ALGKLASSIDE ÕPETAJATE ÕPPEEKSKURSIOON Klaipeda – Palanga Nida
AEG: 09. - 11.06.2008
VÄLJASÕIT: 07.00 Jõhvi bussijaamast. Järgmised peatused Mäetaguse teerist, Iisaku ….
Giid liitub meiega Tartus.
1.päev
Väljumine Jõhvist kell 07:00. Ikla-Ainazi piiri ületus. (Piiril ei ole vaja EV passi või ID-kaarti,
dokument siiski vajalik hotelli registreerimisel). Bussisõidul läbi Läti, kuuleme selle riigi ajaloost
ja pealinnast Riiast. Õhtupoolikul saabumine Leetu. Majutumine hotellis Palangosdaile
http://www.palangosdaile.lt Palangas. Linnaekskursioon.
2.päev
Hommikusöök. Orienteeruvalt kell 8:30 bussisõit sadamasse ja seejärel praamisõit Kura säärele,
mis võtab aega kõigest 15 minutit. Praamile sõidame koos bussiga ja ka praamilt maha sõidame ka
koos bussiga. Algab tutvumine Nida poolsaarega. Esimese peatuse teeme Juodkrante
muinasjutumetsa juures. Jalutuskäigul pargilaadses metsas näeme mitmeid puuskulptuure ja
kuuleme Leedu muinasjutte, millel need skulptuurid põhinevadki. Seejärel jätkame bussisõitu piki
Nida poolsaart kuni jõuame samanimelisse linnakesse. Kui on ilus ilm teeme väikese matka, mille
käigus näeme hiigelsuuri liivaluiteid (need on looduskaitse all ja neil kõndida ei tohi). Jääb aega
ka suveniiride ostmiseks. Pärastlõunal sõidame poolsaare teise otsa tagasi, et külastada
meremuuseumi ja Delfinaariumi ning näha ainulaadset delfiinide show´d (kestus 45 min, show’d
toimuvad kell 12, 14 ja 16. Kella 17-18 saab delfiine vaadelda).
Õhtupoolikul tutvume kas Palanga või Klaipeda linnaga (olenevalt millise linnaga tutvuti eelmisel
õhtul). Kuurortlinnas Palangas pakub peamist huvi kindlasti mereäärne promenaad.
Ööbimine samas hotellis.
3.päev
Hommikusöök. Seejärel algab kojusõit. Teel tehakse peatus pärast Šiauliai linna juures, kus asub
katoliiklaste Püha Ristimägi (mäekene, mis on täis sadu miljoneid riste). Igal külastajal on
võimalus seda mäge veel ristidega täiendada. Seejärel jätkub kodutee läbi Leedu ja Läti. Saabumine
tagasi Jõhvi orienteeruvalt kell 22:00
Reisi hind
• Algklasside õpetajatele 1350 EEK,
• Teistele kaasteelistele 1500 EEK
Esimene sissemakse 500 EEK, teha 28.01.2008. Kel soovi võib loomulikult maksta ka kohe
täissumma.
Lõppsumma kokku maksta 25.aprilliks 2008. Kes tahab, võib summa maksta osamaksetena
veebruar/märts/aprill. Palun märkige selgituses kindlasti maksja nimi ja kool.
Raha kanda:
Arve nr Hansapangas (Anneli Bogens) 1102942243
Hinna sees:
- mugav buss (wc, video- ja/või dvd-seade, kuum vesi)
- 2 ööbimist Palangas hotellis (3 kohalised toad), hommikusöögid
- meremuuseumi ja delfinaariumi sissepääsupiletid
- ekskursioonid kogu reisi vältel
- giid-reisisaatja teenused
Anneli Bogens, Kadi Rebban, Reet Kukk, Koidu Raidma
Algklasside ainesektsiooni juhatus, 05.01.2008

