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KAUNO RAJONAS

Kauno rajone atgaivą ras ir gamtos mylėtojai. Čia akį traukia trijų didžiausių Lietu-

vos upių – Nemuno, Neries ir Nevėžio – vingiai ir slėniai, žavi Kauno marių regioninio 

parko kraštovaizdis ir nepaliesta gamta. Kadagių slėnio, Žiegždrių geologinis ir Du-

bravos rezervatinės apyrubės pažintiniai takai kasmet vis gausiau lankomi keliau-

tojų. Mėgstantys pasivaikščiojimus gamtoje turėtų neaplenkti Šaltinių tako Kačer-

ginėje, Kulautuvos sveikatingumo ir Jadagonių ekologinių trasų.

Didingą krašto istoriją atskleidžia architektūros šedevrai – gotikinė XVI a. Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčia Zapyškyje, XVII a. Renesanso architektūros paminklas Rau-

dondvario dvaro ansamblis, Babtyno dvaras. Šimtus praeities metų ir paslapčių 

mena čia stūksantys piliakalniai, o istorinė atmintis atgyja muziejuose ir pamin-

kluose šalies didvyriams.

Kauno rajonas – žaliasis smaragdas pačiame Lietuvos centre. Čia turtinga istorija 

persipina su gamtos ir kultūros paveldo turtais.

Sparčiai plėtojama pėsčiųjų, dviračių takų infrastruktūra, vandens turizmas, lanky-

tinų kultūros ir gamtos objektų įvairovė bei renginių gausa kviečia pabėgti nuo 

miesto šurmulio ir leistis į nuotykių kupiną kelionę po Pakaunės kraštą.



TURIZMO IR VERSLO 

INFORMACIJA 

Teikiamos paslaugos:

Aktualiausią informaciją apie lankytinas Kauno rajono ir visos Lietuvos vietas rasite 

Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centre. Profesionalus centro kolekty-

vas padės sudaryti turistinius maršrutus, pakvies dalyvauti edukacinėse progra-

mose ir ekskursijose.

Pilies takas 1, Raudondvaris

Kontaktai:

+370 37 548118

info@kaunorajonas.lt 

www.kaunorajonas.lt

KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO 

INFORMACIJOS CENTRAS

Kauno rajonas

(spalis-balandis)

VI-VII 10.00-17.00

Darbo laikas:

I-V 8.30-17.00

I-V 8.30-17.00

(gegužė-rugsėjis)

VI  10.00-15.00

Mokymų, 

seminarų 

organizavimas

Verslo 

konsultacijos 

pradedantiesiems

Naujausi 

turistiniai leidiniai

Ekskursijų 

organizavimas



TEATRALIZUOTOS EKSKURSIJOS 

RAUDONDVARIO DVARE

Kiekvienas dvaras tarsi knyga, kurios puslapius sudaro parkų, pastatų ir juose gyve-

nusių žmonių likimai bei istorijos. Viena iš Raudondvario dvaro šeimininkių – gra-

fienė Rozalija kviečia leistis į įsimintiną kelionę laiku. Teatralizuotos ekskursijos 

metu turėsite galimybę ne tik susipažinti su Raudondvario dvaro architektūriniu 

ansambliu, sužinoti, kokiais pomėgiais ir pramogomis garsėjo paskutinieji jo 

šeimininkai grafai Tiškevičiai, bet ir pajausti dvariško gyvenimo dvelksmą. 

Trukmė: 1 val. Kaina: 
5 Eur/asm. 100 Eur 

20 20



EDUKACINĖ PROGRAMA VAIKAMS 
„TIŠKEVIČIŲ AUKSO SKRYNIOS BEIEŠKANT...“

Leiskitės į nepamirštamą nuotykį Raudondvario dvare ir atverkite paslaptingąją 

aukso skrynią!

„Tiškevičių aukso skrynios beieškant...“ – aktyvus, įtraukiantis ir sumanumo reika-

laujantis orientacinis-pažintinis žaidimas vaikams Raudondvario dvare. Jo tikslas – 

atskleisti dingusios paskutiniųjų dvaro šeimininkų, grafų Tiškevičių aukso skrynios 

paslaptį. Tai puiki pramoga, padėsianti vaikams geriau pažinti Raudondvario dvarą 

ir jo turtingą istoriją. Aukso skrynios paslapčiai atskleisti nebus reikalingos jokios 

specialios priemonės ar įranga – tik sumanumas ir atidumas. Pateiktas užduotis 

žaidimo dalyviai iššifruos ir tikslą pasieks tik veikdami išvien!

Prieš pradedant žaidimą, aukso skrynios ieškotojus grafienė Rozalija pakvies į eks-

kursiją po Raudondvario dvaro teritoriją.

ORIENTACINIS – PAŽINTINIS 
ŽAIDIMAS RAUDONDVARIO DVARE  

„GRAFO B. H. TIŠKEVIČIAUS DVARO PASLAPTYS“

Žaidimą rekomenduojame šeimoms, norinčioms turiningai praleisti laisvalaikį 

Raudondvario dvaro sodyboje, švęsti vaikų gimtadienius. 

Tai originalaus turinio žaidimas, kurio tikslas – pasitelkiant šiuolaikišką įtraukiančio 

ir aktyvaus orientacinio žaidimo formą supažindinti dalyvius su išskirtine, dar 

nepakankamai pažinta ir atskleista Lietuvos kultūros istorijos asmenybe – 

keliautoju, fotografu grafu Benediktu Henriku Tiškevičium bei jo aplankytomis 

tolimiausiomis šalimis.

Trukmė: 1 val. Kaina: 
4 Eur/asm. 120 Eur 

Trukmė: 1 val. Kaina: 4 Eur/asm. Gali žaisti 
4-24 asm.

Informacija tel.: +370 699 48833



TEATRALIZUOTOS EKSKURSIJOS 

PO LITERATŪRINĘ KAČERGINĘ

Leiskitės į kelionę laiku, kurioje jus lydės žavingoji ponia Adelė iš Laikinosios 

sostinės. 

Iškalbinga, visada puikia nuotaika spinduliuojanti ponia Adelė labai mėgsta ilsėtis 

Kačerginėje. Kiekviena gatvė ir takelis, vasarnamis ir vila jai tokie artimi, kad 

istorijas apie ten gyvenusius, kūrusius ar poilsiavusius garbius žmones galėtų 

pasakoti nesustodama. Matyt ne veltui garsieji mūsų literatai, architektai ir kiti 

meno atstovai įkvėpimo ieškodavo būtent Kačerginėje. Nepraleiskite progos 

geriau pažinti literatūrinę Kačerginę, būsite sužavėti, galbūt panorėsite ir kiek 

ilgiau paviešėti.

