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    KATREDRA ŚW. WOJCIECHA 
    BISKUPA I MĘCZENNIKA
 
       Tadeusza Kościuszki 16, 19-300 Ełk

Święty Wojciech (ok. 956 r. - 23 kwietnia 997 r.) był biskupem 
Pragi i misjonarzem, zginął śmiercią męczeńską podczas 
misji chrystianizacyjnej Prusów. Jedna legenda mówi, że Św. 
Wojciech był autorem najstarszej pieśni religijnej z terenów 
Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego - 
„Bogurodzicy”, nie zostało to jednak udowodnione. 
Znajdująca się przy ulicy Kościuszki katedra, wybudowana w 
latach 1893-1895. To drugi z najcenniejszych obiektów 
sakralnych w mieście. W 1992 r. zostało erygowane 
biskupstwo ełckie, a neogotycka świątynia została 
podniesiona do godności katedry. W dniu 8 czerwca 1999 r. 
katedrę odwiedził papież Jan Paweł II.

    WIEŻA CIŚNIEŃ
 
       11 Listopada, 19-300 Ełk
 
Ciekawostka - jedna z najwyższych budowli w Ełku została 
wzniesiona w 1895 roku. Przez lata wieża ciśnień była 
kluczowym elementem miejskiego systemu zaopatrzenia w 
wodę. Obecnie wieża ciśnień jest siedzibą Stowarzyszenia 
Mniejszości Niemieckiej w Ełku. Wewnątrz wieży ciśnień 
znajduje się sala wystawy pamięci wypełniona starymi 
regionalnymi meblami, zastawą stołową i strojami ludowymi 
Mazur. Miłośnicy historii docenią też wystawę fotografii Ełku 
w stylu vintage z początku XX wieku. 

    KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEGO 
    SERCA PANA JEZUSA
 
       EŁK Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk

Znajdujący się przy głównej arterii miasta Ełku kościół, to jeden z 
dwóch najcenniejszych zabytków sakralnych w mieście. Świątynia 
zbudowana w latach 1847-1850 została zburzona w czasie pierwszej 
wojny światowej, i dzisiejszy wygląd otrzymała dopiero w roku 
1925. Do 1945 r. służyła ewangelikom. Kościół  Najświętszego Serca 
Pana Jezusa rozpoznacie po charakterystycznej wieży, którą 
dostrzec można z wielu miejsc w Ełku. Codziennie w południe z 
wieży kościoła rozbrzmiewa hymn miasta.

    EŁCKA KOLEJ
    WĄSKOTOROWA
 
       Wąski Tor 1, 19-300 Ełk

Zaledwie tuzin miast w Polsce może się pochwalić tym 
historycznym środkiem transportu. Tory o łącznej długości 48 
km i 750 mm szerokości łączą Ełk z Turowem. „Wąskotorówka” 
została zbudowana w latach 1912-1918, a w 1992 r. została 
ogłoszona zabytkiem techniki. Rok później zainaugurowano 
pierwszy sezon turystyczny i była to słuszna decyzja. Usiądźcie 
wygodnie w prowadzonym przez parowóz wagoniku, 
zrelaksujcie się i podziwiajcie urokliwe widoki. Przed albo po 
wycieczce obejrzyjcie parowozownię i eksponaty z „epoki pary”. 
Na najmłodszych czeka Park Odkrywców Kolei, który pomoże 
zrozumieć mechanizmy pracy kolei wąskotorowej.
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    CENTRUM EDUKACJI
    EKOLOGICZNEJ
 
       Parkowa 12, 19-300 Ełk

W centrum edukacji znajduje się malowniczy park. Wśród 
rosnących tam drzew, krzewów i kwiatów przecinają się 
ścieżki spacerowe, prowadzące do  zacisznych miejsc, w 
których można odpocząć. W budynku stojącym pośrodku 
ogrodu funkcjonuje Muzeum Jeziora. W różnych akwariach 
zaaranżowano środowisko przyrodnicze mazurskich jezior. 
Uwagę turystów przykuwają głównie różne gatunki 
słodkowodnych ryb. To miejsce znajduje się przy jednej z 
dwóch plaż miejskich w Ełku i parku Mikołaja Kopernika.

