
Ełk i Kowno są miastami atrakcyjnymi turystycznie, dzieli je odległość 184 km. Ponieważ samochodem można pokonać ten dystans w niespeł-
na cztery godziny (przejście: Budzisko - Kalvarija), możliwe jest zaplanowanie weekendu obejmującego pobyt w obydwu miastach. Zarówno 
w Ełku jak i Kownie nie brak różnorodnych możliwości zakwaterowania. Bez względu na to, czy wypoczynek rozpoczniemy w Ełku czy w Kow-
nie, to w każdym z miast możemy mieć do dyspozycji jeden wieczór, jedno przedpołudnie i jedno popołudnie. Należy pamiętać, że Polskę 
i Litwę dzieli godzinna różnica czasu. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na urozmaicony weekendowy wypoczynek w obu miastach.  

WIECZORNY SPACER PROMENADĄ
Po przybyciu do Ełku i zakwaterowaniu, koniecznie trzeba się wybrać na 
uroczy spacer promenadą ciągnącą się brzegiem Jeziora Ełckiego. Ta wy-
godna ścieżka pieszo-rowerowa ma ponad 6 km. W sąsiedztwie ul. K. Pu-
łaskiego znajduje się wiele restauracji, pubów i dyskotek, więc po spacerze 
można zjeść dobrą kolację i miło spędzić czas w którymś z tych miejsc. 
Warto skosztować lokalnych specjałów, np. schabu po mazursku, pieczonej 
karbonady w miodzie czy też wyśmienitej zupy z raków.

ROWERKIEM LUB ROWEREM
Po śniadaniu proponujemy przejażdżkę łódką lub rowerkiem wodnym po 
Jeziorze Ełckim. Sprzęt można pożyczyć w jednej z czynnych w sezonie 
turystycznym wypożyczalni sprzętu wodnego.
Można też pożyczyć zwykły rower i z perspektywy dwóch kółek podziwiać 
uroki miasta. Szczególnie polecamy przejażdżkę promenadą.
Amatorom plażowania polecamy plażę przy os. Jeziorna. 

SZLAKIEM WAŻNIEJSZYCH ZABYTKÓW
Po obiedzie warto obejrzeć przynajmniej najważniejsze zabytki miasta. Na-
leżą do nich: kościół Najświętszego Serca Jezusowego, Katedra pw. św. 
Wojciecha Biskupa i Męczennika, zabytkowe kamienice – zwłaszcza przy 
ul. Armii Krajowej, a także wieża ciśnień z końca XIX wieku. Można też od-
począć w jednym z miejskich parków. 

Szczegółowe informacje dotyczące atrakcji turystycznych na terenie 
Ełku, wypożyczalni sprzętu, a także możliwości zakwaterowania i wyży-
wienia dostępne są na stronach: www.elk.pl, www.turystyka.elk.pl

SPACER PO STARYM MIEŚCIE
Zwiedzanie miasta zacznijmy od spaceru po kowieńskiej starówce. Wybierz-
my się na krótki spacer do parku Santaka i odwiedźmy zamek w Kownie. 
W parku znajduje się także pomnik Jana Pawła II. Następnie zwiedźmy ra-
tusz, często nazywany „Białym Łabędziem”, który wraz z placem, okolicz-
nymi kościołami i kamieniczkami tworzy unikalny zespół architektoniczny. 
W kościele św. Franciszka Ksawerego znajduje się platforma widokowa. 
Przed kolacją odwieźmy jeszcze Dom Perkuna. 

MODERNISTYCZNA ALEJA WOLNOŚCI
Kolejny dzień proponujemy rozpocząć dłuższym spacerem. Wychodzącą 
z Placu Ratuszowego ul. Wileńską dotrzemy do Alei Wolności, która jest jed-
nym z najdłuższych deptaków w Europie (1,7 km). Znajduje się przy niej wie-
le budynków architektury modernistycznej. Przed obiadem kolejką linową 
wyjedźmy na Zieloną Górę. W sąsiedztwie górnej stacji znajduje się kościół 
Zmartwychwstania Pańskiego z tarasem widokowym, z którego rozpościera 
się piękna panorama miasta.

KLASZTOR W POŻAJŚCIU
Po obiedzie warto się wybrać do kościoła i zespołu klasztornego w Pożaj-
ściu. Jest on jednym z najwspanialszych dzieł architektury dojrzałego ba-
roku w Europie północno-wschodniej. Znajduje się on w sąsiedztwie tzw. 
Kowieńskiego Morza, czyli sztucznego jeziora, które powstało w wyniku 
spiętrzenia wody na Niemnie. Po zwiedzaniu zespołu klasztornego można 
się wybrać na spacer brzegiem jeziora lub udać się na okazałą zaporę.

Więcej informacji na stronach:
www.kaunas.lt/tourism, www.kaunomuziejus.lt, www.kaunastic.lt
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