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PROJEKT „Piirkonna ühisturundus ja tootearendus“  

ÕPPEREIS RUJIENA JA GAUJA PIIRKONDA (Läti)

25.-26. oktoober 2017

Sõit Lätisse on üsna pea, enne reisi palun meeles pidada:
* Väljasõit Pärnust Endla teatri esiselt platsilt on hiljemalt kell 8.15. Palume kohal olla 15 minutit varem. 
* Väljasõit Viljandi Bussijaama platsilt on kell 8.30. Palume kohal olla 15 minutit varem. 
* Reisiseltskonnas on 41 osalejat.
* Majutuskohas on võimalus minna õhtul spaasse. Spaakülastus ei ole hinnas, kuid soovijad saavad maksta tasu 15€ registratuuri. Spaa on avatud kuni 22:00.
* Planeeritud söögikorrad on programmis välja toodud (on arvestatud ühe endast teavitanud taimetoitlasega). Lisaks söögikordadele degusteerime kõiksugust head-paremat. Vajadusel võtke kaasa midagi meelepärast lisaks, või juhuks kui söögikordade vahed peaksid venima. 
* Palume riietuda vastavalt programmile soojalt ning panna mugavad jalanõud (et saaks käia nii murul, kividel, laudteel).
* Kui on huvi osta meeneid, võiks kaasa võtta sularaha, sest kõikides kohtades ei ole võimalik kaardiga maksta.
*Vaidava keraamikatehases mahub korraga maksimaalselt 20 inimest tootmisega tutvuma. Kahjuks on võimalik läbi viia vaid üks grupp – samal ajal saavad teised ringi vaadata tehase poes.
*Külastatavate kohtade tutvustused on inglise või vene keeles. Eestikeelset tõlget tellitud ei ole.



PÄEVAKAVA

PÄEV – 25. oktoober

08:15		Väljasõit Pärnust Endla teatri juurest
08:30		Väljasõit Viljandi Bussijaamast

10:00-10:30 	Kohvipaus Naukšēnis Rūja NĀRAS kõrtsitoas
10:30-10:45	Jalutuskäik muuseumisse
10:45-11:45	Naukšēni muuseumiga tutvumine ning maitseõlide degustatsioon
Muuseumi eksponaadid kõnelevad kohalikest tootmistraditsioonidest ning maitstakse kohapeal toodetud õlisid.
12:00-13:00	Rujiena jäätisevabriku külastus
Traditsiooniline jäätisevalmistamine vanaaegses meiereis, mis on sisustatud tänapäevaste tootmisvahenditega. Degusteerime jäätiseid ning tutvume giidi saatel vabrikuga.
13:15-15:00	Koni tuuliku külastus ja lõunasöök (lõhe, ahjukartulid ja salat, kohalik magustoit)
Koni külalistemaja paikneb üle 180 aasta vanuses tuulikus. Tuulikus töödeldakse ka tänasel päeval vilja ning villa. Kinnitame keha ning teeme väikese ekskursiooni.
15:35-16:30	Valmieramuiža pruulikojas vestlus ning tutvumine, pisi-degustatsioon
Valmiermuiža õllekojas valmivad pastöriseerimata õlled ning naturaalsed limonaadid. 
17:00-17:30	Vaidava keraamikatehase külastus
Väike pereettevõte, kes toodab kohalikust punasest savist funktsionaalseid ning kauneid tarbeesemeid.
17:50-18:20	Ungurmuiža mõisa külastus
Kaunilt taastatud mõis ja muuseum, kus tegutseb restoran, korraldatakse kultuuriüritusi ning on väljas kunstinäitused. Tutvume põgusalt mõisaga.
19:15		Õhtusöök (seapraad, kitsejuustu salat, rukki-jõhvika magustoit) ning majutumine SPA Hotel Ezeris
Sigulda lähistel asub spaa järve kaldal looduskaunis kohas, kus lõpetame päeva õhtusöögiga. Soovijatel on võimalik 15€ lisatasu eest külastada ka spaad.





PÄEV - 26. oktoober

08:00-09:00	Hommikusöök hotellis
09:00 		Hotellist välja registreerimine
09:15-10:45	Sigulda Liivi ordu lossiga tutvumine
	Liivi ordu loss on üks mitmest piirkonnas paiknevast lossidest. Teeme väikese ringkäigu, tutvume lossis tegutsevate käsitöömeistritega. Lõpus diskussioon ning küsimused Sigulda arendusagentuuri juhi Laura Skrodelega.
11:05-11:50	Ramkalni maiustuste degustatsioon
	Naturaalsete magusampsude tootja Ramkalni tegutseb Gauja maalilise jõe kaldail – tutvume ettevõttega ning proovime nende tooteid
11:50-12:45	Lõuna Ramkalni restoranis (kapsasupp, täidetud kanafilee keedukartulite ja salatiga, magustoit)
13:15-14:00	Vienkoci pargiga tutvumine
Muuseum ning park, kus tutvustatakse puidutööd, külalised saavad tegevustest osa võtta ning tutvuda kohaliku ajalooga.
14:05-15:05	Ligatne veinide degustatsioon Lustūzis koopas
Ligatne veinikoda korraldab degustatsioone ühes Gauja rahvuspargi mitmetest koobastest. Väikeettevõte toodab orgaanilisi veine pargis kasvavatest marjadest ning on mitmetes võistlustes saanud tunnustusi veini kvaliteedile.
15:25-16:00	Jalutuskäik Amata loodusrajal 
16:00-16:30	Kohvipaus Karlamuiža hotellis 
Gauja rahvuspargi keskmes asuv romantiline väikehotell. Läheduses asuvad matkarajad ning mitmeid muid aktiivsete tegevuste võimalusi.
16:30-18:15	Sõit – Abja-Paluoja
19:00		Saabumine Viljandisse
19:15		Saabumine Pärnusse