    PLAC JANA PAWŁA II
       Jana Kilińskiego 2, 19-300 Ełk

Znajdujący się w zakolu rzeki Ełk najbardziej znany plac w 
mieście był wcześniej zwany Placem Sapera. Nową nazwę 
otrzymał po wizycie w mieście papieża Polaka Jana Pawła II, 
która miała miejsce 8 czerwca 1999 r. We mszy świętej 
uczestniczyło wówczas ok. 300 tysięcy pielgrzymów. Było to 
największe zgromadzenie ludzi w historii miasta. Na pamiątkę 
tego wydarzenia w 2000 r. na placu postawiono pomnik papieża, 
autorstwa Czesława Dźwigaja. Na placu urządzono także scenę 
koncertową. Spacerując po placu można zobaczyć otwartą 
wystawę fotografii przygotowaną przez Muzeum Historyczne w 
Ełku. Tutaj właśnie rozpoczyna się szlak papieski, prowadzący 
przez Wigry do Studzienicznej.
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    JEZIORO EŁCKIE
    I PROMENADA
 
      Aleja 1000-lecia, 19-300 Elk

Jezioro usytuowane jest w zachodniej części miasta. To dwunaste 
najgłębsze jezioro w Polsce, jest ełckim epicentrum współczesnego 
życia, turystyki oraz wypoczynku. Wraz z dziesiątkami 
okolicznych jezior tworzy zapierające dech w piersi Pojezierze 
Ełckie. Brzeg jeziora otacza ponad 6 kilometrowa promenada, 
którą przyjacielsko dzielą się piesi i rowerzyści. Szczególnie wiele 
rozrywek promenada oferuje dla dzieci. Znajdują się przy niej trzy 
parki – linowy, edukacyjny oraz sportu i rekreacji, a także place 
zabaw i dwie plaże kąpielowe. Natomiast w licznych restauracjach 
i pubach usytuowanych przy promenadzie można odpocząć i 
skosztować mazurskich potraw.

    NOWA PLAŻA MIEJSKA
 
       Kolbego 13, 19-300 Ełk

Jeżeli odwiedzacie Ełk letnią porą to zaplanujcie sobie chociaż 
godzinę na plaży miejskiej! Dostaniecie się na nią samochodem 
lub pieszo spacerując nadjeziorną promenadą. Plaża to nie tylko 
piasek i łąka, lecz również przestrzeń do aktywnego wypoczynku. 
Możecie tu spędzić czas grając na przykład w siatkówkę plażową. 
Jest też taras oraz wieża widokowa, z których możecie podziwiać 
panoramę miasta odbijającą się w toni ełckiego jeziora. Po 
kąpieli z kolei można skorzystać z natrysków prysznicowych. Jest 
tu również miejsce dla wędkarzy.
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    PARK KOPERNIKA 
       Wojska Polskiego, 19-300 Ełk

Twórcy tego parku nie mają wątpliwości, że przyszłe pokolenia 
można nauczyć podstaw fizyki i astronomii wykorzystując 
dobry humor i zabawę. Najważniejszym punktem parku jest 
układ słoneczny składający się z dziesięciu granitowych kul w 
różnych kolorach. Każda kula reprezentuje jedną planetę, której 
opis (nazwa, masa, odległość od Słońca, średnica) znajduje się na 
tabliczce osadzonej w chodniku. Nie uwierzycie, ile radości dla 
najmłodszych daje możliwość wspinania się na konstrukcjach 
przypominających ciała niebieskie. Czekając na swoje pociechy, 
przywitajcie się także z siedzącym na jednej z parkowych 
ławeczek „ojcem chrzestnym” parku – Mikołajem Kopernikiem.
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    WIEŻA WIDOKOWA
 
       Piękna, 19-300 Elk
 
Ulokowana nieopodal brzegu Jeziora Ełckiego stalowa 
budowla o wysokości ponad 18 metrów, to doskonałe miejsce, 
z którego można podziwiać panoramę miasta. Trzy tarasy 
widokowe rozmieszczone na innych poziomach zapewnią 
wspaniałe widoki z różnych perspektyw pozwalając za 
każdym razem na nowo odkrywać wyjątkowość Ełku.
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    RUINY ZAMKU
    KRZYŻACKIEGO
       
