VAIZDINGOJI SAREMA IR SENASIS TALINAS
Programa:
Sarema – kadagiais kvepianti vėjo malūnų sala, gamtos sukurtas stebuklas. Sala, į kurią
norisi sugrįžti…
Sarema savo unikalumą išsaugojo, būdama izoliuota: tiek geografine prasme atskirta nuo
žemyninės Estijos, tiek priverstinai – sovietmečiu čia buvo įkurta slapta karinė teritorija, į
kurią patekti retam kam tekdavo. Taip išliko ir namai nendriniais stogais, ir senovišku
būdu sukrautos dolomitinės tvoros. Saremiečiai save laiko vikingų palikuonimis ir yra dar
ramesni bei lėtesni nei žemyninės Estijos gyventojai.
1 diena. 01.00 val. išvykimas iš Šiaulių. Išvykimo vietos: 01.00 val. – “Akropolis”, Gegužių
gatvė, 01.15 val. – Katedra, Tilžės g. Kelionė per Latviją, Estiją – iki Virtsu uosto Estijoje. Keltu
persikeliame į Muhu salą. Tai – 3-a pagal dydį sala, plotas – 198 kv. km. Avykstame į Koguvos
žvejų kaimelį. Čia pamatysime senus etnografinius, šiaudiniais stogais dengtus trobesius.
Aplankysime Muhu etnografinį muziejų po atviru dangumi*, vieną seniausių Estijoje Šv.
Katerinos bažnyčią. Besigrožėdami išskirtinu salos kraštovaizdžiu, Vaike – Vain sąsiauriu,
atvažiuosime į Saremos salą, kurios plotas – 2700 kv. km. Saremos simbolis – vėjo malūnai,
dolomitas ir kadagiai. Pirmas objektas – Anglos vėjo malūnai. Šalia kelio vėją gaudo 5 autentiški
vėjo malūnai. Keliaujame toliau per salą. Vienas įspūdingiausių objektų – Pangos skardis (21
m). Ant skardžio įrengtas dolomitinis saulės laikrodis. Pasakojama, jog nuo šio skardžio jūrai buvo
aukojamos aukos, net 19 a. žvejai šioje vietoje į jūrą pildavo alaus, taip prašydami gero laimikio. Ant
Pangos skardžio trumpas poilsis, pavalgymas. Turintys noro, galės virve nusileisti nuo skardžio ir
praeiti pakrante. Keliaujame toliau per salą. Trumpam sustojame Tagarannoje (Tagaranna kūla,
Mustjala vald.). Trumpas poilsis. Kelionė į Kuresarę (41 km) – Saremos salos sostinę.
Aplankysime didingą bei viduramžius menančią pilį, kuri laikoma geriausiai išlikusia viduramžių
pilimi Baltijos šalyse!
Bene labiausiai intriguojanti vieta Saremos saloje – tai Kaali meteorito krateriai, unikalūs visoje
Europoje. Didžiausiame iš kraterių, kurio skersmuo 110 metrų, telkšo žalsvas taisyklingos formos
Kaali ežeras.
Vakare keltu keliamės į žemyninę Estiją ir važiuojame į viduramžių romantikos miestą –
Taliną. Atvykus į Taliną, nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Apžvalginė ekskursija autobusu po Taliną: Tompea, Kadriorgo
parkas ir rūmai, Dainų slėnis, Pirita, Šv. Brigitos vienuolyno griuvėsiai, Botanikos sodo “Palmių
namas”, Tarptautinis jūrų uostas. Apžvalginės ekskursijos tęsinys pėsčiomis: Tompea pilis,
Aleksandro Nevskio soboras, Domo katedra, apžvalgos aikštelės, nuo kurių atsiveria vaizdas į Talino
įlanką ir senamiestį, ”Trumpoji koja”, Rotušė, ”Bandelių” skersgatvis, Miesto amatininkų ir
“Juodagalvių” gildijos pastatai, ”Storosios Margaritos” bokštas (mieste), iš 66 bokštų likę tik 19,

Nigulistės ir Oleivistės bažnyčios. Laisvas laikas senamiestyje. Apie 17 val. išvykstame iš Talino.
Apie 24 val. sugrįžtame į Šiaulius.
Kelionės kaina – 79 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*kelionė patogiu autobusu;
*ekskursinė programa;
*autobuso ir ekipažo perkėlimas keltu į salas;
*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje Taline.
Papildomos išlaidos :
*kelto bilietai- 6 Eur/žm. (mokama agentūroje);
*lankomų mokamų objektų bilietai:
-Koguvos etnografinis kaimas~ 5–4 Eur/žm.
-Angla vėjo malūnai – 3,5 € – 2,5 e
-Pilis Kuresarėje – 7 EUR; mokiniams ir studentams ~4 EUR; gido paslaugos ~ 2 EUR;
-Oleivistės bažnyčia – 3-2-1 Eur/žm.
-Storosios Margaritos bokštas – 5-3 Eur./žm.
– Petro 1-ojo namas- muziejus Kadriorgo rūmų parke- 2- 1 Eur/žm.
Pastaba. Objektų rodymo eiliškumas ir objektų kainos gali keistis.
Dėl šios kelionės konsultuoja, registruoja organizatorė Ieva tel.: 841 399544, 525059, 8698 07197,
el.p.:Pardavimai_ travelcentre@splius.lt

Datos:
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

