ESTIJOS SALOS IR SPA MALONUMAI KURESARĖJE
Programa:
1 diena. 5.00 val. išvykimas iš Šiaulių, Gegužių g., PC Akropolis, 05.15 val. – stotelė Tilžės
g., Katedra.
Kelionė Lietuva – Estija. Atvykstame į Virtsu uostą. Keltu persikeliame į Muhu salą – Kuivastu
uostą.
Muhu saloje važiuojame į Koguvos žvejų kaimelį, kur įsikūręs Muhu etnografinis muziejus* po
atviru dangumi – geriausiai išsilaikęs 19 a. Estijos kaimelis. Negrįstas kaimelio gatves supa storo
samanų sluoksnio apgaubtos akmeninės tvoros, už kurių vis dar stovi pajuodę namai šiaudiniais
stogais, o šalia jų – tradicinės medinės valtys. Be to, kaimelio uoste laukia tūkstančio metų senumo
burlaivio kopija.
Kita stotelė – Muhu salos sostinė Liva, kurioje ant pagoniškos šventyklos liekanų stovi Šv.
Kotrynos bažnyčia.
Iš Muhu salos Vaika Vain sąsiauriu keliaujame į Saremos salą. Sustosime prie Kalio
meteoritinio kraterio – unikalios vietos Europoje. Vėliau vykstame link Pangos skardžio. Pakeliui
sustosime Angla vėjo malūnų komplekse. Sustojame papietauti* ir paskanauti saloje
verdamo alaus (papildomas mokestis – apie 10 Eur).
Atvykstame prie Pangos skardžio. Pangos skardis yra Vakarų Estijos ir salų aukščiausia
pagrindinių uolienų atodanga. Aukščiausia vieta – 21,2 m (7 aukštų pastatas). Čia pasimėgaujame
gamtos grožiu. Ant skardžio yra Saulės laikrodis, kuris rodo tikrą laiką. Prie skardžio yra
galimybė įsigyti suvenyrų iš Saremos dolomito ir kadagio.
Atvykstame į Kuresarę (buvusį Arensburgą). Kuresarės miesto parke stovi vyskupų bažnyčia,
kuri yra vienintelė visiškai išsilaikiusi viduramžių tvirtovė Baltijos šalyse. Dabar pilis yra
muziejus*. Apžiūrime miesto centrinę aikštę, senuosius Teismo rūmus, Rotušę, Svarstyklių namus,
Kuresarės pilį*.
Apsigyvename viešbutyje. Poilsis, SPA paslaugos* (už papildomą mokestį). Nakvynė
viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai. Keltu keliamės į kitą Estijos salą HYJUMĄ. Ši sala unikali savo
kraštovaizdžiais ir švyturiais. Lankome salos simbolį – Kopų švyturį, kuris pastatytas 1531 m. ir
yra vienas seniausių pasaulyje. Kitas švyturys, su kuriuo mūsų laukia pasimatymas, yra Tahkuna
švyturys, esantis šiaurinėje salos dalyje. Iš šio švyturio apžvalgos aikštelės pamatysime
kerinčius vaizdus su jūros platybėmis, kopomis ir pušynais. Aplankysime bronzinį paminklą
“Estonia“ kelto katastrofai atminti. Apžiūrime Puhalepa (Šv. Laurencijaus) bažnyčią. Ši

bažnyčia yra seniausia saloje, jos statyba pradėta 13 a., bokštas pastatytas 18 a.
Kasari pusiasalis, garsėjantis išskirtine augmenija, žavinga gamta ir unikaliu gamtos
kampeliu – Saretirp iškyšuliu.
Vėliau mūsų laukia kelionė keltu į Hapsalu miestelį. Susipažinsime su kurortu, dėl labai švelnaus
klimato vadinamu „Estijos Rivjera“. Apžvalginė ekskursija po miestą: Vyskupų pilies griuvėsiai
(13 a.), legendomis apipinta miesto katedra (13 a.), Traukinių stotis su su ilgiausiu Europoje dengtu
peronu (216 m). Laisvas laikas pavalgymui. Vakare išvykstame į Lietuvą. Kelionė per Estiją – Latviją.
Naktį sugrįžtame į namus.
KELIONĖS KAINA – 05.12 – 89 €;
08.04 – 99 €;
10.06 – 84 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė autobusu;
*1 nakvynė viešbutyje Kuresarės mieste;
*1 pusryčiai (švediškas stalas), sauna, baseinas, vandens centras;
* Kelto iš Saremos bei Hiumos salų bilietai;
*Kelionės vadovo paslaugos, ekskursinė programa;
*Kelionės organizavimas.
Į kelionės kainą neįskaičiuota:
*Draudimas;
*pietūs ir vakarienės, alaus degustavimas;
*Lankomi mokami objektai:
Koguva – etnografinis muziejus. Bilietas – 4 € – 3 €;
Angla vėjo malūnų kompleksas. Bilietas 3,5 – 1.5 Eur;
Kuresare pilis 7 – 4 Eur. Gidas – 2 Eur/žm.;
Haapsalu pilis – tikslinama
Pastaba. Lankomų objektų eiliškumas ir skaičius, kainos gali keistis. Lydintis kelionės vadovas
ekskursijų muziejuose neveda. Dėl pavalgymo, alaus degustacijos Angla komplekse – registruotis,
perkant kelionę.
INFORMACIJA/REGISTRACIJA tel.: 841525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė

Datos:
Datos: 2018 08 04-2018 08 05
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 99 €
Keliones ID: KC3I180804
Datos: 2018 10 06-2018 10 07
Trukme: 2d.1n.
Kaina: 84 €
Keliones ID: KC3I181006

UAB "Kelioniu centras"
Im. kodas 300062204
PVM kodas LT 10000127 6516
SWEDBANK LT 067300010087001964

Adresas: Vilniaus g. 233
Šiauliai LT, indeksas 76343
Tel.fax +370 41 399 544
E-mail: travelcentre@splius.lt

