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„KALAMARI VÕI PÕLDMARI – KUMB ON LUKSUSLIKUM?“
Neljapäev, 25. oktoober tutvustusreis „Kassari – väheste väljavalitute saar“
Arvad, et Kassari on osa Hiiumaast? Pole hullu, ega me ei süüdista, sest tammteed, mis Kassarit
Hiiumaaga kahest otsast ühendavad, on kõrges roostikus peaaegu märkamatud. Need suuruselt
Eestimaa viies ja teine saar sobivad omavahel hästi kokku, kuigi Kassari tundub Hiiumaast siiski
erinev. Pead seal ise ära käima, et erinevust tunnetada.
Väheste väljavalitute saar on Kassari seepärast, et seal käimise järel tunned, et tahad tagasi. Ja
mõistad, kui õnnelikud on need vähesed, kel on seal elamine, suvekodu või hoopis tore töö. Tule
sõida ringi, tutvu ja uudista. Leia uusi koostööpartnereid, vaheta ja jaga kogemusi
Praam Rohukülast kell 13.00 *
Praami sõidu aeg Rohuküla-Heltermaa 1h ja 15 min, Heltermaalt Kassari puhkekeskusesse on 20
km. Praamil naudi, võta veidi kehakinnitust ja vaata ringi kas hakkab silma mõni mari...
14.30 – 17.00
tutvumine omal käel Kassari vaatamisväärsuste ja ka toitlustus- ja
majutusettevõtetega, mis on soovi korral osalejatele ka majutuskohtadeks **.
Vaata kaardil, kus asuvad Heltermaa sadam, Pühalepa kirik, Hiiu Vill, Liilia hotell, Rudolf Tobiase
majamuuseum, Orjaku õpperada, Orjaku linnuvaatlustorn, Orjaku sadam, Roose Väike maja,
Vana-Tamme puhkemaja, Urikivi puhkemaja, restoran Ilus Villem (endine Vetsi tall), Hiiumaa
muuseumi Kassari ekspositsioonimaja, Sääretirp, Kassariotsa puhkemaja, Kukekaarli villa, Triinu
õunamahla tootmine, Kassari-Nurga puhkemaja, Kassari rahvamaja, Kassari kabel, Kassari
puhkekeskus
Vali endale huvipakkuvamad kohad välja, pererahvas ootab Sind, tutvustab oma tegemisi ja
pakutakse ka midagi suupärast. Nimekiri täpsustub oktoobri alguses, arvesta, et selle ajaga kõiki
kohti külastada ei jõua!
18.00 Buss alustab Käinast, Liilia hotelli eest ja toob soovijad Kassari puhkekeskusesse restorani
„Lest ja Lammas“. Marsruut Käina hotell Liilia, Kassari-Nurga, Kukekaarli, vahepeatus Kassari
puhkekeskus, Orjaku (Roose, Urikivi, Vana-Tamme), Kassari puhkekeskus.
18.30-19.00 Hiiu Õlle lugu ja tuju tõstmine, õlle degusteerimine ja suupisted
19.15 Muhe õhtusöök Kassari puhkekeskuse restoranis „Lest ja Lammas“. Lääne-Eesti 2018. aasta
parimate turismiettevõtjate tunnustamine. REGISTREERU ÕHTUSÖÖGILE JA KONVERENTSILE
21.00 Tantsuks mängivad kohalikud muusikud, õhtujuht Janno Elmi
23.15 Soovijatele bussitransport „kodudesse“

* Kes tulevad hilisema praamiga väljumisega kell 16.00 Rohukülast jõuavad Heltermaale kell
17.30. Kui ööbid Liilia hotellis ja soovid ühise bussiga õhtusöögile minna, siis ära aega raiska ja
sõida sadamast otse ööbimiskohta ning jäta auto sinna.
** Majutuskohad Kassari saarel, selle ümbruses ja Orjakus
Promokood: Lääne-Eesti turismi aastakonverents
Soodustused kehtivad otse broneeringutele majutuskohaga, vastavalt tubade saadavusele.
Vahendajate poolt tehtud broneeringutel, kehtivad nende poolsed tingimused (Booking.com,
reisibürood jne).
Uuri kindlasti, kas majutuskoht pakub ka hommikusööki
Küsi veel info majutuskohtade kohta Hiiumaa turismiinfokeskusest
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Hind
Soodustus konverentsil osalejatele
24-26.10.2018:
1 öö -15%, 2 ööd -25% letihinnast
Terve maja 250-300
võimalik eraldi arved
20 eurot koht

telefon
4636146

Soodustus konverentsil osalejatele
24-26.10.2018:
1 öö -15%, 2 ööd -25% letihinnast
20 eurot koht

4636146

50 41 773
52 133 56

5650 2859

5330 9374
30 eurot koht
võimalik eraldi arved

56 480 998

