Naujieji metai Taline
Labai anksti ryte išvykstame iš
Lietuvos.
Kelionė per Latviją, Estiją. Vykstate į Taliną. Pakeliui lankomės Jaanihanso “Sidro *namuose”. Didelėje Estijos dalyje
dirvožemis kalkingas, daug klinčių arba pelkingas, kaip ir geriausiuose sidro gamybos regionuose Pietvakarių Anglijoje
ir Normandijoje. Estijos vasara būna trumpa, tačiau ruduo ilgas, todėl vaisiai tobuli: kiek rūgštesni, mažiau vandeningi,
ryškaus skonio.
Jaanihanso šeimai priklausantys Sidro namai ir didžiulis sodas įsikūrę istoriniame ūkyje, datuojamame XVIII a. Šį ūkį
šeima nusipirko 2000 m. ir pradžiai pasisodino 5300 obelų, kriaušių ir rūgščiųjų vyšnių. Padedami keleto pirmaujančių
augintojų ir mokslininkų ėmė veisti tradicines vietines obelų veisles ir įsirengė sidro gamyklėlę. Šeimininkas Alvaras
lankė sidro kursus Glosteršyre ir vėliau atliko praktiką geriausiuose sidro ūkiuose Somerseto grafystėje. Nuo 2016
metų Jaanihanso yra sertifikuota ekologiško sidro gamintoja. Degustuojame 5 rūšių sidrą su tradiciniais užkandžiais.
Atvykstame į Taliną. Pažintinė ekskursija pėsčiomis: „Talino senamiestis - UNESCO pasaulio paveldo objektas“:
Tompea pilis, kurioje šiuo metu įsikūręs Estijos seimas, Aleksandro Nevskio soboras - XIX amžiaus 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. Ekskursijos metu išgirsite Talino legendų, paslapčių ir vaiduokliškų istorijų: senuose miesto
namuose ir bokštuose jie gyvena jau daugiau nei 600 metų. Pamatysite namą, kuriame nelabasis kėlė vestuves; šulinį,
kuriame įsikūrė vandenis; vaiduoklių bokštą, išgirsite vienuolio, iki šiol ieškančio savo mylimosios, gyvenimo istoriją.
Sužinosite, kodėl Talinas niekada nebus erdvesnis ir kodėl Olevistės bažnyčios kryžiai kreivi. Savas istorijas atskleis
net skulptūros, vėjarodės, piktogramos...
Vykstame į viešbutį. Įsikuriame. Poilsio pertraukėlė.
Laisvas vakaras jaukiame Talino senamiestyje. Rotušės aikštėje koncertuoja populiariosios muzikos grupės, dar veikia
Kalėdinės mugės. Čia galima įsigyti įvairių rankdarbių, tradicinių suvenyrų, paragauti tradicinių šventiškų estiškų
patiekalų ar tiesiog pasidžiaugti artėjančių švenčių dvasia.
Naujųjų sutikimas Laisvės aikštėje! Šventinis koncertas ir vidurnakčio fejerverkas! Nakvynė viešbutyje.

Pusryčiai.
Lankotės „Hidrolėktuvų uosto“ *muziejuje. Talinas didžiuojasi tokiu pasaulyje analogo neturinčiu muziejumi.
Povandeninės gamtos grožybių ar gyvų eksponatų ten nepamatysite, tačiau estų pastangos sudominti laivybos
praeitimi bei dabartimi apstulbins ir tuos, kurie nėra dideli technikos mėgėjai. Naujas Talino Jūrų muziejaus padalinys Hidrolėktuvų uosto muziejus - duris atvėrė 2012 m. Pagrindinis muziejaus eksponatas ir visos ekspozicijos ašis –
povandeninis laivas „Lembit“, pastatytas Anglijoje 1935 m. Tai seniausias pasaulyje povandeninis laivas. Įrengtas
baseinas, jame plaukioja laivelių modeliai, kuriuos lankytojai valdo ir gali žaisti jūrų mūšį. Dar viena atrakcija – virtuali
kelionė geltonuoju povandeniniu laivu, kurios metu girdėti vandens gurgėjimas, dreba sėdynės, kai laivas leidžiasi
jūros dugną. Įdomi ir karo jūreivių uniformų ekspozicija. Lankytojai gali jomis pasipuošti ir nusifotografuoti.
Rimtesniems muziejaus lankytojams be galo įdomi gali pasirodyti vėliavų, karo amunicijos, ženklų ir net laivuose
naudojamų indų ekspozicija. Išvykstate Lietuvos link. Vėlai vakare grįžate į Lietuvą.

Included in tour:

Excluded in tour:

Kelionė autobusu.

(*) – Mokami objektai. Turistas moka pats:

1 nakvynė su pusryčiais 3* viešbutyje Taline.

Hidrolėktuvų uosto muziejus – 14 Eur

Ekskursinė programa.
Kelionės vadovo - gido paslaugos.
Kelionės organizacinės išlaidos.

suaugusiam, 7 Eur mokiniams 9-18 m.,
studentams, 28 Eur šeimos bilietas (2
suaugę+2 vaikai).
Apsilankymas „Sidro namuose“
(degustacija+užkandžiai) – 10 Eur.
Medicininių išlaidų draudimas užsienyje.
Priemoka už vienvietį kambarį (neatsiradus
su kuo apgyvendinti) – 28 Eur.

Svarbi informacija
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Vairuotojų darbo – poilsio režimą nustato ES reglamentas.

Papildomas aprašymas
Objektų skaičius, lankymo tvarka gali nežymiai kisti.
Išvykimas iš Vilniaus.
Išvykimas iš Kauno.
Išvykimas iš Panevėžio.
Detali išvykimo informacija atsiunčiama 2-3 d. iki išvykimo el.paštu.

Attention: The base cost can vary depending on the date and city of departure!
Please calculate the base cost below by selecting the date first and then the city from
the list!