Trukmė: ~2 val. Kaina: 
6 Eur/asm. 120 Eur 

20 20



RAUDONDVARIO DVARO 

KOSTIUMINĖ

Elegantiškos, žemę siekiančios, raukiniais ir atlaso kaspinais dekoruotos suknelės. 

Dailios skrybėlaitės, įmantriais raštais margintos vėduoklės ir nėriniuotos pirštinai-

tės. Puošnumu ir elegancija spinduliavusi dvaro damų apranga žavi iki šiol. Rau-

dondvario dvaro kostiuminėje pasidabinkite dvariškomis suknelėmis ir leiskitės į 

nepamirštamą kelionę laiku, kurioje pasijusite tikra dvaro ponia! 

Darbo 

laikas:
(birželis-rugsėjis) 

Kainos: 

1 vnt. 5 Eur

1 vnt. 10 Eur 

Kostiumo nuoma: 

Aksesuaro nuoma: 
Vieta:

Raudondvario 

dvaro pilis

Paslauga teikiama iš anksto susitarus telefonu +370 37 548 118



KURORTINĖ TERITORIJA

ATGIMUSI 

Trys Nemuno skalaujami Kauno rajono miesteliai – Kačerginė, Kulautuva ir dalis 

Zapyškio – sudaro kurortinę teritoriją. Nuo seno miesteliai garsėjo tyru gamtos gro-

žiu, sveikatai palankiu mikroklimatu, kvepiančiais pušynais, švaraus smėlio paplū-

dimiais, medine architektūra. Šiandien tai – išskirtinė ramybės, tylos ir jaukumo oa-

zė, kviečianti pabėgti nuo miesto šurmulio ir atsikvėpti.

Turtinga 

istorija

Kerinti 

gamta

Sveikatingumo 

oazė

Įspūdingi 

renginiai

Turiningas 

laisvalaikis



PĖSČIŲJŲ MARŠRUTAI

Žiegždrių geologinis takas 

          

Rekreacinis takas Girionys–Laumėnai–Žiegždriai

Karmėlavos sporto ir sveikatingumo takas  

 

Kadagių slėnis Arlaviškėse

Pakalniškių pažintinis takas 

Kulautuvos sveikatingumo takas 

Mėgstantiems pasivaikščiojimus gamtoje Kauno rajonas siūlo nuo 1,3 iki 17 km vin-

guriuojančius pažintinius ir sveikatingumo takus. Keliaudami grožėsitės miško 

vaizdais, susipažinsite su skirtingomis augalų rūšimis, savita reljefų įvairove, me-

džių lajose čiulbančiais paukščiais.

Kamšos draustinio pažintinis takas

Pajauskite malonumą keliaudami pėsčiomis!

Pėsčiųjų takai Kauno rajone:

Dubravos rezervatinė apyrubė 

Šaltinių takas Kačerginėje 

Jadagonių ekologinės trasos 

1,3 km

1,5 km

1,9 km    

      

2,6–6 km 

2,6–6 km

5 km, 10 km, 

17 km

1,6 km

6 km

1,5 km

3 km



VANDENS MARŠRUTAI

Kauno rajone sėkmingai plėtojamas vandens turizmas. Nuo laivo denio galima pa-

sigrožėti nuostabiais gamtovaizdžiais ir miestelių architektūra. Laivais galima pa-

siekti tarpukariu klestėjusius kurortus – Kulautuvą ir Kačerginę. Taip pat Zapyškį, 

Vilkiją, Raudondvario dvaro sodybą ir Kadagių slėnį.



KATAMARANAS 

„ZAPYŠKIS“

„NEVĖŽIS“ 

KELTAS 

ZAPYŠKIS-KULAUTUVA-ZAPYŠKIS

Katamaranu „Zapyškis“ turizmo sezono metu rengiamos edukacinės-pažintinės 

iškylos Nemunu, kurių dalyviai galės geriau pažinti Kauno rajono kurortinę 

teritoriją: Zapyškį, Kačerginę ir Kulautuvą.

Keliautojams bus sudarytos galimybės iš kurortinės teritorijos plaukti iki 

Raudondvario arba Vilkijos, dalyvauti ekskursijose ir edukacinėse programose, 

išsinuomoti katamaraną privačiai šventei.

Iš viso šis laivas talpina 24 keleivius, kurie gali įsitaisyti patogiai katamarano viduje 

įrengtose sėdimose vietose.

Atsižvelgiant į specialius poreikius ir norint išplėsti keliavimo galimybes 

katamaranas „Zapyškis“ yra pritaikytas judumo problemų turintiems žmonėms.

Keltas „Nevėžis“ plukdo keleivius ir jų dviračius Nemuno upe iš Zapyškio į 

Kulautuvą ir atgal. Tai abejose upės pusėse įrengtus dviračių takus sujungiantis 24 

vietų laivas, kuris gali gabenti ir 10 dviračių.

+370 37 548118

Dėl individualių užsakymų kreiptis: 

info@kaunorajonas.lt

birželis-rugsėjis

Bilietai   parduodami: www.kaunorajonas.lt arba laive

Laikas:                

gegužė-rugsėjis

Bilietai parduodami: kelte

Laikas:                

+370 37 548118, +370 699 48833

info@kaunorajonas.lt

Dėl individualių užsakymų kreiptis:



VILKIJA – PAVILKIJYS – VILKIJA

Vilkijos keltas „Vilkynė“ – upinis motorinis keltas per Nemuną, reguliariai 

perkeliantis keleivius ir transporto priemones tarp Vilkijos (Kauno r.) ir Pavilkijo 

(Šakių r.). 

balandžio pabaiga – lapkričio pradžia

     Darbo laikas: 

       Bilietai parduodami: 

I-VII 7-20.30 val.

kelte

KELTAS 

„VILKYNĖ“

       Laikas:                

„ALGIRDAS“

LAIVAS 

KAUNAS – KADAGIŲ SLĖNIS – KAUNAS

Kelionėje nuo senosios Kauno marių prieplaukos iki Kadagių slėnio Jūsų akis džiu-

gins nepaprasto grožio Kauno marių vaizdai. Išsilaipinus Kauno marių regioniniam 

parkui priklausančiame Kadagių slėnyje prieš Jūsų akis atsivers viena gražiausių 

Nemuno slėnio atodangų.

