EKÜL õppereis 2017
LEEDU: Vilnius – Kaunas - Klaipeda
5.-9. juuni 2017

2017. aasta suvel sõidame tutvuma Leedu kogemustega kortermajade
renoveerimisel
ja
energiatõhususe
saavutamisel.
Vaatame,
mida
on
elamumajanduses ära tehtud kolmes Leedu suuremas linnas ning selle kõrval
jõuame 5-päevase bussireisi jooksul nautida ka kaunist Leedumaad ennast.
REISI KAVA:
1.päev 5. juuni 2017
Alustame Tallinnast sõitu Leedumaa
suunas kell 08.00. Sõidu ajal läbi Eesti ja
Läti räägime kolme Balti riigi aja- ning
kultuuriloost, ka ühtteist sellest, mis teel
huvitavat,
saame
tuttavaks
reisiseltskonnaga. Lõunapeatus nn 19.-l
kilomeetril. Õhtupoolikul
jõuame
VILNIUSESSE.
Teeme
giidiga
jalutuskäigu Vilniuse vanalinnas. Vilniuse
vanalinn on üks Euroopa suurimaid,
mahutades endas rohkem kui 1000 kaitse
all olevat objekti - Katedraal ja Katedraali
väljak, Gediminase torn, Koidu väravad,
ülikooli kvartal, Presidendiloss, PeeterPauli kirik jne. Majutume hotelli.

2. päev 6. juuni 2017
Pärast hommikusööki õppeprogramm Vilniuses. Pärast lõunat sõidame TRAKAISSE.
Külastame Galve järve saarel asuvat imeilusat keskaegset kindluslossi, mis annab
suurepärase ülevaate tollasest ehituskultuurist, tornidest, tõstesildadest. Väga hea
ekspositsioon läbi ajastute. Õhtul sõidame Leedu endisesse pealinna Kaunasesse.
Ööbime Kaunases.
3. päev 7. juuni 2017
Pärast hommikusööki õppeprogramm
KAUNASES ning seejärel ekskursioon
giidiga. Hästi säilinud vanalinn asub
Nemunase ja Nerise vahelisel neemel.
Tutvume Kaunasega: Raekoja plats,
jesuiitide kool, Perkunase maja, Püha
Peetri ja Pauli katedraal jne. Hilisõhtul on
võimalik jalutada ja lahutada meelt
jalakäijate tänaval. Sõidame Klaipedasse.
Majutume 2 ööks.

4. päev. 8. juuni 2017
Varane hommikusöök hotellis. Sõidame
UNESCO kaitse all olevale Kura säärele.
Tutvume
Kura
Rahvuspargi
imepärase
looduse
ja
vaatamisväärsustega.
Õhtupoolikul jõuame Kura sääre kõige
populaarsemasse
kuurorti,
maalilisse
väikelinna Nidasse. Linn on kuulus oma
kaluriarhitektuuri ja kauni liivaranna poolest.
Nida külje all kõrguvad kuni 50m kõrgused
liivaluited, kust avanevad kaunid vaated nii
merele kui lahele. 1930-ndatel aastatel oli
Nida väga populaarne saksa puhkajate
hulgas. Linna kutsuti ka Preisimaa Nizzaks.
Õhtuks sõidame KLAIPEDASSE ööbima.

5. päev 9. juuni 2017
Pärast hommikusööki õppeprogramm Klaipedas, mille järel asume koduteele.
Leedumaal peatume veel Šiauliai lähedal asuval Ristimäel. Riste on siia toodud alates
1863 a. , mil mälestati venevastase ülestõusu ohvreid. Praeguseks on seal riste sadu
tuhandeid. 1993 a. pidas siin missa paavst Johannes Paulus ll. Söögipeatuse teeme
Riias "Lidos".
Tähelepanu! Reisi õppeprogramm on koostamisel. Sõltuvalt
õppeprogrammist võib eelkirjeldatud reisikavasse tulla muudatusi!

lõplikust

Reisil osalemiseks vajalik eelregistreerimine 6275740 või ekyl@ekyl.ee.
Registreerumine toimub kuni kohtade täitumiseni!

OSALEMINE:
EKÜL liikmele 335.Teistele 385.Tasumine arve alusel 50% maksumusest 1.03.2017, 50% kuu enne reisi toimumist.
Hinna sees: EKÜL õppeprogramm, bussisõit, ekskursioonid, giid-reisisaatja teenused,
4 ööd majutust hotellis *** koos hommikusöögiga
Lisatasu eest: muuseumide piletid ja muud tasulised sissepääsud; lõunasöögid,
õhtusöögid

