
ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖS
Žaidimų aikštelė Rūdninkų skvere 
Rūdninkų g. 
Sūpynės, laipynės ir suoliukai įrengti 
mažiesiems.

Žaidimų aikštelė prie Lietuvos vaikų 
ir jaunimo centro
Konstitucijos pr. 29
Žaidimų aikštelė skirta mažiesiems 
ir vyresniems.

Žaidimų aikštelė Konstantino 
Sirvydo skvere
Šv. Jono g. 
Sūpynės, laipynės ir suoliukai įrengti 
mažiesiems.

Žaidimų aikštelė Žemaitės skvere 
Gedimino pr. 29 
Sūpynės, laipynės ir suoliukai įrengti 
mažiesiems.

Žaidimų aikštelė Vingio parke
M. K. Čiurlionio 100B
Sūpynės, laipynės ir suoliukai įrengti 
mažiesiems ir vyresniems.

Žaidimų aikštelės Lukiškių aikštėje
Sūpynių ir laipynių zona įrengta 
vaikams iki 6 metų, kita aikštelė 
skirta vaikams nuo 6 iki 12 metų.

Žaidimų aikštelės Bernardinų sode
Bernardinų sode esančios žaidimų 
aikštelės įrengtos ir patiems 
mažiausiems, ir 6–12 metų vaikams. 
Parke taip pat veikia karuselė, kavinės.

Žaidimų aikštelė prie PPC „Akropolis“
Ozo g. 25 
Žaidimų aikštelė skirta 3–10 metų 
vaikams.

Žaidimų aikštelė Paupyje 
Šalia Vilnios upelio, prie Bernardinų 
kapinių.

Žaidimų aikštelė šalia Vilniaus oro 
uosto
(54.63037, 25.27855) 
Žaidžiant galima stebėti kylančius ir 
besileidžiančius lėktuvus.

Žaidimų aikštelė Reformatų skvere 
Sūpynės, laipynės, čiuožykla ir 
suoliukai įrengti mažiesiems ir 
vyresniems.

Žaidimų aikštelė Žvėryne
(54.685191, 25.254369) 
Palei Nerį, šalia dviračių tako.

Žaidimų aikštelė prie Baltojo tilto 
Sūpynės, laipynės ir suoliukai įrengti 
mažiesiems ir vyresniems.

TEATRAI VAIKAMS
Vilniaus teatras „Lėlė“
Arklių g. 5; www.teatraslele.lt

Operos ir baleto teatras
A. Vienuolio g. 1; www.opera.lt 

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras
Gedimino pr. 22; www.vmt.lt

Valstybinis jaunimo teatras
Arklių g. 5; www.jaunimoteatras.lt

Vilniaus kamerinis teatras
Konstitucijos pr. 23,  
www.vkamerinisteatras.lt

Keistuolių teatras
Laisvės pr. 60; www.keistuoliai.lt 

Raganiukės teatras
S. Stanevičiaus g. 24;  
www.raganiuke.lt 

Menų spaustuvė
Stalo teatras patiems mažiausiems. 
Šiltadaržio g. 6;  
www.menuspaustuve.lt

Skalvijos kino centras
„Karlsono kino“ seansai šeimai.
 A. Goštauto g. 2; www.skalvija.lt 

Pradžia
Lakūnų g. 24-22; 
www.teatrasvaikams.lt

Kino teatras „Pasaka“
Edukinas – edukacinis kinas.
Šv. Ignoto g. 4; Paupio g. 26
www.pasaka.lt
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pasirinktoje vietoje informaciją 
patikrinti interneto svetainėje ar 

telefonu.
Smagių akimirkų!

Daugiau veiklų ir patirčių vaikams Vilniuje 
www.vilniusvaikams.lt

GEDIMINO PILIES BOKŠTAS 
Ant miesto simboliu tapusio Gedimino kalno nuo senų laikų stovėjo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių pilis ir joje gyve-
no žmonės, todėl tai yra tikrų tikriausias piliakalnis. 1960 m. pilies bokšte įsikūrė muziejus, jame galima apžiūrėti 
Vilniaus pilių maketus, karių ginkluotę, riterių šarvus. Nuo kalno viršaus iš apžvalgos aikštelės atsiveria nuostabi 
miesto panorama.
Arsenalo g. 5; I–VII 10.00–20.00 val., suaugusiesiems – 6 €, moksleiviams, studentams, senjorams – 3 €;  
(8 5) 261 7453; pilis@lnm.lt; www.lnm.lt 

LDK VALDOVŲ RŪMAI  
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai – didinga vieta pačioje miesto širdyje! Kadaise čia gyveno valdo-
vai – kunigaikščiai, karaliai ir karalienės, o šiandien įsikūręs Lietuvos nacionalinis muziejus. Apsilankykite muzieju-
je, jeigu norite, kad vaikai sužinotų, kur valdovai miegodavo, valgydavo ir skaitydavo knygas, laikė savo brangeny-
bes. Kad apsilankymas būtų ypač įdomus, iš anksto užsiregistruokite į edukaciją. 
Katedros a. 4; 06–08 I, II, III, VII 10.00–18.00 val., IV, V, VI 10.00–20.00 val., 09–05 II, III, V, VI 10.00–18.00 val.,  
IV 10.00–20.00 val., VII 10.00–16.00 val.; suaugusiesiems – 10 €, moksleiviams, studentams, senjorams – 5 €;  
(8 5) 262 0007; info@valdovurumai.lt; www.valdovurumai.lt

