1. REIS
PÕHJA-SAAREMAA JA SÕRVE REIS
1. PÄEV – Muhu ja Põhja-Saaremaa päev
10.15
10.40

Praam Virtsust Kuivastusse
Praam jõuab Kuivastu sadamasse, kus kohtutakse giidiga ja algab ekskursioon
Huviväärsused:
Igapäevast elu elav ja samal ajal muuseumina toimiv Koguva küla (Juhan
Smuuli sünnitalu Tooma, vana külakool ja Muhu naiste käsitöö)
Reisiseltskonna valikul:
kas
1) Põnev maaettevõte – Laasu talu jaanalinnud, emud, nandud ja kängurud
(jaanalinnunahast, -sulgedest, ja -munadest toodete ostmise võimalus)
Või pärast Väikest väina
2) Militaarmuuseum ja relvakogu Orissaares – suurimaid ja põnevamaid
sellelaadseid erakogusid Eestis
Väikese väina tamm – 3 km pikkune tammtee läbi Väikese väina
13.15
Lõunasöögivõimalus Orissaares. Soovi korral saab ette tellida.
Huviväärsused:
Maasilinna varemed - väljakaevamise ja osalise taastamise järgus olev
keskaegne ordulinnus
Karja kirik – Saaremaa väikseim ja põnevaim keskaegne pühakoda
Angla tuulikud ja pärandkultuurikeskus – 5 tuuleveskist koosnev
tuulikugrupp ja 2011. aastal avatud Selgase dolomiidist omapärase arhitektuuri
ja sisekujundusega, tegevust pakkuv pärandkultuurikeskus.
Laugu klaasikoda – võimalus näha klaasikunstnik Peeter Rudaši tööd tema
ateljees ja osta tooteid (ainult ajavahemikul 1. juunist 31. augustini)
Panga pank – Saaremaa kõrgeim pankrannik
18.30
Ööbimiskohta, Mustjala valla Selgase külla Värava tallu jõudmine.

2. PÄEV – Sõrve ja Kuressaare päev
8.30
9.15

Hommikusöök Värava talus
Reisi algus
Huviväärsused:
Odalätsi allikad – tõusuallikad, kust saab alguse Pidula jõgi
Kihelkonna kirik ja kellatorn – 13. sajandist pärinev kirik eraldiasetseva
kellatorniga ja Eesti vanima töötava oreliga
Sõrve sääre tipp – kaugele Liivi lahte ulatuv kitsas poolsaar
Tehumardi lahinguväli – II maailmasõja ohvriterohke öölahingu
toimumispaik
12.30
Kuressaare piiskopilinnus – Baltimaade ainus tervikuna ja oluliste
ümberehitusteta säilinud keskaegne linnus
14.00
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15.45
17.00

Väljasõit August Kitzbergi tänava bussiparklast Kuressaares
Praam Kuivastust Virtsu

Giid tutvustab kogu Saaremaad, räägib legende ja lugusid.

Hinnad:
Giiditeenus 160 €
Lõunasöök Orissaares 6 €
Õhtusöök Värava talus 5 €
Hommikusöök Värava talus 4 €
Teise päeva lõunasöök Kuressaares 5 €
Majutus oma magamiskotiga 6 €
Telkimine 3 €
Muhu muuseumi pilet 1,50/3 €
Laasu talu pilet 2/3 €
Orissaare militaarmuuseum 1 €
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Angla tuulikumägi 1/2 €
Kuressaare piiskopilinnuse pilet 2,50/5 €
Maastikumäng grupile 30 €
Giiditeenuse hind on kogu grupi kohta, muud hinnad ühe inimese kohta
Kui on tegemist õpilasgrupiga, on 10 lapse kohta on ühe täiskasvanu majutus ja
hommikusöök tasuta, tasuta ka bussijuht.
Täiskasvanuile saame pakkuda tavalist voodipesuga majutust. Ka siis on grupijuhi ja
busssijuhi majutus ja hommikusöök tasuta.
Missuguseid sööke tellida, missuguseid lisateenuseid võtta, kas magada majas või telkida,
selle valib grupp ise.
Reisi pikkus alusega Kuivastu sadamast kuni tagasi Kuivastu sadamasse on umbes 350
kilomeetrit.
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2. REIS
PÕHJA-SAAREMAA, KARUJÄRVE JA KAALI REIS
1. PÄEV – Muhu ja Põhja-Saaremaa päev
10.15
10.40

