30.HOOAEG
Eesti Dendroloogia Seltsi reis LEEDUMAALE 6.-9.juuni 2019 .a.
Seoses hotellidega on registreerimine reisile kuni 10.aprill. Kõik ettepanekud teretulnud !
Orienteeruv programm
Neljapäev 6.juuni
Tallinn – 197- piir - 115 - Riia - 45 - Jelgava –29 - Dobele - 56 Saldus - 100 Liepaja = 550 km
Kell 8.00 väljasõit Tallinnast Estonia teatri vastast.
Kell 10.-10.45 kohvipaus Pärnus (täiendavalt buffee hommikusöök 10€). Vahepeatustega sõit läbi Lätimaa.
Dobele sirelite õitseaegu (P.Upitis).
IVE puukool (Liepajast 10 km).
Liepaja - suuruselt Läti 3.linn, tähtis sadamalinn ja kultuurikeskus.
Majutus ja õhtusöök Liepaja kesklinnas PROMENADE hotellis *****.
Reede 7.juuni Liepaja -43 - Rucava -28- Darbenai -20- Palanga – 32 Klaipeda
120 km
Hommikusöök.
Põgus tutvumine ajaloolise Liepaja vaatamisväärsustega ja turuga.
Nica keskuse haljastus.
Rucava arboreetum.
Darbenai jaapaniaed. Moseitise kivimuuseum..
Palanga merevaigumuuseum ning park. Külastame ka puhkekompleksi “By Juozas,” kus sööme (hinnas).
Õhtune jalutuskäik Klaipeda ajaloolises vanalinnas. Majutus Klaipedas hotellis OLD MILL***.
Laupäev 8.juuni Klaipeda- 157 – Siauliai- 210- Riia
400km
Hommikusöök.
Klaipeda Botaanikaaed.
Klaipeda lähedal on suurte puude puukool - sealt saab puid tellida – kas pakub huvi ?
Megaplantas puukool https://www.megaplantas.eu/en Dagiliu str.26, Genaiciu vlg, LT-96164, tel.
+37060843334)
Põgus peatus kuulsal Ristimäel (Siauliai lähedal) ja Jelgavas (hertsogiloss väljast).
Majutus Riia südalinnas hotellis ROMA****.
Pühapäev 9.juuni Riia -115- Ainazi -70- Pärnu- 127 Tallinn
330km
Hommikusöök.
Tutvume Riia kanaliäärse pargiga vanalinnas ja istikute turuga.
Ostud teeme Baltikumi suurimast ja liigirikkaimast Baltazari puukoolist (kaunis inglaslik näidisaed).
Puhkepaus piiril. Tallinna jõuame ca kell 21.
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt. muudatusi sõltuvalt ilmast ja muust meist
mitteolenevatest põhjustest.
4-päevase programmi hind 350 €, s.h. 3 ööd majutust kahestes tubades hommikusöögiga, buss 4 päeva,
2 lõunasööki, aedade külastused. Grupp 30 inimest+bussijuht.
Registreerimisel palume koheselt teatada hotellide jaoks reisija perekonna- ja eesnimi, sünniaeg,
kontakttelefon, reisidokumendi number ja kehtivusaeg, kodune aadress ja e-post.
Eesti Dendroloogia Selts tel. 5042 603 Aino Aaspõllu
e-post aaspollu.aino@gmail.com
Reisibüroo Comtour: tel. 6455925, Urve Joost tel. 5220009 e-post comtour@comtour.ee
Palume tasuda ettemaksu 150 € 5 päevajooksul peale arve saamist ja ülejäänud reisimaksumus üks kuu
enne reisi ( Hotellide ettemaksud peame tegema 15.aprilliks).
Kohustuslik on kaasa võtta kehtiv ID-kaart või pass.
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