ŽAISLŲ MUZIEJUS
Tai vaikų ypač mėgstama vieta, kur daugelį žaislų galima išbandyti patiems. Žaislų muziejuje rodomi ir originalūs 
senoviniai žaislai, ir pagamintos jų kopijos, kurias galima drąsiai imti į rankas. Dalis muziejaus ekspozicijos skirta 
seniausiems Lietuvos žaislams. Edukacinėje klasėje nuolat vyksta įvairios veiklos, interaktyvūs žaidimai ir kitokia 
smagi veikla.
Šiltadaržio g. 2; 11-03: II–III, V 14.00–18.00 val., IV 14.00–19.00 val., VI–VII 11.00–16.00 val.; 09–10 ir 04–05: II–III,  
V 14.00–18.00 val., IV 14.00–19.00 val., VI 11.00–16.00 val., 06–08: II 12.00–19.00 val., III–IV 12.00–18.00 val.,  
V 12.00–16.00 val., VI 11.00–16.00 val.;  suaugusiesiems – 7 €, vaikams nuo 2 iki 18 metų – 5 €; 8 604 00 449;  
info@zaislumuziejus.lt; www.zaislumuziejus.lt 

PINIGŲ MUZIEJUS
Tai originalus, itin įdomus muziejus, kuriame vaikai gali susipažinti su pinigais, jų verte, istorija, pirmaisiais pirkliais, 
senovėje vertinta valiuta, pavyzdžiui, druska ar gintaru, kitomis įdomybėmis. Vaikų čia laukia ne tik edukacinės pro-
gramos, bet ir įvairios praktinės veiklos: galima nusikalti plokštelę, pasisverti specialiomis svarstyklėmis ir sužinoti, 
kiek kainuotum, jei būtum auksinis, platininis ar sidabrinis, atlikti įvairius testus specialiais kompiuteriais, o išeinant 
iš muziejaus – išsinešti net keletą originalių suvenyrų. 
Totorių g. 2/8; 04–10: II–V 10.00–19.00 val., VI 11.00–18.00 val., 11–03: II–V 9.00–18.00 val., VI 10.00–17.00 val.;  
nemokamas; 8 659 22 966, 8 699 79 409; www.pinigumuziejus.lt 

ENERGETIKOS IR TECHNIKOS MUZIEJUS  
Energetikos ir technikos muziejus – tai šeimoms draugiška įdomaus laisvalaikio erdvė, kur po vienu stogu telpa 
unikalus industrinis paveldas, interaktyvus mokslo pažinimas ir kultūros renginiai. Muziejus įsikūręs pirmosios vie-
šosios Vilniaus elektrinės patalpose ir yra didžiausias technikos muziejus Lietuvoje. Interaktyvi ir spalvinga ekspo-
zicija su technika ir gamtos mokslais vaikus supažindina nesudėtingu, patraukliu bei suprantamu būdu.
Rinktinės g. 2; II–VI 10.00–18.30 val; suaugusiesiems – 7 €, moksleiviams, studentams, senjorams, kariams – 3,50 €, vaikams 
iš socialiai remtinų šeimų, neįgaliesiems ir vienam neįgalųjį lydinčiam asmeniui – 1,20 €; vaikams iki 6 metų (pateikus  
dokumentą) – nemokamai; (8 5) 275 4312; lankytojams@etm.lt; www.etm.lt

LIETUVOS GELEŽINKELIŲ MUZIEJUS
2022 m. duris atvėrusi naujoji vidaus ekspozicija kviečia aplankyti moderniausią Geležinkelių muziejaus erdvę 
„Spalvinga kelionė“! Čia lankytojų laukia daugybė skirtingų erdvių, suskirstytų į stotis ir peronus! Užsukite į inte-
raktyvias Traukinių, Signalų, Darbo ir kitas stotis, kur savarankiškai ar gido lydimi pažinsite geležinkelių istorijos 
slėpinius. Pasinerkite į traukinio mašinisto kasdienybę užlipę ant interaktyvių grindų – atverkite geležinkelio depo 
užkulisius, o Panerių tunelio projekcijose sužinokite, kas tyko tunelyje, kai traukiniai sustoja. Mažiesiems muziejaus 
svečiams skirtoje Vaikystės stotyje pamatykite veikiantį Mažojo vaikų geležinkelio maketą ir užklyskite į Iššūkių, 
Mažylių, Pažinimo ar Žaidimų peronus! Ekspoziciją galima aplankyti ir su audiogidu, kurį jums nemokamai paskirs 
muziejaus darbuotojai.
Geležinkelio g. 16, II–VI 9.00–18.00 val; 8 626 33 345, 8 626 33 443; vaikams – nemokamai; moksleiviams, studen-
tams, senjorams – 3 €, suaugusiesiems – 6 €; lauko ekspozicija – 04–11; muziejaus lauko ekspoziciją visi lankytojai 
lanko nemokamai; muziejus@litrail.lt, http://www.facebook.com/Gelezinkeliu.muziejus

VILNIAUS TELEVIZIJOS BOKŠTAS
Televizijos bokštas yra aukščiausias statinys Vilniuje (326,5 m), už Eifelio bokštą Paryžiuje aukštesnis net 24,5 me-
tro! Itin greitu liftu pakilus į ratu besisukančią apžvalgos aikštelę patogu apžiūrėti sostinę iš paukščio skrydžio ir 
net užkąsti čia esančioje kavinėje „Paukščių takas“. Virš „Paukščių tako“ galite pasivaikščioti net 170 m aukštyje įsi-
kūrusioje atviroje, saugiu plieno tinklu apsuptoje lauko terasoje. Pirmame aukšte veikia ekspozicija Sausio 13-osios 
aukoms atminti, o kieme įrengtas istorinis Antenų parkas ir pastatytas memorialas laisvės kovotojams.
Sausio 13-osios g. 10; bilietų kasos dirba: I–VII 11.00–21.00 val., restoranas I–VII 11.00–22.00 val.; suaugusiesiems – 9 €  
(I–IV) ir 12 € (V–VII), studentams – 8 €, vaikams nuo 4 metų ir moksleiviams iki 18 metų, senjorams – 6 €, vaikams iki 
4 metų – nemokamai; (8 5) 252 5333; www.tvbokstas.lt 

