12 CURIOCITY
Islandijos pl. 32

Didžiausias Baltijos šalyse edukacinis pramogų centras vaikams, esantis prekybos centre „Mega“, kviečia
skristi į kosmosą, įsijausti į greitosios pagalbos ekipažo kailį, pajusti ugnikalnio lavos kaitrą, čiuožti vaivorykšte, atrasti kulinariją ir dar daug visko. Dideliems
vaikams irgi patiks!

13 ZOOPARK MEGA
Islandijos pl. 32

zoopark.lt

Vėžlius, avytes, ežiukus ir kitus gyvūnėlius pirmajame
Lietuvoje kontaktiniame zoologijos sode galima ne tik
stebėti, bet ir paglostyti bei pamaitinti.

14 ŽAISLOTEKA
Raseinių g. 26 		

kaunas.mvb.lt

Ar esate svajoję apie tokią biblioteką, kurioje būtų ne
tik knygų, bet ir žaislų bei žaidimų? Svajoti nebereikia. Iš pagrindų atsinaujinęs Kauno Vinco Kudirkos
viešosios bibliotekos Z. Kuzmickio padalinys kviečia į
Žaisloteką. Išsirinkę įdomiausią žaidimą užsukite ir į
pabėgimo kambarį rūsyje. Jis patiks Šerloko Holmso
gerbėjams.

15 JUMP SPACE
Draugystės g. 10 		

KAS SLEPIASI KAUNIUKE?

curiocity.lt

jumpspace.lt

Šuolis – tai laisvė ir laimė. Šuoliuoti ir skristi šioje
arenoje gali kiekvienas, nepriklausomai nuo amžiaus,
sudėjimo ar fizinių gebėjimų.

Šis žemėlapis ir jį lydintis gidas – Kaune veikiančių vaikams patrauklių
muziejų, lauko žaidimų aikštelių ir kitų laisvalaikio pramogų bei
restoranų, kurie plačiai atveria duris mažiesiems lankytojams, rinkinys,
kurį parengėme taip, kad tiktų ir vaikams, ir jų tėveliams, kitiems
vyresniems šeimos nariams ar globėjams. Tinka ir šviečiant saulei, ir
pliaupiant lietui!

TURIZMO INFORMACIJA

16 DRAUGUS
K.Petrausko g. 13

draugus.lt

„Kaip pas draugus“, – sufleruoja vaikų ir jaunuolių
laisvalaikio studijos, kurioje šilta, jauku ir privatu,
pavadinimas. Pramogos čia neatsiejamos nuo meno
pažinimo, o kūrybiškumas daugiau nei sveikintinas.

17 VAIKYSTĖS MIESTAS
Karaliaus Mindaugo pr. 50

18 MIEGANTYS DRAMBLIAI

„KAUNAS IN“

laipiojimocentras.lt

Ei, ar girdėjote, kad laipiojimas tapo olimpine sporto
šaka ir 2020-aisiais debiutuos Tokijuje? Pats metas
ruoštis! Moderniame laipiojimo centre vyksta aktyvios treniruotės, čia taip pat laukiami jubiliatai, vyksta įvairūs būreliai.

Rotušės a. 15, Kaunas | +370 616 50991
info@kaunasin.lt | visit.kaunas.lt
#kaunastic #visitkaunas #kaunas2022

19 RIO ARENA
Kaunakiemio g. 5

rioarena.lt

Žinome vietą Kaune, kur visada vasara ir visada baltas
smėlis! Betrūksta tik jūros, sakote? O kam ji? Arenoje
karaliauja paplūdimio tinklinis, tenisas ir badmintonas. Ir palmės...

LIKE BIKE

20 DĖŽUTIS

„Like Bike Kaunas“ – tai naujas puslapis miesto istorijoje, žymintis
revoliucijos pradžią. Revoliucijos, kuri yra skirta dviračiams ir
dviratininkams. Kaunas ketina tapti pirmuoju miestu Baltijos šalyse,
visiškai pritaikytu dviratininkams. Nauji takai tiesiami nuolat, tad su
šeima saugu ir smagu važinėti ir mieste, ir apylinkėse.

