ESTIJOS PAKRANTĖ: PERNU–MUHU–SAREMA SALOS
IR SPA MALONUMAI
Programa:
1 diena. Ryte išvykimas iš Šiaulių: 6.00 val. – Gegužių gatvė, PC Akropolis ir 06.15
val. – Tilžės gatvė, stotelė prie Katedros. Kelionė Lietuvos, Latvijos, Estijos keliais – iki
Pernu.
Pernu yra ketvirtas pagal dydį Estijos miestas ir garsėja kaip šalies vasaros
sostinė. Pernu gražiai sutvarkytas miestukas su jaukiu ir ramiu senamiesčiu. Atvykę į Pernu,
pasivaikštome pagrindine Ruutli gatve, sustojame prie Voldemaro Jannseno skulptūros.
Jannsenas buvo žymus estų poetas, žurnalistas ir Estijos himno autorius. Sklando mitas, esą,
jei patrinsi poeto rankose laikomą laikraštį, sulauksi geros žinios. Kodėl nepatrynus tą
laikraštį?
Nueiname iki Pernu plataus balto smėlio paplūdimio. Jūra Pernu įlankoje gana sekli, rami,
todėl vanduo čia šiltesnis, nei bet kur kitur. Išsimaudyti čia – tikras malonumas. Trumpas
poilsis.
Tęsiame kelionę į Virtsu uostą. Keltu persikeliame į Muhu salą. Ekskursiją Muhu saloje
pradėsime nuo saloje esančios Šv. Kotrynos bažnyčios. Ji buvo pradėta statyti dar
Livonijos ordino magistro Otto von Rutenbergo. Iš pradžių bažnyčia buvo medinė, vėliau
perstatyta, vėl sugriauta ir galiausiai atstatyta jau Estijai atgavus nepriklausomybę. Ji yra
vienas žymiausių Muhu salos objektų, bet ne vienintelis. Dar yra Koguvos etnograﬁnis
kaimas.Tai – šiek tiek panašu į mūsų Rumšiškes, tik daug mažesnės ir, skirtingai nuo
Rumšiškių, Koguvos kaime dar tebegyvena žmonės. Pasivaikštome po kaimą*, kurio
sodybos dar mena laikus, kai šalį valdė švedai. Beje, Muhu sala – rašytojo Juhano Smuulo
tėviškė.
Muhu salą su Sarema jungia 1896 m. nutiestas pylimas. Važiuojame į Saremą.
Saremos saloje nuolat gyvena apie 36 tūkst. gyventojų. Jie save vadina rytų Baltijos vikingais.
Pažintį su sala pradėsime nuo Saremos sostinės – Kuresarės. Kuresarė savo istorijoje
ne kartą keitė savo vardus: danų laikais vadinosi Arensburgas, sovietų – Kingisepas.
Kuresarėje gyvena apie 15000 gyventojų.
Kuresarės žymiausias objektas – viduramžių vyskupų pilis* (1380 m.). Ji yra geriausiai
išsilaikiusi pilis tvirtovė Baltijos šalyse. Pilyje yra muziejus. Apsilankome muziejuje, kur
vietinis gidas supažindins su salos gamtos ir istorijos vingrybėmis.

Nakvynė viešbutyje Kuresarėje ir viešbutyje veikiančio SPA centro paslaugos.
2 diena. Pusryčiai – trumpas poilsis viešbučio SPA. Tęsiame kelionę po salą.
Vykstame prie Servės švyturio. Nuvykus prie Servės švyturio, galima pasijusti kaip
pasaulio pakraštyje ir tai tiesa, nes jis stovi pusiasalyje, toli įsirėžusiame į Baltijos jūrą. Tai –
įspūdingiausias švyturys Saremos saloje. Keliaudami per salą, aplankome piečiausią
Saremos tašką – Siorvės pusiasalį. Stiprus įspūdis – akmenuota Ohesarės pakrantė.
Nuskendus “Estonijos“ keltui, per šios nelaimės metines, per žuvusiųjų sukaktis čia
suvažiuoja jų šeimos, bičiuliai. Nežinia, kuris pirmas iš plokščių akmenų ėmė krauti stulpelius.
Jų dabar pakrantėje – kiek akys užmato, aukštesnių ir žemesnių – skausmo, ilgesio, atminimo
paminklų.
Keliaujame prie nuostabios vietos saloje – Pangos skardžio. Jo aukštis – 21 m, ilgis –
daugiau nei 2 km. Pamatome ant skardžio įrengtą saulės laikrodį, pasigrožime žemai plytinčia
jūra.
Aplankome Angla vėjo malūnų kompleksą, Kalio meteorite kraterį, kuriame
susiformavo ežeras.
Keltu plaukiame į Virtsu uostą. Kelionė per Estiją, Latviją. Naktį grįžtame į Lietuvą.
KELIONĖS KAINA – 99 €
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu turistinės klasės autobusu;
*Kelionės vadovo paslauga, ekskursinė programa;
*1 nakvynė viešbutyje su SPA paslaugomis;
*Keltas Virtsu– Muhu(Kuivastu)–Virtsu (6 Eur);
*Kelionės organizavimas.
PAPILDOMOS IŠLAIDOS KELIONĖJE:
*Koguva, etnograﬁnis muziejus 4€-3€;
* Kuresare pilis 6-3 Eur, gidas – 2 Eur / žm.;
*Angla vėjo malūnų kompleksas – 3,5-1,5 Eur
Pastaba: lankomų objektų eiliškumas ir kainos gali keistis. Lydintis kelionės vadovas-gidas
ekskursijos pilyje ir kituose mokamose vietose neveda.
Sveikatos draudimo polisą kelionei galite įsigyti Kelionių centre. Kaina – 2 Eur
INFORMACIJA / REGISTRACIJA tel.: 841 525059, 860197003 – vadybininkė Ieva Balčiūnienė
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