Į KALĖDŲ SENELIO GIMTINĘ- LAPLANDIJĄ, 2021UOSIUS PASITINKANT TALINE
Programa:
1 diena. Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos (išvykimas iš Klaipėdos, Palangos, Telšių, Šiaulių).
Autobuse- naujos pažintys, viktorinos, konkursai… Atvykstame į Taliną. Pažintinė ekskursija
pėsčiomis po kalėdiškai pasipuošųsį Taliną: „Talino senamiestis“- Tompea pilis, Aleksandro
Nevskio soboras – XIXa caro valdžios simbolis, Domo katedra, apžvalgos aikštelės, nuo kurių
atsiveria nuostabus vaizdas į Talino įlanką ir senamiestį; Rotušė, „Trumpoji koja”, „bandelių”
skersgatvis, miesto amatininkų ir „Juodagalvių” gildijos pastatai, „Storosios Margaritos” bokštas.
Laisvas vakaras jaukiame Talino senamiestyje. Dabar galėsime apžiūrėti vis dar šurmuliuojančių
Kalėdinių mugių puošmenas. Nors Talinas Kalėdų muges pradėjo rengti tik 2001 metais, jos jau
spėjo išgarsėti ir pritraukia daug lankytojų. Čia galima įsigyti įvairių rankdarbių, tradicinių suvenyrų,
paragauti tradicinių šventiškų estiškų patiekalų ar tiesiog pasidžiaugti šventine dvasia.
Pavakarieniauti ar pasivaišinti karšto vyno taure galėsite vienoje iš senamiesčio kavinių, o jeigu
užsuksite į restoraną „Olde Hansa”, akimirksniu atsidursite viduramžiuose.. Nakvynė viešbutyje
Taline.
2 diena. Pusryčiai. Kruizinės kategorijos keltu iš Talino plaukiame į Helsinkį. Trumpa
pažintis su Suomijos sostine Helsinkiu: uolos bažnyčia, Kalėdine aura pulsuojanti Yliopistonkatu
gatvė, Senato aikštė, istorinis Kauppatori turgus. Kelionė per Suomiją. Pakeliui trumpas sustojimas
restorane- Vaskikelo varpų muziejuje. Apžiūrite unikalią varpų kolekciją: daugiau kaip 1500 varpų iš
įvairių Suomijos vietovių ir kitų pasaulio šalių. Atvykstate į pajūrio miestą Oulu. Įsikuriate puikiame
4* viešbutyje „Sokos hotel Arina”. Viešbutis pačiame miesto centre. Norintys pasivaikščioti, suka už
kampo ir jie jau pėsčiųjų gatvėje Rotuaari… Norintys ramiai pavakarieniauti, gali užsukti į vieną iš 6
viešbutį aptarnaujančių restoranų. Nakvynė viešbutyje.
3 diena. Pusryčiai – gausus švediškas stalas. Vykstame į *Ranua zoologijos sodą. Kertame
Laplandijos sieną ir netrukus atsiduriame sniege paskendusiame laukinės gamtos parke. Ar kada
matėte poliarinius gyvūnus jų natūralioje gyvenamoje aplinkoje? Mišku vaikštinėsime mediniais
takeliais ir tilteliais, grožėsitės lokiais, lūšimis, pelėdomis, lokiais… Pasiekę gyvūnų varovų jurtą,
galėsite ten užsikurti ugnį, išsikepti savo atsineštą dešrelę ar pasičirškinti lašinių gabalėlį, o jei
norėsite stipriau užkąsti, galėsite apsilankyti laplandiškų patiekalų restoranėlyje. Atvykstate į
Kalėdų senelio- Joulupukki- kaimelį Joulumaa. Oficialus poliarinio rato kirtimas! Dabar jau
galėsite pašte stebėti nuoširdžiai triūsiančius nykštukus, išsiųsti į namus atviruką, pažymėtą firminiu
Joulupukki spaudu; grožėtis suomių amatininkų darbais daugybėje suvenyrų parduotuvėlių, apšilti
kavinėse ar restoranėliuose. Norintys patirti žiemiškas suomių vaikų pramogas, užsuks į **Ledo pilį
ir smagiai lėks medinėmis rogėmis, leisis nuo ledo kalnų ir ropos ledo tuneliais. Apsilankę **Kalėdų
rotondoje susipažinsite su Kalėdų šventimo tradicijomis įvairiose pasaulio šalyse, grožėsitės
kalėdinių žaisliukų ekspozicija, o bakstelėję pirštu į stebuklingą gaublį, pamatysite, kaip įvairių tautų
amatininkai gamina kalėdinius žaislus. O dabar visų svarbiausias momentas – susitikimas su

vieninteliu tikru Kalėdų seneliu! Vykstame į nedidelį poilsio kompleksą Suomijos- Švedijos
pasienyje. Įsikūręs Tornio upės pakrantėje, supamas miškų ir visiškos tylos kotedžų ir apartamentų
kompleksas yra ideali vieta tikroms suomiškoms žiemos atostogoms. Įsikuriame nameliuose. Poilsis.
Nakvynė Laplandijoje nameliuose/ svečių namuose.
4 diena. Pusryčiai. Kelionė per Suomiją su trumpais sustojimais poilsiui. Žaidimai, viktorinos,
konkursai… Vakare, kruizinės kategorijos keltu keliamės į Taliną. Pasitiksime 2021-uosius
Talino senamiestyje! Nakvynė viešbutyje Taline.
5 diena. Pusryčiai. Kelionė per Estiją, Latviją. Vakare sugrįžtate į Lietuvą.
Kelionės kaina– 365 Eur/ asm.
Į kelionės kainą įskaičiuota:
*Transportas- komfortabilus autobusas;
*Kelionės vadovo paslauga;
*3 nakvynės su pusryčiais viešbutyje;
*1 nakvynė svečių namuose;
*Kelto bilietai Talinas- Helsinkis- Talinas;
*Kelionės organizavimo paslauga.
Papildomos išlaidos kelionėje:
*Ranua zoosodas- 18.5 Eur/ asm., vaikams (4-14m), studentams, senjorams- 16 Eur/ asm., gidas- 98
Eur grupei);
*Ledo pilies lankymas- 17 Eur/ asm. , vaikams (4-11m)- 10.2 Eur/ asm.
*Audiogido sistemos nuoma- 10 Eur/ asm.
Pastaba. Lankomų objektų skaičius, eiliškumas ir kainos gali keistis. Informacija, registracija.:
vadybininkas- kelionės vadovas Rokas, tel.: 8 41 399544, +370-670-88723.
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