ESTIJA - NETIKĖTI ATRADIMAI 3D.
Rugpjūčio 14 – 16 dienomis
Kaina: 145 Eur/asm.

KELIONĖS PRIVALUMAI:


Atraskite paslaptingąjį Estijos kampelį – Setomaa.



Atskleiskite sentikių paslaptis keliaudami Peipus ežero pakrante.



Pasigrožėkite Estijos gamtos stebuklais: Piusa smiltainio olomis, Ontikos glintu ir kriokliais.



Nusileiskite po žeme į šachtas, kuriose kasamos svarbiausios estų naudingosios iškasenos.



Susipažinkite su setu ir sentikių virtuvėmis: paragaukite svogūnų sriubos, Peipuso ežero žuvies...



Pasimėgaukite SPA malonumais Varskos kurorte.

1 DIENA
Ryte išvykimas iš Lietuvos. Kelionė per Lietuvą, Latviją, Estiją. Atvykimas į paslaptingiausią Estijos kampelį
– Setomaa, kur gyvena setų tautelė. Setai laikosi savų papročių, dėvi tradicinius drabužius, iki šiol kalba savo
kalba, garsėja dainavimo tradicijomis – jų dainos „lylos“ yra saugomos UNESCO kultūros paveldo. Pažintį su
setais pradėsite nuo apsilankymo Obinitsos *muziejuje, kuriame susipažinsite su tradiciniu setų gyvenimo
būdu, jų rankdarbiais ir kasdieniais šių gyventojų namų ūkio reikmenimis, kuriems įtaką darė slavų
kultūra. Pažintis su setų virtuve. *Pietūs vienoje iš kaimiškų užeigėlių. Išvykimas į Piusa smiltainio olų draustinį.
Piusa olos susiformavo čia pradėjus kasti kvarcinį smėlį stiklo gamybai. Lankytojų centre esančiame *muziejuje
išgirsite istoriją apie šių olų atsiradimą, pažiūrėsite filmą apie Estijos gamtą. Nuo apžvalgos aikštelės išvysite
kolonų formos olas ir įspūdingą smėlio katedrą su 6 metrų aukščio kolonomis. Išvykimas į Varskos miestelį,
garsėjantį čia randamu gydomuoju purvu ir mineralinio vandens versmėmis. Kelionė pro setų žemes,
besigrožint prieš akis atsiveriančiu kraštovaizdžiu. Atvykimas į Varskos kurortą. Apgyvendinimas viešbutyje,

įsikūrusiame gražioje vietoje prie Varskos įlankos. Čia galėsite pasimėgauti *SPA malonumais: sauna, baseinu,
sūkūrinėmis voniomis. Nakvynė viešbutyje.

2 DIENA
Pusryčiai. Tęsite pažintį su setų žemėmis. Apžiūrėsite Šv.Jurgio ortodoksų *bažnyčią Varskoje, Mikitamajoje
– seniausią Estijos teritorijoje išlikusią koplyčią (1694m). Kelionė į romantišką Alatskivi *pilį. Baltai švytinti pilis
laikoma vienu gražiausių neogotikinių pastatų Baltijos šalyse, ji buvo pastatyta pagal Balmoralio pilies Škotijoje
pavyzdį. Pilyje apžiūrėsite kompozitoriaus Eduardo Tubino muziejų. Kelionė prie Peipus ežero – penkto pagal
dydį Europoje. Kelias, vedantis palei Peipus ežero pakrantę, atspindi seną rusišką tradiciją, kad gyvenvietėje
turi būti tik viena gatvė – kaimeliai čia išsidėstę vienas už kito. Peipus ežero apylinkės neretai
vadinamos „Svogūnų keliu“. Šis pavadinimas prigijo dėl šiose vietose žemdirbių auginamų itin kokybiškų
svogūnų. Atvykimas į Kolkja gyvenvietę, garsėjančią pačiais geriausiais svogūnais Estijoje. Sentikių *muziejaus
lankymas. *Pietūs žuvies – svogūnų restorane. Tęsite kelionę Peipus ežero pakrante, kurioje nuo XVIa.
pabaigos gyvena rusų sentikiai – giliai religingi etninių rusų mažumų palikuonys. Gyvendami uždarai jie iki šiol
išlaikė savo papročius, religiją, žemdirbystės būdus. Trumpas sustojimas prie Raja kaimelio maldos namų.
Išvykimas į vieną įdomiausių Estijoje *Puhtitsos rusų stačiatikių vienuolyną. Tai vienintelis Estijoje ortodoksų
vienuolynas, kurio durys yra atviros turistams ir piligrimams. Nedidukė ortodoksų šventykla buvo pastatyta
XVI amžiuje, o pats vienuolynas įkurtas 1891 m. Teritorijai priklauso 6 bažnyčios, iš kurių didžiausia yra
stulbinančio grožio Dievo Motinos Užgimimo katedra, pastatyta 1910 m. (SVARBU: moterys privalo ryšėti
skaras, dėvėti sijonus arba kelnes pridengti didele skara; moterys, dėvinčios kelnes ir be skarų neįleidžiamos).
Išvykimas į nakvynės vietą. Nakvynė viešbutyje.

3 DIENA
Pusryčiai. Kelionė į Kohtla Jervę. *Ekskursija į šachtas, kuriose buvo kasamas degusis skalūnas – viena iš
svarbiausių Estijos naudingųjų iškasenų. Pažintis su šachtininkų darbu po žeme. Išvykimas iš Kohtla Jervės.
Kelionė Baltijos jūros pakrante besigrožint Estijos gamtos stebuklu – Ontikos glintu, jūros skardžiais,
iškylančiais iki 56 metrų aukščio, nuo kurių atsiveria nepakartojamas vaizdas į jūros platybes. Atvykimas prie
aukščiausio Estijos krioklio – Valaste (30,5 m aukščio). Išvykstate namų link. Kelionė į Lietuvą.

ĮSKAIČIUOTA Į KELIONĖS KAINĄ:


Kelionė autobusu,



2 nakvynės viešbučiuose su pusryčiais dviviečiuose kambariuose,



grupės vadovo paslaugos,



ekskursinė programa,



kelionės dokumentų sutvarkymas.

NEĮSKAIČIUOTA Į KELIONĖS KAINĄ:


Medicininių išlaidų draudimas užsienyje, kai kurių vietovių ir objektų gidų paslaugos (ne lietuvių kalba),
miesto transporto bilietai, ausinukų nuoma, miestų turistiniai mokesčiai, arbatpinigiai, pietūs,
vakarienės, asmeninės ir kitos nepaminėtos išlaidos, bilietai į mokamus objektus.



Papildoma vieta autobuse nuo 50 EUR.



Priemoka už vienvietį kambarį nuo 59 EUR.



*MOKAMIEMS OBJEKTAMS TURĖTI: ~50 EUR.

