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 BUDDHA ON BIKE
 Laisvės al. 26 
Ganska många moderna yogastudior har öppnat i Kaunas 
på senare tid och du kan välja din favorit beroende på 
läge och budget. Det här är en av våra favoriter – och den 
ligger mitt i centrum.

 WUDANG TAO STUDIO
 P. Kalpoko g. 1 
Yoga, tai chi, kung fu, pilates, tango, meditation, kizomba 
och mycket mer – beskrivningen ”österländsk kulturstu-
dio” fångar inte alla de välgörande aktiviteter för kropp 
och själ som det här stället har att erbjuda.

 RED LIGHT BARBERS
 M. Daukšos g. 5 
En barberare som inte bara tar hand om ditt skägg på 
bästa sätt utan även har Playstation, foosball och drinkar. 
Det är inte himmelriket – det är Kaunas!

 SAULĖJA SPA
 K. Donelaičio g. 27
Det här stället erbjuder vid sidan om förstklassiga spa-
behandlingar för kropp och ansikte, samt olika sorters  
massage, även kinesioterapi och hammam- och bastupro-
gram, där det sistnämnda lämpar sig särskilt väl för större 
grupper. En litauisk bastu består av ånga, ris och massor 
av roliga historier medan du väntar på att den sjunde 
droppen svett ska falla från din näsa! Idealiskt för dem 
som bor på Radisson Kaunas Park Inn.

 EAST ISLAND SPA
 Karaliaus Mindaugo pr. 49 
Tänk thailändsk, kambodjansk och ayurvedisk massage, 
aromaterapeutisk massage och traditionella alternativ 
för dem som önskar – tillsammans med spabehandlingar 
och spaprogram för en eller för två. Spaanläggningen som  
ingår i en ansedd litauisk kedja ligger i butiksgallerian 
Akropolis, så varför inte kombinera en eller ett par  
timmars avkoppling med en shoppingtur?

 AUŠROS SPA NAMAI
 Aušros g. 20
Detta spa i det pittoreska området Žaliakalnis kombinerar 
ett holistiskt perspektiv med traditionella metoder. Du 
kan välja mellan en lång rad olika massage-, ansikts- och 
kroppsbehandlingar för honom och henne, som alla är 
avsedda att få din kropp att kännas yngre och ditt sinne 
att slappna av. Här kan du vårda dina naglar också. Make-
up för den där speciella utekvällen? Då kan du sluta leta.

 KAUNAS SQUASHKLUBB
 Aušros g. 18 
Vad kan vara coolare än en squashmatch? En squash-
match i en klubb som ligger i en biograf från mellankrigs-
tiden som i sin tur ligger i ett pittoreskt område. Det är 
mer än coolt. Det är kaunastiskt.

Hej! 
VÄLKOMMEN TILL KAUNAS – DET ÄR 
KAUNASTISKT ATT HA DIG HÄR. ALDRIG 
HÖRT ORDET? DET KOMMER ATT VARA DITT 
FAVORITORD NÄR DU ÅKER HÄRIFRÅN, VAR SÅ 
SÄKER. HÄR NEDANFÖR HITTAR DU LITE RÅD 
OCH TIPS SOM GÖR LIVET LITE ENKLARE OM 
DU VÄLJER ATT STANNA HÄR LITE LÄNGRE. DET 
SKULLE VERKLIGEN GLÄDJA OSS.

PUBLICERAD: 2018
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Kaunas omnämndes första gången 1361 och 
fick Magdeburgrättigheter strax därefter. År 
1441 gick staden med i handels- och försvars-
förbundet Hansan. Storfurstendömet Litauen 
gick senare samman med Polen och bildade en 
republik, som i slutet av 1700-talet blev en del av 
det ryska imperiet (även om vi inte är en slavisk 
nation – vi är balter, precis som våra lettiska 
grannar). Vi skrev under vår självständighets-
förklaring 1918. Två år senare var vi tvungna att 
flytta huvudstaden till Kaunas när Vilnius ock-
uperades av Polen. Under andra världskrigets 
kaos ockuperades landet först av sovjeterna, 
sedan av nazisterna och därefter av sovjeter-
na igen. Den sista ockupationen varade fram 
till 1990. Då återfick vi vår självständighet och 
var den första sprickan i Sovjetunionens sköra 
bygge. Så här 26 år senare finns det naturligtvis 
fortfarande en del sår som ännu inte har läkt, 
men vi arbetar vidare mot målet och är gene-
rellt sett en lycklig nation och en lycklig stad. 
Det är det som kartan handlar om.

U
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V  IDROTTSHALLEN

 Perkūno al. 5
Denna baskethall, som en gång var den första i Europa, har sett 
sina bästa dagar och är i desperat behov av renovering. Fortfa-
rande uppträder litauiska schlager- och popartister här och även 
idrottsevenemang äger rum här. Ett måste om du är arkitekt el-
ler intresserad av idrottsanläggningar av de skäl som nämndes i 
första meningen.

 LIZDAS BAR 
 Nepriklausomybės a. 12
Den här baren som ligger i källaren på konstgalleriet M. Žilinskas 
är i själva verket en samtida elektronisk musikklubb där interna-
tionella dj:ar spelar nästan varje helg. Fokus ligger på techno, hou-
se, bass m.m. Det är så litet att det nästan alltid är fullt med folk!

 O KODĖL NE?
 Perkūno al. 4
Detta mysiga krypin, som ligger i ett pittoreskt trähus mitt i 
Vytautasparken i Žaliakalnis, är ett perfekt ställe att umgås på 
kvällen. Här ser man ofta dj:ar på helgerna och köket serverar 
underbar plockmat.

 KULTŪRA
 K. Donelaičio g. 16 
Namnet står för kultur och baren står för allt som ingår i det be-
greppet. Kaféet ligger i Kaunas konstgalleri och har en fantastisk 
terrass med utsikt över Donelaitisgatan. Inredningen får dig att 
glömma vilken tidsålder du befinner dig i. På helgerna har man 
dj:ar som spelar i konstgalleriets garderob.