+370 686 00829

laivaivisiems@gmail.com

Dėl individualių užsakymų kreiptis: 

birželis-rugsėjis

Trukmė: 

Bilietai parduodami: 

5 val. 

www.nemunoturas.lt

Laikas:                

www.kaunorajonas.lt/keltas-vilkyne-1/

Daugiau informacijos:



Marvelė

Kačerginė

Raudondvaris

Šilelis
Kulautuva

Jadagonių 

ekologinės 

trasos 

Aktyvaus poilsio ir gražių vaizdų mėgėjai Kauno rajoną gali pažinti keliaudami 

dviračiais. Dviračių tinklas Kauno rajone kasmet plečiasi. Populiariausias 

maršrutas – mažasis Pakaunės turizmo žiedas, kuris driekiasi abejose Nemuno 

pusėse.

DVIRAČIŲ MARŠRUTAI

Zapyškis

Kaunas

Girionys

Vaišvydava

Narėpai

Paštuva

Vaišvydavoje: Miškininkų g. - Medelyno g.

Vaišvydava - Girionys

Kaunas- Narėpai

Garliavoje (Vytauto g.)

Jadagonių ekologinė trasa

Kulautuva – Paštuva

Kaunas (nuo Strazdo g. per Panerių g.) – Domeikava – Lapės

Kaunas (nuo Vytauto Didžiojo tilto) – Marvelė-Kačerginė – Zapyškis

Kaunas (nuo Kauno pilies) – Raudondvaris – Šilelio k. – Kulautuva

1 km

1,3 km

2 km

4,6 km

5 km

6 km

~ 9 km

~ 17 km

~ 20 km

Dviračių maršrutai Kauno rajone:
Garliava

Lapės



TEMINIAI MARŠRUTAI

Norintiems savarankiškai pažinti Kauno rajoną siūlome mėgstamiausius turistų 

teminius kelionių maršrutus.

MEILĖS KELIU

Klajoti meilės labirintais pradėkite nuo   . Paslapčių šydu ir Raudondvario dvaro

meilės intrigomis apipintame dvare grafienė Rozalija su malonumu papasakos 

apie dvariškių širdies reikalus. Užsukę į   nepamirškite padėkoti deivei  Kulautuvą

Mildai už dovanotą meilę ir kitus šiltus jausmus. Apie tai, kad meilė nesirenka nei 

kilmės, nei laiko ir pasibeldžia į širdį netikėtai, primena kelyje į  Karpio tuopa 

Paštuvą. Iš meilės gimsta nuolankumas, dora, gerumas, nuoširdumas ir net 

darbingumas. Netikite? Užsukite į     Paštuvoje. Basųjų karmeličių vienuolyną

Galbūt pokalbis su viena iš seserų įkvėps jums meilę geriems darbams.

Raudondvario 

dvaras
Kulautuva

Basųjų 

karmeličių 

vienuolynas

Karpio tuopa



KĄ BYLOJA  PILIAKALNIAI

Nuo   lyg ant delno atsiveria tiek galybę rodantis Nemunas, tiek  Pyplių piliakalnio

iškilūs Raudondvario bokštai. Pasigrožėjus kraštovaizdžiu, kviečiame keliauti Za-

pyškio link, kur stovi abejingų nepaliekanti senoji  . Kaip pasa- Zapyškio bažnyčia

koja legenda, bažnyčia pastatyta ant pagonių šventyklos pamatų. Važiuodami Ne-

muno pakrante tolyn surasite legendomis apipintus   Altoniškių ir Jadagonių pi-

liakalnius. Jadagonių kaime įsikūrusiame nuotykių parke „Expedicija.lt“ turėsite 

galimybę savo drąsą, ištvermę ir vikrumą išbandyti kopdami į Baltijos šalyse analo-

go neturinčią 13 m aukščio    ar brisdami per pelkę.Pagonijos uolą

Altoniškių piliakalnis

Jadagonių 

piliakalnis

Pagonijos uola

Zapyškio bažnyčia

Raudondvaris 

Tradicinių amatų centras 

Babtyno dvaras 

„Siesta“

NEVĖŽIO SLĖNIO ATRADIMAI

Pažintį su Nevėžiu pradėkite užsukę į  . Čia esantis dvaro ansamblis –   Raudondvarį

XVII a. pr. Lietuvos renesanso architektūros paminklas. Aplankę Kauno rajono muziejų, 

pasivaikščioję su grafiene Rozalija, sužinosite dvaro atsiradimo istoriją. Važiuodami 

Biliūnų kaimo link užsukite į   , kuriame susipažinsite su XIX- Tradicinių amatų centrą

XX a. technikos paveldo ir etninės kultūros ekspozicija po atviru dangumi. Keliaujant ta 

pačia kryptimi išvysite boluojančius     stogus. XVI a. pastatytas dvaras Babtyno dvaro

prikeltas naujam gyvenimui: čia rengiami Pažaislio muzikos festivalio koncertai, įvairūs 

plenerai. Dvaras garsėja senosios transporto technikos kolekcija. Kelionės įspūdžiams 

aptarti siūlome netoliese įsikūrusį restoraną .     „Siesta“

Pyplių piliakalnis



Raudondvario dvaras Kauno rajono muziejus

Raudondvario dvaro 

oranžerijos restoranas 

Švč. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčiaJ. Naujalio skulptūra

RAUDONDVARIS IR GRAFŲ TIŠKEVIČIŲ PALIKIMAS

Viešėdami sužinosite apie čia gyvenusių grafų pomėgį ko-   Raudondvario dvare 

lekcionuoti paveikslus, knygas, nenumaldomą kelionių ir fotografijos aistrą. Užsu-

kę į susipažinsite su ekspozicija, skirta Lietuvos muzikos    Kauno rajono muziejų 

patriarchui Juozui Naujaliui, išvysite grafo Benedikto Henriko Tiškevičiaus darytas 

fotografijas, stiklo kambarį.  išgėrę    Raudondvario dvaro oranžerijos restorane

kavos ir suvalgę nepakartojamo skonio grafienės Rozalijos šokoladinio torto gaba-

lėlį, savo kelionę tęskite , kurioje dėme-   Švč. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje

sį patrauks L. Pampalonio iš Kararos marmuro sukurti grafienės Vandos Tiškevičie-

nės ir sūnaus antkapiniai paminklai ir greta bažnyčios, buvusioje kompozitoriaus 

sodybos vietoje, stovinti    J. Naujalio skulptūra.