Savanorių pr. 266

22

KINO TEATRAI

„CINAMON“,

Islandijos pl. 32

mega.cinamonkino.com

„FORUM CINEMAS“,

Karaliaus Mindaugo pr. 49

forumcinemas.lt

„ROMUVA“,
Laisvės al. 54

kcromuva.lt

(rekonstrukcijos metu - Kęstučio g. 62)

„Cinamon“ ir „Forum Cinemas“ repertuarai plyšta nuo
naujausių animacinių filmų, dubliuotų lietuviškai, o
„Romuva“ rengia specialius seansus ieškantiems kitokio, bet vis dar vaikiško kino. Tiesa, pastarasis kino
teatras vasarą atostogauja, bet rengia lauko seansus!

23 NACIONALINIS KAUNO
DRAMOS TEATRAS
Laisvės al. 71

dramosteatras.lt

Vienas seniausių ir svarbiausių šalies teatrų nuolat
rūpinasi, kad užaugtų vis nauja teatrą mylinti karta.
Šiuo metu repertuare mažiesiems karaliauja spektakliai „Labas, lape!“, „Anderseno gatvė“, „Žydroji paukštė“,
„Astrida“ ir kiti.

24 KAUNO VALSTYBINIS
LĖLIŲ TEATRAS
Laisvės al. 87A

kaunoleles.lt

Pats tikriausias teatras vaikams, džiuginantis kauniečius jau 60 metų, kiekvieną sezoną pažeria netikėtų
premjerų. Vaikai teatre ne tik pramogauja, bet ir sužino svarbių istorinių faktų. Taip pat čia veikia lėlių
muziejus.

25 KAUNO VALSTYBINIS
MUZIKINIS TEATRAS
Laisvės al. 91

vaikystesmiestas.lt

Čia pat liejantis krepšinio aistroms ar joms dar neprasidėjus, „Vaikystės mieste“ mažiausieji „Žalgirio“
arenos lankytojai kviečiami išbandyti linksmus automobiliukus, mašinų remonto dirbtuves, kasinėti, remontuoti ir konstruoti… Batutai ir „cukraus jūra“ taip
pat nepalieka abejingų.

V. Krėvės pr. 49

DĖMESIO, VEIKSMAS!

ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS

LYJA? TAI KAS!

KAUNIUKAS

Santakos parkas
Nemuno sala
Miesto sodas
Nepriklausomybės aikštė
Ąžuolynas
Panemunės paplūdimys
Kauno marių paplūdimys
Santarvės parkas
Neries krantinė
Draugystės parkas
Kalniečių parkas
Naugardiškių parkas
Antakalnio parkas
Lampėdžių karjeras
Jonavos g., šalia „Kauno Doko“

muzikinisteatras.lt

Tokiai klasikai kaip „Grybų karas ir taika“, ant kulnų lipa tiesiog fantastiška šiuolaikinė opera vaikams
„Dryžuota opera“, taip pat visada aktualūs tokie pavadinimai kaip „Nykštukas Nosis“ ar „Sniego karalienė“.

26 KAUNO VALSTYBINĖ
FILHARMONIJA
L. Sapiegos g. 5

kaunofilharmonija.lt

Dažną sekmadienį istoriniame pastate, buvusiuose
Teisingumo ir seimo rūmuose, vyksta popietės visai
šeimai, kurių metu vaikai ir juos lydintieji supažindinami su muzikos stilių istorija, įvairiais instrumentais, pasaulio muzikiniu paveldu.