  VINGIU DUBINGIU PUB
 K. Donelaičio g. 41 / A. Mickevičiaus g. 35
En pub och ölbutik, uppkallad efter en nedlagd podcast tillägnad 
dubmusik. Vi älskade musiken också men puben, som är väldigt 
anspråkslös och mysig, är något som Kaunas länge har saknat.

 DŽEM PUB
 Laisvės al. 59 
Ibland har man livemusik och ibland standup. Publiken består 
vanligtvis av it-studenter och folk i it-branschen. Det bästa med 
den här puben är att den ligger på femte våningen och har en 
terrass med utsikt över Kaunas.

 PUNTO JAZZ
 Kęstučio g. 6 
Låt dig inte luras av pizzerian på bottenvåningen – bara några 
trappor upp finns en livlig vind dekorerad med popkonstmål-
ningar. På klubben uppträder ofta bra litauiska artister och stäl-
let tar omkring 300 personer. 
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12  BO BAR 
 Muitinės g. 9, Gedimino g. 30
Med 21 år i branschen har den här baren fått flera generationer Kau-
nasbor att missa otaliga morgonföreläsningar. Den var tidigare en 
hårdrocksbar men har nu börjat spela elektronisk musik. Stället har 
nyligen upptäckts av de glada Erasmus-studenterna. Samma gäng 
öppnade 2017 ett ställe till i centrum med namnet B2O.  

 
 YZY BAR
 Vilniaus g. 19 
Det här stället är svårt att tidsbestämma på grund av dess uppse-
endeväckande inredning! YSY är vad vi litauer kallar ”enkelt”. Det är 
alltså rätt ställe att koppla av, ta en öl, beställa en bit mat och röra på 
höfterna till rytmen av en lokal dj-legend eller två.

 GALERIA URBANA BAR
 Vilniaus g. 22
Kaféet/puben ligger i en byggnad som tidigare gick under namnet 
arkitekthuset. Det har en bohemisk känsla men förlorar aldrig sin 
arkitektoniska struktur. God mat, bra dj:ar på helgerna och massor av 
pubquizzar på vardagkvällarna.

 KAMERINIS
 Kęstučio g. 74A
Kamerinis är den yngsta medlemmen i Kultūra-familjen och funge-
rar som teaterkafé till Kaunas kammarteater. Stället kallades genast 
det bästa drinkstället i regionen.
 
 REPUBLIC
 Nr. 1: Laisvės al. 57, Nr. 2: Vilniaus g. 13, Nr. 3: Vilniaus g. 10
Här finns massor av charmiga grejer som du vanligtvis hittar i pubar 
i England och Irland och en hel armé av ölsorter på fat och maträtter 
som får knappar att brista. Här visas alltid viktiga idrottsmatcher 
eller tävlingar och alla vet om det, så se till att komma tidigt om du 
vill ha en stol i baren. Republic nr 2 har konserter nästan varje helg.

 2 1/2 OBUOLIO
 Palangos g. 9
Ett ciderhus har ciderregler. Det finns över 30 sorters cider, inte bara 
sommarcider eller cider för folk som inte gillar öl. Maten följer sam-
ma regler.

 KLIMAS
 Rotušės a. 3
Det här är förmodligen det enda stället i stan där du utöver ett stort 
ölsortiment även kan få prosecco på fat. Här håller diplomaten Petras 
Kimas ett vakande öga över den stilrena lokalen. Här trivs många 
gamla legender samtidigt som nya föds medan de provar drinkar lika 
njutbara som utsikten från terrassen.
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 ŽALGIRIO ARENA
 Karaliaus Mindaugo pr. 50
Det är här vi tittar på basket. Stora internationella  
artister (Robbie Williams, någon?) besöker oss ganska ofta, 
eftersom arenan är den bästa och största i Litauen. I are-
nan finns det också en trevlig restaurang som heter SALA.

 NATIONELLA DRAMATISKA   
 TEATERN I KAUNAS
 Laisvės al. 71 
En av de äldsta teatrarna i Litauen är också en av de mo-
dernaste och mest välbevarade. Premiärerna är oftast 
utsålda långt i förväg! Kolla även in dock- och musikal-
teatrarna i närheten, både för föreställningarna och för 
arkitekturen. När det kommer till drama finns det två 
mindre alternativ, Kaunas kammarteater och Kaunas 
lilla teater.

 STATENS KONSERTHUS  
 I KAUNAS
 L. Sapiegos g. 5
Konserthuset, som från början var justitiedepartementets 
palats, ritades av en av de flitigaste arkitekterna under 
1920- och 1930-talen, Edmundas Frykas. Byggnaden gjor-
des om till konserthus när vi förlorade vår självständighet. 
Här håller Kaunas symfoniorkester och kör till. Konserter 
ges varje vecka och det går oftast att köpa biljett i dörren.

 STATENS MUSIKALTEATER  
 I KAUNAS
 Laisvės al. 91
Musikalteatern byggdes som Kaunas stadsteater i slutet 
av 1800-talet och här utspelades många viktiga händelser 
i Litauens historia. Idag är Kaunas musikalteater det bästa 
stället i regionen att se klassiska operor och operetter 
men även djärva nytolkningar.

 ROMUVA
 Kęstučio g. 62 (tillfällig adress)
Medan den äldsta biografen i Litauen på Laisvės al. 54 reno-
veras kan filmentusiaster se film på den tillfälliga biografen 
Romuva. Bäst för konstnärlig film, litauisk film och gamla 
klassiker. 

 CINAMON
 Islandijos pl. 32
Ett perfekt ställe för att koppla av med en film efter en shop-
pingtur i butiksgallerian MEGA. 

 FORUM CINEMAS KAUNAS 
 Karaliaus Mindaugo pr. 49

Forum Cinemas Kaunas ligger i butiksgallerian Akropolis och är 
den första biografen i Litauen som har en Scape-salong.

 KONSTNÄRSHUSET I KAUNAS 
 V. Putvinskio g. 56 

Välkommen till Vatikanstatens ambassad som aldrig öppna-
de! Huset som byggdes av diplomatiska skäl på 1930-talet har 
varit ett sjukhus och en förskola, och har under de senaste år-
tiondena varit en samlingsplats för Kaunas konstnärer och ett 
populärt eventcenter.