Tarpukariu     buvo vienas garsiausių šalies kurortų. Čia ilsėjosi tuometis Kulautuva

Lietuvos elitas, svečiai iš Vakarų Europos, Amerikos, Argentinos ir kitų šalių. Kulau-

tuvą ypač mėgo prezidentas Antanas Smetona, kurio garbei miestelio centre pas-

tatyta Marijos skulptūra. Miestelis nuo seno garsėja nuostabiais pušynais, žaliuo-

jančiais parkais, akacijų alėja. Keliaudami Kulautuvos sveikatingumo taku aplanky-

site Deivių ir dievų slėnį. Po kelionės galėsite atsikvėpti prie Kulautuvos karjero. Čia 

įrengtas paplūdimys, vandenlenčių parkas, netoliese yra prieplauka, iš kurios vasa-

rą persikelsite į kitą Nemuno krantą. Ne mažiau garsus tarpukariu buvo ir kitame 

upės krante įsikūręs kurortas –    . Įkvėpti gaivaus pušynų oro čia kūrė Kačerginė

literatūros klasikai J. Biliūnas, P. Mašiotas ir V. Mykolaitis-Putinas. Kačerginėje gali-

te išvysti išlikusias medinės architektūros vilas, o keliaudami čia esančiu Šaltinių ta-

ku pasigrožėti nuostabia gamta ir pabėgti nuo miesto šurmulio. 

TARPUKARIO KURORTAI 

Kulautuva

Kačerginė



KAUNO MARIŲ REGIONINIS 

PARKAS

Kauno marių regioninis parkas ypatingas unikalia gamta ir istorija. Čia rasite dau-

giau kaip 40 gamtos ir kultūros paveldo vertybių. Apsilankę Kauno marių regioni-

nio parko lankytojų centre sužinosite, ką slepia žalios marių akys, kaip vyko Nemu-

no virsmas mariomis ir kas yra „dugniečiai“. Besidomintys geologija turės puikią 

progą susipažinti su Kauno marių atodangų įvairove, gamtos bičiuliai – su išskirti-

niais čia sutinkamais augalais ir gyvūnais, o patys smalsiausi – naršyti po informaci-

nius terminalus, kur žinių ras daugiau nei grybų miške. 

Kauno marių regioninio parko direkcija

+370 37 383071

info@kaunomarios.lt 

www.kaunomarios.lt

Miškininkų g. 2, Vaišvydava 

KAUNO MARIŲ REGIONINIO PARKO 

LANKYTOJŲ CENTRAS

Kontaktai: Darbo laikas:

VI 10.00-18.00

I-IV 8.00-17.00

(lapkritis-balandis)

I-IV 8.00-17.00

V 8.00-15:45

V 8.00-15:45

(gegužė-spalis)



Lankytojų centras
Dubravos arboretumas

Girionių parkas

Žiegždrių geologinis 

takas

Žiegždrių atodanga

Samylų piliakalnis

Dubravos dvyniai Arlaviškių 

botaninis 

draustinis
Margininkai

Pažaislio vienuolyno 

ansamblis

TEMINIAI MARŠRUTAI 

Kelionę po Kauno marias rekomenduojame pradėti nuo . Susi-  Lankytojų centro

pažinus su marių atsiradimo istorija, gamtine ir etnografine ekspozicijomis, siūlo-

me pasivaikščioti po , kur 51,5 ha plote sukaupta ir tiriama   Dubravos arboretumą

daugiau kaip 2000 sumedėjusių augalų. Viename didžiausių Lietuvoje   Girionių 

parke galima rasti daugiau nei 360 medžių ir krūmų rūšių bei formų. Besidriekian-

tis 1,6 km leis pažinti mūsų krašto gelmių istoriją, už-  Žiegždrių geologinis takas 

rašytą jos plutos sluoksniuose, o kelyje atsiverianti  užburs   Žiegždrių atodanga

pasakišku kraštovaizdžiu. Amūrinio kamštenio, riešutmečio giraitės supa   Samylų 

piliakalnį, o šalimais įrengta poilsiavietė kviečia atsikvėpti ir gėrėtis aplinka.

Lankytojų centre susipažinę su marių atsiradimo istorija, gamtine ir etnografi-

ne ekspozicijomis, leiskitės į paieškas. Tikima, kad apkabinus   Dubravos dvynių 

šiuos medžius meilė lydės amžinai.  pakerės kiek-  Arlaviškių botaninis draustinis

vieną: skardžio kraštu vingiuoja pėsčiųjų takas, akį glosto į dangų kylančios kada-

gių viršūnės. Kelionę tęsti siūlome , kur puikuojasi vienas darniau-  Margininkuose

sių ir originaliausių XIX a. II pusės liaudiškų sakralinių pastatų – medinės bažnyčios 

kompleksas.  siūlome pasigėrėti brandžiojo   Pažaislio vienuolyno ansamblyje

baroko architektūra ir pasivaišinti kvapnios kavos puodeliu.



KAUNO RAJONO MUZIEJUS 

Muziejus įsikūręs Raudondvario dvare – viename įspūdingiausių atgimusių rene-

sanso architektūros objektų Lietuvoje. Lankytojus muziejus pasitinka muzikos pa-

triarcho Juozo Naujalio memorialine ekspozicija, kuri supažindina su kompozito-

riaus gyvenimu, kūryba ir visuomenine veikla. Čia taip pat rasite vieno iškiliausių 

Raudondvario dvaro šeimininkų Benedikto Henriko Tiškevičiaus XX a. pr. darytų fo-

tografijų ekspoziciją, atskleidžiančią nenumaldomą grafo pomėgį keliauti. Muzie-

juje eksponuojamos šiuolaikinio meno parodos ir akį traukiantis modernus meno 

kūrinys – stiklo kambario instaliacija. 

+370 37 449601; +370 612 53314

krmuziejus@gmail.com

Pilies takas 1, Raudondvaris

www.krmuziejus.lt 

Kauno rajono muziejus

KAUNO RAJONO MUZIEJUS

Kontaktai:

Darbo laikas:

III-VII  10.00-18.00



Kauno Mažoji g. 2, Vilkija

+370 674 00631

ajjekm@gmail.com

Darbo laikas:

II–VI 

9.00-18.00

ANTANO IR JONO JUŠKŲ ETNINĖS KULTŪROS MUZIEJUS

Muziejuje saugomi garsiausio lietuvių tautosakininko ir etnografo Antano Juškos 

sukaupti etninės kultūros turtai – daugiau nei 70 000 senųjų lietuviškų žodžių žo-

dynas, 7 000 dainų dainynas, skrynios, senosios buities rakandai. 

KAUNO RAJONO 

MUZIEJAUS 

PADALINIAI

TRADICINIŲ AMATŲ CENTRAS

Čia po atviru dangumi įkurta XIX–XX a. technikos paveldo ir etninės kultūros ekspo-

zicija, apimanti senovinę žemės ūkio techniką, automobilius, motociklus, brikas, 

Lietuvos kaime naudotus meistrų darbo įrankius, namų apyvokos daiktus. Centre 

galima išvysti senovinę kalvę su žaizdru ir odinėmis dumplėmis, audimo stakles, 

linų apdorojimo įrankius ir iš arčiau susipažinti su šiais tradiciniais amatais.