VILNIAUS GYNYBINĖS SIENOS BASTĖJA
Leiskitės į paslaptingą Vilniaus požemių pasaulį! Vilniaus bastėja, dar dažnai vadinama Barbakanu, yra architek-
tūros paminklas. Bastėjoje pristatoma gynybinės sienos istorija ir to meto ginkluotė. Vilniaus gynybai skirtą statinį 
sudaro bokštas, įrengtas miesto gynybinėje sienoje, požeminės patrankų patalpos ir jas jungiantis 48 m ilgio tune-
lis. Su šiuo tuneliu susijusi populiari Vilniaus legenda apie siaubingą pabaisą baziliską, kuris žmones nužudydavo 
žvilgsniu ir surydavo, tačiau ir jis krito nuo savo paties atvaizdo veidrodyje. 
Bokšto g. 20; II–VII 10.00–18.00 val.; suaugusiesiems – 5 €, moksleiviams, studentams, senjorams – 2,50 €;  
(8 5) 261 2149; basteja@lnm.lt; www.lnm.lt 

ILIUZIJŲ MUZIEJUS „VILNIL“
Į šį muziejų užsukite su visa šeima nusiteikę smagiai pramogai. Nemažai iliuzijų daugiausia džiaugsmo suteikia, 
kai jas nufotografuoji, todėl turėkite fotoaparatą. Muziejaus objektai susiję su mūsų regėjimo, mąstymo, pasau-
lio suvokimo ypatumais: atrodo, kad po kojomis iš tiesų siūbuoja beždžionių tiltas, čiauška papūgos, esi patiektas  
lėkštėje, gali pasivaikščioti lubomis.
Vokiečių g. 8; I–VI 11.00–20.00 val., VII 11.00–18.00 val.; suaugusiesiems – 12 €, studentams ir moksleiviams – 9 €,  
3–6 metų vaikams – 4 €, vaikams iki 3 metų – nemokamai; 8 672 25 414; info@vilnil.lt; www.vilnil.lt 

VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRAS  
Tai modernus muziejus apie Lietuvos valstybę ir jos valdymą. Čia galima apsilankyti nemokamai ir per kelias valan-
das susipažinti su valstybės sandara, svarbiausių valdžios institucijų veikla ir piliečių teisėmis. Informacija pateikia-
ma šiuolaikiškai, interaktyviai. Kiekvienam lankytojui duodamame planšetiniame kompiuteryje – ne tik eksponatų 
aprašymai, bet vaizdo, garso medžiaga, žaidimai, papildytosios realybės principu sukurta informacija. Vaikams įdo-
miausia kurti savo herbą ar Lietuvos žemėlapyje žaisti „laivų mūšį“. 
Prezidento rūmų ansamblis, įėjimas iš Totorių g. 28; II–V 9.00–16.00 val., VI–VII 11.00–18.00 val.; 8 682 50 754;  
registracija.vpc@prezidentas.lt; www.pazinkvalstybe.lt 

SAUGOMŲ TERITORIJŲ NACIONALINIS LANKYTOJŲ CENTRAS
Šiame centre rasite įdomiausių žinių, susijusių su vertingiausiomis teritorijomis, išsirinksite gamtos maršrutus ir ke-
liausite po gamtos turtingą mūsų kraštą, pažaisite interaktyvius žaidimus. Kiekvienas ekspozicijos lankytojas tampa 
aktyviu dalyviu, galinčiu liesti, klausyti, jausti. 
Antakalnio g. 25; II–V 09.00–18.00 val., VI 10.00–16.00 val.; ekskursija suaugusiesiems – 2 €, grupėms – priklausomai 
nuo asmenų skaičiaus, tik iš anksto užsiregistravus; (8 5) 272 8497; lankytojucentras@vstt.lt; www.vstt.lt

MUITINĖS MUZIEJUS
Muziejus, savo ekspozicijose pristatantis kontrabandos istoriją nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų iki 
mūsų dienų, yra puiki proga vaikams pasidomėti Lietuvos sienomis, per jas slapta įgabentų daiktų prekyba, muiti-
ninkų darbu.  
Jeruzalės g. 25; I–IV 08.00–17.00 val., V 08.00–15.45 val.; nemokamas; (8 5) 279 6346; muziejus@lrmuitine.lt;  
www.lrmuitine.lt; https://www.facebook.com/muitinesmuziejus/

VILNIAUS UNIVERSITETO ZOOLOGIJOS MUZIEJUS
Tai seniausias zoologijos mokslo muziejus Lietuvoje, įkurtas 1773–1794 m., karalių laikais! Šiuo metu nuolatinėje 
ekspozicijoje galima pamatyti beveik 3 tūkst. rūšių vabzdžių, moliuskų, vėžiagyvių, 200 rūšių žuvų, 60 rūšių roplių ir 
varliagyvių, 716 rūšių paukščių ir 66 rūšių žinduolių iškamšų, kaulų ir ragų. Galva gali apsisukti! Tiesiog atvykite ir 
apžiūrėkite muziejų arba užsisakykite ekskursiją pageidaujama tema. 
Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7 (I a., Parodų salė C106); I–V 9.00–17.00 val.; Zoologijos muziejų aplankyti 
galima tik iš anksto suderinus laiką; suaugusiesiems – 3 €,  vaikams, moksleiviams, studentams – 1 €; (8 5) 223 4434; 
8 614 58 815; Zoo@muziejus.vu.lt; www.zoo.muziejus.vu.lt