 VDU-UNIVERSITETETS  
 HUVUDBYGGNAD
 S. Daukanto g. 28 
Från lokal jazz till streetdansare, från afrikansk folkmusik till 
nutida dans och teater. Byggnaden betyder mycket mer för 
staden än vad universitetsbyggnader i allmänhet gör och här 
händer det saker året runt.

 TEATRO KLUBAS
 Vilniaus g. 22 
Teatro Klubas, precis bredvid Galeria Urbana, är ett bra ställe 
att se en pjäs eller lyssna på fantastiska och ibland t.o.m. le-
gendariska litauiska jazzartister och andra musiker som kan 
sitt sväng.

 RENGINIŲ OAZĖ CLUB
 Baltų pr. 16 
Det här stället är verkligen händelsernas centrum i det fort-
farande ganska sömniga området Šilainiai. Här har man ett 
ganska fulltecknat program med alltifrån pratshower och poe-
siläsningar till litauiska pop- och rockkonserter.
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 ÖN NEMUNAS
Trots att ön Nemunas har en stor multiarena på ena si-
dan och ett planerat science center på den andra finns det 
gott om plats för att jogga, rasta hundar, äta lunch, kasta 
frisbee, spela volleyboll eller chilla i största allmänhet.

 SANTAKAPARKEN 
Perfekt för frierier, selfies, utomhusbröllop, streetbasket, 
volleyboll, frisbee, joggingturer, stavgång, lunch, hedniska 
ritualer och mycket, mycket mer. Parken, som ligger där 
floderna Nemunas och Neris sammanstrålar, är en oas 
som Kaunas definitivt inte skulle klara sig utan. Med start 
i juni 2016 kan du smaka på god street food i de Open 
Kitchen-festligheter som anordnas i parken varje fredag.

 PIREN I GAMLA STADEN
Piren nära amfiteatern, inte långt från Rådhustorget, är 
en populär mötesplats. Här kan du ta en båttur till några 
olika destinationer runt Kaunas.

 PIREN I KAUNAS LAGUN 
Båttur! Det finns flera turer att välja mellan – båten tar 
dig till Kaunas förorter eller till Birštonas, som är en fin 
naturlig kurort.

 LAMPĖDŽIAISTRANDEN
Under många år var det här en mycket populär allmän 
strand som idag är så mycket mer. Wakepark – japp, bastu 
– japp, klätterpark – japp, campingplats – japp. Du tar dig 
enkelt hit med kollektivtrafik och cykel, men det är ändå 
långt ifrån stadskärnans jäkt.

 TALLSKOGEN I PANEMUNĖ 
Ytterligare ett naturligt sagoland inom stadens gränser är 
Panemunė. Det fridfulla området känns nästan kungligt, 
och flodparken är en favorit även för folk som bor i andra 
områden. Här finns cyklar, volleyboll, basket och bastu, 
för att nämna några av de aktiviteter du har att välja 
bland – alla är välkomna.
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 BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
 Ž. E. Žilibero g. 6
8 851 växtarter finns i trädgården som drivs av Vytautas 
Magnus-universitetet och som grundlades för nästan 
hundra år sedan. Den pittoreska dammen och byggna-
derna är arvet efter en herrgård från 1600-talet.

 ĄŽUOLYNAS (EKSKOG)
Ekarna i stadsparken är upp till 300 år gamla. Här finns 
det största urbana beståndet mogna ekar i Europa. Här är 
det oftast fullt av unga föräldrar, joggare och kärlekspar.
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BASKET 
Japp, basket är som en religion här i Litauen, som du 
kanske redan har märkt. Vi har samma otur i fotboll 
som i det nationella lotteriet, men de långa killarna 
och tjejerna gör oss glada. Särskilt här i Kaunas, där 
Litauens bästa lag, Žalgiris, håller till. Matcherna i Eu-
roleague (som Champions league i fotboll) spelas ofta 
på Žalgiris arena, där man har slagit flera europeiska 
publikrekord. Gå på en match om du aldrig har varit på 
en. Det är jättekul. Grönt och vitt hela vägen. 

LIKE BIKE
Kaunas strävar efter att bli den första hundraprocen-
tigt cykelvänliga staden i Baltikum. LIKE BIKE-projektet 
består av nya och upprustade cykelvägar, cykelvänliga 
trottoarer, tusen nya cykelställ runt om i staden, lägre 
hastighetsgräns för bilar i stadskärnan och många an-
dra åtgärder och nyheter. 
I maj 2016 infördes ett mo-
dernt lånesystem för cyklar och  
bilar under namnet CityBee  
(www.citybee.lt). 

KOLLEKTIVTRAFIK
Vi har bussar, vi har trådbussar och vi har bergbanor! 
Ett legendariskt färdmedel i staden är ”the microbe”, 
som är en supersnabb minibuss som bara kostar lite 
mer än en vanlig buss. Du kan förresten promenera till 
de flesta ställen i stadskärnan! Buss 29 tar dig till och 
från Kaunas flygplats på mindre än en timme. Infor-
mation om kollektivtrafiken finns i appen TRAFI. Du 
kan även använda TAXIFY, som är en taxiapp ungefär 
som UBER. Använd följande kod så får du 7 euro i rabatt 
på din första resa: KAUNASIN. 

50

MAT 
Det finns flera tolkningar av det litauiska köket (och dessa 
blir fler och fler). Du kan prova dem alla i Kaunas. Här 
finns gott om kaféer och restauranger – alltifrån budget-
alternativ till gourmetrestauranger. Street food blir också 
alltmer populärt – alltifrån legendariska kebaber till så 
hippa grejer att du tror att du är i Williamsburg.

TURISTINFORMATION
“KAUNAS IN”

Rotušės a. 15, Kaunas
+370 616 50991
info@kaunasin.lt
visit.kaunas.lt

kaunastic.lt
kaunasin.lt

kaunas2022.eu
kaunas-airport.lt

KONTORSKOLLEKTIV
I takt med att allt fler människor över hela världen kom-
binerar resa med arbete blir kontorskollektiven alltmer 
populära i Kaunas. I november 2017 fanns det fem al-
ternativ för detta, utöver de otaliga kaféer och bibliotek 
som erbjuder gratis (och snabbt) wifi. De flesta kontors-
kollektiven erbjuder en gratis provdag!

