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Ankstesni epizodai ir maršrutai
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Gendalfas lankosi Papilėje

Darthas Vaderis atostogauja Labanore

Video: https://goo.gl/XRmhb1  

Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy1 

Video: https://goo.gl/V3gG6W  

Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy2 

Lara Croft paieškos Ukmergės rajone

Video: https://goo.gl/6DjDCA  

Maršrutas: www.lietuvon.lt/krazy3  
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A. Turbūt gražiausias Lietuvoje: Pažaislio vienuolyno ansamblis  
B. Šimtmečio projektas: Prisikėlimo bažnyčia Kaune  
C. Vienas iš dviejų unikalių: Aleksoto funikulierius 
D. Dariaus ir Girėno genus pratęsiant: Lietuvos aviacijos muziejus 
E. Vandens, gamtos ir žmogaus draugystė: Marvelės kaskados  
F. Įdomus, bet slogus: IX forto muziejus 
G. Nuostabi dviejų draugų istorija šiltnamyje: Pogrindinė spaustuvė “ab” 

Istorijos aplink Kauną

 Apie maršrutą

▪ TRUKMĖ: Maršrutas neilgas, todėl aplankyti visus 7 taškus galima per pusdienį, tačiau kai 
kuriuose galima užtrukti ir ilgiau - nuo to priklausys, kiek laiko užtruksite visame maršrute. 

▪ VAIKAI: Lietuvos aviacijos muziejuje turėtų vaikams turėtų patikti labiausiai - ne tik 
eksponatai, bet ir vaikams lauke žaisti skirtos mašinėlės. O šiltu metu ir Marvelės kaskados 
patiks vandenį mėgstantiems vaikams. 

▪ NEPAMIRŠKITE: Pasikraukite telefonų baterijas, pasiimkite grynųjų pinigų, nes ne visur galima 
atsiskaityti kortele. 

▪ KAIP NAUDOTIS? Maršrutu patogiausiai naudotis telefone - išsisiųskite šį PDF’ą el. paštu, 
atsidarykite per Google Maps programėlę nuorodą į maršruto žemėlapį (kitame lape), o jei 
nepavyksta - kiekvieno taško koordinates į programėlę galite suvesti ranka. Tikslios 
koordinatės nurodytos prie objektų aprašymų, kurie parengti lakoniški, tinkantys paskaitymui 
lankantis vienoje ar kitoje vietoje. Norint išsamesnės informacijos visada lengva ją rasti 
internete - turizmo informacijos centrų puslapiuose arba Wikipedijoje. 

 Ką aplankysime

 Planuokite

“Krazy Lithuania” ketvirtasis epizodas į Kauno apylinkes atkelia “Matricos” herojus. O maršrutas 
aplink Kauną sujungia daug skirtingų istorijų - nuo šimtmečius blizgančio Pažaislio vienuolyno 
iki vos dešimtmetį veikusios pogrindinės spaustuvės; nuo muziejaus, kuris rodo tai, kaip lietuviai 
kilo į dangų, iki muziejaus, kuris slogiai primena, kada mūsų tauta leidosi žemyn. Ir tai dar ne 
viskas - pabandykite pamatyti Kauno istorijas neužsukdami į taip pažįstamą jo centrą. Geros 
kelionės!
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Nuoroda į aktyvų maršrutą Google Maps: https://goo.gl/cAeQLJ.  

(kaip atsidaryti maršrutą Google Maps programėlėje - aprašyta šio dokumento pabaigoje).

 Žemėlapis

Vairas, maistas ir nakvynė:

Maršruto ilgis: 38 km 
Vairuoti: 01:00 h 

Kelionei iki maršruto pradžios ir 
atgal namo papildomai pridėkite: 
  
▪ Vilniečiai: 200 km, 2:20 h 
▪ Kauniečiai: 33 km, 0:20 h 
▪ Klaipėdiečiai: 435 km, 4:10 h

Visas maršrutas apjuos Kauno 
centrą, todėl tiek pakeliui, tiek 
nusukus į centrą maitinimo vietų 
tikrai į valias. 

Kaip ir su maistu, Kaune nakvynę 
susirasti nesudėtinga - airbnb.com 
arba booking.com padės.

Istorijos aplink Kauną

https://goo.gl/cAeQLJ
http://airbnb.com
http://booking.com
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Koordinatės: 54.8763, 24.0218. Iki kito objekto: 10 km.

Koordinatės: 54.9026, 23.9171. Iki kito objekto: 5 km.

Koordinatės: 54.8910, 23.8870. Iki kito objekto: 2 km.

B. Prisikėlimo bažnyčia Kaune

Pirma dalis

Šio baroko perlo atskirai pristatinėti nebereikia - važiuokite, 
pasiimkite vietoje ekskursiją (verta dėl pasakojamų įdomių 

istorijų), palandžiokite po požemius ir taip susipažinkite su 17-18 
a.  Kazimiero Paco pastatytu vienuolynu. Vietoje galite paragauti ir 

vienuolių kamaldulių kepamos duonos ar vyno.

Vienas iš dviejų Kaune ir vienas seniausių keltuvų Europoje, 
Aleksoto funikulierius veikia net nuo 1935 m. Išliko net originali 

senoji funikulieriaus mechanika, taip pat įdomus ir pastatas 
viršuje, kuriame buvo įrengti butai funikulieriaus mechanikui ir 
sargui. Tarpukariu kasdien jis atlikdavo po 226 reisus, šiandien 

kelia tik tada, kai yra norinčių. 