+370 656 13675

tradiciniai.amatai@gmail.com

Raguvos g. 66, Biliūnų k., 

Raudondvaris

9.00–18.00 (pietų pertrauka 12.00–13.00)

Darbo laikas:

II-VI 



TADO IVANAUSKO OBELYNĖS SODYBA

Memorialinę prof. Tado Ivanausko sodybą sudaro gyvenamasis namas–muziejus, 

sodininko namas ir paukštidė, apie 4 ha ploto sodas ir parkas. Parko augalų 

kolekcijoje daugiau nei 300 rūšių medžių bei krūmų. Čia auga vieni iš seniausių 

planetos medžių – dviskiautis ginkmedis ir metasekvoja.

BABTŲ KRAŠTOTYROS MUZIEJUS

Muziejuje saugomas turtingas Babtų miestelio istorinis palikimas. Čia veikia 

nuolatinė ekspozicija Babtų istorijos, valstiečių verslų, amatų ir buities, 1863 m. 

sukilimo atgarsių, švietimo temomis. 

Nevėžio g. 3, Babtai

+370 640 40548

krmbabtai@gmail.com

IV 8.00-18.45 (pietų pertrauka 12.00-12.45)

III 14.00-20.00

V 8.00-12.00 

Darbo laikas:

Darbo laikas:

III-VII  10:00-17:30

Obelynės g. 8, Akademija

+370 630 06635

KAUNO RAJONO 

MUZIEJAUS 

PADALINIAI



RAUDONDVARIO DVARO MENŲ 

INKUBATORIUS

Neogotikinės mūrinės arklidės su įrengtu žirgynu ir maniežu Raudondvario dvaro 

komplekso ūkiniame kieme iškilo XIX a. viduryje. Po karo čia veikė mašinų ir arklių 

nuomos punktas. Turtingą istorinę praeitį menančios arklidės šiandien pritaikytos 

menui. Čia įsikūręs modernus menų inkubatorius, kuriame įrengta koncertams, 

spektakliams ir kitiems kultūros renginiams pritaikyta šiuolaikinė 500 vietų rengi-

nių salė su scena, fotografijos ir meno galerija su ekspozicijų sale. Raudondvario 

dvaro menų inkubatoriuje įrengtos rezidencijos jauniesiems menininkams ir 

kūrybinių industrijų atstovams.

RAUDONDVARIO DVARO MENŲ 

INKUBATORIUS 

+370 640 35936

Pilies takas 1, Raudondvaris

Kontaktai:
Darbo laikas:

V 8.00-15.45

I-IV 8.00-17.00

Pilies takas 1, Raudondvaris

+370 656 50755; +370 37 548254

raudondvariodvaras@gmail.com

RAUDONDVARIO DVARO PILIS

www.raudondvariodvaras.lt

Raudondvario dvaras

II-V 8.00-17.00

Darbo laikas:

VI 10.00-16:45



RAUDONDVARIO 

DVARO MENŲ 

INKUBATORIAUS 

REZIDENTAI

EDUKACIJOS RAUDONDVARIO 

DVARO MENŲ INKUBATORIUJE



RAUDONDVARIO 

DVARO MENŲ 

INKUBATORIAUS 

REZIDENTAI





PAGRINDINIAI KAUNO RAJONO 

RENGINIAI

Kačerginės poezijos žydėjimo šventė 

Tai kasmetinis literatūrinis renginys, kuris organizuojamas 

nuo 2001-ųjų paskutinį gegužės sekmadienį Kačerginės        

V. Mykolaičio-Putino skulptūrinių suolelių parke ir yra įtrauk-

tas į Tarptautinio poezijos festivalio ,,Poezijos pavasaris“ ka-

lendorių. Renginyje dalyvauja poetai, kritikai, aktoriai, litera-

tūrologai, dainuojamosios poezijos kūrėjai, fotografai, dai-

lininkai. 

05
mėn.

Ši šventė kasmet vyksta birželio 23 dieną Kačerginės Liepų 

parke. Tikslas – gaivinti garsių tarpukario Kačerginės kurorto 

gegužinių po atviru dangumi tradiciją. Organizuojamas 

gražiausiai papuoštų dviračių, dviratukų, retro automobilių 

paradas, smetoniniai žaidimai vaikams, skraidantis paštas,  

gražiausios skrybėlaitės rinkimai, tarpukario foto atelje, 

mugės, šokiai, kulinarinio paveldo konkursai ir pristatymai, 

koncertai, edukacijos.

Kasmet birželio 24 d. prie Senosios Zapyškio Šv. Jono 

Krikštytojo bažnyčios organizuojami Šv. Jono atlaidai. 

Kačerginės kurorto gegužinė

Šv. Jono atlaidai Zapyškyje

06
mėn.

Vietos gyventojus ir svečius Kauno rajonas žavi išskirtiniais renginiais. Rugpjūtį prie 

Zapyškio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios į dangų kyla šimtai įvairiaspalvių aitvarų. 

Kasmet liepą Kulautuvos pušynuose aidi užburiantis dainuojamosios poezijos 

skambesys, o Raudondvario dvare įspūdingai minima Valstybės diena. Kauno 

rajone gausu kultūrą, etnines tradicijas puoselėjančių ir bendruomenę buriančių 

renginių, kuriuose laukiamas kiekvienas. 



Kačerginės muzikiniai liepos vakarai

Dainuojamosios poezijos festivalis „Akacijų alėja“ 

Kulautuvoje

Kiekvieną vasarą Kulautuvos miestelis vienam vakarui 

tampa bardų sostine. Nuo 2001 m. pušų apsuptyje rengiamas 

dainuojamosios poezijos festivalis kasmet sutraukia tūkstan-

čius žmonių, išsiilgusių gyvos muzikos, gitaros skambesio ir 

nuoširdžių atlikėjų pasirodymų.

Iškilmingas Valstybės dienos minėjimas Raudondvario 

dvare – visą Lietuvą suvienijantis patriotinis renginys, 

vykstantis Liepos 6 d., kai kartu giedama „Tautiška giesmė“, 

klausomasi žymių žmonių pokalbių apie Lietuvą bei muzi-

kantų iš Lietuvos ir užsienio, organizuojamos įvairios eduka-

cijos ir žaidimai vaikams.

