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  Informacija apie Klaipėdos lankomas vietas ir renginius;
  Tradicinės ir išskirtinės ekskursijos po Klaipėdą ir regioną;
  Klaipėdos ir Lietuvos suvenyrai; 
  Renginių organizavimas (MICE, pramoginiai);
  Viešbučiai, maitinimas, transportas.

Kiras – jaunas ir senas, išdykęs ir rimtas, smaližius ir 
gurmanas – yra tiesiogiai susijęs su Klaipėda, uostu ir jūra. 

PAŽINKITE KLAIPĖDĄ KARTU SU KIRU!

Kiro Smaližiaus mėgstamiausios vietos Klaipėdoje.
NE VIEN SILKE KIRAS GYVAS! 



 KAVOS IR LIKERIO NAMAI (TILTŲ G. 26A)

Istorinė Klaipėdos senamiesčio vieta, seniau buvęs Friedri-
cho miestas, kuriame gyveno amatininkai ir pirkliai. Atei-
kite ir pasijauskite istorijos dalimi – paragaukite gurmaniš-
kos kavos ar pasimėgaukite puodeliu aromatingos arbatos iš 
Ceilono, Indijos ir Kinijos. Nepamirškite paskanauti ir vietoje 
gaminamų saldainių!

 „PITLIAUS SKANĖSTAI“ 
(TILTŲ G. 17 / DIDŽIOJI VANDENS G. 22)

Pasijuskite kaip namuose! Jauki krautuvėlė – kavinukė  kur 
klientai pasitinkami lyg šeimos nariai, o maloni pardavėja 
pasirūpina, kad iš gardumynų gausos išsirinktumėte ska-
niausią.

 „10 TILTŲ“ (TURGAUS G. 19)

Puiki vieta rytinei gardžiai kavai. Pro didelius vitrininius lan-
gus galite stebėti, kaip bunda ir naujai dienai ruošiasi mies-
tas. Ypatingą nuotaiką kuria ir kavinę puošiantys meno kū-
riniai!

 „DŽIUGO NAMAI“ (SUKILĖLIŲ G. 10)

Sūris ir ledai – skamba tikrai neįprastai! „Džiugo namai“ siū-
lo paragauti išskirtinį desertą – ledus su „Džiugo“ sūriu! Šis 
lietuviškas sūris garsėja savo ypatingu skoniu, kuris puikiai 
dera ir su desertais.

 „ANIKĖS KAVINĖ“ (TEATRO G. 7)

Vienintelė kavinė Klaipėdoje, kurioje galite paragauti tikros 
gintaro arbatos! Pasimėgaukite ir kavinės siūlomais gar-
džiais desertais. 

 „VANILĖS NAMAI“ (HERKAUS MANTO G. 3)

Pagal originalius receptus sukurti ir burnoje tirpstantys 
prancūziški desertai primena meno kūrinius. Būtinai ap-
lankykite vietą, kur gimsta stebuklai!

 „AJ ŠOKOLADAS“ (J. KAROSO G. 9, TURGAUS G. 2)

Klaipėdos šokolado namai – vieta, kuri palepins Jūsų sielą 
šokoladu! Čia lauks rankų darbo šokoladiniai desertai bei 
kvapni kava. Gal net pasijusite fi lmo „Šokoladas“ herojumi...

 „PAS BETĄ“ (MAŽVYDO ALĖJA 6) 

Konditerija ir sveikas maistas? Neįtikėtinas derinys! Atvyki-
te ir išbandykite, o prie nuostabaus deserto pasimėgaukite 
sveikuolišku kokteiliu!

 NAMAI BE GLIUTENO (HERKAUS MANTO G. 10) 

Galvojate, kad negalite smaližiauti, jei netoleruojate gliuteno? 
Ši kepyklėlė – kavinukė išpildys kiekvieno svajones! Sausainiai, 
pyragai ir tortai be gliuteno, o dalis asortimento tinka ir vega-
nams! Paragaukite ir įsitikinkite! 

 „KAVOS ARCHITEKTAI“ (HERKAUS MANTO G. 9)

Manote, kad kavos neįmanoma suprojektuoti? Dar ir kaip 
įmanoma! Kavos architektai paruoš Jums kavą tokią, kokią 
labiausiai mėgstate. Ši vieta garsėja ne tik savo puikia kava, 
bet ir vietoje gamintais ledais, kurių skonis primena vasarą. 

 KAVOS SKRUDINIMO NAMAI „MUSANGAS“
(HERKAUS MANTO G. 9)

„Musange“ leiskitės į skonių bei kvapų pažinimo avantiūrą. 
Kiekviena kava turi savitą charakterį ir ieško savojo šeimi-
ninko. Tai vieninteliai kavos skrudinimo namai Klaipėdoje, 
siūlantys aukščiausios rūšies kavą.

 „COFFEE KING“ (HERKAUS MANTO G. 13)

Pasijusk akimirkai karaliumi. Čia visada laukia baristų su 
meile gaminama kvapni kava ir švelni džiazo melodija. Kas-
dien, iki 10 val ryto, kavinėje kvepia kepamais kruasanais!

  KEPYKLĖLĖ „NATŪRALAUS MAISTO TRADICIJA 
ŠEIMAI“ (HERKAUS MANTO G. 41)

Kokie jausmai užplūsta įėjus į namus, kurie kvepia meile, 
jaukumu ir gardžiu naminiu pyragu? Pyragėliai čia kepami 
pagal paslaptingą sviestinės tešlos receptą.

 „BANDELIŲ KEPYKLĖLĖ“ (J. JANONIO G. 6)  

Čia viskas prasidėjo... Seniausiai Klaipėdoje veikianti kepy-
klėlė siūlo platų bandelių ir pyragų pasirinkimą. O ypatin-
gas tortas „Napoleonas“ tikriausiai bus skaniausias iš visų 
jūsų ragautų. Kepyklėlė gamina tik iš natūralių produktų.

 MIGDOLINIAI DESERTAI (J. ZAUERVEINO G. 5)

Magiški desertai, malonus aptarnavimas – 
išskirtinės šios vietos savybės. Būtinai 
paragaukite stebuklingo skonio macaron’sų su 
sūdyta karamele, panakotos su avietėmis, 
šaltalankiais ar mangais...