27 KAUNO MIESTO
KAMERINIS TEATRAS
Kęstučio g. 74A

kamerinisteatras.lt

Jaunimas šiame teatre laukiamas ir užkulisiuose, ir
scenoje, ir salėje. Repertuare – inovatyvūs spektakliai
paaugliams, o kai spektakliai nevyksta, teatro kolektyvas rengia edukacines programas.

dezutis.lt

Čia vienoje erdvėje telpa keturios atskiros zonos: restoranas, vaikų kavinė su scena (žaidimams, diskotekoms,
koncertams, teatro spektakliams bei filmukų peržiūroms), žaidimų kambarys (su unikalia landžiojimo siena „Korys“, tikra policijos mašina, parduotuve su tikra
atsiskaitymo kasa, batutu) ir lauko kiemelis su terasa.

21 LAZERTRONAS
Varnių g. 48B

lazertronas.lt

PO ATVIRU DANGUM

Dažasvydis nusibodo, šratasvydis „neužkabino“? Pats metas pasimatuoti Rembo kailį ir stvertis lazerio. Prireiks ir
akies taiklumo, kojų miklumo bei strateginio mąstymo.

1

VDU BOTANIKOS SODAS
KAUNE

Ž. E. Žilibero g. 6

botanika.vdu.lt

Kodėl kaktusai spygliuoti, kiek turime kaunietiškų
gėlių rūšių ir kokį Lietuvos rekordą yra pagerinusi Botanikos sodo gyvatvorė, praminta „šimtakoju“? Čia yra
ką veikti ir saulėtą vasaros dieną, gėrintis senoviniu
dvaru bei medžių atspindžiais tvenkiniuose, ir spaudžiant šaltukui – juk Botanikos sode veikia didžiausia
Lietuvoje oranžerija, kur gali pasijusti lyg džiunglėse.

2 ŽALIAKALNIO IR
ALEKSOTO FUNIKULIERIAI
Aušros g. 6 ir Amerikos Lietuvių g. 6

Joks kitas Lietuvos miestas neturi tokio unikalaus viešojo transporto. Visai nesvarbu, kad jums iš tiesų nebūtina į Žaliakalnį ar Aleksotą – tarpukariu įrengtais
funikulieriais kilti į kalną yra visų pirma labai smagu.
Vos kiek daugiau nei minutė, ir centras jums po kojom.
Beje, dviračiai funikulieriais keliauja nemokamai.

3 LIETUVOS ZOOLOGIJOS
SODAS
Radvilėnų pl. 21

zoosodas.lt

2018-aisiais sukanka 80 metų seniausiam zoologijos
sodui šalyje, kurį, be abejo, įkūrė 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. Čia nuolat vyksta įvairios šventės, kurių metu vaikai dar labiau pamilsta gyvūnus. O
meilė artimui juk viena svarbiausių žmogaus savybių.

6 „UNO“ PARKAS
Gervių g. 5P

KAUNO ŽIRGYNAS
7 Marvelės
g. 199

8 VANDENLENČIŲ PARKAS
„WAKE UP KAUNAS“
Raudondvario pl. 161A

5 APLINK KAUNĄ LAIVU

wakeup.lt

Viena smagiausių ir saugiausių ekstremalaus sporto rūšių –
tai vandenlentės, sparčiai populiarėjančios visoje Lietuvoje.
Tai nėra tik jaunimo ar suaugusiųjų sportas, jam nereikia
ypatingo pasiruošimo! Ant vandens puikiai jaučiasi ir vaikai,
ir seneliai. Lampėdžių ežere veikiantis „Wake Up Kaunas“ siūlo
net 287 m trasą – vieną ilgiausių Europoje, o pramogaujančius
vandenyje smagu stebėti įsitaisius ant sėdmaišio ar gulto.

9 DAŽASVYDIS KAUNE
S. Dariaus ir S. Girėno g. 46

dazasvydiskaune.lt

Visai netoli Kauno botanikos sodo esanti dažasvydininkų
Meka laukia ir blogu oru, ir net sutemus! Didesniam patogumui viduje paklota dirbtinė žolė, o lauko aikštė skirta pramogoms. Barikados čia suręstos iš šiaudų!

10 KAUNO DAŽASVYDŽIO

IR ŠRATASVYDŽIO KLUBAS
„LEGIONAS“

Perkūno al.

