TALINAS – KURORTAS HAAPSALU
Programa:
1 diena. Ryte išvykimas į Estiją. Kelionė per Latviją, Estiją.
Apie 14 val. atvykstame į Taliną. Ekskursija pėsčiomis po Talino senamiestį, itrauktą į UNESCO
Pasaulio paveldo sąrašą: Tompea pilis, Aleksandro Nevskio soboras, Domo katedra, apžvalgos
aikštelės, Rotušė* (ekskursija po Rotušę), ”Trumpji koja”, ”Bandelių skersgatvis“, miesto amatininkų
ir “Juodagalvių” gildijos pastatai, ”Viru” vartai, miesto gynybinės sienos bokštai, ”Storosios
Margaritos bokštas”. Laisvas laikas.
Taline verta aplankyti:
*Hidrolėktuvų uosto jūrų muziejus. Toks muziejus – vienintelis pasaulyje. Daugiau informacijos:
www.lennundusmuuseum.ee
*Taline galima “įgyti “ nežemiškų galių. Dėl to verta apsilankyti Energetikos mokslo centre!
Apsilankę Energerikos mokslo centre, galėsite pasijausti pasaulio kūrėjais ir išbandyti 150
interaktyvių eksponatų…Įdomu užsukti ir į virtualų planetariumą.
*Nuotykių mėgėjams – Bastiono tuneliai, romantikams – Lėlių muziejus, kurio seniausi
eksponatai – 250 m senumo.
*Besidomintiems istorija – Estijos istorijos muziejus. Muziejus įkurtas Didžiosios gildijos rūmuose,
kur autentiška to meto atmosfera…
Talinas – muziejų miestas, tad jums pasirinkimas platus. Informacija; www.visittallin.ee
Nakvynė viešbutyje.
2 diena. Pusryčiai viešbutyje. Iš Talino važiuojame į Haapsalu. Haapsalu – tai viduramžių dvasią
išsaugojęs Estijos kurortas. Haapsalu jau 18 a. buvo kaip Rusijos aristokratų ir carų vasarvietė.
Važiuojant į Haapsalu, sustojimas Padise. Padise garsi čia nuo 1351 m. švedų karaliaus įkurtu
bernardinų vienuolynu.
Aplankome Haapsalu. Haapsalu verta aplankyti: Vyskupo pilies griuvėsius (13 -14 a.). Nuo 38 m
aukščio bokšto galima grožėtis įspūdingais apylinkių vaizdais. Šalia miesto rotušės yra Jaani
bažnyčia – tai antras seniausias pastatas mieste. Aplankysime ir Traukinių stotį, nors traukiniu
važiuoti ir nesiruošiame.Traukinių stotis – ilgiausia Estijoje (216 m) uždara platforma, pastatyta 20 a.
pradžioje. Čia pat ir geležinkelių muziejus. Jaukioje Haapsalu miestelio gatvėje praeivius užsukti
kviečia “Ilonos stebuklų šalis” (Ilon’s Wonderland)*. Ilona Wikland yra visame pasaulyje garsi
menininkė, kuri savo vaikystę praleido Haapsalu. Čia apsilankę, pamatysite eksponuojamus
paveikslus, kambarį, kur gyveno Karlsonas. Pasivaikščiosite promenada, apžiūrėsite Kurhauzo
pastatą, spalvingus namus miestelyje… Laisvas laikas paplūdimyje.
Kelionė į namus.
Kelionės kaina grupei – dėl kainos teirautis agentūroje!
Kelionės vadovo paslauga – 100 €/ grupei x 2 dienų
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Kelionė patogiu autobusu;

*1 nakvynė su pusryčiais viešbutyje.
Papildomos išlaidos :
*Talinas, Rotušė. Bilietas 3- 4 Eur, gido paslauga grupei – 40 Eur;
*Haapsalu pilis. Bilietas + gidas 6Eur/žm.;
*”Ilonos stebuklų šalis ”. Bilietas+ gidas 7 Eur /žm.;
*Pavalgymas Estijoje 10 – 20 Eur, vyno taurė, alaus bokalas – apie 3 Eur, kava ar arbata – apie 2 Eur.
Pastaba. Kelionės programa, užsakovui pageidaujant, koreguojama. Kiekvienu konkrečiu atveju
kelionės programa ruošiama, pagal užsakovo poreikius ir galimybes. Kelionės kaina priklauso nuo
išvykimo vietos, žmonių skaičiaus ir programos.
Informacija tel.: 841399544, 861846466 – Jovita,Virginija

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

