lääneeesti
25.-26.10.2018 Kassaris ja Hiiumaal

VII Lääne-Eesti Turismikonverents
„KALAMARI VÕI PÕLDMARI – KUMB ON LUKSUSLIKUM?“
Neljapäev, 25. oktoober tutvustusreis „Kassari – väheste väljavalitute saar“ ja õhtusöök restoranis
„Lest ja Lammas“
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.
Naudi meresõitu, võta veidi kehakinnitust. Hiiumaa tervitab sind juba praamil - otsi, kas hakkab
silma mõni mari ...
14.30-17.00 tutvumine
majutusettevõtetega.
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Vaata kaardil kus asuvad Heltermaa sadam, Pühalepa kirik, Hiiu Vill, Liilia hotell, Rudolf Tobiase
majamuuseum, Orjaku õpperada, Orjaku linnuvaatlustorn, Orjaku sadam, Orjaku külamaja, VanaTamme 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 ja tutvustab oma tegemisi. Arvesta,
et selle ajaga kõiki kohti külastada ei jõua!
18.00 transfeer soovijatele restorani „Lest ja Lammas“. Buss alustab Käinast, Liilia hotelli eest ja
toob soovijad Kassari puhkekeskusesse restorani „Lest ja Lammas“. Marsruut Käina hotell Liilia,
Kassari-Nurga, vahepeatus Kassari puhkekeskus, Orjaku sadam, Kassari puhkekeskus.
Registreeru bussile siin lingil, siis teame kes kuskilt peale võtta!!
18.30
19-19.15

Kogunemine, Hiiu Õlle lugu ja tuju tõstmine. Õhtujuht Janno Elmi
Muhe õhtusöök Kassari puhkekeskuse restoranis „Lest ja Lammas“

20.00
20.45
23-23.15

Lääne-Eesti 2018 parimate turismiettevõtjate tunnustamine
Meelt lahutab Iiukala bänd
Soovijatele bussitransport „kodudesse“

Hilisematele peolistele - Käina taksonumber on 5176136.
* Kes tulevad hilisema praamiga väljumisega kell 16.00 Rohukülast jõuavad Heltermaale kell 17.15.
Kui ööbid mujal, näiteks Liilia hotellis, ja soovid ühise bussiga õhtusöögile minna, siis ära aega
raiska ja sõida sadamast otse ööbimiskohta ning jäta auto sinna. Sadamast Liilia hotelli on 18km.
Küsi vajadusel infot majutuskohtade kohta Hiiumaa turismiinfokeskusest
Korraldajate kontakt
MTÜ Lääne-Eesti Turism
Sille Roomets, juhataja
tel 58716101, sille@westestonia.ee

