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Vos 184 km skiria du turizmui patrauklius miestus – Luką Lenkijoje ir Kauną Lietuvoje. Automobiliu šį atstumą įveiksite per mažiau nei 
keturias valandas, taigi nesudėtinga susiorganizuoti savaitgalį su nakvynėmis abiejuose miestuose – šiuo klausimu Luke ir Kaune tikrai 
yra iš ko pasirinkti. Nesvarbu, kuriame mieste nuspręsite pradėti trumpas atostogas – ir ten, ir ten spėsite praleisti po vakarą, rytą ir 
popietę. Atkreipkite dėmesį, kad Lenkijos ir Lietuvos laikas skiriasi viena valanda. Pateikiame keletą idėjų, kaip turiningai praleisti laiką 
šiuose giminingo grožio miestuose. 

MIESTO PROMENADA VAKARĖJANT
Įsikūrus viename iš daugelio miesto viešbučių, siūlome neužsibūti kambaryje 
ir leistis į vakaro pasivaikščiojimą promenada, kuri glaudžiasi prie Luko 
ežero. Čia pat – ir barų, restoranų, klubų kupina K. Pułaski gatvė, kurioje 
galėsite užtrukti, kiek tik širdis geis. 

RYTAS ANT DVIRAČIO – TRADICINIO ARBA VANDENS!
Papusryčiavote? Puiku, metas aktyvioms pramogoms. Turistinio sezono 
metu kviečiame užsukti į vieną iš nuomos punktų ir išsirinkti vandens dviratį. 
Žinoma, Luke galite išsinuomoti ir įprastą dviratį – šio miesto grožybės 
atsiveria ir iš dviejų pedalų perspektyvos. O gal svajojate apie paplūdimį? 
Mūsų mėgstamiausias – Jeziorna rajone. 

PAŽINTIS SU MIESTO ĮŽYMYBĖMIS
Papietavę spėsite apžiūrėti svarbiausius Luko simbolius. Tai Šv. Širdies 
bažnyčia, Šv. Voicecho katedra, istoriniai miesto pastatai – jų gausu Armii 
Krajowej gatvėje. Įspūdį paliks ir XIX a. pabaigą menantis vandens bokštas. 
Poilsio valandėlei užsukite į vieną iš miesto parkų. 

Viską apie įdomias Luko vietas ir objektus, įrangos 
nuomą, apgyvendinimo ir maitinimo galimybes sužinosite čia: 
www.elk.pl, www.turystyka.elk.pl
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PASIVAIKŠČIOJIMAS SENAMIESTYJE
Pažintį su Kaunu siūlome pradėti Senamiestyje. Užsukite į Santakos parką – 
pasigrožėkite Kauno pilimi. Šiame parke stovi paminklas Kauną 1993-iaisiais 
aplankiusiam popiežiui Jonui Pauliui II. Senamiestyje – ir istorinė Kauno 
rotušė, vadinama Baltąja gulbe. Šis pastatas ir jį supanti aikštė bei istoriniai 
pastatai – unikalus architektūros ansamblis. Jame grožiu išsiskiria Šv. 
Pranciškaus Ksavero bažnyčia, ant kurios stogo įrengta apžvalginė terasa. 
Iki pietų spėsite aplankyti ir seniausią Kauno pastatą – gotikinį Perkūno namą.  

MODERNISTINĖ LAISVĖS ALĖJA
Antrąją dieną Kaune, gerai išsimiegojus, kviečiame jus į ilgą pasivaikščioji-
mą. Žingsniuodami Vilniaus gatve nuo Rotušės aikštės pasieksite Laisvės 
alėją – vieną ilgiausių pėsčiųjų bulvarų Europoje (1,7 km). Čia ir aplinkinėse 
gatvėse gausu stulbinančių modernistinės architektūros pavyzdžių. Prieš 
pietus istoriniu funikulieriumi užkilkite į Žaliakalnį. Prie pat viršutinės stotelės 
– monumentalioji Kristaus prisikėlimo bazilika. Iš jos terasos atsiveria kvapą 
gniaužianti Kauno panorama

PAŽAISLIO ANSAMBLIS
Pasistiprinę keliaukite į Pažaislio vienuolyną – šis kompleksas laikomas vie-
nu brandžiausių baroko architektūros pavyzdžių Šiaurės rytų Europoje. Vie-
nuolyno ir bažnyčios kompleksas stovi ant Kauno marių – dirbtinio vandens 
telkinio, atsiradusio užtvenkus Nemuną – kranto. Įspūdinga ir pati užtvanka 
– pasivaikščiojus vaizdingomis Kauno marių pakrantėmis, rekomenduojame 
apžiūrėti ir ją.

Daugiau informacijos: www.visit.kaunas.lt

 

Sava itga lis LUKE ir KAUNE 
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