ISTORIJŲ NAMAI
Istorijų namai – naujausia Lietuvos nacionalinio muziejaus laikinų parodų erdvė. Čia kviečiame susipažin-
ti su Lietuvos bei pasaulio istorija ir pasiklausyti įdomių istorijų! Ekskursijų ir edukacijų metu praeitis atgimsta.  
Modernioje ir interaktyvioje erdvėje kiekvienas lankytojas turės galimybę prisiliesti prie istorijos ir prisidėti prie jos 
kūrimo. 
T. Kosciuškos g. 3; II–V 10.00–20.00 val., VI–VII 12.00–18.00 val.; suaugusiesiems – 6 €, moksleiviams, studentams,  
senjorams – 3 €, vaikams iki 7 metų – nemokamai; (8 5) 239 4535, istoriju.namai@lnm.lt,  www.lnm.lt  

PAVILNIŲ IR VERKIŲ REGIONINIŲ PARKŲ LANKYTOJŲ CENTRAS
Nors Pavilnių ir Verkių regioniniai parkai yra mažiausi Lietuvoje, kultūros paveldo ir gamtos vertybių gausa nenusi-
leidžia didesniems broliams. Atvykę į šį centrą nustebsite sužinoję, kiek saugomų gyvūnų ir augalų rūšių yra šiose te-
ritorijose, kaip jie prisitaikę gyventi mieste. Galėsite ne tik užuosti persikais kvepiančius vabzdžius, kurių dvelksmas 
jaučiamas ąžuolynuose poravimosi metu, bet ir pamatysite tikrų tikriausią skruzdėlyną! Apžvelgsite piliakalnius iš 
šikšnosparnio skrydžio ir sukursite savo reljefą!
Žaliųjų Ežerų g. 53; II–V 10.00–19.00 val., VI 10.00–16.00 val.; ekspoziciją savarankiškai lankyti galima nemo-
kamai, o gido paslaugos priklauso nuo dalyvių skaičiaus; 8 603 08 616, 8 695 00 945; info@pavilniai-verkiai.lt,  
pranciskus.maigys@pavilniai-verkiai.lt, www.pavilniai-verkiai.lt

VILNIAUS MUZIEJUS
Vilniaus muziejus – sostinės pažinimo erdvė, miesto gyventojams ir svečiams pristatanti unikalius ir dar nežinomus, 
tačiau aktualius pasakojimus bei miesto istorijas. Išskirtinai Vilniui skirtas muziejus kviečia įdėmiau įsižiūrėti į mus 
nuolat supančią aplinką ir joje išvysti ką nors įdomaus bei netikėto. Visose muziejaus parodose veikia vaikų kampe-
lis, kur mažųjų lankytojų laukia pramogos specialiai jiems. 
Vokiečių g. 6, II–V 15.00–19.00 val., VI–VII 11.00–19.00 val.; 8 620 61 125; ikimokyklinio amžiaus vaikams, senjorams 
nuo 80 metų, vaikų namų auklėtiniams, neįgaliesiems ir juos lydintiems asmenims – nemokamai, moksleiviams, 
studentams ir senjorams – 2 €; info@vilniausmuziejus.lt; www.vilniausmuziejus.lt  

NUOTYKIŲ PARKAS „UNO PARK“
Nuotykių parkas UNO PARK kviečia visą šeimą pramogauti medžiuose! Parke įrengtos vaikams skirtos trasos ir 
uždara nuotykių pilis. Drąsiausieji gali išbandyti įspūdingą skrydį lynu per Nerį. Laipiojimas medžiuose – aktyvi 
pramoga įvairaus amžiaus ir skirtingų fizinių gebėjimų žmonėms.  
Lizdeikos g. (netoli Lizdeikos stotelės); bilieto kaina priklauso nuo pasirinkto pramogos; 8 602 32  366;  
vilnius@unoparks.lt; www.unoparks.lt

BELMONTO NUOTYKIŲ PARKAS
Belmonto pramogų ir poilsio centras įsikūręs vaizdingoje vietoje šalia Vilnios Pavilnių regioniniame parke. 
Čia veikia restoranas, kavinė, suvenyrų parduotuvė, lauko žaidimų aikštelė vaikams. Šalia eina pėsčiųjų takai ir  
įrengtas nuotykių parkas su įvairaus sudėtingumo trasomis. Šiame parke siūloma įveikti ilgiausią skrydį lynu ir il-
giausią juodąją trasą.  
Belmonto g. 17; 04–08: I–VII 11.00–18.30 val., 09: VI–VII 11.00–18.30 val. (16.30 val. įleidžiami paskutiniai lankytojai; 
parko darbo laikas gali keistis dėl oro sąlygų); suaugusiesiems – 17 €, moksleiviams, studentams – 14 €, vaikams – 10 €; 
8 610 00 009; info@belmontonuotykiuparkas.lt; www.belmontonuotykiuparkas.lt

LIEPKALNIS 
Vos tik atšąla, vilniečiai ir miesto svečiai traukia prie aukščiausio sostinėje Liepkalnio, arba Laimio, kalno (235 m), 
kur galingomis sniego patrankomis gaminamas sniegas. Žiemą čia veikia didžiausias Lietuvoje dešimties trasų sli-
dinėjimo centras, kuriame rasite slidinėjimo mokyklą, kavinę, itin didelį įrangos nuomos pasirinkimą ir didžiausią 
trijose Baltijos šalyse „Snow Park“. Vasaros metu čia nuomojamos paplūdimio tinklinio aikštelės. 
Adresas: Minsko pl. 2, Vilnius, tel. 8 620 52222, el. p. info@liepkalnis.lt arba apsilankykite www.liepkalnis.lt 

