PASLAPTINGOJI SAREMOS SALA - SENASIS TALINAS
Labai anksti ryte išvykstate iš
Lietuvos.
Kelionė per Latviją, Estiją. Apie pietus atvykstate į Virtsu uostą. Plaukimas *keltu į Muhu salą. Vaike - Vain sąsiauriu,
skiriančiu Muhu salą nuo Saremos salos, patenkate į didžiausią ir gražiausią Estijos archipelago salą - Saremą. Saremos
salos teritorijoje žmonės gyvena jau daugiau nei aštuonis tūkstančius metų. Dėl savo ypatingos padėties ir izoliacijos
Sarema yra išsaugojusi unikalumą. Kaimuose vis dar galima rasti akmeninių tvorų ir namų šiaudiniais stogais.
Dolomitas, vėjo malūnai ir garsusis vietinių bravorų raugiamas alus yra vadinami Saremos simboliais. Atvykstate į
vienintelį salos miestą, sostinę Kuresarę. Čia, buvusiame Arensburge, pagrindinis turistų lankomas objektas yra XIII a.
vyskupų *pilis-tvirtovė, į kurią panašios nerasite nė vienoje Baltijos šalyje. Pirmosios žinios apie šią pilį pasiekia iš XIV
a., kuomet čia įsikūrė Kryžiuočių ordino vyskupai, pilis tapo regiono administraciniu centru. Esant galimybei, lankomės
pilyje, susipažinsite su salos istorija, išgirsite įdomių pasakojimų, legendų. Pasivaikštote po mažą jaukų miestelį,
apžiūrite Rotušę, Svarstyklių namus.
Vykstate apžiūrėti Anglos vėjo malūnų komplekso. 1925 metais Angla buvo sudaryta iš 13 kaimų ir kiekvienas salos
kaimas turėjo savo malūną. Dabar tai vienintelė išlikusi malūnų kalva, sauganti 4 tipiškus saremietiškus malūnus ir
vieną olandiško stiliaus. Visi malūnai yra veikiantys. Žinoma, dažniausia jie veikia parodomųjų programų metu. Čia
lankydamiesi, galėsite paskanauti tik Saremoje verdamo kadagių alaus, nusipirkti keptos duonos, dirbinių iš kadagio
medžio ir dolomito.
Sukate prie Kaali meteoritinio kraterio - ežero. Kaali meteorito krateriai - tarptautiniu mastu žinomas objektas.
Teigiama, jog krateris suformuotas prieš 2400-7500 metų. Manoma, jog tuo metu saloje jau gyveno žmonės, o
meteorito smūgis turėjo prilygti atominės bombos sprogimui. Kaali ežeras - didžiausias iš kraterių (diametras siekia
110 metrų) ir aštuntas pagal dydį pasaulyje. Kaali krateris yra vienintelis išlikęs tokio pobūdžio gamtos reiškinys
Europoje. Antikos tyrinėtojai (Tacitas, Pitijus ir kiti) aprašo savo kelionių metu aplankytą saulės dievo Helioso sudužimo
vietą, kuri, remiantis šiais šaltiniais, gali būti Saremos sala.
Jei oras bus palankus, pažintį su sala vainikuos nuostabus gamtos kūrinys - šiaurine Saremos salos pakrante
besidriekiantis Pangos skardis (nutįsęs apie 2,5 km., aukščiausioje vietoje - 21 m). 1840 m. Kuresarėje buvo
atidarytas pirmasis SPA centras, Georg Ots SPA, nuo tada visa sala po truputį virto kurortine vietove. Dabar ir Jūs galite
pasimėgauti Saremos SPA: Įsikuriate 3* viešbutyje „Spa hotel Ruutli" , mėgaujatės sauna, atsigaivinate baseine,
viešbučio mini vandens parku. Nebijantys šaltos jūros, pavakary gali išsimaudyti jūroje. Nemėgstantys maudynių,
maloniai praleis vakarą senamiestyje, nes viešbutis įsikūręs gražioje pajūrio promenadoje, šalia jachtų prieplaukos ir
Kuresarės pilies parko. Poilsis. Nakvynė viešbutyje.

