PALANGA JA NIDA – LEEDUMAA PÄRLID
11.06-13.06.2015
(3 päeva)
1. päev
Väljasõit Tallinnast varahommikul. Sõit läbi Eesti- ja Lätimaa. Enne Läti-Leedu piiri ületamist vaatame Rundale
lossi uhkeid saale Lõuna-Lätis. Rundale loss on Läti rokokoo- ning barokkarhitektuuri pärl, lossis on Kuldne
troonisaal, Valge ballisaal, Suur galerii bankettideks, Rooside tuba, hertsogi ja hertsoginna era- ning tööruumid.
Hoonetekompleksi kuuluvad veel tallid, majandusõu, rangelt sümmeetrilises prantsuse stiilis kujundatud park.
Ületame Leedu–Läti piiri. Õhtupoolikul jõuame Palangasse, külastame kõigi armunute pühapaika Birutë mäge.
Õhtune jalutuskäik mererannal ja kuurordi promenaadidel: laternad, suvised kohvikud, tuledes randumissild.
Majutume Palanga kämpingus majakestes (3-4-kohalised; duššid ja tualetid eraldi majas; 4 minutit mereni, 4 km
jalakäijate tänavani).
2. päev
Pärast hommikusööki sõidame Klaipedasse ning sealt praamiga Kura maasäärele. Vaatame delfiinide etendust
Klaipeda delfinaariumis. Järgnevalt naudime Kura maasääre loodust. Kõnnime hiiglaslikel liivaluidetel nn. Leedu
Saharas, imetleme maailmakuulsat Nida kuurorti ning puuskulptuuride parki Nõidade mäel Juodkrantes.
Õhtul külastame soovi korral Palanga merevaigumuuseumit ja botaanikaaeda. Ööbimine samas kämpingus.
3. päev
Hommikusöögi järel võtame suuna kodu poole. Leedus külastame müstilist ja imettegevat Ristimäge linnamäel
Šiauliai lähistel. Tagasiteel lühitutvus Riia vanalinnaga ning väike söögipaus Lido vabaajakeskuses (kiirematel
sööjatel on võimalik leida lisategevust väikeses lõbustuspargis; atraktsioonid lisatasu eest). Eestisse saabumine ja
sõit reisi alguspunkti.
NB! Klaipeda meremuuseumit renoveeritakse. Juhul kui muuseum avatakse juunis 2015, siis külastame ka seda.
Paketi hinnas:
kõik bussisõiduga seonduv, sh Leedu teemaks, Kura sääre rahvuspargimaks, parkimine
2 ööbimist Palangas kämpingus koos hommikusöögiga
praamipiletid Klaipedast Kura säärele ja tagasi reisijatele ja bussile
pääsmed: Palanga merevaigumuuseum, Klaipeda delfinaariumi etendus, Rundale loss ja aed (hinnad
seisuga 8. aprill 2015)
reisijuhi teenused
käibemaks vastavalt käibemaksuseaduse §40 erikorrale (reisiteenuste erikord)
Lisatasu eest:
tervisekindlustus (soovi korral, grupile soodustus);
söömine Riias Lidos, lõbustuspark Lidos;
pääsmed (2015. a. alguse seisuga; hinnad täpsustatakse reisija infolehes):
- Klaipeda delfinaarium: pildistamine tasuline;
- Rundale loss ja aed: pildistamine lossis 1,42€, filmimine lossis 4,27€
Pääsmete hinnad võivad muutuda Fortest Reisidest mitteolenevatel asjaoludel.
NB! Schengeni lepingu järgi piirikontrolli lepinguga ühinenud riikide vahel ei toimu (v.a. erandjuhud), kuid kehtiv
isikut tõendav dokument (pass või isikutunnistus) peab reisijal kaasas olema.
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