BERNARDINŲ SODAS 
Bernardinų sodas – graži ir rami vieta netoli Vilniaus katedros. Sode galima apžiūrėti atkurtus senuosius parko ele-
mentus: alpinariumą, tvenkinį, Belvederio kalnelį, centrinę aikštę, pasivaikščioti takais palei Vilnią, pasigrožėti istori-
nėse vietose įrengtais fontanais, kurių vienas – muzikinis. Vaikams čia patinka važinėti dviračiais, riedučiais, sėdėti prie 
upės, iškylauti, suptis karuselėmis, siausti žaidimų aikštelėse, apžiūrėti seniausią – 400 m. – Vilniaus ąžuolą.  Bernardi-
nų sode galima rasti didelius šachmatus, įrengta petankės aikštelė. Vasarą veikia vasaros skaitykla. 
B. Radvilaitės g. / Maironio g.; 11–03 I–VII 7.00–22.00 val.; 04–10 I–VII 6.00–23.00 val.; nemokamas; (8 5) 261 1037; 
info@vilniausparkai.lt; www.vilniausparkai.lt 

VINGIO PARKAS 
Šis istorinis parkas – tikras miškas (162 ha) miesto viduryje, kur miestiečiai ir miesto svečiai aktyviai leidžia lais-
valaikį. Centre esančioje estradoje vyksta koncertai, renginiai, dainų šventės. Vasarą čia būna įrengtos tinklinio 
ir badmintono aikštelės, batutai vaikams, kavinės, sporto inventoriaus nuomos punktas, grilio zona. Vingio parke 
esančiame Vilniaus universiteto Botanikos sode augalai susodinti pagal šeimas ir gentis, be to, čia gyvena net kelios 
pelėdų šeimynos.
M. K. Čiurlionio g. 110 (VUBS Vingio sk.); 04.20–10.31 II–V 11.00–18.00 val.; VI–VII 11.00–20.00 val.; 11–04.19 – nelankomas.

VU BOTANIKOS SODAS KAIRĖNUOSE
Aplankykite Vilniaus universiteto botanikos sodą Kairėnuose, maždaug 6 km nuo Saulėtekio. Jame auginama net 9 
tūkst. pavadinimų augalų! Skirtingais metų laikais lankytojus džiugina vis kiti žiedai, o japoniškas sodas, atnaujintas 
angliško stiliaus parkas, tolimosios pievos nepraranda žavesio ir žiemą. Restauruotuose Kairėnų dvaro pastatuose 
arba sodo erdvėse vyksta įvairios edukacinės programos, ekskursijos, kuriose gali dalyvauti net patys mažiausi.
Kairėnų g. 43; 5–10: I–V 8.00–20.00 val., VI–VII 10.00–20.00 val.; 11–04: I–V 8.00–18.00 val., VI–VII 10.00–18.00 val.; 
suaugusiesiems – 5 €, moksleiviams, studentams, senjorams – 3 €; vaikams iki 7 metų – nemokamai; (8 5) 219 3139; 
hbu@bs.vu.lt; www.botanikos-sodas.vu.lt

PLAUKIMAS LAIVU NERIMI
Neries krantinėje prie Nacionalinio muziejaus netoli Karaliaus Mindaugo tilto plūduriuoja laivas „Ryga“. Sezono 
metu galite smagiai juo paplaukioti Nerimi, pasigrožėti nuostabiais Vilniaus miesto ir jo apylinkių vaizdais. 
Prieplauka: Karaliaus Mindaugo tiltas prie Gedimino pilies; 05–07 I–VII 10.00–21.00, 08–10 I–VII 10.00–19.00 val.; 
suaugusiesiems – 12 €, vaikams (nuo nuo 5 iki 15 metų) – 6 €, vaikams iki 5 metų – nemokamai; 8 685 01 000;  
info@barta.lt; www.barta.lt  

VALAKAMPIŲ PAPLŪDIMIAI
Vasarą viena populiariausių vietų Vilniuje – Valakampių paplūdimiai prie Neries. Čia šeimos gali maloniai ir ne-
mokamai leisti laisvalaikį: maudytis upėje, žaisti krepšinį, tinklinį, futbolą, gaminti maistą ant laužo specialiai tam 
įrengtose vietose, žaisti vaikų žaidimų aikštelėse. Čia pastatyti nemokami tualetai, veikia gelbėtojų stotis.
Rato g. 46A (Valakampių I paplūdimys), Neries g. (Valakampių II paplūdimys); visada atidaryti, nemokami; iš Antakal-
nio žiedo važiuoti 15 autobusu iki stotelės „1-asis paplūdimys“ arba „2-asis paplūdimys“.

Č. SUGIHAROS SAKURŲ PARKAS 
Gegužė – sakurų, arba japoniškų vyšnių, žydėjimo metas. Būtent tada vilniečiai ir miesto svečiai padaro daugiausia 
asmenukių žydinčių vyšnių fone. Žydint sakuroms tiesiog būtina apsilankyti šiame sode, pasimėgauti trapiu žiedų 
grožiu, pailsėti. Kai ten keliausite su vaikais, nepamirškite įsimesti pledo, žaidimų, maisto – bus smagi iškyla mieste.
Neries krantinėje iš Upės g. pusės, priešais Nacionalinę dailės galeriją; visada atidarytas, nemokamas.