       Zamkowa 4, 19-300 Ełk

W średniowieczu zamek był najdalej wysuniętą na wschód 
krzyżacką fortyfikacją i stanowił przyczółek do wypraw na Litwę. 
Drewniany zamek wzniesiony został na wyspie Jeziora Ełckiego w 
latach 1398-1406. Szybko został zniszczony, a po Bitwie 
Grunwaldzkiej (1410 r.) w tym miejscu stanął zamek murowany. 
W XIX wieku wyspę połączono z lądem groblą i mostem, a zamek 
zaczął pełnić rolę więzienia dla kobiet, z czasem popadł w ruinę. 
Od 1913 r. droga z centrum miasta do ruin zamku prowadzi przez 
piękny czteroprzęsłowy, żelbetowy most ze stylowymi 
latarniami. Zamek obecnie jest własnością prywatną. 
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    PARK SOLIDARNOŚCI
       Jana i Hieronima, Małeckich, 19-300 Ełk

Park Solidarności w Ełku w latach 1913–1945 nosił nazwę Parku 
Królowej Luizy (żony Fryderica Wilhelma III). To najstarszy park 
w Ełku. Położony jest w samym centrum miasta, w pobliżu 
ratusza. W parku znajduje się dziewiętnastowieczna fontanna, 
przy której latem bawią się dzieci i gromadzą się gołębie. Na 
przeciwległych krańcach parku umieszczone są dwa pomniki: 
mazurskiego poety ludowego Michała Kajki oraz pomnik 
poległych za wolną i niepodległą Polskę. W parku rosną stare 
drzewa (pomniki przyrody) oraz ozdobne krzewy i kwiaty.

PODWÓJNY 
WEEKEND

WITAJCIE W EŁKU! TO 60-TYSIĘCZNE MIASTO NAZYWA-
NE JEST STOLICĄ MAZUR I CZEKA NA PODRÓŻNIKÓW 
SPRAGNIONYCH MALOWNICZYCH PEJZAŻY OTOCZO-
NYCH LASAMI, JEZIORAMI I RZEKAMI. JEŻELI POSZUKU-
JECIE WSPANIAŁEJ PRZYRODY W AKOMPANIAMENCIE 
RYTMÓW WSPÓŁCZESNEGO MIASTA, W EŁKU CZEKA NA 
WAS IDEALNY WYPOCZYNEK. A NA KOLEJNY WEE-
KEND ZAPRASZAMY DO KOWNA, JEGO ATRAKCJE 
ZNAJDZIECIE ODWRACAJĄC TĘ MAPĘ.

CZEŚĆ,

W czasie wolnym mieszkańcy Ełku oraz 
goście najchętniej spotykają się na 
bulwarach przy Jeziorze Ełckim. Na 
otaczającej brzeg jeziora promenadzie 
znajduje się kilka wypożyczalni rowerów 
i sprzętu wodnego. Są tu również bary, 
kawiarnie i kluby, w których w ciągu 
dnia możecie skosztować dań kuchni 
polskiej oraz mazurskiej, 
przygotowanych na przykład z kapusty, 
ziemniaków, ryb i innych darów ziemi 
bliskich litewskiemu sercu i żołądkowi. 
Wieczorem  z kolei możecie spotkać się 
tu z przyjaciółmi i miło spędzić czas. W 
Ełku jest też park wodny, korty 
tenisowe, park linowy, jazda konna 
(nieopodal Ełku) oraz wiele innych 
atrakcji.C
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„Kaunastic” - „Kaunastycznie” - to słowo, którego używamy, 
aby wyrazić to specyficzne uczucie, którego doznaje się 
podczas odkrywania naszego miasta. To również nazwa serii 
kolorowych map - wybierzcie najciekawszą z ponad dwudziestu 
tras i pozwólcie sobie na kaunastyczne doznania. Wydawnictw 
„It's Kaunastic” poświęconych sztuce ulicznej, architekturze 
modernistycznej, kowieńskim panoramom, historii Żydów, 
sportu, kulturze, dzieciom, możecie szukać w Centrum 
Informacji Turystycznej „Kaunas IN”, miejscom przyjaznym dla 
turystów (są one oznaczone naklejkami “Tourism Information 
Friendly”) albo visit.kaunas.lt. 

