
Ekskursijos: 

Ekskursija Aplankomi objektai Trukmė Kaina 

Ekskursija su 

gidu III ar IV 

forte 

Eskursijos metu aplankoma forto teritorija ir patalpos, 

supažindanama su atsiradimo istoriją, gynybine svarba, veiksmais I 

Pasaulinio karo metu, architektūra ir teritorija. Aplankomi tokie 

statiniai: kareivinės, poternos, šaudmenų sandėliai ir kiti išlikę 

statiniai. Išsamiai paaiškinama forto terminų reikšmę.  

Ekskursijos su gidu yra užsakomos grupėms, kuriose dalyvauja 

bent 10 dalyvių. 

Nuo 1 

val.  

Nuo 3  € už 

valandos 

ekskursiją 

viename 

forte 

Ekskursija su 

gidu kituose 

fortuose bei 

kituose Kauno 

tvirtovės 

statiniuose  

Eskursijos metu aplankomas objektas, supažindanama su 

atsiradimo istoriją, gynybine svarba, architektūra ir teritorija. 

Aplankomi pagrindiniai išlikę statiniai. Išsamiai paaiškinama 

terminų reikšmė.  

Ekskursijos su gidu yra užsakomos grupėms, kuriose dalyvauja 

bent 10 dalyvių. 

Nuo 1 

val.  

Nuo 3  € už 

valandos 

ekskursiją 

viename 

forte 

Kas yra Kauno 

tvirtovė? 

Supažindinama su Kauno tvirtovė – su gidu vykdoma kelionė 

autobusiuku, apžvelgiant pagrindinius bei įdomiausius Kauno 

tvirtovės objektus. Miesto centre supažindinama su visu 

urbanistiniu miesto kompleksu, kelionę pradėdami nuo pačios 

tvirtovės širdies – Kauno Soboro (šv. Arkangelo Mykolo (įgulos) 

bažnyčios). Kelionės tikslas – pamatyti svarbiausius fortifikacinius 

statinius, administracinius Kauno tvirtovės pastatus, kareivinių 

miestelius, amunicinius sandėlius. Galutinis taškas IV fortas.  

2 val. – 

2.5 val. 

5 € 

Privačios 

ekskursijos 

Galimybė užsisakyti privačias ekskursijas kolektyvui su šiupiniu, 

forto arbata arba pagal poreikį. Teirautis kontaktiniu nr. +370 689 

32 862.  

 Kaina 

priklauso 

nuo 

pageidavimų 

Prieš lankantis Kauno tvirtovės objektuose prašome susipažinti ir laikytis Naudojimo ir lankymo 

taisyklių, kurias rasite mūsų puslapyje. 

Ekskursijos su žygiais:  

Ekskursija Aplankomi objektai Trukmė Kaina 

Pažintinis kelias III ir 

IV fortai  

Turistinis maršrutas autentiškais tvirtovės keliais, per šlaitus ir  

pralaidas, įspūdingu Jiesios draustinyje. Matysite gamtos 

paminklus, gidas išsamiai papasakos III ir IV fortų istoriją. 

Maršrute aplankoma IV baterijos liekanos. Žygis organizuojamas 

ne mažesnei nei 10 žmonių grupei. 

3 val. – 

4  val. 

6 € 

Panemunės kariniai 

miesteliai ir IV fortas 

Ekskursija prasideda IV forte: susipažinimas su forto istorija ir 

architektūra. Žygiuojama apžiūrėti Aukštosios panemunės 

kareivinių miestelius – supažindinama su  galimais lankytis ir 

apžiūrėti statiniais.  

2 val. – 

2.5 val. 

4 € 

Fortų žiedas dviračiu Maršruto dalyviai supažindinami su Kauno tvirtove kaip 

gynybinių įtvirtinimų sistema. Maršrute supažindinama su Pirmojo 

pasaulinio karo Kauno tvirtovės puolimo vietomis, artilerijos 

pataikymų vietomis, sugriautais gynybiniais statiniais. Pilno 

dviračių maršruto ilgis apie 65 km, kurį galima įveikti per dvi 

dienas: pirmąją dieną, pradėjus nuo IX forto į III fortą ir V fortą -  

įveikus 40 km, apsistojama poilsiui; antrą dieną kelionė tęsiama 

nuo V iki IX forto atstumas ~ 25 km. 