Kaunas – upių miestas, gimęs iš Nemuno ir Neries
meilės, taigi laivybai čia skiriamas ypatingas dėmesys.
Plaukite į Birštoną, Raudondvarį, Zapyškį, pramogaukite Kauno mariose – beje, čia veikiančiame Jachtklube
auga būsimieji olimpiečiai buriuotojai ir irkluotojai.

kaunozirgai.lt

Vaizdingoje vietoje šalia Nemuno įsikūręs žirgynas siūlo susipažinti su gražuoliais gyvūnais, mokytis jodinėti, fotografuotis,
pakeliauti miške ar net pasivažinėti karieta. Tik nepamirškite
pasiskambinti prieš atvykdami (+370 616 41177).

4 VYTAUTO PARKAS
Ne viena kauniečių karta čia mynė takus, supavosi
spalvotose karuselėse. Autentiška Ąžuolyno aura ir
daug daug tarp medžių besislepiančių istorijų yra būtent tai, kas suteikia tikrąjį džiaugsmą.

unoparks.lt

Lampėdžių ežeras – populiari maudynių vieta, o šalia jo įsikūręs
parkas – tikras mažųjų alpinistų traukos centras. Čia nenuobodu ir suaugusiems – įrengtos net 5 trasos su 100 rungčių, o
bendras nuotykių parko trasų ilgis yra daugiau nei 1,5 km.

Kauno tvirtovės V fortas, Alksnių g. 6

legionas.lt

Dar vienas Kauno tvirtovės fortas, įsitaisęs Kauniuko žemėlapyje, yra pritaikytas adrenalino fanatikams. Čia ką veikti
ras ir sportinio bei pramoginio dažasvydžio entuziastai, o
taktinio šratasvydžio mūšiams papildomų emocijų suteikia
šimtamečiai tvirtovės mūrai.

11

KARTLANDAS
Drobės g. 62

kartlandas.lt

Jei mama ar tėtis dar nepatiki savo automobilio, nereiškia, kad
negalima tam ruoštis! „Kartlande“ dūzgia specialiai vaikams
pritaikyti „DINO Speed Kart“ kartingai. Prieš minant akceleratoriaus pedalą paaiškinama, kaip tai daryti – o ir kaip paskui
sustabdyti – efektyviausiai bei saugiausiai. Vrum vrum!

LABAS!
SVEIKI ATVYKĘ Į KAUNIUKĄ. TAIP, TAI TAS
PATS KAUNAS, MIESTAS NEMUNO IR NERIES
SANTAKOJE, PILNAS NETIKĖTŲ ATRADIMŲ,
KVAPĄ GNIAUŽIANČIŲ ISTORIJŲ, NUOTYKIŲ
LABIRINTŲ, SPALVINGŲ UŽKABORIŲ, SMAGIŲ
PERSONAŽŲ IR GARDŽIŲ AKIMIRKŲ. KAUNIUKAS – TAI KAUNAS, PATOGIAI IR IŠMANIAI
SUBALANSUOTAS PATIEMS MAŽIAUSIEMS JO
GYVENTOJAMS IR JAUNIAUSIEMS TURISTAMS.
IŠLEISTA: 2019
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Į šį muziejų galima eiti vėl ir vėl, nors kas savaitę, ir kaskart
atrasti vis naują, dar nematytą paukštį, žinduolį, drugelį, kriauklę. Tai pati geriausia vieta iš arčiau susipažinti su
mūsų planetos gyventojais, pamąstyti apie gamtos įvairovę
ir pakeliauti po egzotiškas šalis – bent jau mintimis. Pasidomėkite ir ilgu muziejininkų parengtų edukacinių programų
sąrašu, kuriame – ir užsiėmimai ikimokyklinio amžiaus
vaikams. Beje, galite aplankyti ir muziejaus įkūrėjo Tado Ivanausko sodybą Obelynėje, Kauno rajone. Ypač vasarą!