    RATUSZ
 
       Rotušės a.

W „Białym łabędziu” nadal można wziąć ślub, tutaj odbywają 
się najważniejsze miejskie przyjęcia, a jego przestrzenie 
stopniowo wypełnia ekspozycja Muzeum Miasta Kowna. 
Możecie zobaczyć wieżę ratusza, wystawy stale zmieniane są 
również w podziemiach, a po remoncie będzie to jedno z 
najnowocześniejszych muzeów w mieście.

Czy uwierzycie, że w tym romantycznym budynku swego czasu 
mieściło się również więzienie? Dzisiaj widownię witają nie 
strażnicy, a pracownicy Centrum Informacji Turystycznej 
“Kaunas IN”, gotowi udzielić każdej informacji o naszym 
mieście oraz polecić kaunastyczne pamiątki. A co dookoła 
ratusza? Plac zamykają budynki, których metryczki idą w setki 
lat, Kościół Św. Franciszka Ksawerego (Jezuitów) wraz z 
klasztorem (tutaj swego czasu nauczał poeta Adam Mickiewicz), 
muzea, galerie, a także kawiarnie i restauracje. Zimą plac 
zmienia się w miasteczko bożonarodzeniowe, w środku którego 
stoi oryginalna i niepowtarzalna choinka!

1

    BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA 
    ŚW. APOSTOŁÓW
    PIOTRA I PAWŁA
 
       Vilniaus g. 1

Dzisiejsza archikatedralna bazylika, a kiedyś kościół 
farny fundowany przez Witolda Wielkiego, wspomniana 
jest już w 1413 r. Największy kościół gotycki Litwy, nie raz 
był remontowany, przebudowywany i rozgrabiany. Tak, 
jak dzisiaj, wygląda od mniej więcej 1800 r. Poza 
nabożeństwami w archikatedrze przy doniosłych 
okazjach, odbywają się również koncerty muzyki 
sakralnej.
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    PARK SANTAKA
 
       Rotušės a.

Miejsce gdzie Wilia zlewa się z Niemnem to mityczna 
przestrzeń, czasem zwana miejscem gdzie narodziło się 
miasto Kowno. Przestrzenne terytorium parku przecinają 
ścieżki, to miejsce spotkań, gdzie lubią spacerować 
zarówno młodzi rodzice, jak i seniorzy, gimnastykują się 
atleci. Nawet dwóch papieży zaszczyciło park swoją 
obecnością, Jan Paweł II oraz Franciszek odprawiali tutaj 
msze święte, które zebrały setki tysięcy pielgrzymów. 
Wizytę Jana Pawła II, która miała miejsce w 1993 r. 
przypomina jego pomnik, obok, w roku 2018, mszę świętą 
celebrował papież Franciszek.
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    ZAMEK  
 
       Pilies g. 17

Tutaj właśnie rozpoczyna się znajomość większości gości 
Kowna z naszym miastem. Najstarszy murowany zamek 
na Litwie, a dokładniej, zachowana do naszych czasów i 
odrestaurowana wieża – to najstarszy budynek w mieście. 
Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z roku 1361. Od 
tego momentu liczymy również wiek miasta. Obecnie 
mieści się tutaj oddział Muzeum Miejskiego w Kownie, 
który oferuje pasjonujące zajęcia edukacyjne oraz 
wystawę archeologiczną. Otaczająca zamek dolina to 
miejsce gdzie odbywają się głośne imprezy kulturalne 
pod gołym niebem. Sprawdźcie, co się dzieje w Kownie 
podczas waszej wizyty!
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    FUNIKULARY
       
       Amerikos Lietuvių g. 6,
       V. Putvinskio g. 22

Czy to nie cud, że obydwa funikulary, symbole dynam-
icznie rozwijającego się w okresie międzywojennym 
Kowna, działają również dzisiaj? Najpiękniejszą panoramę 
miasta zobaczycie wjeżdżając kolejką na Alesotę, a jego 
starszy brat pozwoli wam dotrzeć z ulicy Putvinskisa pod 
ołtarz Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego w zaledwie 1 
minutę i 38 sekund. Zabierzcie ze sobą rower – on 
podróżuje za darmo.