Vyksta Kačerginės Liepų parke liepos mėnesio šeštadieniais 

20 val. Tai – muzikiniai vasaros piknikai, bendrystės, kaimy-

nystės kūrybinės sueigos. Jos vienija bendruomenę, ugdo 

meninį skonį, garsina miestelį, turintį gilias lauko renginių po 

atviru dangumi tradicijas. Skamba įvairių muzikos atlikėjų: 

bardų, kantri, populiarioji muzika ir žinomų Lietuvos aktorių 

programos.

07
mėn.

Kulautuvos pušynų ruduo 

Tai atviras svečiams bendruomenės renginys. Kiekvienais 

metais jis keičia temą, spalvą, veiklas. Tikslas – suburti visų kartų 

bendruomenės narius ir svečius bendrai veiklai, džiugiam 

bendravimui ir prasmingam laisvalaikiui.

09
mėn.

Respublikinė šventė „Aitvarai žemei ir dangui“ Zapyškyje

Kiekvienų metų vasarą prie vienos iš seniausių ir gražiausių 

Lietuvos bažnyčių į dangų kyla šimtai įvairiaspalvių aitvarų. Tai 

didžiausias tokio pobūdžio renginys šalyje, pelnęs Zapyškiui 

Lietuvos aitvarų sostinės vardą. Festivalis organizuojamas 

nuo 2006 m.

„Pėdos marių dugne“ - tradicinis Samylų krašto renginys, 

kasmet vykstantis rugpjūčio mėnesį kviečia prisiminti užlietų 

kaimų istorijas, kurias jau 62 metus akylai saugo Kauno marių 

vandenys.

08
mėn.



„EXPEDICIJA.LT“ NUOTYKINIŲ 

PRAMOGŲ ORGANIZAVIMAS

„eXpedicija.lt“ kviečia išbandyti aktyvias pramogas ir patirti nepamirštamus nuo-

tykius! Pagonijos parke galite išmėginti savo ištvermę, kopdami į 13 m aukščio Pa-

gonijos uolą, siūlančią net 12 skirtingų, įvairaus sudėtingumo lipimo takų. Pagoni-

jos parke rasite stovyklavietę, galėsite nakvoti palapinėse miškų apsuptyje, pasikai-

tinti pirtyje, pažaisti lauko tenisą ar pliažo tinklinį.

Pagonijos parkas 

Žygiai baidarėmis

Iššūkiai su plaustais

 Purvo trasos

Orientaciniai žygiai 

Turistinės estafetės

Upio alėja 12, 

Zapyškis

Jadagonių k. 

+370 615 73393

info@eXpedicija.lt

eXpedicija.lt



KAUNO TVIRTOVĖS PARKAS

Paslaptimis ir legendomis apgaubti Kauno fortai kviečia prisiliesti prie istorijos – su-

žinoti, pamatyti ir iš arčiau pažvelgti į pasaulinės karinės architektūros paveldą. Iš-

skirtinių patirčių ieškančius lankytojus Kauno fortai žavi įdomiais architektūriniais 

sprendimais, Pirmojo pasaulinio karo istorija ir ekstremaliais pojūčiais, patirtais 

vaikštinėjant klaidžiais, tik spingsinčia žibaline lempa apšviestais tuneliais.

Sriuba iš 

kirvio koto

Vaiduoklių 

medžioklė

III forto 

vaistažolių 

arbata

Fotografijos Gamtinis-

pažintinis 

takas

Kauno tvirtovės 

parkas

www.atfort.kaunas.lt

+370 689 32862



PRAMOGOS

„Žali žali“ ūkis 

Gėlių g. 50, Ringaudai

+370 630 00609

www.zalizali.lt

www.stuba.lt

Kūrybos ir užimtumo stuba

Vytauto g. 77, Zapyškis

+370 673 27274

www.pypliuukis.lt

 

Pyplių ūkis

Pyplių k., Ringaudai

+370 678 06290

KONTAKTAI

EDUKACIJOS



JODINĖJIMAS

„Žirgo žingsnis“

Pociūnų k., Vandžiogala

Kadagių slėnio žirgai

Kadagių slėnio g. 33, Arlaviškių k., 

Taurakiemis

+370 686 32439

www.zirgai.jimdo.com

Gelžkeliuko g. 78, Girininkų II k. ,

Alšėnai

www.convivo.lt

Kūloko žirgynas

Žiegždrių k., Samylai

+370 611 28813

Laisvalaikio centras „Convivo“

+370 682 25952

www.zirgozingsnis.lt

+370 686 19633

Dievogalos žirgynas  

Dievogalos k., Alšėnai

+370 609 43502 

PIRTYS

Pirtis „Medynė“

Bijūnų g. 31, Stanaičių k., Alšėnai

+370 686 99326; +370 657 63493 

www.medyne.lt

„Perkūnijos pirtis“

Pajiesio kelias 18, Pajiesio k., Garliava

+370 610 27921 , +370 685 65751

www.saunaspa.lt

Mini SPA ,,Harmonija”