39 LIETUVOS ŠVIETIMO
ISTORIJOS MUZIEJUS

40 VELNIŲ MUZIEJUS

43 SAKRALINIS MUZIEJUS
PAŽAISLIO VIENUOLYNE
T. Masiulio g. 31

pazaislis.org

Prie Kauno marių esantis Pažaislio vienuolynas užburia
savo barokine magija. Pasivaikščioję parke pasibelskite
į XVII–XVIII a. pastatytos oficinos duris. Čia sužinosite
daugiau apie brolius kamaldulius ir seseris kazimierietes,
pasigrožėsite šventųjų paveikslais ir kitais sakraliniais lobiais, menančiais vienuolyno svarbą ir reikšmę.

Muziejaus g. 7

Vytauto pr. 52

lietuvossportomuziejus.lt

Jei mažieji jūsų šeimos nariai dar neišsirinko, ar užaugę norėtų būti krepšininkais, ar ledo ritulininkais, šis muziejus gali
tapti puikiu sufleriu! Istoriniame senamiesčio name gausu
medalių, taurių, sportininkų aprangų ir kitų pergalės bei pasididžiavimo simbolių. Greta pagrindinės ekspozicijos yra ir
cirko istorijos bei bokso skyriai (ir bokso ringas, kurį galite išbandyti) – juk šių sporto šakų istorija neatsiejama nuo Kauno!

45 KIEMO GALERIJA
ciurlionis.lt

Dar 1906 m. rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas padovanojo velniuką dailininkui Antanui Žmuidzinavičiui. Šiandien velnių kolekcijos eksponatų skaičius jau perkopęs
3000! Kartais muziejaus darbuotojai, ryte atėję į darbą,
velniukų netgi randa padėtų prie muziejaus įėjimo, taip
pat raguotus linkėjimus iš tolimų šalių siunčia muziejumi
susižavėję užsieniečiai. Velniškai smagu ir visai nebaisu!

kaunomuziejus.lt

Nuo pilies teismo ir šaudymo arbaletu užsiėmimų iki molio keramikos dirbtuvių – viskas tam, kad, užsimanę savo
pilies, galėtumėte ją ne tik susimūryti, bet ir apginti. Kauno pilis – vienas seniausių miesto statinių, bet kerpėms
ir pelėsiams čia vietos nėra. Iš naujo įsimylėjus istorinį
Kauną ir viduramžių magiją, jūsų lauks Santakos parkas
ir, jei pasiseks, koncertas ar kitas renginys pilies prieigose.

E. Ožeškienės g. 21A (namo kiemas)

Ar esate susimąstę, kiek istorijų slepia, atrodo, eiliniai
Kauno kiemai? Menininkas Vytenis Jakas ne tik susimąstė, bet ir ėmė veikti. Atradęs anksčiau čia gyvenusių žydų
šeimų nuotraukas, jose užfiksuotus žmones jis perkėlė…
ant kiemo sienų. Marga, gyva, nuolat atnaujinama, visą
parą, visus metus veikianti galerija po atviru dangumi –
tai ir prasminga istorijos pamoka, padedanti vaikus supažindinti su skaudžiais Lietuvos istorijos momentais.

46 VII FORTAS
Archyvo g. 61

septintasfortas.lt

Vienas iš Kauną supančių fortų šiandien yra gyvas muziejus, pasakojantis Kauno tvirtovės bei miesto istoriją, taip
pat ir apie Holokaustą, ir... siūlantis čia pat įkurtose klasėse bei laboratorijose vykstančias chemijos, matematikos,
fizikos, biologijos, dailės pamokas. Kitaip nei mokykloje.
Šiuolaikiškai, aktyviai ir smagiai.
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Norint įsivaizduoti, kokio ryškumo žvaigždė tarpukariu
buvo operos dainininkas Kipras Petrauskas, pakanka dviejų
faktų: jo atvaizdas puikavosi ant muilo pakuotės, o gatvė,
kurioje yra muziejus (taip, taip, Petrauskai čia ir gyveno), jo
vardu pavadinta dar jam gyvam esant! Ne tik apie Kiprą ir jo
brolį Miką, nusipelniusį kompozitorių, sukasi muziejaus gyvenimas – čia vyksta įvairūs koncertai, nuolat atnaujinama
ekspozicija, pristatoma Dainų švenčių tradicija...