Praam Virtsust Kuivastusse
Praam jõuab Kuivastu sadamasse, kus kohtutakse giidiga ja algab ekskursioon
Huviväärsused:
Igapäevast elu elav ja samal ajal muuseumina toimiv Koguva küla (Juhan
Smuuli sünnitalu Tooma, vana külakool ja Muhu naiste käsitöö)
Reisiseltskonna valikul:
kas
1) Põnev maaettevõte – Laasu talu jaanalinnud, emud, nandud ja kängurud
(jaanalinnunahast, -sulgedest, ja -munadest toodete ostmise võimalus)
Või pärast Väikest väina
2) Militaarmuuseum ja relvakogu Orissaares – suurimaid ja põnevamaid
sellelaadseid erakogusid Eestis
Väikese väina tamm – 3 km pikkune tammtee läbi Väikese väina
13.15
Lõunasöögivõimalus Orissaares.
Huviväärsused:
Maasilinna varemed - väljakaevamise ja osalise taastamise järgus olev
keskaegne ordulinnus
Karja kirik – Saaremaa väikseim ja põnevaim keskaegne pühakoda
Angla tuulikud ja pärandkultuurikeskus – 5 tuuleveskist koosnev
tuulikugrupp ja 2011. aastal avatud Selgase dolomiidist omapärase arhitektuuri
ja sisekujundusega, tegevust pakkuv pärandkultuurikeskus.
Laugu klaasikoda – võimalus näha klaasikunstnik Peeter Rudaši tööd tema
ateljees ja osta tooteid (ainult ajavahemikul 1. juunist 31. augustini)
Panga pank – Saaremaa kõrgeim pankrannik
18.30
Ööbimiskohta, Mustjala valla Selgase külla Värava tallu jõudmine.

2. PÄEV Kaali ja Kuressaare päev
8.30
9.15

Hommikusöök Värava talus
Reisi algus
Huviväärsused:
Saaremaa ilusaim järv - Karujärv
Eesti tuntuim loodusharuldus – Kaali meteoriidikraater
Kuressaare linn – Eesti noorim keskaegne linn, tänapäevane arenev
maakonnakeskus
Kuressaare piiskopilinnus – Baltimaade ainus tervikuna ja oluliste
ümberehitusteta säilinud keskaegne linnus
14.00
Reisi lõpp
Söögivõimalus
Vaba aeg Kuressaares
15.45
Väljasõit August Kitzbergi tänava bussiparklast Kuressaares
17.00
Praam Kuivastust Virtsu
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Giid tutvustab kogu Saaremaad, räägib legende ja lugusid.

Hinnad:
Giiditeenus 160 €
Lõunasöök Orissaares 6 €
Õhtusöök Värava talus 5 €
Hommikusöök Värava talus 4 €
Teise päeva lõunasöök Kuressaares 5 €
Majutus oma magamiskotiga 6 €
Telkimine 3 €
Muhu muuseumi pilet 1,50/3 €
Laasu talu pilet 2/3 €
Orissaare militaarmuuseum 1 €
Angla tuulikumägi 1/2 €
Kuressaare piiskopilinnuse pilet 2,50/5 €
Maastikumäng grupile 30 €
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Giiditeenuse hind on kogu grupi kohta, muud hinnad ühe inimese kohta
10 lapse kohta on ühe täiskasvanu majutus ja hommikusöök tasuta, tasuta ka bussijuht.
Täiskasvanuile saame pakkuda tavalist voodipesuga majutust. Ka siis on grupijuhi ja
busssijuhi majutus ja hommikusöök tasuta.
Missuguseid sööke tellida, missuguseid lisateenuseid võtta, kas magada majas või telkida,
selle valib grupp ise.
Reisi pikkus alusega Kuivastu sadamast kuni tagasi Kuivastu sadamasse on umbes 300
kilomeetrit.
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2. REIS
LOODUSÕPPE-REIS
1. PÄEV – Muhu ja Põhja-Saaremaa päev
10.15
10.40

Praam Virtsust Kuivastusse
Praam jõuab Kuvastu sadamasse, kus kohtutakse giidiga ja algab ekskursioon
Huviväärsused:
Üügu pank – Muhu ja Saaremaa pankade lugu
Koguva küla – Inimese ja looduse kooseksisteerimise lugu
Väikese väina tamm – looduse ümberkujundamise ja maakerke lugu
13.15
Lõunasöögivõimalus Orissaares.
Huviväärsused:
Maasilinn – kindluste ja meresõidu lugu
Angla tuulikud ja pärandkultuurikeskus – tuuleenergia kasutamise lugu,
dolomiidi lugu
Panga pank – Eesti aluspõhja lugu, Saaremaa pankade lugu
18.30
Ööbimiskohta, Mustjala valla Selgase külla Värava tallu jõudmine.