2

    ALEJA WOLNOŚCI
     Laisvės al. 
Jeden z najdłuższych pieszych bulwarów w Europie, a 
zarazem jeden z najstarszych. Centralna oś miasta 
prowadząca od niewiele młodszego od niej Soboru do 
granic Starego Miasta to galerie, muzea, kawiarnie, 
restauracje, sklepy, księgarnie i inne miejskie atrybuty. 
Ulica miała wiele nazw, a Aleją Wolności została w roku 
1919. Już kilkadziesiąt lat królują na niej piesi.
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    GALERIA PODWÓRKOWA 
       
        E. Ožeškienės g. 21

To jedna z dwóch galerii w Kownie czynnych całą dobę, 
siedem dni w tygodniu, i jedyna taka, której ekspozycja 
nigdy nie bywa ukończona. Przed ponad dziesięcioma 
laty do domu na tym podwórku wprowadził się artysta 
Vytenis Jakas i zauważył, że sąsiedzi są wyobcowani i 
zapomnieli o wspólnej przeszłości podwórka. Jakas zaczął 
wywieszać na ścianach zdjęcia mieszkających tu niegdyś 
Żydów i spotkał się dużym wsparciem, galeria więc jest 
stale odnawiana, rosną też rzesze artystów. Więcej 
akcentów urbanistycznych i sztuki ulicznej znajdziecie 
na mapce, zaznaczyliśmy je gwiazdką.
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    HISTORYCZNY PAŁAC    
    PREZYDENCKI REPUBLIKI 
    LITEWSKIEJ 
 
       Vilniaus g. 33

Wybudowany w XIX wieku pałac w okresie Pierwszej 
Republiki Litewskiej został siedzibą prezydentów, którą 
z różnych okazji odwiedzały najważniejsze osoby w 
kraju oraz przedstawiciele innych państw. Dzisiaj 
znajduje się tutaj muzeum, w którym na wystawie 
stałej oraz interaktywnych ekspozycjach obszernie 
przedstawiono międzywojenną Litwę oraz pracujących 
w salonach i gabinetach pałacu jej prezydentów.
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    DWORZEC KOLEJOWY
 
       M. K. Čiurlionio g. 16

Współczesne Kowno i Polskę łączy linia kolejowa „Rail 
Baltica”, po której w czerwcu 2016 r. zaczęły kursować 
pociągi pasażerskie do Białegostoku. Jednak nasz dworzec to 
nie tylko stacja początkowa czy też końcowa, a ważny obiekt 
historyczny. Jeszcze w 1862 r. przybyły po raz pierwszy do 
Kowna członek misji japońskiej w swoim dzienniku 
zanotował, że na podróżujących pociągiem Japończykach 
wielkie wrażenie zrobił, wtedy jeszcze zupełnie nowy, most 
kolejowy na Niemnie. Kowno w 1843 r. stało się stolica 
guberni Imperium Rosyjskiego, od tego czasu zaczęło się 
rozwijać i rosnąć, a linia kolejowa była jednym z akcentów 
tego rozwoju. W okolicach dworca zaczął lokować się 
przemysł, rozwijały się okoliczne osiedla: Szańce i 
Karmelickie. Po wprowadzeniu przez carat w 1864 r. zakazu 
druków litewskich czcionką łacińską, koleją transportowa-
na była kontrabanda. Stąd w roku 1940 do Berlina wyruszył 
japoński dyplomata Chiune Sugihara, wystawiając ostatnie 
„wizy życia” dla Żydów przez okno swojego wagonu. 
Zniszczony w czasie wojny dworzec odbudowany został już 
według nowego projektu.
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    DOM SIUGIHARY
    (BYŁY KONSULAT JAPONII)
       
       Vaižganto g. 30

Modernistyczna willa przy spokojnej ulicy na Zielonej 
Górze co roku przyciąga gości z Japonii Izraela i innych 
krajów. Przedstawicielstwo kraju wschodzącego słońca 
rozmieściło się tutaj w 1939 r. W tej willi współpracując z 
polskimi tajnymi służbami, litewską dyplomacją oraz 
konsulem Niderlandów Janem Zwartendijkiem, swój 
bohaterski czyn rozpoczął konsul Japonii Chiune 
Sugihara. Latem 1940 r. wydał on kilka tysięcy 
japońskich wiz tranzytowych dla Żydów, których 
znaczną część stanowili uciekinierzy a Polski. Aktualnie 
mieści się tutaj muzeum poświęcone pamięci Sugihary 
oraz innych Sprawiedliwych wśród narodów Świata.
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    DĄBROWA
 
