26.HOOAEG

DENDROLOOGIA SELTSI REISID
Taimetarga nõuanded ostude tegemisel.
26.-29.märts - reis aiandusalastele messidele HELSINGISSE JA STOCKHOLMI
Neljapäev 26.03
Kell 8-10.30 Viiking Line Helsingisse.
Kl.11.30-16 Aiandusalane mess Helsingi Messikeskuses. Oma koti. Oma Mökki, Kevadpuutarha, Sisustus.
Kl 17.30
Viiking Line Helsingist Stockholmi, kajutid neljale.
Reede 27.03
Kell 10.00 saabume Stockholmi Stadsgardeni sadamasse ja läheme otse messile.
Majutus Stockholmi kesklinnas kahestes tubades hommikusöögiga.
Laupäev 28.03
Võimalus veel kord näitusel käia või tutvuda Stockholmi varakevadise haljastusega (Millet Gardenit jt.)
Kell 18.00 Tallink Tallinna
Pühapäev 29.03
Kell 10.00 saabumine Tallinna
Hind 250 EUR ( grupp 25 inimest).

Hinnas laevad, majutus ja buss. Täiendavalt: messipiletid

2.-3.mai - SIGULDA KEVADLAAT – suurim kevadlaat Baltikumis.
Marsruut: Tallinn-180-Tartu-90-Valga-60-Strenci-100-Sigulda (430km) ja tagasi taas läbi Tartu.
Laupäev 2.mai
kell 9.00 väljasõit Tallinnast Estonia teatri vastast parklast (bussil silt EDS).
kell 11.30-12.15 kohvipaus Tartus.
STRENCI PUUKOOL (üks soodsama hinnaga puukoole , suur valik ka kvaliteetseid okaspuuvorme)
Õhtul jalutuskäik Siguldas. Majutus ***hotellis kahestes tubades
Pühapäev 3 mai
Teeme ostud puukoolidest külastame laata, kus “taimedeparaadi” nime all on rivistatud kõik Läti puukoolid ja
välja pandud kõik taime liigid ja sordid, okaspuud, lehtpuud ja - põõsad, roosid, püsililled ja suvelilled ka koos
säravate amplitega, mis Lätis kasvatatakse. Toimub eriti haruldaste taimede oksjon. Kohal ka Kalsnava Puukool.
Hinnad soodsad!
Tagasi teel külastame Sulev Savisaare kevadõites kollektsiooniaed, mis on Baltikumis üks suurimaid ~1.5 t
(aadress Altmäe küla Nõo vald Tartumaa) www.kollektsioonaed.pri.ee/Sibullilled
Hind 140 euri sisaldab majutust ***hotellis kahestes tubades koos hommikusöögiga ja 2 päeva bussi ning
külastused.
29.-30.mai - PÕHJAMAADE LIIGIRIKKAIM PUUKOOL, huvitavad dendraariumid ja koduaiad
Lõuna-Soomes.
4.-8.august - Ŝotimaa aiad, pargid. Hind 1050 EUR sh: lend, majutus, buss, giid.
Suursugused lossid parkide ja aedadega, kanarbikuga kaetud nõmmed, sametiselt rohetavad mäed valgete
lambatupsudega – selline on Šotimaa, mis mõjub lummavalt. Šotimaa reisile lisab vürtsi tattoo festival –
militaarorkestrite vigurmarssimine. See on suurejooneline pidustus, mis toob igal aastal Edinburghi tuhandeid
külalisi. Soovijatel on võimalus pileti ettetellimisel festivali etendust vaadata.
Info ja registreerimine:
Eesti Dendroloogia Selts Aino Aaspõllu
Reisibüroo Comtour
Urve Joost,

tel. 5042603, 644 0045 ja e-post aino.aaspollu@gmail.com
tel. 6455 925, 52 20 009 ja e-post comtour@comtour.ee