44 LIETUVOS SPORTO MUZIEJUS

Kaip augo mūsų seneliai ir net proseneliai? Ar labai karčios buvo jų mokslų šaknys? Apsilankę šiame muziejuje
įsitikinsite, kad dabartinių moksleivių gyvenimas daug
saldesnis. Bet anksčiau buvo labai įdomu! Taip pat sužinosite, kaip lavinami užsienio lietuviai, bei, greičiausiai,
aplankysite meno parodą, kurios čia organizuojamos itin
dažnai.
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kaunomuziejus.lt
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47 OPEN KITCHEN KAUNAS

48 VIŠTA PUODE
S. Daukanto g. 23

Ką valgė senovės lietuviai? Kaip jų meniu veikė
metų laikai? Koks yra tikrasis mūsų šalies skonis?
Gardi ir nuotaikinga gastronominė istorija – čia pat,
S. Daukanto gatvėje.

49 JURGIS IR DRAKONAS
Kurpių g. 26

Tris vaikus turinti Nicholsonų šeimyna pirmiausiai
neapolietišką picą pristatė vilniečiams, o jau kuris laikas traškiu skonių pasauliu džiaugiasi ir į siaurą senamiesčio gatvelę užsukantys kauniečiai. Draugiška net
patiems mažiausiems.

50 TALUTTI BAKES AND

SHAKES

Vasario 16-osios g. 2

Apsilankymas šiame kokteilių, blynų, mėsainių ir pačių netikėčiausių skonių derinių rojuje gali tapti dienos
akcentu! Sufleruojame – porcijos čia karališkos, tad
smagiausia dalintis.

51 SALA

Karaliaus Mindaugo pr. 50

„Žalgirio“ arenoje, prie žaidimų kambario „Vaikystės
šalis“, įsikūręs restoranas garsėja ne tik gardžiais patiekalais, bet ir milijono vertu vaizdu pro vitrininius
langus. Gera vieta atsipūsti, kol vaikai siaučia!
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(TIK VASARĄ )

Nemuno sala

Kiekvieną šiltąjį sezoną kauniečiai pietauja, vakarieniauja, klausosi muzikos ir kitaip pramogauja Nemuno
saloje. „Open Kitchen“ – tai unikalus viso pasaulio virtuvių maisto turgus, taigi apsilankymas čia gali tapti
ir smagia geografijos pamoka.

Bažnyčios g.

3 km

43

52 BERNELIŲ UŽEIGA
Valančiaus g. 11,
Baltų pr. 81

Sočiai, gardžiai, maistingai ir nenuobodžiai – visai
kaip pas močiutę kaime. Autentiškiausiems lietuviškiems patiekalams čia suteiktas kulinarinio paveldo
ženklas, taigi kokybe abejoti neverta. O mes raginame pasilikti vietos ruginės duonos ledams, kurių
nerasite niekur kitur.

53 BAJORŲ KIEMAS
„BOKŠTAS“

Kęstučio g. 86 / I. Kanto g. 18

Itin patogi restorano vieta – čia smagu užeiti prieš
ar po spektaklio arba apsilankius viename iš kelių
netoli veikiančių muziejų. O kur dar tradicinis lietuviškas maistas!

54 CHARLIE PIZZA
Islandijos pl. 32

Šioje picerijoje, esančioje prekybos ir laisvalaikio
centre „Mega“, šeštadieniais ir sekmadieniais vyksta
popietės „Charlie Kids“. Tuomet dėmesio centre – ne
tik specialiai mažiesiems kuriamos picos, bet ir piešimas, įvairūs žaidimai ir nauji draugai.