       Radvilėnų pl. 15A

Witajcie w największym w całej Europie znajdującym się 
w mieście parku dębowym (ok 770 dębów)! Dęby rosną tu 
od wieków, a ręka człowieka dotarła tutaj dopiero w 
okresie międzywojennym. Wtedy wszystko ruszyło: 
wystawy rolnicze, osiedla mieszkaniowe, stacja radiowa, 
hala sportowa, stadion… A jednak, wchodząc głębiej w 
„las w mieście” mamy uczucie, że te wieki nigdzie nie 
zanikły, a przyroda jest ponad wszystkim. Aż w końcu 
ujrzycie budynki Kowieńskiego Uniwersytetu Techniczne-
go, także symbol wielkości – tym razem nauki. Tuż obok 
znajduje się również Litewski Ogród Zoologiczny.
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    KLASZTOR W POŻAJŚCIU 
       T. Masiulio g. 31 
Klasztor kamedułów w końcu XVII wieku postawił 
jeden z najznamienitszych magnatów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, kanclerz Krzysztof Zygmunt Pac. 
Doskonale znający się na sztuce Pac, do budowy 
Pożajścia zatrudnił najznakomitszych mistrzów, 
osobiście doglądał budowy, sponsorował dzieła sztuki.

Wizytę w Pożajściu trudno sobie wyobrazić bez 
odwiedzin kompleksu „Monte Pacis”, który ulokował się 
w domu gościnnym zespołu klasztornego. To Pac 
nazwał dom “Monte Pacis” - „góra pokoju”. Znajdująca 
się na parterze uroczysta, przestrzenna wykończona w 
stylu dojrzałego baroku sala Fundatorów jest 
przyozdobiona freskami oraz szczególnie cennymi 
oryginalnymi obrazami włoskiego mistrza Michelange-
lo Palloniego. A jaka atmosfera panuje latem w alei 
lipowej, gdzie często organizowane są wystawne kolacji i 
rozbrzmiewa muzyka!
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    NARODOWE MUZEUM
    SZTUKI M. K. ČIURLIONISA
 
       V. Putvinskio g. 55

Niczym korona w całym zespole kowieńskiego 
modernizmu (a dokładniej dwie – z drugiej strony 
znajduje się Muzeum Wojska) jest ważnym punktem dla 
tych, którzy z jakiegoś powodu mogą odwiedzić tylko 
jedno miejsce w Kownie. W dobudowanej części 
budynku nową galerię poświęcono sztuce i muzyce 
Čiurlonisa. W głównych, wyremontowanych niedawno 
galeriach oddano hołd litewskiemu folklorowi, sztuce 
profesjonalnej oraz odwadze międzywojennej 
inteligencji. Polecamy również wizytę w rozrzuconych 
po centrum miasta oraz Zielonej Górze filiach muzeum, 
wśród których znajduje się największa na świecie 
kolekcja diabłów oraz przestrzenie wystawiennicze 
pełne zarówno sztuki współczesnej, jak i oddechów 
międzywojennej bohemy, sztuki oraz kultury.

9

    ARENA „ŽALGIRIO”
       Karaliaus Mindaugo pr. 50 
Obejrzeć na żywo mecz „Žalgirisu” to jedno z najbardziej 
kowieńskich doświadczeń. Ale to nie wszystko, od 
Robbiego Williamsa po Lenny Kravitza, od Placido 
Domingo do Asmik Grigorian. To już tradycja, że 
wszystkie największe imprezy na Litwie odbywają się 
właśnie tutaj, w hali, gdzie gospodarzy klub koszykarski 
„Žalgiris”, a wschodzące gwiazdy, które jeszcze nie 
wypełniają wielkich hal, występują w kameralnej 
przestrzeni amfiteatru. A co dopiero targi mody, biznesu, 
spożywcze, kulturalne i konferencje. Nie rozumiemy, jak 
do 2011 r. mogliśmy żyć bez tej areny.
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Mapa sfinansowana ze środków Programu 
Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Projekt 
jest częściowo finansowany przez Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego.