2. PÄEV – Sõrve ja Kuressaare päev
8.30
9.15

12.30
14.00
15.30
17.00

Hommikusöök Värava talus
Reisi algus
Huviväärsused:
Odalätsi allikad – allikate olemuse ja vee ringkäigu lugu
Viidumägi – Saaremaa merest kerkimise lugu, merelise kliima lugu
Sõrve sääre tipp – rannikuprotsesside lugu, meresõidu lugu
Viieristi astang – Sõrve looduse eripära lugu.
Kuressaare piiskopilinnus – Saaremaa ajaloo ja looduse lugu
Reisi lõpp. Lõunasöögivõimalus
Vaba aeg Kuressaares
Väljasõit August Kitzbergi tänava bussiparklast Kuressaares
Praam Kuivastust Virtsu

Giiditeenuse hind on kogu grupi kohta, muud hinnad ühe inimese kohta
10 lapse kohta on ühe täiskasvanu majutus ja hommikusöök tasuta, tasuta ka bussijuht.
Täiskasvanuile saame pakkuda tavalist voodipesuga majutust. Ka siis on grupijuhi ja
busssijuhi majutus ja hommikusöök tasuta.
Missuguseid sööke tellida, missuguseid lisateenuseid võtta, kas magada majas või telkida,
selle valib grupp ise.
Reisi pikkus alusega Kuivastu sadamast kuni tagasi Kuivastu sadamasse on umbes 320
kilomeetrit
©http://varava.fie.ee

aprill 14 a

7

Hinnad:
Giiditeenus 160 €
Lõunasöök Orissaares 5 €
Õhtusöök Värava talus 5 €
Hommikusöök Värava talus 4 €
Teise päeva lõunasöök Kuressaares 5 €
Majutus oma magamiskotiga 6 €
Muhu muuseumi pilet 1,50/3 €
Angla tuulikumägi 1/2 €
Kuressaare piiskopilinnuse pilet 2,50/5 €
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Giiditeenuse hind on kogu grupi kohta, muud hinnad ühe inimese kohta
10 lapse kohta on ühe täiskasvanu majutus ja hommikusöök tasuta, tasuta ka bussijuht.
Täiskasvanuile saame pakkuda tavalist voodipesuga majutust. Ka siis on grupijuhi ja
busssijuhi majutus ja hommikusöök tasuta.
Missuguseid sööke tellida, missuguseid lisateenuseid võtta, kas magada majas või telkida,
selle valib grupp ise.

Reisi pikkus alusega Kuivastu sadamast kuni tagasi Kuivastu sadamasse on umbes 350
kilomeetrit.
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4. REIS
SUUR SAAREMAA-RINGREIS
1. PÄEV – Muhu ja Põhja-Saaremaa päev
10.15
10.40

Praam Virtsust Kuivastusse
Praam jõuab Kuivastu sadamasse, kus kohtutakse giidiga ja algab ekskursioon
Huviväärsused:
Igapäevast elu elav ja samal ajal muuseumina toimiv Koguva küla (Juhan
Smuuli sünnitalu Tooma, vana külakool ja Muhu naiste käsitöö)
Reisiseltskonna valikul:
kas
1) Põnev maaettevõte – Laasu talu jaanalinnud, emud, nandud ja kängurud
(jaanalinnunahast, -sulgedest, ja -munadest toodete ostmise võimalus)
Või pärast Väikest väina
2) Militaarmuuseum ja relvakogu Orissaares – suurimaid ja põnevamaid
sellelaadseid erakogusid Eestis
Väikese väina tamm – 3 km pikkune tammtee läbi Väikese väina
13.00
Lõunasöögivõimalus Orissaares.
Huviväärsused:
Maasilinna varemed - väljakaevamise ja osalise taastamise järgus olev
keskaegne ordulinnus
Karja kirik – Saaremaa väikseim ja põnevaim keskaegne pühakoda
Angla tuulikud ja pärandkultuurikeskus – 5 tuuleveskist koosnev
tuulikugrupp ja 2011. aastal avatud Selgase dolomiidist omapärase arhitektuuri
ja sisekujundusega, tegevust pakkuv pärandkultuurikeskus.
Laugu klaasikoda – võimalus näha klaasikunstnik Peeter Rudaši tööd tema
ateljees ja osta tooteid (ainult ajavahemikul 1. juunist 31. augustini)
Panga pank – Saaremaa kõrgeim pankrannik
18.30
Ööbimiskohta, Mustjala valla Selgase külla Värava tallu jõudmine.

