DENDROLOOGIA SELTSI ÕPPEREIS 9.- 12.august 2018
Külastame PETERBURI ümbruse kuulsamaid näidisaedu, parke ja puukoole.
Uudistame puude, põõsaste ja püsilillede uusi sorte. Kui Sa ei tea, mida istutada oma
aeda, projekteerida haljasalale, siis reisidel on võimalus näha palju kauneid taimi, mis
sinna sobiksid – lisaks saab kogu aeg erialaseid nõuandeid. Otsustage kiiresti ja
teatage 1.maiks - osavõtjate arv piiratud!
Eesti Dendroloogia Seltsi president Aino Aaspõllu.

REISIKAVA
9.08. – neljapäeval kell 7.00 Estonia teatri vastast, bussil silt EDS. Kohvipaus Narvas.
Piirikontroll.
Alustuseks külastame aiakorüfee Juri Markovski suvila aeda ( tuntud TV aiasaadete tegija ja
aiakujunduseja hoolduse artiklite autor, erialaliste koolituste korraldaja.).
Õhtuks jõuame Peterburi ja majutume 3 ööd südalinnas Asteria hotellis *** kahestes tubades.
Nevski prospekti lähedad (http://www.asteria.ru/en/ Fontanka 71)
10.-11.08. - reedel – laupäeval külastame Botaanikaaeda ja eraaedu, puukoole, kohtume
oma eriala spetsialistidega.
Kui aega üle jääb, siis elegantne ja parkide, aedade poolest rikas Peterburi annab meile palju
võimalusi veel mõne objekti külastamiseks.
12.08. - pühapäeval kojusõidul tutvume Gatšina lossi pargiga ja teeme viimased ostud eriti
liigirikkas puukoolis „Severnaja Flora“ ( kvaliteetse istutusmaterjaliga ja soodsate hindadega).
Tallinna jõuame kell 22.
Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis asendusi jt.muudatusi sõltuvalt ilmast ja
muust meist mitteolenevatest põhjustest.
Maksumus 365 € seltsi liikmetel, teistele 390 €
Hinnas majutus 3 ööd ***hotellis kahestes tubades hommikusöögiga, 2 lõunasööki, buss 4
päeva, visiidid.
Soovi korral tore ühine õhtusöök folkprogrammiga ca 30 €.
Täiendav tasu Lisaks Vene viisa + 64 EUR (sularahas passi toomisel)
+ kohustuslik tervisekindlustus vastavalt vanusele:
19 - 64.a.

4.24 €

65 - 70.a.
6.49 €
71 - 79.a.
8.85 €
Info ja registreerimine: Aino Aaspõllu tel. 504 26 03, e-post aaspollu.aino@gmail.com
Comtour Reisibüroo tel. 625 59 25, e-post comtour@comtour.ee
NB! Registreerimisel teatada (vene ankeedi jaoks)
 perekonna- ja eesnimi, isikukood, neiupõlvenimi, sünnikoht, kodune aadress,
kontakttelefon ja e-post
 töökoht, amet, aadress, telefon
 passi number ja kehtivusaeg.
Viisa vormistamiseks vajame Reisibüroosse COMTOUR 02.07.2018 passi ja ühte pilti
(heledal
taustal värvifoto 3,5cm x 4,5cm, foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud), pilti ei tohi kleepida.

Pass peab kehtima 6 kuud peale reisi lõppu ja passis peab olema vähemalt 2 tühja lehte.
Viisa vormistatakse minimaalselt 15 tööpäeva jooksul (pass on saatkonnas nii kaua).
Dokumente võib saata ka Cargo bussiga või tähitult postiga.
Tellimus muutub Reisibüroole Comtour siduvaks peale ettemaksu 100 EUR tasumist
broneerimisel.
Kogu reisimaksumuse palume tasuda 02.07.2018.
OÜ Comtouri arveldusarve EE381010052027836004, AS SEB Pank.
Ülekandel palume märkida: reisija ees ja perekonnanimi ja reis. Tasuda saab ka sularahas
meie kontoris Lauteri 7 (Hotell Olümpia kõrval).
Lugupidamisega, Urve Joost / tegevjuht / mob.tel. + 372 522 0009
18.04.2018

