
Jau trečius metus iš eilės navigacijos sezono 
metu vandens turizmo mėgėjus iš Kauno 
į Kulautuvą per Zapyškį plukdo laivas. 
Pajudėjęs iš Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios 
prieplaukos į vieną pusę – iki Kulautuvos, 
laivas nuplaukia per maždaug valandą ir 
penkiolika minučių. 

Vos atidarius turistinę laivybą maršrutu Kaunas–
Zapyškis–Kulautuva–Kaunas, susidomėjimas buvo 
didžiulis – apie šimtą keleivių galintis plukdyti laivas 
sunkiai sutalpina visus norinčius. Kelionės metu 
turistai supažindinami su gamtos, istorinio paveldo 
architektūros paminklais, pateikiama informacijos 
apie Lietuvos geografiją, istoriją, demografinę 
situaciją. Ne atsitiktinai VIVATUR 2011 parodos 
organizatoriai kartu su Valstybiniu turizmo depar-
tamentu šią kelionę pripažino įdomiausia VIVATUR 
2011 kelione Lietuvoje!

Paganyti akis plaukimo metu tikrai yra į ką: 
gražiame gamtos prieglobstyje įsikūrusią Kačerginę, 
netoli Nevėžio žiočių stūksantį Pyplių piliakalnį, 
šalia Zapyškio rymančią, visų Lietuvos bažnyčių 

motina tituluojamą gotikinę Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčią, Jadagonių piliakalnį.

Atplaukę į Kulautuvą svečiai turi porą valandų, 
kurias gali skirti pažinčiai su garsiu prieškario 
kurortu, kuris šiuo metu vis labiau asocijuojasi su 
kasmet organizuojamu dainuojamosios poezijos 
bardų festivaliu „Akacijų alėja“ ir kas keleri metai 
čia vykstančia Kauno rajono dainų ir šokių švente. 
Ankstesniais sezonais atvykėlius pasitikdavo arba 
kartu laive plaukdavo gidas, kuris visiems norintiems 
papasakodavo apie miestelį, jo istoriją, parodydavo 
įdomiausias vietas. Planuojama, kad ir šiame, nauja-
jame, sezone iš laivo išlipusius keleivius sutiks gidas. 
Be to, numatomas dar ilgesnis laivo stovėjimo Kulau-
tuvoje laikas, mat atnaujinus Kulautuvos pėsčiųjų ir 
dviratininkų rekreacinius miško takus lankytojams 
atsiranda dar daugiau aktyvaus poilsio leidimo pa-
siūlymų. Įprastai laivas plaukia kiekvieną sekmadienį, 
tačiau esant didesniam keleivių srautui, turistų gru-
pėms reisai suplanuojami ir šeštadieniais. 

Tarpukario Lietuvoje Kulautuva buvo viena 
labiausiai pamėgtų poilsiaviečių. Vieną miestelio 
pusę juosiantis Nemunas, jo paplūdimiai, tyras oras 
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ir graži gamta anuo metu vasaromis pritraukdavo 
iki 5 tūkst. poilsiautojų per savaitgalį, o apie 1936 
m. sutvarkytą Nemuno krante esantį paplūdimį 
sklido legendos: gamtos mėgėjus čia viliojo baltas 
smulkus smėlis, puikiai įrengtos persirengimo kabi-
nos, kavinė, kino teatro salė. Poilsiautojus maršrutu 
Kaunas–Kulautuva ir atgal iki 1939-ųjų metų plukdė 
garlaivis, savaitgaliais įveikdavęs po septynis reisus. 
Dabar bendradarbiaujant Kauno rajono ir Kauno 
miesto savivaldybėms jau trečią sezoną Kulautuvą 
ir vėl galima pasiekti „smetoniškai“. 

Šiemet keleivių patogumui numatyta naujovė – 
Kauno rajono turizmo informacinis centras bilietus 
į keliones laivu platins per sukurtą bilietų pardavimo 
sistemą www.vandensturai.lt, kurioje bus ga-
lima įsigyti bilietus ir į keliones plokščiadugnėmis 
valtimis po Nevėžį. Ši pramoga, vandens turizmo 
mėgėjams pasiūlyta pernai, leidžia iš naujo atrasti 
Nevėžį – pasroviui plaukiant pirmaisiais ir vienin-
teliais plokščiadugniais aštuonviečiais laiveliais, 
mėgaujantis kraštovaizdžiu nuo Žemaitkiemio 
dvaro iki Raudondvario prieplaukos.
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