Paslaptingoji Saremos sala ir senasis Talinas
(2d.)
Programa
1 DIENA
Anksti ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Latviją. Vidurdienį atvykstame į Estiją. Keltu
plaukiame į Saremos salą - didžiausią Estijos archipelago salą. Nepakartojamas salos peizažas:
akmenų luitai, pelkės ir kadagynai. Kadagiai yra neatsiejama Saremos kultūros dalis. Ši mediena
yra labai patvari ir skaniai kvepianti. Saremoje gaminami įvairūs dirbiniai iš kadagio. Keliaujame
prie vienintelio Europoje, geriausiai prieinamo Kalio meteoritinio kraterio. Vienintelis miestas
saloje yra sostinė Kuresarė, kuri istoriškai buvo svarbi prekybos vieta. Miesto parke yra Kuresarė
vyskupų pilis-tvirtovė - vienintelė išsilaikiusi viduramžių tvirtovė Baltijos šalyse. Pilyje veikia
krašto muziejus. Apžiūrėsime viduramžių interjerą, požemius ir vyskupo apartamentus, bokštą Ilgąjį Germaną, taip vadinamą kalėjimo bokštą. Pasivaikščiosime po Kuresarės miestelį: miesto
parkas, Rotušė, "svarų" namai, pirmasis Estijoje savanoriškos ugniagesių draugijos pastatas.
Pasigrožėsime gamtovaizdžiu ir šiaurietiška Baltijos jūra nuo aukščiausio vakarų Estijoje Panga
pank skardžio (21,6 m). Kadangi saloje buvo gaminamas naminis alus, būtent šioje vietoje prieš
išplaukiant žvejoti, į jūrą buvo pilamas - aukojamas alus, taip siekiant "užsitikrinti" ramią bei
palankią jūrą ir gerą laimikį. Trumpam sustojame Angla malūnų kaime, kur iš 9 malūnų likę tik
penki. Prie Anglos malūnų yra galimybė paragauti saliecių tradicinės alaus sriubos (iš anksto
užsakius). Vykstame į Kuvaistu uostą. Plaukiame į žemyną ir vykstame į Taliną. Nakvynė viešbutyje.
2 DIENA
Pusryčiai. Apžvalginė ekskursija po Taliną: Kadriorgo parkas ir rūmai, Dainų slėnis, Piritos
olimpinis centras, Šv. Brigitos vienuolyno griuvėsiai, Undinėlės paminklas. Pasivaikščiosime
pėsčiomis po senamiestį: Tompea pilis, 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 kavinių ir prekeivių šurmulys, senieji
pirklių namai ir senoji vaistinė, miestą iš rotušės bokšto saugantis Vana Tomas, „bandelių"
skersgatvis, miesto gildijų pastatai, Nigulistės ir Olevistės bažnyčios, Katarinos kiemelis - kino filmų
žvaigždė. Laisvas laikas. Išvykstame iš Talino. Kelionė per Estiją, Latviją. Vėlai vakare grįžtame į
Lietuvą.