PENGAR
Sedan januari 2015 har Litauen euro som valuta. Det 
finns många uttagsautomater runt om i staden, och 
de flesta är öppna dygnet runt. Växlar pengar gör du på 
banker eller i små privata kiosker.

ANVÄNDBARA 
HASHTAGS
#visitkaunas
#kaunastic
#kaunas2022

GATUKONST
De senaste åren har konstnärer med olika bakgrund 
arbetat med att sätta färg på väggarna (och andra fö-
remål!) i Kaunas, en utveckling som tog särskild fart 
efter Kaunas gatukonstfestival ”Nykoka”. Några av vägg-
målningarna, som den Vise gamle mannen eller Rosa 
elefanten, har redan blivit viktiga symboler för staden, 
medan andra, i enlighet med gatukonsttraditionen, 
kommer och går. I vilket fall som helst kommer du att 
bli överraskad över antalet Instagram-värdiga konst-
verk!

 
FRÅN TILLFÄLLIG  
TILL NUTIDA
År 2022 kommer Kaunas att vara europeisk kul-
turhuvudstad. Stadens officiella slogan är ”From 
temporary to contemporary” (på svenska unge-
fär Från tillfällig till nutida). Sloganen kommer 
av litauiska Kaunas strävan efter att fungera 
som en kraft för förändring för det lokala sam-
hället. Den speglar också stadens önskan om att 
skaka av sig epitetet ”tillfällig”, som etsade sig 
fast för nästan 100 år sedan när Kaunas under 
tjugo års tid var landets huvudstad. Idag är Kau-
nas en plats där alla är välkomna att delta och 
bidra. Läs mer om målen med programmet på 
kaunas2022.eu.

NÖDFALL 
Kaunas var vildare på 1990-talet och är numera en relativt 
trygg europeisk stad. Vidta samma försiktighetsåtgärder 
som du gör annars, och, bara så du vet, så är nödnumret 
i Litauen 112.

Talent Garden Kaunas
Laisvės al. 59
kaunas.talentgarden.org

Design Friends
K. Baršausko g. 59
designfriends.org

Redakcija 
Vilniaus g. 34D-1
kaunascoworking.lt 

PIXEL HUB
Pramonės pr. 4A
pixelbub.lt

Happspace
Laisvės al. 51A
Laisvės al. 84B
Karaliaus Mindaugo pr. 37
happspace.com
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 RÅDHUSET 
 Rotušės a. 15
Rådhuset, som vi brukar kalla ”Den vita svanen”, är byggt 
i senbarockstil, men det är bara den senaste i raden av 
stilar. En gång i tiden satt borgmästaren här, men rådhu-
set har även använts till många andra saker. Idag ligger 
Kaunas stadsmuseum här, som är väl värt ett besök om 
du snabbt vill ta reda på allt som finns att veta om oss. 
Det är förstås också många par som gifter sig här, och var-
je vinter står det en fantastisk julgran framför rådhuset.

 DJÄVULSMUSEET
 V. Putvinskio g. 64
Det här fantastiska museet har en samling med över 3 000 
djävular i olika former, storlekar och ursprung. Konstnä-
ren Antanas Žmuidzinavičius började samla djävular 1906. 
Museet öppnade 2006 och uppskattas av turister från hela 
världen som ofta skickar fler djävular när de har kommit 
hem.

 
 MUSEET NIONDE FORTET
 Žemaičių pl. 73
Under tsartiden planerade man för att göra Kaunas till 
en befäst stad, och man byggde otaliga fort runt staden. 
Alla blev dock inte klara. Inuti det Nionde fortet finns ett 
museum över de tragiska ögonblicken i vår historia. 

 
 KAUNAS KONSTMUSEUM
 K. Donelaičio g. 16 
Byggnaden är ett utmärkt exempel på sovjetisk senmo-
dernism (byggdes i slutet av 1970-talet). När du kommer in 
får du en inblick i några litauiska konstperioder. Här finns 
också en enorm samling asiatisk konst som den avlidne 
arkitekten Algimantas Miškinis donerat till museet.

 SUGIHARAS HUS
 Vaižganto g. 30 
Den japanska generalkonsuln Chiune Sugihara beviljade 
tusentals visum och räddade därmed otaliga judars liv 
efter andra världskriget. Konsulatbyggnaden är numera 
ett litet men mycket populärt museum och inhyser flera 
mycket aktiva asiatiska kulturföreningar.

 BERGBANA
 Amerikos Lietuvių g., Aušros g. 
Funiculì, Funiculà! Eftersom Kaunas är ganska kuperat 
fanns det ett stort behov av ett bekvämt transportmedel 
när staden växte snabbt på 1930-talet. Båda bergbanorna 
i Žaliakalnis och Aleksotas fungerar fortfarande, biljetten 
kostar inte mycket och du kan se en fotoutställning 
under turen. 

 MENO FORMA
 S. Lozoraičio g. 16
Medan de flesta av stadens konstgallerier ligger i centrum 
slog det här galleriet upp portarna i en glasbyggnad på 
den trafikerade vägen till Vilnius. Fokus ligger på samtids-
konst, både lokal och internationell.

 HISTORISKA 
 PRESIDENTPALATSET
 Vilniaus g. 33 
Mellan första och andra världskriget fungerade Kaunas 
som Litauens huvudstad. Då behövde vi förstås ett pre-
sidentpalats. Detta byggdes om från ett bostadshus. Där 
inne finns ett fantastiskt museum som speglar en viktig 
del av vår historia – faktiskt hade landets ledare möte i 
byggnaden när Sovjetockupationen inleddes.

 
 KIEMO GALERIJA 
 (GALLERIET PÅ GÅRDEN)
 Ožeškienės g. 21 
Det enda galleriet i Kaunas som är öppet dygnet runt, alla 
dagar om året, är under ständig ombyggnad. Det började 
som Vytenis Jakas personliga projekt men är idag fullt av 
väggmålningar och installationer av olika konstnärer. 
Det har också inspirerat till många andra gatukonst- och 
samhällskonstprojekt i Kaunas. 

