HOLLANDI PUUVILJAFESTIVAL- Amsterdam, Alkmaar ning tomati- ja puuviljakasvatused
14-22.09.2020 REISIPROGRAMM
1 päev 14.09.2020

Väljasõit Rakverest 15:30, kohtumine Tallinna sadama D-terminali parklas 17:00 Bremmeri sildiga bussi juures. Kell
18:00 väljub Tallinki reisilaev Victoria I Stockholmi. Soovijaile lisatasu eest õhtusöök rootsi lauas (34€) .
2 päev 15.09.2020

Hommikusöögi võimalus rootsi lauas lisatasu eest (12€). Stockholmi jõuame 10:15. Sõit läbi Rootsi, Taani, teekonnal 2
praamisõitu ja õhtuks Saksamaal, öömaja Lübeckis hotelliss.
3 päev 16.09.2020

Hommikusöök. Lübecki vanalinnaga tutvumine ja martsipani poe külastus. Sõit Hannoveri lähistele, Herrenhauseni aeda.
Jätkame sõitu, õhtuks jõuame Hollandisse tulpide, tuuleveskite ja juustu maale. Öömaja kaunis tulbikasvatus piirkonnas,
kus oleme 4 ööd järjest.
4 päev 17.09.2020

Hommikusöök. Sõidame Amsterdami Schipoli lenujaama, et võtta vastu grupiga liituvad lennureisijad. Sõidame
Luttelgeesti, et külastada omapärast Orhideede kompleksi troopiliste taimede- ja loomadega. Lõunasöögi võimalus.
Pärastlõuna veedame Amsterdamis, teeme paadisõidu kanalitel, tutvume vaatamisväärsustega ja jalutame kesklinna
kitsastel tänavatel. Toidupoe peatus.
5 päev 18.09.2020

Hommikusöök. Hommikupoolik Alkmaaris, mis on tuntud väga pika juustukauplemise tradistooni poolest. Külastame
juustuturgu Waagpleinil, tutvume kauplemise traditsiooniga, teeme paadisõidu kanalitel. Võimalus külastada
Juustumuuseumit ja maitsta kohalike kauplejate juures erinevaid juuste. Vaba aeg. Päeva teine pool viib mei köögivilja
valdkonda. Teatavasti on Holland üks suurematest tomatikasvatajatest kogu Euroopas, omab suurepärast kogemust ja
kasutab kasvatamisel uusimaid tehnoloogiaid. Külastame tomatikasvatust ja tutvume kogu protsessiga seemnest kuni
turustamise ja maitsmiseni.
6 päev 19.09.2020

Hommikusöök. Teatavasti on lisaks köögiviljakasvatusele hollandlased ka tuntud oma puuviljakasvatuse poolest. Sõidame
tootmispiirkonda ja külastame farmi, kus kasvatakse vaarikaid, maasikaid, kirsse, ploome, õunu ja pirne. Tutvume talu
ettevõtmistega, sööme lõunat ja maitseme toodangut. Puu- ja köögiviljakasvatus on kindlasti need valdkonnad mille üle
Hollandlased ise uhked on ja mis neile majanduslikku tulu toob, aga lisaks oskavad nad neist valmistada ka suurepäraseid
kunstiteoseid. Külastame Puuviljafestivali Tielis, mis on kantud ka UNESCO nimistusse ja toimub sel aastal juba 60
korda. Võistlustööd on kõik valminud puu- ja kõõgiviljast ja on sama suurejoonelised kui kevadisel lillefestivalil.
Aianduskeskuse külastus, lillesibulate võimalikuks kaasaostuks.
7 päev 20.09.2020

Hommikusöök. Viime lennureisijad lennujaama ja alustame sõitu Saksamaa suunas, praamiga Taani, öömaja Helingöris
hotellis..
8 päev 21.09.2020

Hommikusöök. Praamiga Taanist Rootsi. Jätkub sõit Stockholmi suunas. 17:30 väljub Tallinki reisilaev Baltic Queen
Tallinnasse. Soovijaile lisatasu eest õhtusöök rootsi lauas (34€).
9 päev 22.09.2020

Hommikusöögi võimalus rootsi lauas lisatasu eest (12€). Saabume Tallinna sadamasse 10:15, sõit Rakverre.
HIND: 480 EUR
Hinnas: 6 majutust (2-sed toad), laevas B4 kajutikoht, 6 hommikusööki, väinade ületused, reisisaatja teenused.
Tasulistele sissepääsudele kulub ca 60 €.

Kohtumiseni elamusterohkel reisil!
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