ESTIJA–SUOMIJA: DUNTĖS
DVARAS–PERNU–TALINAS–HELSINKIS–PORVO–SUOME
NLINOS SALA
Programa:
1 diena. 6.00 val. išvykimas iš Šiaulių, aikštelės Gegužių gatvėje, 06.15 val. iš sustojimo Tilžės
gatvėje, prie Katedros.
Vykstame į Duntės dvarą (200 km). Keliaudami, atsiminsime šmaikštųjį baroną Jeronimą Karlą
Fridrichą Miunchauzeną, kuris savo fantazijomis yra išgarsėjęs visame pasaulyje. Šešerius
gražiausius savo gyvenimo metus baronas kartu su žmona Jakobina praleido Duntės dvare, kuriame
įkurtas “Barono Miunchauzeno muziejus ”*. Muziejuje pamatysime eksponuojamus legendinio
barono Miunchauzeno laikų daiktus, medžioklės trofėjus. Pirmame muziejaus aukšte įrengta
Miunchauzeno šlovės salė, antrame aukšte prieglobstį sau rado dabartinių ir buvusių įžymybių
vaškinės figūros. Stebuklingame jo pasaulyje pamatysite didžiulį burlaivį, tuziną ančių, kurias vienu
šūviu nušovė baronas… Eidami Miunchauzeno taku*, pasieksite jūrą…
Tęsiame kelionę. Kita stotelė populiariausiame Estijos kurorte – Pernu. Pernu išvaizdus, nedidukas
miestelis – oficiali Estijos vasaros sostinė, žavi savo sutvarkytais parkais, gėlynais, fontanais…
Gražus ir Pernu senamiestis: barokinė Kotrynos cerkvė, raudonasis bokštas, liuteronų Elžbietos
bažnyčia. Ammende vila, vokiečio pirklio pastatyta savo dukterims vestuvėms…
Atvykstame į Taliną. Ekskursija autobusu po Taliną: Kadriorgo parkas ir rūmai 18 a. caro Petro
Didžiojo pavedimu pastatyti žmonai Jekaterinai I. Italų architekto Nikolo Mičeti projektuoti
grandioziniai rūmai ir juos supantis parkas – puikus carinės ekstravagancijos pavyzdys. Dbar čia
įsikūręs Estijos Dailės muziejus (lankymas mokamas). Jame eksponuojama šimtai 16 – 20 a. vakarų ir
Rusijos menininkų tapybos darbų, nuotraukos, skulptūros ir kt. meno kūriniai. Pravažiuojate Piritos
buriavimo centrą. Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Vykstame į uostą ir keltu išplaukiame į Helsinkį. Artėjant prie Helsinkio, grožitės miesto
ir akmenuotų salelių – šcherų vaizdais. Vykstame į Porvo miestą (50 km į rytus nuo Helsinkio).
Porvo yra antras seniausias miestas Suomijoje. Jis įkurtas dar 14 a. pradžioje. Miesto struktūra
nepakitusi nuo ankstyvųjų viduramžių, siauros ir klaidžios gatvelės ir spalvoti mediniai namai turi
nepaprasto žavesio. Pažintis su Porvo: senamiestis, raudonų medinių uostų angarai. Garsiausi Porvo
pastatai yra namas Solitander arba vadinamoji Porvo pilis ir Mergelės Marijos Katedra.
Apie pietus grįžtame į Helsinkį. Plaukiame laivu* į Suomenlinos salą. Praėję 1,5 km ilgio
keliu, apžiūrime salos įžymybes: Rusijos eros palikimą – prieplaukos barakus, Rusijos pirklių
medinių namų kvartalą, Suomenlinos bažnyčią, geriausiai išsilaikiusius 18 a. tvirtovės įtvirtinimus,
Suomenlinos simbolį – Karalių vartus.

Grįžtame į Helsinkį. Ekskursija po Helsinkį: Uspenskio soboras, Senato aikštė su paminklu
imperatoriui Aleksandrui II, balta liuteronų katedra, tapusia Helsinkio simboliu, universitetas,
turgaus aikštė ir rotušė, Prezidento rūmai, Nacionalinis Dramos teatras, Nouveau stiliaus
geležinkelio stotis, Manerheimo prospektas, Parlamentas, originalus paminklas kompozitoriui J.
Sibelijui, garsioji uoloje iškalta Tempeliaukio bažnyčia.
Vakare išplaukiame keltu į Taliną. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai viešbutyje. Vykstame į senamiestį ir susipažįstame su naujuoju
Viduramžių teatro atrakcionu ”Talino legendos”* (9 legendos, 9 kambariai – 400 kv. m. Šou
trukmė – 40 min.). Nusileisite giliai į požemį ir keliausite 40 min. per istorijos amžius. Aktoriai
profesionalai, mechaninės lėlės – robotai ir fantastinės vaizdo projekcijos lydės jus iš vieno kambario
į kitą ir “gyvai” pademonstruos 9 populiariausias, šiurpiausias Talino legendas. ”Talino legendų”
labirintuose pakilsime liftu į senovinės šventyklos bokštą, išgirsime nelabojo balsą, undinės dainą,
išgyvensime priešų antpuolį ir marą, pajusime inkvizicijos ir karo baisumus, sužinosime apie
pamirštus alchemikų atradimus…
Laisvas laikas senamiestyje. Apie pietus išvykstame į Lietuvą.

Kelionės kaina – 155 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu,
*Laivo Talinas – Helsinkis -Talinas bilietai;
*2 nakvynės viešbutyje Taline;
*Maitinimas – 2 pusryčiai;
*Kelionės vadovo paslauga;
*Kelionės organizavimas.
Mokami objektai, paslaugos į kainą neįskaičiuotos:
*Atrakcija Taline “Talino legendos” 16 – 12 Eur;
*Tempelaukio bažnyčia Helsinkyje – 3 Eur;
*Laivo bilietas į Suomenlinos salą ~ 8 €;
*Suomenlinos tvirtovė ~ 5 €;
*Duntės dvaras “Barono Miunchauzeno muziejus” Bilietas –

. Gidas – tikslinama.

Pastaba: objektų skaičius, kainos ir eiliškumas gali keistis. Lydintis kelionės vadovas ekskursijų
neveda.
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