KURAMAA ringreis ja Sabile 12. Veinifestival
23. - 25. juuli 2010
1. päev (reede 23.07)
05.30 Väljasõit Tallinnast Solarise keskuse eest. 08.00 Väljasõit Tartust, Vanemuise teatri eest.
Sirutuspeatus Läti kuulsaimas kuurortlinnas JURMALAS (lühitutvus linnaga, võimalus ujuda või
lõunat süüa). Sõidame piki Läänemere rannikut läbi kalurikülade Kolka neemele (Kolkasrags), mis on
olnud läbi aegade liivlaste keskuseks. Räägime lugusid liivlaste elust ja ajaloost ning teeme jalutuskäigu
Kolka neeme tippu otsides “Läänemere kulda” merevaiku, suplusvõimalus.
Õhtuks jõuame „Baltikumi pärli“ VENTSPILSI – jalutuskäik vanalinnas, soovijaile laevasõit Venta
jõel (45 min). Ööbime Ventspilsis mereääres puhkekompleksis kahe toaga 4-kohalistes majakestes (2+2).
2. päev (laupäev 24.07)
Pärast hommikusööki jätkame tutvumist Kuramaaga. Külastame UZAVA pruulikoda (väike õlletehas,
kus pruulitakse head „elusat“ õlut ning mitut sorti kalja) - tutvume tootmisprotsessiga, degustatsioon.
Supluspeatus Jurkalnes. Keskpäevaks jõuame „Kuramaa südamesse“ KULDIGA`sse - tutvume
vanalinnaga ning vaatame Euroopa kõige laiemat juga ja ka pikimat telliskividest silda. Teel Sabilesse
külastame Riezupe liivakivikoopaid – Läti pikim koopalabürint, käikude pikkus ca 500 m.
Pärastlõunal jõuame Sabilesse (kantud Guinessi rekorditeraamatusse kui maailma põhjapoolseim
viinamarjaistandus), kus on toimumas 12. SABILE VEINIFESTIVAL. Kohalike veinide
degusteerimine, lõbus rongkäik ja muu meelelahutus. Soovijatega käime ka Zviedru Cepure mäe
rodelirajal – ainulaadne võimalus suvel kelgutada 307 m pikkusel rajal, kiirusega kuni 40 km/h.
Ööbime Sabile lähistel, kauni Abava jõe ürgoru kaldapealsel paiknevas omanäolises puhkekeskuses kahe
toaga 4-kohalistes majakestes (2+2).
Õhtusöök (brasiilia köök ehtsalt Brasiilia kokalt) ja saun soovijatele ettetellimisel!
3. päev (pühapäev 25.07)
Jätkame teekonda Kuramaal. Lühitutvus Kandavaga. Edasi sõites külastame Kuramaa lossidest üht
uhkemait Jaunmoku lossi.
CINEVILLA – maiuspala filmihuvilistele. Külastame Baltikumi ainsat filmilinnakut, mis on ehitatud
spetsiaalselt filmivõtete tegemiseks. Tutvume vabaõhudekoratsioonide, filmistuudio ning filmi- ja sõjaajaloomuuseumiga. Võimalus osaleda ka spetsiaalsel eriefektide show-l.
Tagasiteel läbi Riia teeme peatuse linna kuulsaimas meelelahutuskeskuses Lido, kus saab kõhtu täita
Läti köögi parimate paladega ning ka muidu meeldivalt aega veeta.
Teekonnal bussijutud paikadest mida läbime, lõbusad filmid ja mälumäng auhindadele.
Reisi hind: 2390 kr / soodusgrupp (tudengid, pensionärid) 2250 kr

MESSIHIND 2100 kr (kehtib enne 1.aprilli registreerunutele)
Hinnas sisaldub:
mugav buss, 2 ööbimist koos hommikusöögiga heal tasemel puhkekompleksides, giidi ja reisijuhi
teenused kogu reisi vältel, ekskursioonid linnades
Hind ei sisalda:
Turismiobjektide pääsmed ja lõbustused (laevasõit Ventspilsis lõbusõidulaevaga “Hercogs Jekabs”,
Uzava pruulikoda koos degusteerimisega, Riezupe liivakivikoopad, Sabile veinimägi, kelgusõidud
rodelirajal, Jaunmoku loss, ekskursioon Cinevillas ja eriefektide show – kokku ca 400 kr). Saun ja
brasiilia õhtusöök teisel õhtul (need hinnad selguvad hiljemalt 1 kuu enne reisi).

LISAINFO: www.matkaabi.ee , abi@matkaabi.ee või MatkaAbi telefonil 53 477 477

