
Reisipakkumine

Palanga ja Leedu merevaigurannik
13.-15. juuni 2017

Reisi hind: 
pensionär/ õpilane 169 eurot (grupile 30 reisijat )
täiskasvanu 175 eurot (grupile 30 reisijat )

Reisi hind ilma bussita (sisaldab aga muid bussiga seotud kulusid, nagu 
teemaksud, bussi ülevedu Kura säärele, parklatasud, ökomaks Kura säärel):

Kestus: 3 päeva
Transport: buss, praam

Üldinfo: Selle reisi eesmärgiks on tutvuda Läti ja Leedu rannikualade linnade ja põneva
loodusega.  Ööbimiskohaks  on  kuulus  kuurortlinn  Palanga.  Põgusalt  tutvume  ka
sadamalinna Klaipedaga.
Räägime loomulikult merevaigust ning külastame Palanga merevaigumuuseumi. Sõidame
praamiga Kura säärele, kus tutvume sääre tekkeloo ning selle huvitava pinnamoega.

Tähtsamad vaatamisväärsused:
Ristimägi Šiauliais, Kura säär, delfinaarium (ja meremuuseum), Juodkrante nõiamägi, 
Klaipeda, Palanga merevaigumuuseum.

1. päev  SABILE - VENTSPILS – PALANGA 
Väljasõit hommikul kell 7 Võrust. Sõit läbi Eesti-Läti-Leedu. Teel peatus Sabile 
linnakeses, mis on kantud Guinessi rekordite raamatusse kui Euroopa põhjapoolseim 
viinamarjakasvatusala. Alates 1999. aastast korraldatakse siin ka veinifestivali. Tutvume 
linna ja viinamarjade kasvatamise traditsioonidega, käime ka viinamäel.
Jätkame teekonda Ventspilsi. Saabudes ülevaatlik bussiekskursioon sadamalinnas, mida 
kaunistavad rohked pargid lilleskulptuuridega.  Kunagise Kuramaa hertsogiriigi hiilgust aga
tuletab meelde osaliselt restaureeritud vanalinn. (Aeg Ventspilsis olemiseks 14.30 – 
17.30.)
Õhtuks (ca kell 20) jõuame Palangasse, võimalus jalutada mererannal ja randumissillal. 
Majutus Palangas hotellis Palangos Žuvedra (Meiles al.11, Palanga). http://www.palangos-
zuvedra.lt/
(Hotell asub esimesel merega paralleelsel tänaval, kust on hea minna mere äärde 
jalutama. Samuti on jalakäijate tänavani vaid 400 meetrit.)

2. päev KURA SÄÄR – DELFINAARIUM – NÕIAMÄGI –  KLAIPEDA  
Hommikusöök hotellis. Sõidame praamiga üle Kura lõuka. Kura säär on umbes 100 km 
pikkune ja mõne kilomeetri laiune kitsas poolsaar, mis ühineb mandriosaga Kaliningradi 
oblastis. Meie teeme ringsõidu Leedule kuuluval alal, mida tuntakse ka Neringa nime all. 
Smiltynes käime vaatamas värskelt renoveeritud delfinaariumis delfiinide etendust. 
(Samas kõrval asuv meremuuseum on hetkel renoveerimistööde tõttu suletud, kuid 
loodame, et kevadel on see taas oma uksed avanud. Arvestasin pääsme hetkel reisipaketi 
sisse. Kui siiski on muuseum kinni, asendame millegi muuga.) http://www.muziejus.lt/
Edasi sõidame Juodkrante lähedale, kus jalutame Nõiamäel ja vaatame üle 
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puuskulptuuride pargi, mis on valminud Leedu muistendite ainetel. Nida lähedal asuvad 
umbes 70 m kõrgused rändliivaluited. Kõrbeskäija tunne tekib luidetel jalutades tõesti, ega 
ilmaasjata kutsuta Neringat ka Leedumaa Saharaks.
Enne tagasisõitu Palangasse tutvume lühidalt Klaipedaga. Uurime, kas see on sakslaste
või leedukate linn. Vaatame üle keskväljaku ja linna sümboli Tharau Annekese. Ööbimine
Palangas samas hotellis. 

3. päev  PALANGA MEREVAIGUMUUSEUM – ŠIAULIAI RISTIMÄGI –  LIDO RIIAS
Hommikusöök. Külastame Palanga merevaigumuuseumi. http://www.pgm.lt/
Ussikuninganna Egle - üks paljudest Palanga botaanikaaia skulptuuridest. Lõuna paiku 
alustame tagasiteed. Teel peatus Ristimäel - katoliiklaste pühapaigas, mida on 
külastanud ka Rooma paavst. http://www.hillofcrosses.com/
Soovi korral Riias peatus rahvuslikus söögikohas „Lido“. Koju jõuame kella 22 paiku.

Reisi marsruut kaardil: https://goo.gl/maps/ELiMo2XKFJk

Hinna sees:
 sõit mugava 48-kohalise reisibussiga  
 praamisõit Kura säärele
 teemaksud, parklatasud, Kura sääre ökomaks
 2 ööbimist hotellis Palangos Žuvedra (2-kohalistes tubades) koos 

hommikusöögiga http://www.palangos-zuvedra.lt/
 Palanga turismimaks
 reisijuht-giidi teenused 
 tasuliste sissepääsude piletid (Merevaigumuuseum Palangas, delfiinide show, 

meremuuseum)

Lisakulutused:
 lõunasöök Riias „Lidos“ alates 8 eurost
 lisatoitlustus
- soovi korral ühine õhtusöök 1. või 2. reisipäeval jalakäijate tänava äärses söögikohas 
Floros Simfonija, 10 eurot http://florossimfonijahotel.lt/
- soovi korral ühine lõunasöök Kura säärel 2. reisipäeval, hind 12 eurot
 soovi korral meditsiiniabikindlustus. Meditsiiniabikindlustus katab kindlustusjuhtumi korral

ka visiiditasud, voodipäevatasud ja riikidevahelise transpordi, mida Euroopa 
ravikindlustuskaart ei kata.

Lisainfo:  Reisile on vajalik kaasa võtta vähemalt reisi lõpuni kehtiv EV pass või ID kaart 
ja Euroopa ravikindlustuskaart! Ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale arstiabile 
Euroopa Liidus. Kaardi tellimise kohta loe: 
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/arstiabi_val/euroopa-ravikindlustuskaart

NB! Reisija on kohustatud tutvuma ABZ Reiside reisitingimustega www.abz.ee
Reisi eest tasuda

Võrumaa Reumahaigete Ühing
EE781010220200006221
Summa 169.- eurot
Selgitus – Koolitus reis
Palun tasuda reisi eest kuni  31.mai 2017 a.
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