuolyno ir bažnyčios kompleksas stovi ant Kauno marių – dirbtinio 
vandens telkinio, atsiradusio užtvenkus Nemuną – kranto. Vasarą Kauno 
mariomis galite nuplaukti iki Lietuvos liaudies buities muziejaus Rumšiškėse, 
kur ir užkąsite. 

Kauno marios – tikras rojus vandens sporto ir pramogų mėgėjams. Čia galite 
išsinuomoti ar sėsti į reguliariais reisais plaukiojantį laivą. 

Jei mėgstate aktyvų laisvalaikį, būtinai išsinuomokite dviratį – su juo 
apvažiuosite beveik visą Kauną. Paskutinę viešnagės dieną galite 
aplankyti ir XIX a. menančius Kauno tvirtovės fortus, pavyzdžiui, IX-ąjį, 
kuriame įsikūręs muziejus bei stovi įspūdingas monumentas nacizmo 
aukoms atminti. Atėjus metui atsisveikinti su Kaunu, padarykite tai Aleksote 
– į apžvalgos aikštelę pakilsite funikulieriumi. Atsiversianti panorama taps
ryškiu finaliniu kelionės akcentu. 

Daugiau informacijos: www.visit.kaunas.lt

PAGRINDINIAI RENGINIAI:
- Nepriklausomybės diena (vasario 16 d.)
- Festivalis „Kaunas Jazz“ (balandžio pabaiga–gegužės pradžia)
- „Gallery Weekend Kaunas“ (gegužė)
- Muziejų naktis (gegužė)
- Hanzos dienos (gegužė)
- Festivalis „Operetė Kauno pilyje“ (liepa)
- Pažaislio muzikos festivalis (visa vasara)
- Kalėdų miestelis (gruodis)

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

Šiemet pirmą kartą Ełk paplūdimyje ir Kauno amfiteatre vyko kultūrų festivaliai, per kuriuos vykdavo Ełko ir Kauno vokalinės ir šokių grupės. 
Festivaliai vyks kiekvienais metais abiejuose miestuose.

TREČIOJI DIENA
Trečiąją dieną skirkite pažinčiai su Luko siauruoju geležinkeliu. Šis istorinis 
technikos stebuklas tikrai patiks mažiausiems jūsų kelionės kompanionams. 
Siaurasis geležinkelis įrengtas 1911–1918 m., 1992-aisiais sulaukė visuotinio 
pripažinimo ir tapo technikos paminklu, o nuo 1993-iųjų čia pradėjo lankytis 
turistai. 750 mm pločio bėgiais traukinys jus nugabens 48 km į Turovo 
miestelį. Prieš ar po šios išvykos užsukite į istorinį depo pastatą. 2018-ųjų 
rudenį ketinama atidaryti Geležinkelio išradėjų parką, kurio lankytojai galės 
susipažinti su senovinės technikos veikimo principais.

Dar vienas įdomus pasiūlymas trečiajai dienai Luke – išvyka baidarėmis. 
Mieste ir jo apylinkėse tam puikios sąlygos – galite rinktis bent iš tuzino 
vienos dienos pasiūlymų. Išvykos skiriasi trukme ir sudėtingumu, o mums 
labiausiai patinka maršrutas Straduna–Lukas. Jis driekiasi apie 14 km 
žemyn, tad tinka ir pradedantiesiems baidarininkams. 

PAGRINDINIAI RENGINIAI
- Luko pirotechnikos festivalis „Ugnis ir vanduo“ (Ogień i Woda)
- Mozūrų oro balionų rungtynės
- Mozūrų vasaros kabaretas „Mulatė“ (Mulatka) 
- „Susiorientuok Luke“ (Zorientuj się na Ełk)
- Bėgimas su kliūtimis „Runmageddon“
- Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Rainbow“ 
- Gastronomijos konkursas „Luko prezidento samtis“

PASILEPINKITE
Luke gausu restoranų, barų ir naktinių klubų. Daugiausiai jų – aplink 
miesto promenadą ir K. Pułaski gatvę. Čia paragausite lenkiškos ir 
regioninės virtuvės patiekalų – kopūstų su kmynais, virtinių (dzyndzałek), 
bulvinių blynų su įdaru (plinće z pomoćką). 

Viską apie įdomias Luko vietas ir objektus, įrangos nuomą, 
apgyvendinimo ir maitinimo galimybes sužinosite čia: 
www.turystyka.elk.pl, www.elk.pl, www.mosir.elk.pl, 
www.muzeum.elk.pl, www.eck.elk.pl
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muziejus ir vienintelis toks pasaulyje Velnių muziejus. Istoriniu funikulieriumi 
užkilkite į Žaliakalnį. Prie pat viršutinės stotelės – monumentalioji Kristaus 
prisikėlimo bazilika. Iš jos terasos atsiveria kvapą gniaužianti Kauno 
panorama.




