
Letiště Kaunas – Kaunas Airport (KUN), Litva 
červen 2017

Letiště Kaunas 
Kaunas International Airport, Kauno tartauptinis oro uostas  
Kod IATA : KUN
Kod ICAO:EYKA
GPS: 54°58'2.379"N, 24°4'25.822"E
Toto letiště najdeme asi 12 km severovýchodně od centra Kaunasu, u obce Karmélava. 
Jde o druhé největší letiště v Litvě a o čtvrté největší letiště v pobaltských zemích. 
Web letiště: http://www.kaunas-airport.lt/index.php?lang=en

Doprava z a na letiště:
Bus:
Kaunaské letiště je s centrem Kaunasu spojeno autobusy společnosti Kauno Autobusai, 
a  to  linkou číslo  29 a  linkou číslo  29E.  Autobusy těchto  linek  stojí  mimo jiné  na 
autobusovém nádraží i u vlakového nádraží. Linka 29E má méně zastávek, jezdí také v 
pozdních hodinách. Cena za jízdenku z letiště do centra města je 0,8 EUR při koupi u 
řidiče. Letiště má také autobusové spojení s Vilniusem, Klaipedou a to busy společnosti 
Ollex. Cesta do Vilniusu stoji 10EUR do Klaipedy 17EUR. Díky společnosti Flybus má 
kaunaské letiště autobusové spojení i s lotyšskou Rigou (cena 20EUR).
Autem:
Kolem letiště prochází dálnice A6 (E262) vedoucí do Kaunasu a opačným směrem pak 
k lotyšským hranicím. Jižně od letiště pak vede dálnice A1 (E85) spojující mimo jiné 
Kaunas s Vilniusem a také s přímořskou Klaipedou.
Taxi:
Stanoviště taxi najdeme přímo před letištním terminálem. Cesta do centra Kaunasu trvá 
něco přes dvacet minut. 

Mapa okolí Kaunasu s vyznačením letiště   Zdroj:Mapy.cz 

Nejnovější vydání průvodce letištěm Kaunas z edice „Průvodce do kapsy“ a také 
průvodce dalšími letišti a zajímavými městy najdete na PrůvodceDoKapsy.cz
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Hotely, ubytování 
Největší nabídku ubytování u letiště v 
Kaunasu a také v  samotném Kaunasu za 
nejlepší ceny a s rezervací online najdete 
zde.

Hotely u letiště Kaunas 
Air Hotel  
Oro uosto g. 2, LT-54460 Karmėlava 
Tento  hotel  je  padesát  metrů  od  letiště. 
Hotel nabízí i parkování zdarma.
Další  informace  o  hotelu  Air  Hotel, 
recenze, online rezervace
Jūratės B&B Namai
Tulpių g. 9, LT-54459 Karmėlava
Toto výborně hodnocené ubytování je pět 
minut chůze od letiště.
Další informace o ubytování Jūratės B&B 
Namai, recenze, online rezervace
Aneles  B&B
Lauko g. 3, LT-54448 Karmėlava  
Oblíbený  ubytování,  jenž  se  nachází 
poblíž  dálnice A6 jevzdálené jen asi  1,7 
km od letiště
Další  informace  o  ubytování  Aneles 
B&B, recenze, online rezervace
Sodyba Laguna
Kiru g. 16, 54411 Pašlapiai, 
Rodinné bytování, vzdálené asi 3,5 km od 
letiště,  které  můžete  zarezervovat  i  bez 
kreditní karty
Další  informace  o  ubytování  Sodyba 
Laguna, recenze, online rezervace
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