55 BAJORŲ KIEMAS

„PIRATAI“

Islandijos pl. 32

Jei patinka restoranas „Bokštas“, smagu bus ir šiame,
įsikūrusiame prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“.
Ypač patiks mažiesiems piratams, kurie galės pramogauti laive.
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ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
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Kasdien verta padėkoti už tai, kad esame laisvi ir saugūs, o
sužinoti, kaip dėl laisvės daugelį amžių kovojo mūsų tėvai,
seneliai ir proseneliai, geriausia šiame muziejuje. Tai gyvas,
dinamiškas kontaktas su istorija, kuri tikrai ne tokia nuobodi, kaip gali pasirodyti atsivertus vadovėlį. Beveik kiekvieną
savaitgalį muziejuje tyrinėjama vis nauja tema, o finaliniu
apsilankymo akcentu dažniausiai tampa fotosesija su įėjimą
saugančiais liūtais, atgabentais iš Biržų.
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Pastatas, į kurį nepateksite nepasisveikinę su parke „išsirikiavusiais“ Lietuvos prezidentais, kadaise buvo svarbiausias Kaune – čia dienas leido, Lietuvą kūrė, užsienio
svečius priiminėjo Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius. Kokie tai buvo žmonės, kuo jie
skyrėsi, kuo įdomus jų asmeninis gyvenimas, kurie įvykiai šimtametėje Lietuvos respublikoje svarbiausi – visa
tai jums vienas per kitą papasakos savo darbą labai mylintys Istorinės LR Prezidentūros darbuotojai. Alternatyvi
pilietinio ugdymo pamoka? Tikrai taip, ir dar daugiau.
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Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – kultinė figūra Lietuvos meno istorijoje, simbolistas, vienodai sėkmingai
nardęs ir muzikos, ir tapybos vandenyse. Neseniai renovuotame viename seniausių ir turtingiausių dailės
muziejų Lietuvoje, dedikuotame menininko palikimui,
galite apžiūrėti Čiurlionio ir kitų kūrėjų darbus, o čia
pat esančioje M. K. Čiurlionio galerijoje – sudalyvauti
edukaciniame užsiėmime. Pavyzdžiui, patyrinėti astrologinius bei astronominius simbolius. Nuostabių edukacinių programų vaikams ir visai šeimai siūlo ir kiti
muziejaus padaliniai! Tuoj pat einame į vieną jų.
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M. K. ČIURLIONIO DAILĖS
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Klounų kolekcijos istorija panaši į nutikusią Antanui
Žmuidzinavičiui – pirkti, dovanoti, gaminti, tapyti, drožinėti, vienetiniai ar iš parduotuvių, besišypsantys ar
liūdni personažai į „Baltijos cirko“ kūrėjų Variakojų šeimynos glėbį plūsta iš viso pasaulio. Klounų čia jau beveik
3000! Žemuosiuose Šančiuose esančiame muziejuje rasite ir biliardo stalą! Ką jis ten veikia, sužinosite apsilankę.
Tai padarysite iš anksto susitarę telefonu +370 670 16 445.
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34 KLOUNŲ MUZIEJUS
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Jau šešis dešimtmečius veikiantis lėlių teatras užaugino ne vieną kauniečių kartą, pamilusią tuzinus scenoje
atgyjančių pasakų personažų. Princesės, karaliai, burtininkai – iš viso teatro muziejuje yra net 900 eksponatų.
Aplankę juos ir pažiūrėję spektaklį būtinai užsukite į
teatre veikiančią kavinę „Asiliuko sapnas“.
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Ar kada nors norėjote tapti pasakos personažu? Neabejojame, kad taip, ir kviečiame būtent tai padaryti šiame
muziejuje. „Šmurkšt atgal į pasaką“ – tik viena iš kelių
čia siūlomų edukacinių programų. Taip pat galėsite
paskraidyti kosminiu laivu, susipažinti su kaunietiškiausiu pasakų herojumi Daktaru Kripštuku ir užsibūti
kūrybinėse dirbtuvėse.
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IR FARMACIJOS ISTORIJOS
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K. Petrausko g.
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Daugiau nei 7000 eksponatų sukaupęs muziejus – ne
tik puiki vieta sužinoti, kuo išskirtinės yra kanklės, ar
patyrinėti skirtingas birbynių rūšis. Čia galima išmokti
lopšinių, pasimatuoti tautinį kostiumą, nuosavo tautinio
kostiumo, sušokti viduramžių šokį ar polkutę... Inovatyvi jo
ekspozicija – čia skamba net laiptai – skirta liesti, bandyti
ir kitaip pažinti fantastišką muzikos pasaulį, be kurio
neįsivaizduojama lietuvių kultūra.

