Muziejų naktis Taline ir Estijos vasaros
sostinė (2 d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Latviją. Vidurdienį atvykstame į
Estiją. Talinas visame pasaulyje žinoma kaip seniausia Šiaurės Europos sostinė. Kadangi jis
niekada nebuvo iš esmės atstatytas, išsaugojo senojo viduramžių miesto dvasią. Įrašytas
į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą Talinas miesto svečius stebina ne vien unikaliu senamiesčiu, bet
ir pulsuojančiu kultūriniu gyvenimu. Apžvalginėje ekskursijoje po Taliną autobusu: Kadriorgo
parkas ir rūmai, Dainų slėnis, Piritos olimpinis centras, Šv. Brigitos vienuolyno
griuvėsiai, Undinėlės paminklas. Pasivaikštome pėsčiomis po senamiestį: Tompea pilis, Domo
katedra, apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria vaizdas į Talino įlanką, jūrų uostą ir senamiestį,
„Ilgoji koja“, rotušės aikštė su pirklių namais ir senąja vaistine bei miestą iš rotušės bokšto
saugantis Vana Tomas, „bandelių“ skersgatvis, miesto gildijų pastatai, Nigulistės ir Olevistės
bažnyčios, „Storosios Margaritos“ bokštas.
Šiais metais „Muziejų nakties“ tema - „Laikas". Laikas - yra tai, ko mums dažniausiai trūksta,
nors kiekvienas turime jo vienodai - 24 val. Kaip galima išmatuoti laiką - poetiškai, biologiškai,
astronomiškai, technologiškai? Antikos amžiai, viduramžiai, sovietmetis, laisvės laikas - visi
muziejai yra glaudžiai susiję su laiku, nes iš esmės muziejai užsiima tam tikro laiko momento
išsaugojimu, tyrimu ir eksponavimu. Mūsų dienos yra užimtos ir užpildytos, tačiau visada turime
laiko naktį.
Po oficialaus muziejų uždarymo, nuo 18:00 val. lankytojų lauks įdomios pramogos – visos
nemokamos. Mieste apstu muziejų: Talino muziejus po atviru dangumi, įsikūręs Rocca al Mare
vietovėje, Estijos praeitį pristatantys Istorijos bei Okupacijų ir kovų už laisvę muziejai, Gamtos
mokslų, Jūrų, taip pat Sveikatos priežiūros: Stipriausias Šiaurės Europoje XVI a. „Kiek in de
Kiok“ („Žvilgsnis į virtuvę“. – liet.) bokštas. Bastionų požeminiai tuneliai – vieninteliai Europoje.
Naujasis „Kiek in de Kiok“ bastiono muziejus yra beveik tiesiai po senąja Talino pilimi. Galite
aplankyti Energetikos mokslo centrą, kuris duris atvėrė 2014 m. birželio mėnesį po rekonstrukcijos.
Mokslą populiarinantis centras įsikūręs istorinėje 100 metų senumo elektros jėgainėje Taline.
Nigulistės bažnyčia – muziejus, saugantis didžiausia „Mirties šokio“ drobę ir daugybė kitų muziejų.
Nakvynė viešbutyje Taline.
2 DIENA
Pusryčiai. Paliekame Estijos sostinę ir vykstame vakarine Estijos pakrante link „vasaros sostinės“ Pernu. Trumpa pažintis su kurortu: barokinė Jekaterinos bažnyčia, rotušė, XVIII a. pastatyta kaip
pirklio rezidencija, Elžbietos bažnyčia, Talino vartai – vieninteliai miesto sienos vartai, išlikę Baltijos
šalyse. Pravažiuosime pro miesto centrą: švedų bastioną, pamatysime pačią seniausią miesto dalį Riuti pėsčiųjų gatvę, grįstą "akmeniniais kiaušiniais". Čia apstu kavinių, barų, parduotuvių, įdomių
savo architektūra pastatų ir paminklų. Vienas žymiausių paminklų kurorte, skirtas pastatui,
kuriame buvo paskelbta šalies nepriklausomybė 1918 metais.
Maloniai pasigrožėsite plačiu smėlio paplūdimiu, Pernu įlankos vaizdais. Dėl seklios pakrantės ir
bangų nebuvimo jūros vanduo čia įšyla greičiau nei bet kur kitur, todėl Pernu maudynių sezonas
pradedamas kiek anksčiau.
Laisvas laikas pietums.
Kelionė per Estiją, Latviją. Vėlai vakare grįžtame į Lietuvą.