2 

dienos 

15 € 

Užnemunės fortų 

keliu 

Maršruto dalyviai  aplankys Kauno tvirtovės fortus, kurie 

dalyvavo I Pasauliniame kare tiesioginėje gynyboje prieš Vokiečių 

armijos puolimą. Susipažinsite su vokiečių artilerijos paliktais 

pėdsakais, išvysite Didžiosios Bertos sviedinių sugriovimus. Jums 

siūlome maršrutą nuo I forto aplankant IV (II) fortą ir III fortą. 

3 val. - 

4 val. 

7 – 10 € 



Kaina su gidu  priklausomai nuo kelionės trukmės ir pasirinktų 

objektų skaičiaus (su dalyvių transportu).  

 

Edukacijos III forte: 

Edukacija  Trumpas edukacijos aprašymas Trukmė Kaina 

Gamtinis – pažintinis 

takas 

Edukacinis užsiėmimas supažindins su jus III forto istoriniais ir 

gamtiniais klodais: forto statiniais, jų ypatybėmis, augalais ir 

gyvūnija forto ekosistemoje, išmoksite pastebėti gamtos ir kultūros 

paveldo bendrumą, naudą ir žalą. Jūsų laukia įtraukiantis ir 

kupinas nuotykių komandinis žaidimas, padėsiantis orientuotis 

nepažįstamoje aplinkoje, išmoksite klasifikuoti istorinius ir 

gamtinius požymius naudojantis žemėlapiu. Šauniausiųjų ir 

pirmiausiai atlikusių užduotis laukia nugalėtojo prizai! 

1 val. – 

1.5 val. 

3,50 € 

III forto arbata Edukacinė programa įtrauks į arbatos virimo ir gėrimo ceremoniją. 

Pirmoje dalyje mokoma surasti ir atpažinti augančius 

vaistažolinius augalus, kuriuos galima rasti tik forte, 

supažindinama su jų gydomosiomis savybėmis. Edukatorius 

supažindins su forto arbatos receptūra, išduos paslaptį, kaip šios 

arbatos galite pasigaminti patys – kaip rinkti, džiovinti, brandinti. 

2 val. 3,50 € 

Sriuba iš kirvio koto Edukacinis užsiėmimas supažindina su Tvirtovės istorija. Lauko 

sąlygomis mokinsime virti sriubą. Edukatorius supažindins su 

Tvirtovės virtuvės ypatumais. Ne tik išsivirsite, bet ir paragausite 

forto sriubos. Edukacinis užsiėmimas apima istorijos pažinimą, 

skatina vaikus kūrybingai pažvelgti į praeities pėdsakus. 

Užsiėmimas vyksta rusų pasakos apie kareivį, grįžtantį iš 25 metų 

tarnystės ir sutikusį šlykščią senutę, motyvų pagrindu, todėl itin 

tinkama jaunesniojo amžiaus dalyviams. 

1 val. – 

1.5 val. 

4,50 € 

Vaiduoklių 

medžioklė 

Ekspedicijos metu surasime slapčiausius tunelius, kuriuos aplankė 

tik drąsiausieji. Legenda byloja apie slaptas duris į labirintą, kuris 

sujungia visus Kauno fortus. Ar pavyks surasti išėjimą? 

Edukacijos metu išmoksite orientuotis forto tuneliuose, sužinosite 

šiurpiausias paslaptis, legendas ir mitus, kuriuos pasakoja vietos 

gyventojai. 

1 val. – 

1.5 val. 

3 € 

Lietuvos 

kariuomenės 

uniformų paroda 

Jei nežinote, kas yra turniketas ir kodėl visi kariai nuolat su turi jį 

su savimi, metas apsilankyti i susipažinti su kariuomenės istorija. 

Įdomios ne tik uniformos, bet ir kiti eksponatai - ginkluotė, ženklai 

ir apdovanojimai. 

1 val. – 

1.5 val. 

 

 