2. PÄEV – Lääne-Saaremaa ja Sõrve päev
8.30
9.15

Hommikusöök Värava talus
Reisi algus
Huviväärsused:
Pidula mõis ja park – Saaremaa kaunimaid, praegu taastamisel olev
klassitsistlik mõisahoone
Odalätsi allikad – tõusuallikad, kust saab alguse Pidula jõgi
Mihkli talumuuseum – Põhjasõja ajal loodud ja praegu muuseumina tegutsev
Lääne – Saaremaa talu
Kihelkonna kirik ja kellatorn – 13. sajandist pärinev kirik eraldiasetseva
kellatorniga ja Eesti vanima töötava oreliga
Viidumägi – Saaremaa kõrgeim paik vaatetorniga, looduskaitseala
14.00
Söögivõimalus Lümanda söögimajas (Saaremaa rahvusroad)
15.00
Reis jätkub
Huviväärsused:
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18.00

Stebeli rannakaitsepatarei – II maailmasõja aegne militaarobjekt
Sõrve sääre tipp – kaugele Liivi lahte ulatuv kitsas poolsaar
Mõntu sadam, mille kaudu peetakse laevaühendust Läti linna Ventspilsiga
Tehumardi lahinguväli – II maailmasõja ohvriterohke öölahingu
toimumispaik
Mändjala – Järve rand. Sobiva ilma korral rannaaeg
Ööbimispaika jõudmine.

3. PÄEV Kaali ja Kuressaare päev
8.30
9.15

Hommikusöök Värava talus
Reisi algus
Huviväärsused:
Saaremaa ilusaim järv - Karujärv
Eesti tuntuim loodusharuldus – Kaali meteoriidikraater
Kuressaare linn – Eesti noorim keskaegne linn, tänapäevane arenev
maakonnakeskus
Kuressaare piiskopilinnus – Baltimaade ainus tervikuna ja oluliste
ümberehitusteta säilinud keskaegne linnus
14.00
Reisi lõpp
Söögivõimalus
Vaba aeg Kuressaares
16.30
Väljasõit August Kitzbergi tänava bussiparklast Kuressaares
17.00
Praam Kuivastust Virtsu
Giid tutvustab kogu Saaremaad, räägib legende ja lugusid.
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Hinnad:
Giiditeenus 260 €
Lõunasöök Orissaares 5 €
Õhtusöök Värava talus 5 €
Hommikusöök Värava talus 4 €
Lõunasöök Lümanda söögimajas 8 €
Kolmanda päeva lõunasöök Kuressaares 5 €
Majutus oma magamiskotiga 6 € 1 öö
Telkimine 3 €
Muhu muuseumi pilet 1,50/3 €
Laasu talu pilet 2/3 €
Militaarmuuseum Orissaares 1 €
Angla pärandkultuurikeskuse pilet 1/ 2 €
Mihkli talumuuseumi pilet 1/1,50 €
Kuressaare piiskopilinnuse pilet 2,50/5 EUR
Maastikumäng grupile 30 €
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Giiditeenuse hind on kogu grupi kohta, muud hinnad ühe inimese kohta

10 lapse kohta on ühe täiskasvanu majutus ja hommikusöök tasuta, tasuta ka bussijuht.

Täiskasvanuile saame pakkuda tavalist voodipesuga majutust. Ka siis on grupijuhi ja
busssijuhi majutus ja hommikusöök tasuta.

Missuguseid sööke tellida, kas maastikumängu teha või mitte, kas magada majas või telkida,
selle valib grupp ise.

Reisi pikkus alusega Kuivastu sadamast kuni tagasi Kuivastu sadamasse on umbes 450
kilomeetrit
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