 KRISTI 
 UPPSTÅNDELSEBASILIKA 
 Žemaičių g. 31
Det här är det största exemplet på en basilika av storsla-
gen arkitektur i Baltikum (ritad av letten Karolis Raiso-
nas) och den tog också längst tid att bygga. Bygget, som 
finansierades av folket, inleddes på 1930-talet och var inte 
färdigt förrän efter vi återfått vår självständighet. Under 
Sovjettiden användes den som fabrik för radiokomponen-
ter. Ett besök på terrassen är ett absolut måste! 

 KAUNAS FOTOGALLERI 
 Vilniaus g. 2
Fotogalleriet spelar en central roll för att etablera Kau-
nas på världskartan över samtidskonst. Det är ofta nya 
utställningar på gång med alltifrån tillbakablickande till 
banbrytande perspektiv. 

  
 MENO PARKAS
 Rotušės a. 27 
Konstgalleriet som öppnade 1997 är en av de viktigaste 
knutpunkterna av det här slaget både i och utanför sta-
den. Galleriet visar ofta upp konstnärer från Kaunas och 
staden i sig i olika viktiga utställningar och konstmarkna-
der runt om i världen. 

 LUFTFARTSMUSEET
 Veiverių g. 132 
Museet som ligger i flygplatsen S. Darius and S. Girėnas, 
uppkallad efter de piloter som tragiskt nog omkom när 
de 1933 flög över Atlanten, har en mycket intressant ut-
ställning om vår luftfartshistoria som förstås avbröts av 
sovjeterna. Det finns några fantastiska verkliga utställ-
ningsföremål utomhus! 
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 MONTE PACIS
 T. Masiulio g. 31 
The largest monastery complex in Lithuania and one of 
the best examples of mature baroque, Pažaislis, is now 
home to an upscale hotel and restaurant. If you’re not so 
ungry it’s still worth taking a ride there and also visiting 
the Kaunas Sea nearby.

 AGAVE
 Rotušės a. 3
Här serveras den bästa Margaritan (eller Micheladan) i 
Kaunas, men det är inte bara därför du bör gå dit. Kock-
en och ägaren, Rodrigo Torres Canela, lagar mat med så-
dan passion att hans mamma i Veracruz skulle bli stolt. 
Fisk- och skaldjursrätterna utmärker sig bland fajitas 
och andra mexikanska underverk.

 ALI CHOCOLATERIE
 Laisvės al. 41
ALI ŠOKOLADINĖ är en av de nyaste och finaste (på ett 
minimalistiskt sätt) dessertbutikerna i staden och ägs 
av en oerhört talangfull konditor, som har sin bas i Vil-
nius. Här kan du fria till någon eller möta din mamma 
och berätta att du har förlovat dig. Så fantastiskt är det.

 BERNELIŲ UŽEIGA
 K. Donelaičio g. 11, M. Valančiaus g. 9 
Restaurangen ingår i en stor restaurangkedja i Litauen 
(och Storbritannien!). Det här är ett bra ställe att prova 
det ”traditionella” litauiska köket, som är en blandning 
av vad vi och våra grannar har brukat laga genom ti-
derna. Bra för stora familjemiddagar. Folkmusik i bak-
grunden!

 SALA
 Karaliaus Mindaugo pr. 50 
I Žalgirio Arena, som är den största inomhusarenan i Bal-
tikum, finns en gastronomisk avkrok som är värd prome-
naden runt ön Nemunas. Tro oss när vi säger att det bästa 
är att tänka på vilken betydelse rinnande vatten har i ditt 
liv medan du smakar på naturens goda och tittar ut över 
floden. Här får du alltid mat efter säsong.

 VIŠTA PUODE
 S. Daukanto g. 23 
Den här restaurangen, som kan beskrivas som samtida 
nordisk eller överraskande litauisk, serverar supertidig 
frukost och har en kort men omsorgsfull meny av lokala 
rätter med nordisk tvist. 

 SPURGINĖ
 Laisvės al. 84 
Till den här restaurangen, som har funnits här sedan 
1960-talet med endast en lättare uppfräschning, ska du 
gå om du vill ha billiga men ändå supergoda munkar 
(inte alls som de amerikanska) och en inblick i hur det 
var i Kaunas före självständigheten.

 MICHELLE
 Rotušės a. 2
”Inspired by pizza history” är restaurangens motto och 
de lever upp till det väl. Pannkakor, pasta och många 
andra goda rätter på menyn är också värda att prova. 
Restaurangen har även en härlig innergård (som är öp-
pen under den varma säsongen). 
 
 RADHARANĖ
 Laisvės al. 40 
Om du funderar på om du ska beställa den bengaliska 
grytan, kofta, pakora eller någon annan ayurvedisk rätt, 
prova bara Radharanės avsmakningsmeny. Vi kan inte 
garantera att du kommer att ha plats över för de oskyl-
digaste desserterna i staden. På M. Daukšosgatan hittar 
du också ett vegetariskt hotell!

 RIDIKAS
 M. K. Čiurlionio g. 16
Det här lilla veganska kaféet ligger mitt i järnvägssta-
tionen. Det är således superbekvämt att ta ett nyttigt 
mellanmål medan du väntar på tåget eller när du precis 
har kommit fram. All inredning är gjord av återvunna 
material!

 KUHNE 
 Žemaičių g. 29
På många slaviska språk betyder ”Kuhne” kök och det 
här revbens- och hamburgerstället är inte mycket stör-
re än ett sådant. Maten tar ofta slut mot slutet av dagen 
så en sen lunch är en bättre idé än ingen middag.

 KEULĖ RŪKĖ
 Pramonės pr. 16
Den första Keulė Rūkė öppnade i Vilnius och det blev 
genast långa köer av folk som ville prova deras pulled 
pork-burgare och revbensspjäll. Några år senare blev 
det ännu längre köer när stället öppnade en ny restau-
rang i Kaunas. Här är det pulled pork och saftiga revben 
som gäller, i kombination med provokativa slogans och 
konstverk! 

 DIA
 Maironio g. 9 
Personalen börjar varje morgon med att baka färskt 
bröd, medan stamgästerna alltid ivrigt undrar vad som 
står på dagens meny. Här finns det gott om italienska, 
franska, thailändska, indiska och andra rätter och res-
taurangen erbjuder en smakfull blandning av allt från 
mat till inredning. Vilket vin vill du ha till det?
 

