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1 diena
Anksti ryte išvyksime iš Lietuvos, keliaudami per Lietuvą, Latviją, Estiją ruošimės įspūdžių kupinai dienai. Iš Vakarų Estijoje
įsikūrusio Virtsu uostamiesčio, besižavėdami unikaliu Baltijos jūros peizažu, keltu pasiekiame trečią didžiausią šalyje Muhu salą
(kelionė trunka ~20 min.), kurioje, anot keliautojų, sustoja laikas. Besigrožėdami jos peizažu pravažiuosime viduramžiais statytą
Liva bažnyčią, grožėsimės salos kraštovaizdžiu: unikalia flora bei fauna, akmenų luitais, spygliuočių miškais ir pelkynais.
Vandeniu vedančiu Vaike Vain keliu vyksime į didžiausią Estijoje Saremos salą. Vakariniame jos krante pasieksime Pangos
skardį, kurio įspūdingas aukštis (21,3 metro) leidžia mėgautis kvapą gniaužiančia Baltijos jūros panorama. Pakerėti romantiškų
vaizdinių, naujų įspūdžių semtis vyksime į Anglos vėjo malūnų muziejų po atviru dangumi, kuriame grožėsimės autentiškais
malūnais. Vykdami į salos pietus sustosime apžiūrėti Kali ežerą, kurį suformavo šioje teritorijoje daugiau nei prieš 7500 metų
nukritęs meteoritas, kuris laikomas aštuntuoju didžiausiu žemės paviršių pasiekusiu dangaus kūnu. Ši gamtinė nelaimė gali būti
prilyginta netgi atominės bombos sprogimui! Tuo metu teritorijoje gyvenusioms gentims tragedija turėjo lemtingų pasekmių –
buvo sunaikinti šventoriai ir aukurai, vietiniams teikę ypatingą reikšmę. Susipažinę su meteorinės kilmės krateriais keliausime į
Kuresarę – salos sostinę, kurioje susipažinsime su monumentalia, riterių laikus menančia, pilimi, kuri yra geriausiai išsilaikiusi
viduramžių pilis Baltijos šalyse. Apsilankę pilyje susipažinsime su regiono istorija, o iš jos bokšto „Ilgasis Hermanas“
pasidairysime po Kuresarės apylinkes. Po vizito keltu iš Kuivastu uosto grįšime į žemyną. Keliausime į Taliną, kuriame
apsistosime viešbutyje.

2 diena
Papusryčiavę važiuosime pasigrožėti Estijos sostine – Talinu – miestu, skaičiuojančiu jau 850 metų. Pažintį su sostine pradėsime
viename įspūdingiausių miesto parkų – Kadriorg, kur akis lepinsime barokiniais rūmais, statytais XVIII amžiuje ir sužinosime,
kur yra Estijos prezidento rezidencija. Keliaudami pakeliui į Piritos priemiestį pravažiuosime miesto simboliu tapusį paminklą
„Undinėlė“, pastatytą nuskendusiems jūreiviams. Aplankysime Piritos priemiestį, kuriame sutelkti du išskirtinės reikšmės
objektai – olimpinis buriavimo centras ir XV a. statyto Šv. Brigitos vienuolyno archeologinė vietovė. Judėdami miesto širdies
link, persikelsime į viduramžių dvasią puikiai perteikiantį Hanza miestą, kurio puikiai išlaikytas senamiestis įtrauktas į UNESCO
pasaulio paveldo sąrašą. Užkopę į Toompea kalvą pamatysime pilį – istorinį, politinį ir administracinį centrą, kuriame šiuo
metu reziduoja Estijos parlamentas. Judėdami toliau susipažinsime su slavišku miesto paveldu – Aleksandro Neviškio
soboru, kurio spalvingos ikonos atims žadą net daug mačiusiems turistams, o aplinkoje tvyranti ramybė sužavės kiekvieną,
pavargusį nuo miesto šurmulio. Susipažinę su stačiatikiškuoju sakraliniu paveldu, užsuksime į Domo katedrą – viduramžius
menančią reikšmingiausią miesto bažnyčią, iš kurios apžvalgos aikštelės pasigėrėsime Talino panorama. Nusileidę į žemutinį
miestą grožėsimės miesto amatininkų ir pirklių namais bei vienintele Šiaurės Europoje išlikusia gotikine rotuše. Pažintį su
miestu baigsime apžiūrėdami Šv. Mikalojaus ir Šv. Olavo bažnyčias. Įspūdingas pastarosios bokštas, siekiantis net 124
metrų aukštį, lėmė ypatingą sakralaus pastato statusą – 1549 – 1625 bažnyčia buvo aukščiausias pastatas Europoje! Laisvu
laiku kiekvienas ieškosime paslaptingojo Talino kampelių. Kupini įspūdžių ir naujų idėjų, išvyksime į Lietuvą, kurią pasieksime
vėlai vakare
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