Talinas - Hidrolėktuvų uosto muziejus Tartu - AHHAA centras (2d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykstame iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Latviją. Vidurdienį atvykstame į Estijos
sotinę Taliną, aplankysime pasaulyje analogo neturintį „Hidrolėktuvų uosto“ muziejų*.
Remiantis didžiausio pasaulyje kelionių patarėjo Tripadvisor.com keliautojų vertinimais 2014
metais įvertintas prestižiniu apdovanojimu "Certificate of Excellence". Povandeninės gamtos
grožybių ar gyvų eksponatų ten nepamatysite, tačiau estų pastangos sudominti laivybos praeitimi
bei dabartimi apstulbins ir tuos, kurie nėra dideli technikos mėgėjai. Ekspozicijos racionalumas,
išmonė, atraktyvumas, informacijos gausa bei jos pateikimo įvairovė pribloškia pačia geriausia šio
žodžio reikšme.
Eksponatus galima liesti, įlipti į povandeninį laivą, pašaudyti treniruoklyje į lėktuvus bei
sraigtasparnius, pasimatuoti Estijos karių uniformas ir su jomis nusifotografuoti, su instruktoriumi
pabandyti 2 minutes valdyti hidroplaną ir pasijusti lėktuvo pilotu, plukdyti laivų modelius baseine ir
t. t. Kas valandą gęsta šviesa, pasigirsta lėktuvo gaudesys, jis pradeda skraidyti, žmogus pasijunta
tarsi prieš oro ataką. Vienas seniausių muziejaus eksponatų - XVI a. vidurio laivas. Savo forma jis
primena ir Hanzos pirklių kogus, plaukiojusius XIII a. pradžioje, ir vikingų laivus. Vienas iš
pagrindinių eksponatų ir muziejaus pasididžiavimas – 600 tonų sveriantis prieškarinio Estijos
laivyno povandeninis laivas „Lembit“. Lankytojams siūloma nusileisti į jo vidų ir vieną po kitos
apžiūrėti visas patalpas – nuo vairinės iki kariškių miegamųjų. Beje, 1935 m. Anglijoje pastatytas
„Lembit“ yra seniausias iš povandeninių laivų, eksponuojamų pasaulio muziejuose. Lankytojai itin
pamėgo geltoną povandeninį laivą (mažą kino salę), kuriuo leidžiamasi į kelionę aplink pasaulį po
vandeniu.
Ekskursija po Taliną pėsčiomis: Tompea pilis, kurioje šiuo metu įsikūrusi Prezidentūra, Domo
katedra, apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria vaizdas į Talino įlanką, jūrų uostą. Prieš Jus
išsirikiuos „seneliai“ miesto sienos bokštai. „Ilgąja koja“ nusileisime nuo Tompea kalvos į Rotušės
aikštę. Čia pasitiks senieji pirklių namai ir senoji vaistinė bei miestą saugantis Vana Tomas rotušės
bokšte, „bandelių“ skersgatvis, miesto gildijų pastatai, Šv. Katarinos kiemelis, Viru vartai. Laisvas
laikas jaukiame Talino senamiestyje. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Po pusryčių vykstame į antrajį pagal dydį Estijos miestą – Tartu. Tai - Estijos intelektualų sostinė,
Estijos dainų švenčių lopšys. Čia rasime viduramžius menančius namus ir bažnyčias, nostalgiškas
priemiesčių gatveles su medinių namų eilėmis ir šiuolaikines viešąsias erdves! Rotušės aikštė - tai
istorinis Tartu centras. Aikštės centre išvysime Besibučiuojančių studentų fontaną. Pamatysime
Tėvo ir sūnaus skulptūrą ir Angelo tiltą - sakoma, jog einant šiuo tiltu reikia sugalvoti norą ir jis
išsipildys. Išvysime ir Šv. Jono bažnyčią. Tartu širdis – vienas seniausių šiaurės Europoje Tartu
universitetas. Tomemegi kalva su „Toravere“ observatorija, Domo katedros griuvėsiai, Tartu
universiteto pastatų kompleksas, paminklas Tartu universiteto įkūrėjui švedų karaliui Gustavui II
Adolfui.
Tartu mieste yra didžiausias Baltijos šalyse mokslo centras - AHHAA. Čia galima susipažinti su
mokslo ir technologijos naujovėmis. Vos tik įžengus į šią mokslo technologijomis dvelkiančią erdvę
lankytojus pasitinka įdomios kėdės: įvairūs iškilimai pritaisyti ant sėdimų krėslų dalių. Čia viskas

kitaip nei įprastuose muziejuose, lieskite viską ką norite, išbandykite viską patys, čia niekas nėra
draudžiama. Vien įjėjimas į šias patalpas priverčia prisiminti matytus filmus apie ateitį. Čia nėra
bilietų. Norėdami įeiti į ekspozicjų sales susimokate už įėjimą, o darbuotojas nuskenuoja jūsų pirštų
atspaudus... Centre lankytojai gali išbandyti veidrodžių labirintą, Niutono obelį (energijos mašiną),
nuotykių liftą į žemės gelmes, kuris nukelia į požeminius planetos sluoksnius, įrengtame sferiniame
planetariume galima stebėti milijonus žvaigždžių. Galima pasivažinėti dviračiu ant lyno, pakabinto
kelių metrų aukštyje. Tai visiškai saugu ir leidžia suvokti, ką jaučia cirko akrobatai. Keliaujame
namų link. Vėlai vakare sugrįžtame į Lietuvą.

