VŠĮ KAUNAS IN
Laisvės al. 36, LT–44240 Kaunas, tel.: (8 37) 323436, faks.: ( 8 37) 423678
Įmonės kodas 135491916. PVM mokėtojo kodas LT100000924215
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre
_____________________________________________________________________________________________

2017-03-06
Data: 2017-06-30 – 07-02
Laikas:
Vieta:
1 variantas. „ KAUNO MODERNISTINĖS ARCHITEKTŪROS ATSPINDŽIAI “
Unikalia tarpukario modernizmo architektūra garsėjančiam Kaunui 2015 m. kovo mėn. suteiktas
Europos paveldo ženklas. Šiandien tai išskirtinis palikimas, liudijantis auksinį klestėjimo laikotarpį, kai
Kaunas buvo laikinoji Lietuvos sostinė. Tad nepraleiskite progos susipažinti ir aplankyti objektus,
susijusius su šiuo architektūros fenomenu bei išgirsti vieną kitą istorinį pasakojimą.
Pasivaikščiojimo metu dalyviai susipažins, apžiūrės:
Kauno centrinis paštas, buvusios „Pienocentro“ bendrovės rūmai, kino teatras „Romuva“, Karininkų
Ramovė, Žaliakalnio funikulierius, Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčia
•

Papildomai galima užsisakyti stipriųjų gėrimų degustaciją darykloje – 18 Eur/žm (grupė nuo 6
iki 40 žmonių)

Ekskursija iki 3 val., pėstute
Ekskursijos kaina:
Lietuvių kalba – 9 Eur/žm *
Anglų kalba – 10 Eur/žm*
*Minimali ekskursijos grupė – 15 žmonių, maksimali – 30 žmonių
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2 variantas. „KAUNO POŽEMIŲ DVASIA“
Kauno turizmo informacijos centras siūlo unikalią galimybę pamatyti požeminį Kauną ir pajusti
tikrą požemių dvasią! Jei nebijote vaiduoklių, nakvišų alsavimo, grandinių žvangesio – ši ekskursija kaip
tik Jums. Pasak senovės legendų, po Kauno miesto grindiniu slypi požemių labirintas, jungiantis daugelį
senamiesčio pastatų. Kaunas – miestas tvirtovė, dauguma jo įtvirtinimų ir požemių išliko iki šių dienų, tad
juos galėsite išvysti savo akimis. Pamatykite tai, ką matė tik išrinktieji...
Pasivaikščiojimo metu dalyviai susipažins, apžiūrės:
Farmacijos muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejaus požemiai ir Kauno miesto muziejus ir jame
esantis „karceris“, Kauno pilies požemiai.
Ekskursija iki 2,5 val., pėstute
Ekskursijos kaina:
Lietuvių kalba – 14 Eur/žm *
Anglų kalba – 16 Eur/žm *
*Minimali ekskursijos grupė – 15 žmonių, maksimali – 30 žmonių
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3 variantas. “KAUNO SENAMIESČIO PASLAPTYS“
Ekskursijos metu pasivaikščiosite po įspūdingiausias senamiesčio vietas: aplankysite „baltąją
gulbę“, išgirsite Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istoriją. Pamatysite Perkūno namą ir
Saulės laikrodį, išgirsite istoriją apie ilgiausią tiltą. Ekskursijos metu pasivaikščiosite po Santakos parką ir
susipažinsite su Kauno istorijos ištakas menančia pilimi bei viena seniausių ir unikaliausių bažnyčių
Kaune. Taip pat turėsite galimybę pasivaikščioti bulvarine miesto gatve, susipažinti su naujamiesčio
įdomybėmis ir istoriniais objektais.
Pasivaikščiojimo metu dalyviai susipažins, apžiūrės:
Kauno pilis, Šv. Jurgio bažnyčia, Rotušė, Rotušės aikštė, Arkikatedra bazilika, Perkūno namas,
Vytauto bažnyčia.
•

Papildomai galima užsisakyti alaus degustaciją darykloje – 8 Eur/žm (grupė nuo 6 iki 15
žmonių)

Ekskursijos trukmė: 2val., pėsčiomis
Ekskursijos kaina:
Lietuvių kalba – 5 Eur/žm*
Anglų kalba – 6 Eur/žm*
*Minimali ekskursijos grupė – 15 žmonių, maksimali – 30 žmonių
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4 variantas. „APŽVALGINĖ EKSKURSIJA KAUNE“
Ekskursijos metu aplankysite vieną seniausių gynybinių pilių Lietuvoje, pasivaikščiosite po
senamiestį, kur susipažinsite su pačiais svarbiausiais LDK laikais ir reikšmingiausiais šiomis dienomis
objektais, pasivaikščiosite po bulvarinę miesto gatvę. Pasižvalgysime po istorinius pastatus naujamiestyje.
Ekskursijos pabaigoje pakilsime į Prisikėlimo bažnyčios terasą, pasižvalgyti po naujamiestį.
Ekskursijos metu lankomi - apžiūrimi objektai:
Kauno pilis, Šv. Jurgio bažnyčia, Rotušės aikštė, Arkikatedra bazilika, Perkūno namas, Vytauto bažnyčia,
Vilniaus gatvė, Laisvės alėja, Žaliakalnio funikulierius, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, Pažaislio
vienuolyno ansamblis.
Ekskursijos trukmė: 4 val. , su transportu
Ekskursijos kaina:
Lietuvių kalba – 22 Eur/žm*
Anglų kalba – 24 Eur/žm*
*Minimali ekskursijos grupė – 18 žmonių, maksimali – 40 žmonių
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5 variantas. Ekskursija „Lietuvių senųjų papuošalų gamyba ir Kauno marių panorama"
Plaukdami Kauno mariomis, pasigrožėsite atsiveriančiais Kauno ir jo apylinkių vaizdais,
gražiomis atodangomis ir baroko šedevru – Pažaisliu. O atvykę į Rumšiškių liaudies buities muziejų,
turėsite progos pasižvalgyti po visus 4 etnografinius regionus bei turėsite unikalią galimybę sužinoti apie
lietuvių senovinius papuošalus: jų istoriją, reikšmę ir gamybos subtilybes. O ekskursijos pabaigoje
pakviesime kartu pasigaminti sau papuošalą iš žalvario, kuris suras vietą Jūsų namuose ar ant rankos.
Plaukdami atgal į Kauną, pasigrožėsite vakarėjančia Kauno marių panorama ir su draugais
aptarsite ekskursijos detales.
Ekskursijos trukmė: 6 val. , su laivu
Ekskursijos kaina:
Lietuvių kalba – 17 Eur/žm*
Anglų kalba – 20 Eur/žm*
*Minimali ekskursijos grupė – 30 žmonių, maksimali – 50 žmonių

Ekskursijų rezervacija:
• Rezervuoti ekskursiją galima VšĮ Kaunas IN elektroniniu paštu info@kaunasin.lt;
• Rezervuoti vietas ekskursijose galima iki 2017-06-30
• Informaciją apie ekskursijos susitikimo vietą, rezervacijos patvirtinimą/ atšaukimą, suteiksime
elektroniniu paštu visiems užsirezervavusiems;
• Atsiskaitymo tvarka bus pateikta visiems užsiregistravusiems.
Ekskursijų rezervacija:
VšĮ Kaunas IN
Tel. +370 616 23828
E.paštas: info@kaunasin.lt