Pirtys | Baseinas

Tulpių g. 3, Dievogalos k., Zapyškis 

+370 680 79887

„Bičiulių pirtis“

Ledos 28B, Užliedžiai

+370 686 09030 

www.biciuliupirtis.lt



VANDENS PRAMOGOS

„Dock7“ vandenlenčių parkai

Tiesioji g. 1, Noreikiškės, Ringaudai

+370 606 44099 

I. Zalenso stovyklavietė

Pamario g., Kulautuva

Baidarių nuoma

Padubysio k., Vilkijos apylinkės 

+370 686 33209  

www.zalensai.ltwww.dock7.lt

www.paneriopoilsiaviete.lt

+370 673 40648

Panerio g. 17, Ginėnų k., Lapės

+370 657 72020

 „Panerio poilsiavietė“

Plaustų ir baidarių nuoma

 „Vilkijos valtinė“

Baidarių nuoma ir plaukimas laivu

Vydūno al., Vilkija

www.vilkijosvaltine.lt

Dubysos g. 10, Vilkijos apylinkės

„Žemyn Dubysa“

www.zemyndubysa.lt

Baidarių nuoma  

+370 653 40026 www.skrieju-dubysa.lt

Baidarių nuoma

 „Skrieju Dubysa“

+370 698 11597



MAITINIMAS
RESTORANAI

Inovacijų g. 1, Biruliškių k., Karmėlava

„Medžiotojų užeiga“

Pilies takas 1, Raudondvaris

+370 611 30610

www.medziotojai.lt

+370 641 05000

„Pilnas samtis“

Įgulos g. 3, Šakių k., Domeikava

+370 652 33661

www.pilnassamtis.lt

„Raudondvario dvaro oranžerija“

Pilies takas 1, Raudondvaris 

„Grill London“

+370 685 52294

www.raudondvariodvaromene.lt

www.grilllondon.lt

„Rausvasis safaris“

Vytauto g. 154, Garliava 

„Via Baltica“  

„DU“

Centrinė g. 21B, Ramučių k., Karmėlava

„Dina“

Keramikų g. 7, Neveronys

+370 600 80076

www.restoranasdina.lt

„Flames“

Mildos g. 7, Domeikava

+370 619 67755

„Margaritos sodas“

Naujo gyvenimo g. 1b, Domeikava

+370 682 30601

www.rausvasissafaris.lt

Pakrantės g. 4, Vareikonių k., Babtai 

+370 687 88167

+370 656 39340

www.restoranassiesta.lt

„Skanu kartu“

www.via-baltica.lt 

+370 686 82566

+370 699 28118

„Siesta“  

„Timėjas“

Kokybės g. 8, Biruliškių k., Karmėlava

+370 37 563597

+370 614 98198

Verslo g. 17, Kumpių k., Domeikava 

Beržų g. 2N, Ringaudai 

www.timejas.lt



PICERIJOS, UŽKANDINĖS

Kebabinė - picerija „Giliukas“

Vytauto g. 20, Zapyškis

J. Naujalio g. 10, Raudondvaris

+370 690 02777

+370 645 49607

+370 603 99037

+370 659 77729

Užkandinė „Būk sotus“

„Juodai skanu“ picerija

Čekiškės g. 41, Vilkija

+370 654 72437

MJS Kebabai

Vytauto g. 90, Garliava

Todžės kebabai

Vytauto g. 125, Garliava

+370 629 74347

Hario kebabai

Vytauto g. 35, Garliava

+370 636 83213

„Cosmo“ picerija

www.contrapicerija.lt

„Contra“ picerija

„Trolių pica“

Vienybės g. 2, Garliava

+370 632 88878

Vandžiogalos pl. 87, Domeikava

+370 633 88818

www.troliupica.lt

„Fresco pica“

Vytauto g. 90a, Garliava

+370 616 91909

Centrinė g. 33, Ramučių k., Karmėlava

Čekiškės g. 94, Vilkija

Taikos g. 3, Domeikava

„Sotus kampas“ picerija

www.buksotus.lt

+370 604 60272



KAVINĖS

Alšėnų g. 16, Kampiškių k., Akademija

+370 686 06511

„Kačerga“    

„Kaupynė“

J. Biliūno g. 86A, Šlienavos k., Samylai

„Lokio pastogė“  

www.briedziumedziokle.lt 

+370 37 380633

+370 682 62624

+370 37 477347

„Klajūnė“   

„Robinga“   

+370 655 95082

+370 606 44099 

Automagistralės 

Vilnius - Kaunas 93 km

J. Janonio g. 6, Kačerginė

„DOCK7“  

+370 37 561545

www.deivina.lt

www.dock7.lt

Vytauto g. 105A, Garliava

+370 686 52409 

 www.lokiopastoge.lt

„Obelėlė“

Ražių k., Domeikava

Pamario g., Kulautuva 

„Paulina“

Centrinė g. 58, Ramučių k., Karmėlava

+370 606 20406

„Deivina“

+370 614 14525

„Rajūnė“

Vytauto g. 138a, Garliava

Donelaičio g. 16, Garliava

„Ametista“

Pievų g. 1, Juragių k., Garliavos 

apylinkės

+370 655 69791

www.kavineametista.lt

„Armėnija“   

Žolyno g. 2, Pagirių k., 

Garliavos apylinkės

„Amnezija Grill House“

Centrinė g. 24, Ramučių k., Karmėlava

+370 632 28282

+370 37 551160

„Babtų baras“

Tulpių g. 10, Babtai

+370 604 03225

„Briedžių medžioklė“

Vilniaus g. 54, Karmėlava

+370 685 36317



UŽEIGOS

„Medinė užeiga“   

+370 37 563846

+370 605 19989+370 618 32848

Šašlykinė „Pas meškėną“

Žirgyno g. 4, Ramučių k., KarmėlavaGaižėnėlių k., Ringaudai

„Ringaudų šašlykinė“

Šakių pl. 9, Ringaudai

KEPYKLĖLĖS

www.kepyklelemanoparyzius.lt

„Šeimos desertinė“

+370 662 35044

„Mano Paryžius“

+370 602 02257

Didžioji g. 1 – 4, Raudondvaris Pievų gatvė 1, Ringaudai

www.seimosdesertine.lt

„Sauda“

J. Lukšos g. 77, Garliava

+370 687 72296

„Šaminė“

+370 605 96799

„Saulės kavinė“

Gėlių g. 40 a, Ramučių k., Karmėlava

+370 670 84531

„Scania“

Vandžiogalos pl. 110a, Domeikava

+370 37 488874, +370 612 62291

www.miestosodas.lt

S. Kėvalienės kavinė

Pajiesio g. 2, Ilgakiemis

Vingio g. 13, Muniškių k., Babtai

www.samas.lt

„Tigrasa“   

Vilniaus g. 16, Karmėlava

+370 676 34705

www.tigrasa.lt

„Velo baras“   

+370 630 01888

J. Bilūno g. 2, Kačerginė

+370 612 33686

Ž. Petruševičienės kavinė

Liepų g. 17, Garliava

+370 686 96916



APGYVENDINIMAS

VIEŠBUČIAI, MOTELIAI, SVEČIŲ NAMAI

+370 656 89221, +370 37 551160

Oro uosto g. 2, Karmėlava

www.kacerginehotel.lt

Motelis ,,Giraitė“ 

+370 37 557117 

Viešbutis „Rivjera“

J. Biliūno g. 1, Kačerginė

+370 690 40650

www.via-baltica.lt 

Viešbutis „Kankorėžis“

+370 685 12363

