LEEDU - PALANGA

Kohanimed: Riia - Ristimägi Šiauliais - Smiltyne meremuuseum-akvaarium, delﬁnaarium Juodkrante nõiamägi - Nida - Klaipeda - Palanga merevaigumuuseum.
Tutvustus: Tutvume Leedu põneva ja huvitava rannikualaga, Klaipeda sadamalinna ja kauni
loodusega. Külastame Palanga merevaigumuuseumi ning sõidame praamiga Kura säärele, kus
tutvume ka poolsaare tekkelooga. Ristimägi Šiauliais - katoliiklaste pühapaik, mida on
külastanud ka Rooma paavst. Sadade aastate jooksul on palverändurid toonud sinna riste,
millede koguarv on üle 50 000. Kura säär – ligi 100 km pikkune ja vaid mõne kilomeeetri laiune
maasäär (poolsaar), mida jagavad omavahel Leedu ja Venemaa ning on UNESCO kaitse all. Kura
sääre luited on Euroopa kõrgeimad. Smiltyne meremuuseum – asub restaureeritud
merekindluses, kus saab külastada suurt akvaariumi ja vaadata põnevat delﬁinide etendust
delﬁnaariumis. Joudkrante nõiamägi – müstiline puuskulptuuride park, kus on kujutatud
paljusid tuntud Leedumaa muinasjuttude ja legendide tegelasi. Jätab tõenäoliselt unustamatu
mulje. Nida – idülliline linnake rannikul, kus asuvad ka Merevaigugalerii ja Thomas Manni maja.
Klaipeda – Leedu suuruselt kolmas linn, kus on tähtis kaubasadam ja Leedu ainuke reisisadam
Palanga – üks tähtsamaid Leedu kuurortlinnu, mille liivarand on 18 km pikk. Palangas asub
merevaigumuuseum. Majutus asub kuulsas kuurortlinna Palanga piirkonnas ning hotell asub
mereranna läheduses.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Smiltyne meremuuseum-akvaarium 10/5 €
Delﬁnaarium 10 / 5 €
Palanga Merevaigumuuseum (6/3 €)
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.
PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (wc, audio/video, kuum vesi)
majutus (***) + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
giid-reisisaatja teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
praamisõit Kura säärele
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus 5 €
lõunasöök „Lidos“ alates 5 €
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1. päev RIIA - ŠIAULIAI RISTIMÄGI - PALANGA
Põgus peatus Riias, lätlaste kuulsaimas toitlustus- ja puhkekohas „Lidos“. Seejärel
jätkub sõit Leetu. Külastame Ristimäge - katoliiklaste pühapaik, mida on külastanud ka
Rooma paavst. Õhtuks jõuame Palangasse, võimalus jalutada mererannal ja
randumissillal või veeta aega mõnes hubases tänavakohvikus. Ööbimine Palanga
lähistel mere ääres looduslikult kaunis kohas Sventoji's 'Beluga' Holiday Resort
hotell*** (2-kohalised toad).
2.päev KURA SÄÄR - SMILTYNE MEREMUUSEUM-AKVAARIUM - DELFINAARIUM NÕIAMÄGI - NIDA - KLAIPEDA
Hommikusöök hotellis. Seejärel sõidame praamiga üle Kura lõuka. Teeme ringsõidu
Leedule kuuluval alal, mida tuntakse ka Neringa nime all. Külastame Smiltyne
meremuuseum-akvaariumi ja delﬁnaariumi. Muuseum asub restaureeritud kindluses,
kus on väljapanekud laevanduse ajaloost, laevamudelitest, navigatsiooniriistadest aga
ka akvaariumid, kus on võimalik näha nii Läänemere kui ka troopiliste merede kalu.
Rikkalik on korallide ja merikarpide kollektsioon. Kõige põnevam on kindlasti delﬁinide
etendus. Juodkrante lähedal jalutame Nõiamäel ja vaatame üle puuskulptuuride pargi,
mis on valminud Leedu muistendite ainetel. Nida lähedal asuvad umbes 70 m kõrgused
rändliivaluited. Kõrbeskäija tunne tekib luidetel jalutades tõesti, ega ilmaasjata kutsuta
Neringat ka Leedumaa Saharaks. Teeme väljasõidu Klaipedasse, tutvume vanalinnaga
ja linna sümboli Taravose Anikega. Majutus samas hotellis *** (2-kohalised toad).
3.päev PALANGA MEREVAIGUMUUSEUM
Hommikusöök hotellis. Külastame Palanga merevaigumuuseumi. Ussikuninganna Egle üks paljudest Palanga botaanikaaia skulptuuridest. Peale lõunat alustame tagasiteed.
Eestisse saabume õhtul.

Soodushind al. 170 € (tavahind al. 195 € )
Tellimisel grupile. Toimumisaeg : vastavalt valitud ajale.
Hind: al. 170 eur, kehtib juhul, kui grupis on vähemalt 44 maksjat
Hind: al. 195 eur, kehtib juhul, kui grupis on vähemalt 35 maksjat

Soovitav EV pass või ID-kaart (kehtivus vähemalt 3 kuud peale reisi).
Palume tutvuda reisikorraldaja Eurotravel reisitingimustega.
Jätame endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis ja hinnas.
NB! Reisiprogramm ja hind (juhul, kui hotellide ja kütusehinnad muutuvad)

võib muutuda reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.