#interreg #lietuvapolska

5

1

12

6

16

4

11

CZEŚĆ,
 S

P
R
Ó

BU
J
C

IE
 K

O
W

N
A

ODKRYJ
KOWNO

WITAJCIE W MIEŚCIE OTOCZONYM PRZEZ STULETNIE 
BORY, NOWOCZESNYM CENTRUM KULTURALNYM 
PAMIĘTAJĄCYM CZASY KSIĄŻĄT – W KOWNIE. JEŻELI 
NA ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZYM MIASTEM MACIE 
ZALEDWIE WEEKEND, TO MAMY NADZIEJĘ, ŻE 
PRZYDA WAM SIĘ TEN PRZEWODNIK. ZEBRALIŚMY 
TUTAJ NAJWAŻNIEJSZE OBIEKTY PRZYRODNICZE I 
HISTORYCZNE, KTÓRE UZUPEŁNILIŚMY O TAJNE 
KOWIEŃSKIE AKCENTY, MOGĄCE ZADZIWIĆ NAWET 
TYCH, CO WSZYSTKO JUŻ WIDZIELI. A NA NASTĘPNY 
WEEKEND ZAPRASZAMY DO EŁKU, POLSKIEGO 
MIASTA, KTÓRE ZWANE JEST STOLICĄ MAZUR. 
PRZECIEŻ NASZE MIASTA DZIELI ZALEDWIE 184 KM – 
SAMOCHODEM TEN DYSTANS POKONACIE W CIĄGU 
MNIEJ NIŻ TRZECH GODZIN!

WYDANO: 2019

11 km

4 km

15    JAŁOWCOWA DOLINA
       Ścieżka edukacyjna Arlaviškės, Kauno r. 

Morze Kowieńskie – największy sztuczny zbiornik 
wodny na Litwie. Wzdłuż jego brzegów wyznaczono 
piękne trasy turystyczne pełne wspaniałej przyrody 
oraz ciekawych obiektów. Miejsce, które odbiera dech 
w piersiach to stroma Jałowcowa dolina, obrosła w 
stuletnie drzewa. Rozpościera się stąd wspaniała 
panorama, poza tym, latem jałowiec chroni przed 
spiekotą, a śnieżną zimą staje się idealnym tłem dla 
świątecznej pocztówki.

    JEZIORO LAMPĖDŽIAI
       Raudondvario pl.

Latem brzegi jeziora wypełniają się poszukującymi 
wypoczynku mieszkańcami, którzy nie tylko chłodzą się 
w wodzie, ale również próbują wszelakich rozrywek. Park 
przygód, jedna z najdłuższych tras wakeboardowych w 
Europie, trampoliny wodne, filia biblioteki, nowoczesny 
camping i, bez wątpienia, łaźnia – to wszystko jest do 
waszych usług.
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P. Vileišio tiltas

Miasto słynące nie tylko z przyrody, historii, 
kultury, lecz również z wynalazków 
gastronomicznych, nie zostawi żadnego ze 
swych gości na głodzie. Od odtwarzanych 
dawnych przepisów do nowoczesnych 
eksperymentów kulinarnych, od litewskich 
tradycji po kuchnię meksykańską, japońską 
i indyjską – po dniu spędzonym na 
kowieńskich penetracjach znajdziecie gdzie 
zapełnić żołądek. Na krótką przerwę 
zapraszamy do jednej z wielu kowieńskich 
kawiarni, nie tylko na filiżankę 
rozgrzewającego napoju, ale również 
wykwintny deser. To też jedna z 
kowieńskich tradycji. Listę polecanych przez 
nas restauracji, kawiarni i barów znajdziecie 
na mapie „Przewodnik smaku"
z serii „It's Kaunastic".
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INFORMACJA TURYSTYCZNA

#KAUNASTIC #VISITKAUNAS #KAUNAS2022

                  

„Kaunas IN”

Rotušės a. 15, Kaunas, Lietuva 
+370 616 50991
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