PLYTINĖS KARTODROMAS
Plytinės kartodrome kartingų mėgėjams įrengta atvira lauko terasa. 6–12 metų vaikams siūloma nuomoti vaikiškus 
kartingus – specialiai pritaikytus, saugius. Smagu, kad vienu metu trasoje gali važiuoti vaikai su tėvais.
Plytinės g. 27, 04–10: I–V 13.00–21.00 VI–VII 11.00–21.00, 11–03: I–V 13.00–20.00 VI–VII 11.00–20.00; darbo dieno-
mis suaugusiesiems ir vaikams iki 17 val. 10 min. – 16 Eur asmeniui, darbo dienomis po 17 val., savaitgaliais ir 
švenčių dienomis 10 min. – 18 Eur. asmeniui; būtina išankstinė rezervacija; 8 699 56704; plytine@kartodromas.lt;  
www.plytineskartodromas.lt

„PUMP TRACK“ VELOTRASA
Tai pirmoji Vilniuje įkurta velotrasa, skirta riedlentininkams, paspirtukų gerbėjams, riedučių, dviračių entuziastams. 
Ji susideda iš posūkių, mažų ir didesnių kalnelių, skirtų riedėjimo greičiui palaikyti, o labiau patyrusiems – atlikti 
šuolį. Šioje velotrasoje gali pradėti važiuoti bet kokio lygio lankytojai su bet kokia nemotorine transporto priemone. 
Visalaukio g. 1 (Balsiai), greta PPC „Žali“.

MUZIEJAI

PRAMOGOS LAUKE

ŠAUDYMO IŠ LANKO CENTRAS 
Pasijusti viduramžių kariu ar karvede galima šaudant iš lanko. Šaudymo iš lanko centre „Strėlė“ yra salė, skirta šau-
dyti iš 18 m atstumo. Papildomas mobilus taikinys leidžia vienu metu šaudyti iš didesnio atstumo suaugusiesiems, iš 
mažesnio atstumo – vaikams ir pradedantiesiems. 
Liepsnos g. 3; II–V 10.00–17.00 val., VI 10.00–15.00 val.; (8 5) 213 7228; www.strele.lt

„AKROPOLIO“ LEDAS
Visus metus čia galima raityti figūras pačiūžomis! Jei neturite savo, arenoje išsinuomosite pačiūžas ir apsaugas. 
Pradedantiems vaikams siūloma čiuožti su „pingvinu“, taip pat galima užsisakyti instruktoriaus konsultaciją. 
PPC „Akropolis“, Ozo g. 25, Akropolio aikštė I–152; I–VII 09.00–22.00 val.; bilieto kaina priklauso nuo pasirinkto pra-
mogos tipo; 8 659 91974; ledas.vilnius@akropolis.lt; www.akropolis.lt

VANDENS PARKAS „VICHY“
Čia jūsų laukia vandens pramogos, baseinai, pirtys, sūkurinės vonios, barai ir kavinės, paplūdimiai, vaikų žaidimų 
vandenyje aikštelės. Vaikai ypač džiaugiasi atrakcionu „Delfinų jūra“, kurioje siaučia didelės bangos, o norintieji 
ramiai paplaukioti renkasi „Kanojų upę“. Tai tik kelios iš daugelio smagių vandens parko pramogų. Nerkite į jas su 
visa šeima!
Ozo g. 14C; II–V 12.00–22.00 val., VI–VII 10.00–22.00 val.; 118; bilieto kaina priklauso nuo pasirinkto pramogos tipo; 
+370 650 21268; info@vandensparkas.lt; www.vandensparkas.lt

FABIJONIŠKIŲ BASEINAS 
Tai naujausia ir moderniausia plaukimo sporto bazė Vilniaus mieste. Baseino bendrą plotą sudaro 3 030 kv. m., 
jame yra 25 m ilgio 8 plaukimo takeliai, įrengtos 2 pirtys, modernios sporto salės. Baseine vaikai mokomi plaukti. Šis 
sporto kompleksas yra visiškai pritaikytas ir žmonėms, turintiems negalią. 
S. Nėries g. 45A (Fabijoniškės); I–V 6.00–22.00 val., VI–VII 8.00–21.00 val.; (8 5) 203 4814; bilieto kaina priklauso nuo 
pasirinkto pramogos tipo; info@fabijoniskiubaseinas.lt; www.fabijoniskiubaseinas.lt

BATUTŲ PARKAS „SKYPARK“  
Ši pramoga – nutrūktgalviškus nuotykius mėgstantiems vaikams! Batutų parke yra didžiausios batutų platformos 
Europoje, kempinių baseinas, kitų šoklių pramogų. Čia, prižiūrimi patyrusių trenerių, galėsite išbandyti individualias 
kūno rengybos treniruotes su batutais.  
Verkių g. 29, „Ogmios miestas“, Šeimos aikštelė 3; I–IV 12.00–22.00 val., V–VII 10.00–22.00 val.; 8 650 09 391;  
vilnius@skypark.lt; Vytauto Pociūno g. 8, „Vilnius Outlet“; I–VII 10.00–21.00; 8 650 09 391; voutlet@skypark.lt;  
www.skypark.lt

KAKĖS MAKĖS PASAULIS 
„Kakės Makės pasaulis“ – tai pramogų ir žaidimų erdvė vaikams, kur netrūksta nuotykių, renginių ir įvairios veiklos. 
Čia kiekvienas apsilankęs turi galimybę pabūti tikroje Kakės Makės ir kitų jos personažų aplinkoje, sukurtoje pagal 
knygelių motyvus, ir atšvęsti gražiausias šventes specialiai tam įrengtose erdvėse. 
PPC „Akropolis“, Ozo g. 25 (2 aukštas); I–VII 10.00–22.00; 8 694 10816; bilieto kaina priklauso nuo pasirinkto pramo-
gos tipo; vilnius@kmpasaulis.lt; www.facebook.com/KakesMakesPasaulis/ 