 UOKSAS
 Maironio g. 28 
Namnet betyder ett litet hål i ett träd där fåglar, t.ex. 
hackspettar, bor. Restaurangen i sig är en unik vision 
om vad det litauiska köket skulle kunna vara. Samtida 
men alltid reflekterande över vad vårt land har att er-
bjuda vid en viss tidpunkt.

 NÜMAN
 Nemuno g. 43 
Restaurangen slog upp portarna i början av 2017 i ett 
hus på den historiska Nemunasgatan. Redan från bör-
jan slogs gästerna av den perfekta kombinationen av in-
redning, stämning, dofter, service, attityd och, så klart, 
fantastisk mat. Experter har förklarat att Nüman är en 
av de bästa restaurangerna i landet!
 
 HOP DOC 
 M. Daukšos g. 23
Om du inte kan åka till San Fransisco, kolla in denna 
Kalifornien-inspirerade oas, älskad för sina brunch- och 
middagsmenyer, sitt stora ölsortiment och andra fan-
tastiska inslag som du inte hittar någon annanstans.

 REŽISIERIUS 
 Vilniaus g. 10
Asien möter Hollywood. Låter det förvirrande? Inte efter 
att du har slagit dig ner i en regissörsstol i den flotta 
men ändå anspråkslösa restaurangen som serverar mo-
dern asiatisk mat.

 IETI
 Rotušės a. 6
Namnet är litauiska för yeti, men någon snöman hit-
tar du inte här. Däremot modern europeisk mat och 
vi kan helt enkelt inte få nog av restaurangens nutida 
tolkningar av denna. Ur enkelhet föds mirakel. Restau-
rangens kock, Inga Turminienė, är också ambassadör 
för projektet Kaunas 2022.

 
 PELĖDINĖ
 Šv. Gertrūdos g. 22
Minst två generationer Kaunasbor kommer ihåg bu-
tiken på Šv. Gertrūdosgatan, och nyligen flyttade ett 
hamburgerställe in här som erbjuder en begränsad men 
omsorgsfull meny. Vegetarianer älskar pumpaalterna-
tivet och andra bara älskar allting. Vår särskilda ut-
märkelse går till ”hundbaren”. Stället är uppkallat efter 
berget Pelėdų i närheten.

 JURGIS IR DRAKONAS
 Kurpių g. 26
Jurgis ir Drakonas som redan har charmat pizzaälskar-
na i Vilnius bestämde sig 2016 för att öppna en restau-
rang till i gamla staden i Kaunas. De omsorgsfullt till-
redda rätterna får det att kännas som om du är på besök 
hos en saknad släkting. I Italien så klart.

 ŽALIUKĖ 
 Kaunakiemio g. 30/Šiaulių g. 2

Shashlik är en traditionell georgisk kötträtt men, efter-
som vi var systerrepubliker i över 50 år, så har vi mer 
eller mindre anammat den. Rätten, som är det faktiska 
resultatet av vänskapen mellan Litauen och Georgien, 
serveras på många restauranger (som ibland kallar den 
kebab), men Žaliukė är bästa stället att prova den. 
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 IN BOUTIQUE
 M. Valančiaus g. 10 
Bästa stället för fashionistas som gillar originella grejer, 
scarfar och väskor. Handgjorda accessoarer från fjorton 
olika designers – det här är utan tvekan ett av de bästa 
ställena att hitta speciella presenter till nära och kära.

 PLOKŠTELIŲ PARDUOTUVĖ /  
 SKIVAFFÄR
 Kęstučio g.  7 
Česlovas är din lokala skivhandlare med över 20 000 ski-
vor – både i butiken och hemma. Här finns mest rock och 
jazz, men även en del världsmusik, disco och litauiska 
rariteter. Här tycks tiden stå stilla och du kan lyssna på 
alla skivorna.

 KARTU
 K. Donelaičio g. 24                                
På jakt efter en unik men prisvärd skinnväska? Då kan 
du sluta leta. I den här designstudion hittar du precis 
det, liksom andra typer av mode, som tagits fram av nya  
litauiska designers. 

 LAKŠTINGALA IR ROŽĖ
 Laisvės al. 27 
Butiken är inspirerad av en berättelse av Oscar Wilde 
och har ett fint urval av kvalitetsmode, accessoarer och 
smycken, skapade av litauiska designers. 

 YURGA 
 S. Daukanto g. 18
Jurga Karčiauskaitė-Lago är den i särklass mest kända 
smyckesdesignern i Litauen och en av hantverkets am-
bassadörer utomlands. Hennes varumärke var det första 
smyckesvarumärket som skapades sedan landet återfått 
sin självständighet. Ett besök i butiken, som är full av 
unika konsthantverk, kan bli en oförglömlig upplevelse. 
Vi varnade dig!

 RAMUNĖ PIEKAUTAITĖ
 Laisvės al. 45 
Kaunas hade tur när den legendariska litauiska mode-
designern bestämde sig för att öppna en butik även här. 
Hennes eleganta, smakfulla och subtila kreationer blir 
aldrig gammalmodiga – bara mogna.  

 HAPPEAK
 Laisvės al. 45
Ett familjeföretag grundades ur behovet av att förse fa-
miljens egna barn med kläder, och alla andra tycktes äls-
ka resultatet. Just nu syr HAPPEAK även kläder till vuxna 
och bara inredningen gör deras butik värd ett besök.

 BOKHANDELN 
 KNYGŲ MINISTERIJA
 Laisvės al. 29
Intressant nog ligger bokhandeln i samma lokal som en 
av Kaunas första bokhandlare (öppnade 1905). De nya 
ägarna fick behålla de gamla bokhyllorna, vilket är fan-
tastiskt – de har blivit lokalens viktigaste inredningsde-
talj. Nybryggt kaffe och veganska bakverk är en fin bonus, 
utöver det stora boksortimentet! 

 BOKHANDELN 
 CENTRINIS KNYGYNAS
 Laisvės al. 81 
Bokhandeln, som öppnade på 1960-talet, är för närvaran-
de den äldsta i Kaunas. Sortimentet av böcker på främ-
mande språk är dock begränsat. Du kan dock känna den 
litterära och nostalgiska atmosfären, så det är värt att 
titta in bara för att ta in stämningen.  