S. Lozoraičio g. 43, Garliava 

+370 687 80504

+370 37 537428  

Beržų g. 2N, Ringaudai 

Kauno g. 55, Pagirių k., Garliavos 

apylinkės

Motelis ,,Timėjas“ 

+370 37 563823 

www.airhotel.lt

www.motelisjonuciai.lt 

www.timejas.lt 

Verslo g. 17, Kumpių k., Domeikava

+370 691 70775

Viešbutis ,,Via Baltica“  

Motelis ,,Jonučiai“ 

Viešbutis „Air hotel“

Akacijų g. 2A, Giraitės k., Užliedžiai

Svečių namai „Armėnija“

Žolyno g. 2, Pagirių k., Garliavos 

apylinkės

Svečių namai „Damos kaprizas“

Vytauto g. 90a, Garliava

+370 686 16073

„Parko apartamentai Kulautuvoje“

Liudo Giros g. 3, Kulautuva

Svečių namai „Lokio pastogė“

Alšėnų g. 16, Kampiškių k., Akademija

Svečių namai „Domeikavos vila“

Joninių g. 10, Domeikava

www.lokiopastoge.lt

+370 682 18055

www.domeikavos-vila.lt

 +370 682 62624

 „Kulautuvos Poilsio Namai“

Poilsio g.12, Kulautuva

+370 682 00879

www.poilsiskulautuvoje.lt

 +370 640 52217

Svečių namai „Babtų baras“

+370 604 03225

Tulpių g. 10, Babtai



KAIMO TURIZMO SODYBOS

www.9vejai.eu 

A. Bilvino sodyba  

„9 vėjai“

Žiedų g. 9, Altoniškių k., Zapyškis

+370 616 09530; +370 620 59025 

Skrebenų k., Vilkijos apylinkės

„Amatų kiemas“

+370 686 32171  

Padubysio k., Vilkijos apylinkės 

+370 685 82462; +370 652 86546 

www.bilvinusodyba.lt 

,,Altonė“ 

+370 686 33208, +370 686 33208

P. Varkalos g. 44, Girininkų k., Rokai

www.zalensai.lt

„Dūmino sodyba“

www.bajorusodyba.lt

Uosio g. 20, Neveronys

,,Du broliai“ 

Karjero g. 10, Piliuonos k., Taurakiemis

Gerovės g. 2, Jonučių II k., Garliavos 

apylinkės

,,Dvarelis“

www.broliumene.lt

www.2broliai.com 

+370 618 63849

„Brolių menė“

Dvaro g. 25, Kilovos k., Čekiškė

www.dvarelis.lt 

Jurbarko pl. 78, Raudondvaris

+370 676 20126

„Gerovės sodybėlė“

Žiedo g. 2, Virbališkių k., Ringaudai,

,,Ąžuolų dvarelis“ 

www.azuoludvarelis.lt

+370 687 20073+370 37 568895; +370 650 82800

„Bajorai“

+370 675 11890

„Girionių sodyba“ 

+370 646 18840

Gelžkeliuko g. 9, Čebeliškės k., 

Ringaudai

+370 655 10144; +370 656 45747 

+370 616 53190 

„Giletos sodyba“

Žiedų g. 1, Mozūriškių k., Batniava

Pašilės g. 14, Girionių k., Samylai

www.giletossodyba.lt

+370 675 72167 

www.girioniusodyba.lt 

+370 686 34114

Striūnos g. 38, Gaižuvėlės k., Babtai

„Gaižuvėlės sodyba“



Upės g. 24, Kudrėnų k., 

Raudondvaris

Palazduonio k., Vilkijos apylinkės

+370 603 85438 

+370 611 20191; +370 611 20192

„Grand Gaižėnai“

Pyplių k., Ringaudai

,,Ilgas kiemas“ 

,,Kudrėnai“ 

+370 682 33720 

„Lazduona“ 

L. Borisevičiaus sodyba   

www.kacerginespamiske.lt 

Akacijų al. 20, Kulautuva 

www.lazduona.lt

Kampiškių k., Alšėnai

Paupio g. 13, Papiškių k., Zapyškis

Kaimynų g. 1, Virbališkių k., 

Ringaudai

+370 685 68315; +370 615 46335 

,,Gojus“

+370 612 23151

+370 656 32470; +370  668 64093

Technikos g. 16C, Ilgakiemio k., 

Garliavos apylinkės

+370 675 48861; +370 686 09306 

www.sodybagojus.lt

www.gylyne.lt

„Gylynė“

,,Kačerginės pamiškė“

www.kudrenai.lt 

Jaučakių k., Vilkijos apylinkės

+370 687 24442

L. ir S. Sadauskų sodyba

Jurbarko pl. 351, Antalkių k., 

Vilkijos apylinkės

www.sadauskusodyba.lt 

,,Nemuno turas“

Gėlių g. 50, Ringaudai  

+370 37 563766 

+370 619 61958

www.nemunastour.com 

,,Papiškiai“ 

+370 698 14657; +370 687 49522 

www.papiskiai.lt 

„Pas Pinčuką“

Padubysio k., Vilkijos apylinkės

+370 650 71056  

www.zalensai.lt

Paštuvos k., Batniava

Kranto g. 7, Kulautuva 

+370 659 21691

+370 614 63461

„Piliarožė“

+370 686 33209; +370 686 33208

Mitkūnų k., Ringaudai

,,Pušyno poilsiavietė“

Jadagonių k., Zapyškis

www.pusynopoilsiaviete.lt 

www.piliaroze.lt

„Paštuva“ 

„Penki milžinai“

www.petrauskusodyba.lt

Jono ir Juozo Vailokaičių g. 5, 

Tolivardžių k., Batniava

Petrauskų sodyba 

+370 689 27519

+370 657 93411



„Scandivila“

Draugų g. 14, Piliuonos k., Taurakiemis

„Scandi“

+370 618 15846

Beržų g. 16, Kluoniškių k., Zapyškis

+370 625 72136

Sodyba „Didžiosiose Lapėse“

+370 679 74974

Eglynų g. 44, Piepalių k., Babtai

Šaltinio g. 46, Didžiųjų Lapių k., Lapės

„Sodyba Guoguose“ 

+370 653 36705

www.sodybaguoguose.lt 

+370 623 87175, +370 687 49385

www.zalensai.lt

Jurbarko pl. 96, Kalnyčių k., 

Raudondvaris

+370 37 542360; +370 616 87260 

+370 688 40356

Stovyklavietė „Dubysa“

Baravų k., Vilkijos apylinkės

„Onupis“

+370 689 27519

www.onupis.puslapiai.lt

Padubysio k., Vilkijos apylinkės

„Vila Rita“

Sodų g. 8, Kluoniškių k., Zapyškis

Onupio g. 30, Biliūnų k., Raudondvaris

Zalensų sodyba 

+370 686 33209; +370 686 33208 

,,Sodo žiedas“ 

www.zalensai.lt  

Žiedo g. 12, Ringaudai

www.ziedonamai.lt

+370 698 82274

„Žiedo namai“

B&B 

+370 37 399397 

Jūratės B&B namai 

Tulpių g. 9, Karmėlava 

www.gguesthouse.lt  



KAUNO RAJONO ŽEMĖLAPIS
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KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO 

INFORMACIJOS CENTRAS

Pilies takas 1, Raudondvaris

+370 37 548118

info@kaunorajonas.lt 

www.kaunorajonas.lt
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