Lätimaa ootab: kuulus „korvilaat“ ning rododendronid ja sirelid
Sõidu toimumise aeg: 5.-6.juuni 2021
Marsruut: Viljandi – Halliste – Abja – Karksi-Nuia – Lätimaa külastuskohad
Läti Etnograafiamuuseumis /Vabaõhumuuseum/ peetakse traditsiooniliselt juunikuu esimesel
nädalavahetusel „kuulsat korvilaata“. See on suurim käsitöölaat Lätis. Müümas on sajad
käsitöölised, saab nautida kohalikke toite ja jooke ning kuulata-vaadata rahvamuusikat ja rahvalikke
tantse. Etnograafiamuuseum on ainulaadne. Siin on näha 118 vana hoonet Läti ajaloolistest
piirkondadest ajavahemikust 17.sajandi lõpust kuni 1930.aastate teise pooleni. Külastajad saavad
ülevaate Läti maapiirkondade elust-olustikust. Vabaõhumuuseumis töötavad käsitöölised: pottsepad,
kudujad, sepad, puidutöölised. Laadal käib kauplemine sularahas.
Sellel sündmusel osalemine on nagu „kolm ühes“ – käsitöölaat, folkloorifestival ja toidufestival.
Oleme seal 3,5 - 4 tundi, et nautida olustikku ja vaatamisväärsusi.
Eksperimentaalne rododendronite kasvatuse puukooli “Babīte”, mille kollektsioon hõlmab 11,8 ha
suurust männimetsa Riia lähedal. Juuni alguses on aed täies õite ilus. Meid on ootamas kümnetes
tuhandetes imeilusaid õisi, mis katavad sadu põõsaid. See on ainus spetsialiseeritud rododendronite
puukool Baltimaades. Teeme aias 1-tunnise jalutuskäigu kohaliku giidi saatel (vene keel) ja jääb aega
ka omapäi uudistamiseks ning võimaluse korral istikute ostmiseks.
Lätimaa (ka maailmas) suurim ja ilusaim sirelite kollektsioon (130 sorti ja hübriidid, kokku üle 200
liigi). Asub see Läti Riikliku Puuviljakasvatuse Instituudi aias. Teeme aias jalutuskäigu.

Perekond Štelmaheri kiviaed, üks ilusamaid ja omapärasemaid koduaedu Lätimaal. Aeda
kutsutakse ka Kivide muinasjutuks ja Imeliseks aiaks. Aeda iseloomustab suur hulk
huvitavaid kivikollektsioone ja dekoratiivtaimi. Aeda on tunnustatud mitmetel dekoratiivaedade võistlustel, kus on nad osalenud aastast 1977. Perekonda loetakse ka Läti aiaturismi
algatajateks.
Majutuskohaks 4**** hotell Jelgava. Hotell asub Kuramaa ja Zemgale hertsogite endise residentsi,
Baltimaade suurima barokkstiilis lossi läheduses, kesklinnas. Hea võimalus õhtul jalutada ja soovi
korral õhtusööki nautida kohalikus kohvikus. Rikkalik hommikusöök rootsi lauas.
Läti toitude nautimine Krimuldas - Raganas Ķēķis
Nüüd täpsemalt reisiinfot!
Mugavustega suur 49-kohaline reisibuss väljub Viljandi bussijaamast kell 8:00. Sõidame läbi Abja
Karksi-Nuia suunas ja sealt edasi Lätimaale. Kõik soovijad saavad ka tee pealt jäävatest peatustest
bussile tulla. Järgnevad kellaajad bussile tulekuks täpsustame konkreetselt soovijatele. Karksi-Nuiast
sõidame edasi kell 8.45
Esimene selja- ja jalasirutuspeatus tuleb Valmieras kell 10. Soovivad saavad hommikusööki süüa
kohalikus bistroos, kus on väga suur sortiment ja maitsvad toidud.
Seejärel jõuame meeleolukale sündmusele „kolm ühes“ ehk siis käsitöölaat, folkloorifestival ja
toidufestival Lätimaa Etnograafiamuuseumis. Sealt edasi liigume rododendronite kasvatmist uurima.
Ööunele ootab meid mugav 4****hotell Jelgavas. Hotelli jõuame orienteeruvalt kell 19.30.
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Reisikorraldaja: MTÜ Alustame Algusest (Maaelureisid ja RosenReisid) omab seadustele vastavat
reisikorralduse registreeringut TRE000757 alates 2014.aastast.

Lätimaa ootab: kuulus „korvilaat“ ning rododendronid ja sirelid
Teisel päeval uurime sirelikasvatust ja imetleme ühte Lätimaa koduaeda. Lõunasöök „nõia bistroos“.
Tagasi Karksi-Nuias orienteeruvalt kell 17:30 ja Viljandis 18:15.

Osalustasu teadmisterohkesse õppereisi 125 € (tasumine ülekandega arve alusel) sisaldab:











Sõitu mugavustega reisibussis (bussi- ja bussijuhi kulud)
Reisijuhi teenust
Tõlgi tasu
Majutust 4**** hotellis 2-ses toas
Rikkalikku hommikusööki hotelli buffet-lauas
Sissepääsupiletit Etnograafiamuuseumis toimuvale sündmusele
Sissepääsupiletit rododenronite aeda
Kohaliku giidi tasu rododendronite aias
Sissepääsupiletit sirelite aeda
Perekond Štelmaheri aia külastust

Osalustasule lisandub soovi korral:
 1- se toa lisamaks (30 €)
 Söögid omal valikul (v.a. hommikusöök hotellis)
 Reisi tervise- ja tõrkekindlustus
Hetkel veel ei tea, mis tingimustel saab Lätti minna. Seetõttu on reisile registreerimine ja loobumine
väga paindlik. Kui nõutakse eelnevat testimist, siis selle korraldab ise reisile tulija ja võtab kaasa
negatiivse testitulemused või muud dokumentaalsed tõestused.
Osalustasu arved väljastame alles siis, kui sõit saab 100% toimuma, kuid eelnev huviliste
registreerumine on alanud. Reis saab toimuma, kui huvilisi on vähemalt 25 inimest.
Sõidu toimumine oleneb ka koostööpartnerite valmisolekust ja olukorrast Lätis. Kui muutunud
olukorra tõttu meie reis ei saa toimuma, siis tagastame osalustasu 100%.
Täpsemat infot telefonil 50 29 006 (Marianne Rosenfeld)
Või e-kiri: maaelureisid@gmail.com
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