 BUTIKEN MINIMAL MUSE
 Vilniaus g. 23 
Förmodligen den bästa klädbutiken för personer som är 
intresserade av litauiskt mode – alltifrån klänningar till 
väskor. Ägarna kan sin sak och väljer noggrant ut sina va-
ror. Namnet talar för sig själv.

 
 MINIMALISTAS
 PIlies g. 1 
Fyra beundrare av ny inredning slog sig samman och 
skapade en plats där du kan diskutera hur du kan förnya 
inredningen i ditt hem, bläddra i kataloger eller kolla upp 
vad litauiska och utländska designers har på gång.

 INREDNINGSBUTIKEN   
 MAZGAS
 Uosio g. 8B 
Kanske är en soffa eller en ljuskrona inte den bästa souve-
niren men du kan definitivt få lite inspiration när du ser 
dig omkring i butiken.

 KOKO BOUTIQUE 
 Pilies g. 1
Litauiskt mode när det är som bäst – Okiko, Unlabel, 
Kristina Kruopienytė, D’Efect och många fler, tillsam-
mans med det bästa urvalet från hela Baltikum och 
utanför. Ett fantastiskt parfymsortiment har de också! 

 
 CHOKLADBUTIKEN 
 RŪTOS ŠOKOLADAS
 M. Daukšos g. 20-5
Rūta chokladfabrik är över hundra år gammal! Om du är 
i Šiauliai måste du besöka deras museum. Om du är här i 
Kaunas kan du se en skymt av deras stora utbud i butiken. 
Deli-deli-delikat.

 BONDENS MARKNAD
 Jonavos g. 1
Vegetables, fruits, berries, meat, bread and other good 
things straight from the hands of farmers. Saturdays 
from 8am to 4pm, right next to the Kaunas Castle.

 KLÄDBUTIKEN CLOSTÉ
 J. Jablonskio g. 13 
Vem har tillverkat dina kläder? En liten söt butik undrar. 
Butiken har ett otroligt utbud av litauiskdesignade kläder, 
både stora och små märken. Här kan du köpa fina saker 
både till hemmet och arbetsplatsen. 

 BUTIKEN KVAPŲ NAMAI
 Vilniaus g. 37
Det här är mycket mer än en naturlig parfymbutik – det 
är också en plats för intressanta evenemang (doftkont-
emplation t.ex.) och ett livligt ställe för nya kunskaper och 
upptäckter, där det alltid är något nytt på gång.  

 JAUKŪS NAMAI
 A. Juozapavičiaus pr. 21 
I en före detta tankfabrik i det trendiga området Šančiai 
tillverkas egendesignat kvalitetslinne med huvudsakligt 
fokus på den japanska marknaden. Här kan du t.o.m. köpa 
linnevaror med en Sugihara-stämpel!

 BUTIKSGALLERIAN MEGA
 Islandijos pl. 32
The tallest marine aquarium in the Baltic States with a 
shark in it. If you’re into these kinds of things, MEGA is 
worth a detour.

 KÖPCENTRUMET URMAS
 Pramonės pr. 16
Urmas är en kvarleva från det vilda 1990-talet (när vårt 
land anammade kapitalismen och alla blev köpmän). 
Köpcentrumet är idag mycket mer civiliserat och stoltse-
rar med en fantastisk väggmålning (60 meter lång). Här är 
det loppmarknad varje söndag.

 BUTIKSGALLERIAN MOLAS
 K. Baršausko g. 66A 
En ny dator, ett par gympaskor, en matchande outfit, en 
påse full av nyttiga godsaker och ett par nya glasögon? Du 
kan stryka allt från din inköpslista efter ett besök i denna 
butiksgalleria som ligger väldigt nära stadens centrum.

 BUTIKSKGALLERIAN  
 AKROPOLIS
 Karaliaus Mindaugo pr. 49 
Allt du behöver och lite till, öppet varje dag från morgon 
till kväll. Ibland blir man trött av att shoppa, men det 
finns många förfriskningar att välja mellan och gallerians 
arkitektoniska stil gör att det känns som om du befinner 
dig utomhus.
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Två litauiska städer kan stoltsera med 
ett unikt arkitektoniskt arv som du 
inte hittar någon annanstans. Vilnius 
har sin barockstil och Kaunas har sin 
modernistiska arkitektur som blomstrade 
mellan 1919 och 1940. År 2015 fick det 
fantastiska kulturarvet från denna 
blomstringstid EU-kommissionens 
europeiska kulturarvsmärke. Det 
utforskar du naturligtvis bäst till fots. 
Det finns en fantastisk guide till din 
hjälp som får plats i din smartphone. 
I appen ”Kaunas of 1919–1949” får du 
den historiska bakgrunden till 44 
modernistiska arkitektoniska verk från 
mellankrigstidens Kaunas. Här får du 
även förslag på olika rundturer i Kaunas, 
bl.a. i stadskärnan, Žaliakalnis, Gričiupis, 
Aleksotas och Šančiai.

Skaffa 
appen!
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ER SJÄLVSTÄNDIGHETS 
DAGENS PARAD
 
16 FEBRUARI

En enorm folklig parad med 
flaggor och patriotiska ramsor i 
Kaunas centrum.

BIKE SHOW 
MILLENNIUM
JUNI
Under en av de största 
motorcykelfestivalerna i Eu-
ropa, Bike Show Millennium, 
fylls Kaunas gamla flygplats 
med motorcykelparader, 
tävlingar, konstnummer 
och konserter. På senare tid 
omfattar den även fyrhju-
lingar och bilar.

IŠ ARTI
SEN HÖST

Den nutida musikfestiva-
len grundades 1997 för att 
främja de lokala kompo-
sitörernas arbete och öka 
samarbetet mellan litauiska 
musiker från olika regioner. 
Sedan dess har festivalen 
vuxit till en etablerad scen 
för modern musik.

