EESTI DENDROLOOGIA SELTSI ÕPPEREISID
Kaasas nõuandjana dendroloog Aino Aaspõllu
SIGULDA KEVADLAAT ja LÄTI PUUKOOLID 29-30. APRILL
Reede, 29.aprill
kell 8.00 väljasõit Tallinnast Estonia teatri vastast parklast.
kell 10.15 - 11.00 Tartu Lõunakeskuses kohvipaus omal käel.
Kell 15 – 16 Strenci Puukool (üks soodsama hinnaga puukoole, suur valik kvaliteetseid
okaspuuvorme).
”Strencu kokaudzetava”, ”Kocini”, Trikatas pag.Beverinas novads. Sigulda lossipark.
Kl 20 Majutus hotellis EZERI SPA*** kahestes tubades http://hotelezeri.lv/
Laupäev, 30.aprill
Hommikusöök.
Kell 8.00 Väljasõit.
Teeme ostud kohalikust Sigulda puukoolist, külastame laata, kus “taimede paraadi” nime all on
rivistatud kõik Läti puukoolid ja välja pandud kõik Lätis kasvatatavad taimeliigid ja -sordid,
okaspuud, lehtpuud ja põõsad, roosid, püsililled ja suvelilled, ka koos säravate amplitega.
Kl.15-16.15 tagasiteel külastame Elva lähedal Sulev Savisaare kollektsioonaeda, mis on Baltikumis
üks suurimaid Haruldaste taimede müük(aadress Altmäe küla Nõo vald Tartumaa)
www.kollektsioonaed.pri.ee/Sibullilled

Kl 17-18 Lõunakeskuses kohvipaus omal käel. Tallinna jõuame ca kell 20.30

Hind 140 EUR sh: majutus ***hotellis kahestes tubades koos hommikusöögiga, buss ning
külastused.
KALSNAVA ARBOREETUM 13.-14. MAI
Reede, 13.mai
kell 7.00 väljasõit Estonia teatri vastast.
Kell 9.30-10.15 kohvipaus Viljandis omal käel.
Lõunasöök Kalsnavas.
Kalsnava puukool - eriti huvitavad on kohalikud, siin aretatud okaspuuvormid.
Kalsnava arboreetum, suurim ja liigirikkaim Baltikumis.
Aija Kaskure aed ja erapuukool.
Majutus hotellis Madona*** www.hotelmadona.lv
Laupäev, 14.mai
Kell 7.30 hommikusöök.
Salaspilsi Botaanikaaia eriti liigirikas istikute laat, palju haruldusi nii Lätist kui ka Leedust
Võimalusel Niks Incukalnsi puukool, eriti rikkalik valik huvitavaid suvelilli ja suuri ampleid.

Hind 155 EUR sisaldab bussi, majutuse ***hotellis kahestes tubades koos hommikusöögiga,
lõunasöögi, külastused.
LÄTI PUUKOOLID JA KÄSITÖÖLAAT RIIAS 3-4. JUUNI
Reede, 3.juuni
Kl. 8.00 väljasõit Tallinnast Estonia teatri eest, kell 10.30 Pärnust.
Baltezere puukool ja kaunis inglaslik näidisaed. Riia BA õitsvate rododendronitega Jalutuskäik Riia
vanalinnas.
Majutus Riia südalinnas hotellis Irina*** kahestes tubades koos hommikusöögiga (Mekela t 12,
www.hotelirina.lv ).
Laupäev, 4.juuni
Hommikusöök.
Kl.8.30 – 10.30 Riia suure turu külastus (s.h. istikute turg).
Käsitöölaat Läti Vabaõhumuuseumis (Baltikumi suurim ja ka vanim), kus on traditsiooniline
rahvakunsti ja käsitöölaat (võimalus lõunatada) (hind 4,30 /3,60 EUR).Tallinna jõuame ca kl. 19.

Hind 140 EUR sisaldab majutuse ***hotellis kaheses toas hommikusöögiga, bussi.