Pusryčiai.
Pažintis su Talinu - Estijos sostine, skaičiuojančia jau 861-uosius metus. Dėl savo geograﬁnės ir istorinės padėties
Talinas visuomet traukė svetimšalius. Talino aukso amžius - XV ir XVI amžiai. Tuomet Talinas buvo garsus ir galingas
Baltijos jūros miestas, Hanzos sąjungos narys. Talino senamiestis sulaukia bene didžiausio turistų susidomėjimo; nuo
1997 metų jis įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Kadangi Taline mažai medinių statinių, gaisrai sostinės
nenuniokojo. Svarbu ir tai, kad šis miestas niekada nebuvo atstatytas iš esmės, todėl išsaugojo senąją miesto dvasią.
Dauguma viduramžių bažnyčių, pirklių rezidencijų išlikę tokios, kokios buvo pastatytos XIII - XV amžiuose.
Leidžiamės į ekskursiją: „Talino senamiestis - UNESCO pasaulio paveldo objektas": Tompea pilis, Aleksandro
Nevskio soboras - XIX amžiaus caro valdžios simbolis ir didžiausia kupolinė bažnyčia Taline, 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, senamiestį juosianti 2
km ilgio miesto siena. Išgirsite ne tik istorinius faktus, gidė papasakos daug smagių istorijų, legendų, pamatysite
namą, kuriame nelabasis kėlė vestuves; vandenio šulinį, vaiduoklių bokštą (senuose miesto namuose ir bokštuose jie
gyvena jau daugiau nei 600 metų), išgirsite vienuolio, iki šiol ieškančio savo mylimosios, gyvenimo istoriją. Sužinosite,
kodėl Talinas niekada nebus erdvesnis ir kodėl Olevistės bažnyčios kryžiai kreivi... Laisvas laikas jaukiame Talino
senamiestyje. Galėsite paklaidžioti vingriomis senamiesčio gatvelėmis, užsukti į suvenyrų parduotuvėles, papietauti
ar pasivaišinti puodeliu kavos vienoje iš senamiesčio kavinių. O jeigu užsuksite į restoraną „Olde Hansa", akimirksniu
atsidursite viduramžiuose.
Po pietų išvykstate Lietuvos link. Vėlai vakare - naktį grįžtate į Lietuvą.

Į kelionės kainą įskaičiuota:

Į kelionės kainą neįskaičiuota:

kelionė autobusu;

(*) - bilietai už mokamus objektus:

1 nakvynė su pusryčiais 3* viešbutyje Spa

*keltas į/iš Muhu salą - 6 EUR;

hotel Ruutli;
vandens pramogos ir sauna viešbutyje Spa

*Kuresarės pilis-tvirtovė - 6 EUR suaugusiems,
3 EUR vaikams;
*Angla vėjo malūnų kompleksas - 4 EUR

hotel Ruutli ;

suaugusiems, 2 EUR vaikams;

kelionės vadovo paslaugos;

medicininių išlaidų draudimas kelionės metu;

ekskursinė programa;

vienviečio kambario priemoka (neatsiradus su

kelionės dokumentų sutvarkymas;

kuo apgyvendinti) - 22 EUR.

kuro mokestis.

Papildomas aprašymas
Objektų lankymo tvarka, skaičius ir įėjimo bilietų kaina gali nežymiai keistis.
Išvykimas iš Vilniaus.
Išvykimas iš Kauno.
Išvykimas iš Panevėžio.

Svarbi informacija:
Išvykimo laikai gali keistis. Detali išvykimo informacija atsiunčiama 2-3 d. iki
išvykimo el.paštu.
Į kelionę būtina pasiimti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Vairuotojų darbo - poilsio režimą nustato ES reglamentas.

