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1. päev Sõit Tallinnast Virumaale. 
Rakvere linnus: astume 16. sajandisse, õpime tundma  linnuse elu-olu, võime pidada lahingut foogti eestvedamisel 

või kohtuda tähetargaga, meisterdada mesilasevahast küünla või kirjutada hanesulega.  
Lõuna Rakvere linnuses. 
Kohtla-Nõmme kaevanduspark: paneme pähe kiivri ja laskume kuni 8 meetri sügavusel asuvatesse 

kaevanduskäikudesse, tutvume tõelise kaevuri igapäevase tööeluga ning uurime põlevkivi kaevandamist, 
sõidame kaevurirongiga ning vaatame, kuidas töötab maa-alune kaevandustehnika.  

Ontika pank: Eesti kõrgeim, ulatudes kuni 55 m üle merepinna. Samalt pangalt langeb alla Eesti ja kogu Baltikumi 
kõrgeim juga, Valaste juga (30 m).  

Narva: 17. saj. bastionid, Rootsi lõvi ja vaade kahele linnusele kahel pool jõge, 17. saj. ehitatud raekoda - üks 
väheseid hooneid, mis Teise Maailmasõja-eelsest baroksest Narvast alles; taastatud Aleksandri suurkirik. 
Narva linnuse lasid 1270-ndatel aastatel ehitada taanlased kuninga asehalduri residentsiks. Linnus on 
ilmselt kõige paremini säilinud ja kõige mitmekülgsem kaitseehitis Eestis.  

Õhtusöök ja ööbimine Narva-Jõesuus.  
 

2. päev Pärast hommikusööki Narva linnuse külastus, seejärel sõit Peipsi järve poole.  
Palamuse muuseum: rehkendamise-, lugemise-, laulmise- ja kodumaateaduse tund; iga osaleja kirjutab endale sule 

ja tindiga töölehe.  
Lõuna Palamusel. 
Alatskivi loss: Eesti oma väike Balmorali loss, von Nolckenite mõisa taastatud peahoone; kuulame lugusid mõisa 

hiilgeaegadest ning tänapäevast. Seejärel sõidame Peipsiveere kaudu Tartusse, teel vaatame vanausuliste 
külasid. Soovi korral on võimalik külastada vanausuliste muuseumit Kolkjas. 

Õhtusöök ja ööbimine Tartus. 
 

3. päev Pärast hommikusööki lühitutvus Tartu linnaga: ülikooli peahoone, vanad õppehooned Toomemäel, 
Raekoja plats ja viltune maja.  

Kooli külastus Tartus.  
Sõit Tallinnasse, võimalusel veidi vaba aega. 
 

Paketi hinnas: 
� kõik bussitranspordiga seonduv; 
� majutus 2 ööd, hommikusöögid; 
� lõuna- ja õhtusöök 1. ja 2. päeval (grupimenüüd); 
� sissepääsupiletid: Rakvere linnus (1,5-tunnine programm „Lõbus lahing Liivimaa lossis“), Kohtla-

Nõmme kaevanduspark, Narva linnus, Palamuse muuseum (1-tunnine programm „Vana aja koolitund“), 
Alatskivi loss; 

� reisijuhi teenused; 
� käibemaks. 

 

Lisatasu eest: 
� lisategevused Rakvere linnuses; 
� Kolkja vanausuliste muuseumi pääse; 
� Aura veekeskuse pääse Tartus. 