FUTURE LIVE
Kviečiame pasinerti į nuostabią kelionę po stulbinamą pasaulį, kuriame galėsite sukurti savo svajonių miestą, pa-
leisti savo nupieštą lėktuvėlį skristi virš debesų, pasisupti virš margo pasaulio ir kaip burtininkai iš spalvoto smėlio 
pastatyti stebuklingą pilį. Interaktyvios pramogos sužavės ne tik vaikus ir paauglius, bet ir jų tėvelius bei senelius! 
Upės g. 9 (PC CUP, įėjimas pirmame aukšte iš kairės pusės), I–V 15.00–19.00 val., VI–VII 12.00–19.00 val.; vaikams –  
12 € (I–V), 14 € (VI–VII), suaugusiesiems – 8 € (I–V), 9 € (VI,VII); 8 693 33 339;  www.futurelive.lt

ADVENTICA
ADVENTICA – milžiniškas šeimos pramogų parkas uždarose patalpose. Tai 12 krepšinio aikštelių dydžio visoms 
amžiaus grupėms tinkama pramogų vieta su neregėtais atrakcionais: batutais, kartodromu, mažylių erdve, interak-
tyviais žaidimais, karstynėmis, laipynėmis, gimtadienių kambariais. Nesvarbu – valandai, dviem ar visai dienai – čia 
puikiai praleisite laiką bet kokiu oru. Viskas yra žaidimas! 
Ozo g. 18 (PPC Ozas, -1B aukštas); I–VI 10.00–22.00 val., VII 10.00–21.00 val.; +370 601 58545; bilieto kaina priklauso 
nuo pasirinktos apsilankymo trukmės; info@adventica.lt; www.adventica.lt

ZOOPARKAS
Tai pirmasis Vilniuje zoologijos sodas. 2500 kv. m. erdvėje galima pamatyti  88 rūšių egzotinius gyvūnus. Čia iš arti 
galėsite išvysti vieną mažiausių primatų pasaulyje – nykštukinę marmozetę, smalsuolius katinius lemūrus, išdykusių 
surikatų šeimą, didžiausius vėžlius Lietuvoje ir pavaišinti nektaru spalvotąsias papūgas loriketas. Visas zoologijos 
sodas yra po stogu, todėl tinka bet kokiu oru. Apsilankymas zooparke pritaikytas žmonėms, turintiems judėjimo 
negalią, ir vaikams vežimėliuose. 
Verkių g. 29, I–VII 10.00–20.00 val., kiekvieno mėnesio pirmąjį pirmadienį – sanitarinė diena; vaikams iki 2 metų – 
nemokamai, I–V suaugusiems ir vaikams (iki 9 metų apsilankymas tik su pilnamečiais lydinčiais asmenimis) – 9 €,  
VI–VII vaikams, senjorams – 11 €, suaugusiesiems – 12 €; 8 631 22225; info@zoopark.lt; www.zoopark.lt

KARTODROMAS „KARTLANDAS“
Kartodrome yra 350 m trasa, ypač įdomi tiems, kam patinka galingas benzininių kartingų variklių gausmas. Visi kiti, 
nemėgstantys greičio ar nemokantys vairuoti, lenktyniaujančius šeimos narius gali stebėti pro milžinišką langą. Čia 
veikia ir kartingų mokykla, kur patogu išmokyti vaikus pagrindinių vairavimo principų ir eismo kultūros. 
Parodų g. 1; I–V 14.00–23.00 val., VI–VII 10.00–23.00 val.; 8 626 33555; bilieto kaina priklauso nuo pasirinktos pramo-
gos; vilnius@kartlandas.lt; www.vilnius.kartlandas.lt

PRAMOGOS VIDUJE

APŽVALGOS VIETOS, 
PAMINKLAI IR KITI OBJEKTAI

SĖKMĖS PILVAS 
2013 m. vasarą atidengta skulptūra „Sėkmės pilvas“. Vilniečiai ir miesto svečiai, taip pat ir vaikai kviečiami paglos-
tyti pilvą ir tikėtis, kad noras išsipildys. 
Ant „Novotel“ ir verslo centro pastato sienos (Vilniaus g. 10)

VILNIAUS KATEDROS VARPINĖ 
Vilniaus katedros varpinė – ne tik pirmųjų pasimatymų vieta. Ar žinojote, kad galima užkopti į šio bokšto viršų? Iš 
čia atsiveria įspūdinga miesto panorama: nuo Antakalnio kalvų iki Katedros frontono, nuo Gedimino prospekto iki 
senamiesčio stogų. Taip pat iš arti pamatysite varpus, senąjį miesto laikrodį, XIX a. medines konstrukcijas. Galėsite 
klausytis audioistorijų ir pažiūrėti lankytojų numylėto balandžio Prano animacinį filmuką. 
Katedros aikštė 2; 05–09 I–VI 10.00–19.00 val., 10–04 I–VI 10.00–18.00 val.; suaugusiesiems – 5 €, studentams, moks-
leiviams ir senjorams – 3 €, vaikams iki 7 metų, lydimiems suaugusiųjų, – nemokamai; 8 600 12 080, (8 5) 269 7800; 
varpine@bpmuziejus.lt; www.bpmuziejus.lt/varpine.html

ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS VARPINĖ 
Šv. Jonų bažnyčios varpinė šalia senojo Vilniaus universiteto – dar viena proga apžvelgti įspūdingą Vilniaus pano-
ramą. Pakilimas moderniu liftu į 45 m aukštyje įrengtą apžvalgos aikštelę mokamas, bet tikrai verta tai padaryti. 
Pačioje varpinėje atkreipkite dėmesį į čia esančią Fuko švytuoklę, kuri rodo Žemės sukimąsi aplink savo ašį.  
Šv. Jono g. 12; 05.09–10.31 I–VII 10.00–19.00 val.; suaugusiesiems – 5 €, studentams, moksleiviams ir senjorams – 3 €; 
(8 5) 219 3029; info@muziejus.vu.lt; www.muziejus.vu.lt

PLYTELĖ „STEBUKLAS”
Kai su vaikais ateisite į Katedros aikštę, pirmiausia susiraskite plytelę „Stebuklas“. Tikima, kad abiem kojomis ant jos 
atsistojus ir apsisukus tris kartus tą minutę sugalvotas noras tikrai išsipildys! 
Katedros a. 1; www.govilnius.lt

KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO PAMINKLAS
Katedros aikštės grindinyje raskite rausvo granito plokštes. Jos vaizduoja buvusių Žemutinės pilies gynybinių sie-
nų, kurios supo pilį iš visų pusių, ribas. Aikštėje yra paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui, kuris 
laikomas miesto įkūrėju pirmiausia todėl, kad Vilnius buvo paminėtas šio kunigaikščio laiškuose, rašytuose 1323 
m. Laiškais kunigaikštis kvietėsi gydytojus, žemdirbius ir amatininkus iš įvairių kraštų, kad atneštų į mūsų sostinę 
naujovių, žinių ir padėtų miestui suklestėti. 
Katedros a. 1; www.govilnius.lt 

KARALIAUS MINDAUGO PAMINKLAS  
Paminklas karaliui Mindaugui stovi buvusioje Žemutinės pilies teritorijoje. Mindaugas buvo pirmas ir paskutinis 
Lietuvos karalius, valdęs prieš daugiau nei 750 metų. Istorikai sako, kad Mindaugą karūnavo 1251 m. liepos 6-ąją, 
todėl dabar šią dieną švenčiame ir vadiname Valstybės diena.  
Arsenalo g. 1; www.govilnius.lt  

UŽUPIO RESPUBLIKA  
Aplankykite vieną paslaptingiausių ir neįprasčiausių Vilniaus rajonų – Užupį, jo gražius senovinius namus ir jaukius 
kiemus! Dažnai sakoma, kad ši vieta – valstybė valstybėje. Pirmieji gyventojai čia apsigyveno dar XVI a., kai buvo 
pastatyti tiltai per Vilnią ir keli malūnai. Anksčiau šis rajonas buvo labai apleistas, daug kur nebuvo kanalizacijos, 
elektros, karšto vandens. Čia įsikūrę menininkai ir paskelbė šią vietą nepriklausoma Užupio respublika. Ji turi savo 
valdžią, smagiai surašytą konstituciją Paupio gatvėje, savas tradicijas ir originalias šventes. Būtina susirasti ir pamatyti 
išskirtinius Užupio paminklus – Undinėlę, kuri vilioja čia atvykti žmones iš viso pasaulio, ir Užupio angelą, šios vietos 
globėją ir simbolį. Beje, angelo skulptūra gali papasakoti vaikams savo istoriją balsu – tiesiog raskite ant skulptūros 
QR kodą ir nuskenuokite mobiliuoju telefonu. Tokių kalbančių skulptūrų Vilniuje yra net 23 – išklausykite jas visas! 
Daugiau informacijos apie kalbančias skulptūras – www.mo.lt 

KATINAS
2019 m. vasarą Užupio respubliką papuošė dar viena skulptūra – Katinas, naikinantis baimes. Tereikia paglostyti 
jam ausį, ir visos baimės dings. 
Polocko g. 2 esančio namo tvoros

CEMACHO ŠABADO SKULPTŪRA 
Apžiūrėkite vaikams įdomią skulptūrą – paminklą daktarui Cemachui Šabadui Rūdninkų gatvės skvere. Ši asmenybė 
buvo ne tik gydytojas, bet ir švietėjas, žydų bendruomenės lyderis, tapęs miesto legenda ir net Kornejaus Čiukovskio 
pasakos „Daktaras Aiskauda“ personažo prototipu. 
Geto aukų aikštė, Rūdninkų skveras 

ROMAINO GARY SKULPTŪRA
Romainas Gary – garsus XX a. prancūzų rašytojas, lakūnas, diplomatas ir režisierius. Jam atminti sukurta mažutė ir 
trapi berniuko figūrėlė, pastatyta šalia namo, kur gyveno rašytojas. Skulptūros siužetas paimtas iš autobiografinio 
rašytojo romano „Aušros pažadas“, kuriame R. Gary pasakoja apie savo vaikystę Vilniuje ir susižavėjimą mergaite 
Valentina. Kovodamas dėl jos dėmesio rašytojas pjaustė ir valgė kaliošą.
Mindaugo g. / J. Basanavičiaus g.; www.govilnius.lt 

PLAUKIMO ŠEIMA
Kviečiame apsilankyti „Plaukimo šeimos“ baseine, kur klientai pasitinkami su šūkiu „Išmokyti plaukti kiekvieną“. 
Čia organizuojamos plaukimo pamokos ir vaikams, ir suaugusiesiems. Čia rasite plaukimo pamokoms pritaikytus 
baseinus, kvalifikuotus plaukimo trenerius.
Ozo g. 18 (PPC Ozas, -1B aukštas); I–V 6.30–22.00 val.; VI–VII 8.30–22.00 val., +370 608 06 771, pamokos@plaukimoseima.lt, 
www.plaukimoseima.lt
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