KAUNAS 
ARKITEKTUR-
FESTIVAL
VARTANNAT ÅR PÅ HÖSTEN

Under arkitekturfestiva-
len, som bara har funnits 
i några få år, hålls djupa 
diskussioner och projektpre-
sentationer med fokus på 
att undersöka det förflutna 
och planera för framtiden.

KAUNAS 
JAZZFESTIVAL
SLUTET AV APRIL–BÖRJAN 
AV MAJ

Evenemanget grundades i 
samband med att Litauen 
återfick sin självständig-
het 1990. Både lokala och 
utländska jazzmusiker 
uppträder på både inom-
hus- och utomhusscener 
runt om i Kaunas.

OPERETTFESTIVALEN 
VID KAUNAS  
SLOTT
JULI

Östeuropas enda operettfestival 
hålls varje år i närheten av 
slottet i Kaunas.

JULMARKNAD
DECEMBER

På julmarknaden på 
Rådhustorget säljs 
olika sorters julmat och 
hantverk. Marknadens 
epicentrum är förstås 
julgranen. Den fick Kaunas 
att 2011 hamna i Guiness 
rekordbok!

KAUNAS 
INTERNATIONELLA 
FILMFESTIVAL 
TIDIG HÖST

Den största filmfestivalen
i Kaunas äger rum på 
biografen Romuva, som 
är byggd i mellankrigsstil. 
Olika independentfilmer 
och dokumentärer visas på 
originalspråk med litauiska 
undertexter.

ŠANČINĖS
SEPTEMBER

En mysig kvarterssam-
mankomst har vuxit till 
den första lokala paraden 
någonsin i Kaunas. Den 
hålls på huvudgatan i 
Šančiai. Alla är bjudna! 
Om du inte är här i 
september, missa inte 
vad Šančių kioskas eller 
Žemieji Šančiai har att  
erbjuda. De har alltid  
något färgstarkt på gång.

KAUNAS 
BIENNAL
VARTANNAT ÅR PÅ HÖSTEN

Den samtida konstbienna-
len har vuxit från att vara 
ett textilorienterat evene-
mang till att vara en av de 
viktigaste händelserna i 
sitt slag i Europa.

KAUNAS 
FOTOFESTIVAL
TIDIG HÖST

Detta är den äldsta årliga 
fotokonstfestivalen i Bal-
tikum (sedan 2004). Det är 
också det mest välbesökta 
fotoevenemanget i Litauen. 
I varje programpunkt deltar 
200–300 personer och hela 
evenemanget har tiotusen-
tals besökare.

DANSFESTIVALEN AURA 
OKTOBER

AURA är den enda kommunala teatern för nutida 
dans i Litauen och har funnits sedan 1980. Den 
internationella dansfestivalen anordnades för första 
gången 1989 och är idag en viktig tradition som bidrar 
till att öka intresset för nutida dans och berika kul-
turlivet i och utanför Kaunas.

KONSTGALLERIHELG 
I KAUNAS
MAJ 

Under en helg visar de flesta 
konstgallerier i staden upp 
vad de har och kan bäst. 
Evenemanget, som är känt över 
hela världen, introducerades i 
Kaunas 2016.

DRAKFESTIVALEN 
”FOR EARTH AND 
SKY”
BÖRJAN AV MAJ

I nästan trettio år har 
drakentusiaster, varav de 
flesta familjer (tusentals!), 
samlats i Nemunasdalen i 
Zapyškis, i närheten av en 
charmig liten kyrka, för att 
under en dag fylla himlen 
med färg. 

DESIGNVECKAN
MAJ

Ett landsomfattande initi-
ativ har blivit djupt rotat i 
Kaunas och under en vecka 
varje år hyllas litauisk design 
på många olika platser över 
hela staden. 

INTERNATIONELLA 
FOLKFESTIVALEN 
”ATATARIA 
LAMZDŽIAI”
MAJ

Den traditionella folkfestiva-
len har hållits i Kaunas i maj 
varje år sedan 1984. 

MUSEINATTEN
MAJ

Ett evenemang som äger 
rum över hela världen och 
som är stort här i Kaunas. 
De flesta av stadens många 
museer anordnar särskilda 
evenemang och ger fritt 
inträde till långt in på 
småtimmarna.

DEN NYA  
SJÄLVSTÄNDIGHETS 
DAGENS PARAD
11 MARS

72 år yngre än föregångaren i 
februari men för oss lika viktig 
att fira med glädje.

AKACIJŲ ALĖJA 
(AKACIA-
BOULEVARDEN) 
LÖRDAGEN NÄRMAST DEN 
6 JULI

En enorm konsert (med 
15 000 besökare!) med 
sjungen poesi i Kulautuva, 
en mycket grön förort 
till Kaunas. Detta är en 
mycket populär ”alternativ” 
musikgenre i Litauen som 
kännetecknas av en ensam 
musiker, ett enda instru-
ment, inga specialeffekter 
och tankeväckande texter.
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HANSEDAGARNA
SLUTET AV MAJ

Hela stadens födelsedag är 
en av de viktigaste  
kulturhändelserna i Kaunas. 
Med sitt medeltidstema 
(Kaunas är den enda 
hansestaden i landet) och 
sitt fullspäckade program 
utmärker sig detta årliga 
firande från andra  
evenemang i Litauen.

MUSIKFESTIVALEN 
I PAŽAISLIS 
HELA SOMMAREN
Det som startade som en 
renodlad musikfestival i 
Pažaislis klosterträdgård 
1995 är idag ett samlings-
namn för många klassiska 
musikevenemang över hela 
Kaunas med omnejd.

OPEN KITCHEN
SOMMAR

En matmarknad som är 
öppen för alla matentusi-
aster, alltifrån anhängare 
av traditionella rätter till 
fusiontokiga. Marknaden 
Open Kitchen hålls en gång 
i veckan under sommarmå-
naderna. Du kan se deras 
planer för 2019 på Facebook!

KAUNAS IN ART 
VARTANNAT ÅR PÅ HÖSTEN

Den internationella 
samtidskonstfestivalen an-
ordnas vartannat år (nästa 
gång 2020) av Meno parkas, 
ett av Kaunas viktigaste 
konstgallerier. Festivalen 
har givetvis inte bara eve-
nemang i galleriets lokaler 
på Rådhustorget, utan är 
utbredd över hela staden.
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