Istoriniame S. Dariaus ir S. Girėno aerodrome, pastate,
anksčiau tarnavusiame kaip laukimo salė, tiesiog knibžda
pačių įvairiausių skraidymo ir sklandymo aparatų – net
tiksli Atlantą perskridusios „Lituanikos“ kopija. Sužinoję,
kas lakūnus traukia į dangų, čia pat susipažinsite su lietuviškos gaisrinės istorija, o lauke kvapą užgniauš didžiųjų
orlaivių pilna aikštelė. Ar minėjome, kad galite išbandyti
skrydžio simuliatorių?!
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Vienas dailiausių Kauno pastatų, vadinamas „baltąja
gulbe“, yra ir centrinis Kauno miesto muziejaus skyrius,
kuriame galima dar ir susituokti! Na, bet mes apie muziejų.
Jo šeimininkai pakvies ir į rūsį, kuriame kadaise veikė
kalėjimas, ir į bokštą, ilgus dešimtmečius buvusį uždarytą
miestiečiams. Muziejuje vyksta šmaikštūs „smetoniški
kursai“, darbuotojai mielai papasakos lietuviško pašto ir
net radijo istoriją.
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XXI a. vaistinė – sterili erdvė, primenanti laboratoriją,
kurioje baisu ką ir paliesti. Anksčiau viskas buvo daug
įdomiau! XVI a. menančiame name galėsite užsukti į autentišką XIX a. „aptieką“, sužinosite, kaip kadaise buvo
gydomas galvos skausmas, pasigėrėsite senovine piliulių
gaminimo mašina... Ir net būsite supažindinti su šamaniškomis tradicijomis.
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56 SPURGINĖ
Laisvės al. 84

Jei eidavote čia vaikystėje, drąsiai apie tai papasakokite savo
atžaloms ir... atsiveskite jas! Niekas nepasikeitė. Tos pačios
malonios darbuotojos, jaukus interjeras, kvapni kakava ir
tikros, tikros spurgos. Tokių niekur kitur nerasite.

57 DONUT LAB
S. Daukanto g. 26

Amerikietiškų spurgų gerbėjai neatsispirs spalvų, skonių, formų ir kitų paslapčių pilnoms šios spurginės vitrinoms.

58 HOLY DONUTS
Vilniaus g. 37

Dar viena pasaulyje populiarių spurgų vietelė smagi ir tuo,
kad čia galima paragauti iš Lietuvos kilusių, o vėliau į Ameriką iškeliavusių žydų Niujorke išpopuliarintų beigelių. Puikūs
čia ir ilgieji sotieji pusryčiai!

59 CHOCOLATERIE CH
Rotušės a. 26

Aplankę Kauno pilį ir pasidomėję Kauno rotušės požemiais
prisėskite pačioje Rotušės aikštėje veikiančioje šokoladinėje.
Puodelis kvapnaus šokolado, saldainis ar pyragėlis, ir... metas
į kitą muziejų!

60 MESJĖ SKONIS
Muitinės g. 11

Blynai – džiaugsmas ir mažam, ir dideliam. Vienintelė tokia
prancūziška vietelė Kaune turi kuo palepinti ir negalinčius
gyventi be saldumynų, ir mėgstančius sūriau. Čia taip šilta,
gražu ir jauku, kad greičiausiai užsimanysite paminėti artimiausią asmeninę šventę.