Lietuviškoji Sagrada Familia versija - Prisikėlimo bažnyčia Kaune. 
Idėja pastatyti tokią bažnyčią kaip padėką Dievui už 
Nepriklausomybę kilo dar 1922 m., ji pradėta statyti 1934 m. o 
baigta - tik po 70 m., 2004 m. Tai yra didžiausia bazilikinė bažnyčia 
Kaune - būtinai pakilkite ant jos stogo ir apžiūrėkite Kauną. 

Koordinatės: 54.8775, 23.8908. Iki kito objekto: 2,3 km.

D.   Lietuvos aviacijos muziejus

“Reikėjo berniukams beribio dangaus” - būtent apie tai šis 
muziejus, sukaupęs nemažai aviacijos eksponatų - lėktuvų, 
sraigtasparnių, istorinių eksponatų. Čia rasite ir išsamią 
“Lituanicos” istoriją, ir daug sovietinės aviacijos paminklų. 
Ekspozicija išskaidyta viduje ir lauke - apžiūrėkite abi dalis.

C.   Aleksoto funikulierius

A. Pažaislio vienuolynas
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E.   Marvelės kaskados

Koordinatės: 54.8802, 23.8680. Iki kito objekto: 10,5 km.

Koordinatės: 54.94230, 23.8682. Iki kito objekto: 7,5 km.

Koordinatės: 54.9594, 23.9224. Gero kelio namo!

F.  IX forto muziejus

G.   Pogrindinė spaustuvė “ab”

Antra dalis

Marvelės upės slėnis buvo sutvarkytas prieš keletą metų - 
originaliai akmeninės kaskados statytos seniau nei prieš 

šimtmetį. Dabar čia - tvarkinga ir labai graži gamtos vieta, net 
ne visų kauniečių atrasta.  

Unikalus objektas Lietuvoje - dviejų draugų sumanymu paskutinį 
Tarybinės Lietuvos gyvavimo dešimtmetį privataus namo 

požemyje veike spaustuvė. Patekimas į ją buvo per šiltnamį, itin 
įdomiai maskuojamas, todėl net ir turėdami įtarimų sovietai 

nesugebėjo atsekti, kas spausdina religinę ir istorinę literatūrą. 
Prieš atvykdami būtinai susiderinkite lankymą su šeimininkais. 

19 a. pab. carinės Rusijos Kaunas buvo verčiamas karine tvirtove 
- miestą apsupo fortų sistema. IX fortas pastatytas 20 a. pr. ir šiuo 
metu yra geriausiai išlikęs iš visų Kauno fortų. Tarpukariu fortas 
naudotas kaip kalėjimas, Antrojo pasaulinio karo metais naciai čia 
masiškai žudydavo žmones. Tarybiniu laikotarpiu čia dar kurį 
laiką buvo kalėjimas, vėliau įkurtas muziejus, veikiantis ir dabar. 

Jeigu patiko šis maršrutas ir jo formatas, išbandykite “Nuotykiai su Lietuvon.lt” 
maršrutų prenumeratą - kas mėnesį vos už €3 gausite po 2 keliauti paruoštus 

maršrutus. Prenumeruoti galite čia: www.patreon.com/lietuvon.   

http://www.patreon.com/lietuvon
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Maršrutą sudarė: atradimų žemėlapis Lietuvon.lt. 

Visus “Laisvės TV” projekto “Krazy Lithuania” maršrutus ateityje rasite adresu  
www.lietuvon.lt/krazy.  

Komentarai, pastabos, klausimai, pasiūlymai: nuotykiai@lietuvon.lt.  

Maršrutams panaudotos asmeninio archyvo bei turizmo informacijos centrų 
nuotraukos. 

Nei sudarant maršrutą, nei filmuojant “Krazy Lithuania” treilerius, nė vienas 
Holivudo personažas nenukentėjo. 

Gero kelio!

KAIP NAUDOTIS MARŠRUTO ŽEMĖLAPIU TELEFONE KELIAUJANT: 

Jūsų tikslas: atsidaryti maršrutą su Google Maps programėle telefone: 
 1 Atsidarykite šiame dokumente nurodytą maršruto nuorodą savo telefone. 
 2 Atsidarius Google Maps naršyklėje, spauskite ant savo vardo ikonos viršutiniame dešiniajame 

kampe arba ant “Sign in” / “Prisijungti”. 
 3 Prisijunkite prie savo Google paskyros ir maršrutų žemėlapis automatiškai turėtų būti atidarytas 

Google Maps programėle telefonu. 

Alternatyva jei nepavyktų: Kompiuteriu prisijungę prie savo Google paskyros, atidarykite maršrutų 
žemėlapio nuorodą. Ten viršutiniame kairiajame kampe raskite žvaigždutę - ją paspaudę, išsaugosite 
maršrutą prie savo žemėlapių. Tuomet atsidarykite Google Maps programėlę telefone, eikite į Meniu —
> Jūsų vietos —> Žemėlapiai —> Maršrutas nr. X. Taip visda galite įjungti arba išjungti norimą 
maršruto sluoksnį ant Google Maps programėlės.

http://www.lietuvon.lt/krazy
mailto:nuotykiai@lietuvon.lt

