Paketi nimetus
: Õppereis Matsalu rahvusparki
Periood
: Aprill – September
Kestvus
: 6 – 8 tundi
Klient
: koolid, MTÜ-d, firmad, reisibürood, sõbrad-tuttavad jne.
Toitlustamine
: piknik-lõuna
Grupi suurus
: max 50 in.
Giid
: kohalik spetsialist
Korraldus
: Estonian Nature Tours / Kumari Reisid
9.50
saabumine Penijõele, kohtumine giidiga (sõites Tallinnast Virtsu
suunas, mööduge esimesest Lihula teeviidast, mõne kilomeetri järel
tuleb väiksem teerist, kus näitab paremale suur silt Matsalu
Rahvuspargi Külastuskeskus, Penijõe 2 km; sealt pöörakegi alla ja
sõitke otse, kuni lõpeb asfalt ning jõuate mõisa kõrvale tähistatud
parkimisplatsile)
10.00

Matsalu looduskeskuse külastus; soovi korral 30-minutilise
slaidiprogrammi vaatamine

10.45

sõit Suitsu jõe äärde (7 km): Viita puisniit ja alvar, giid räägib
poollooduslike maastike taastamisest ning nende tähtsusest lindudele
ja loomadele, aga ka kohalikele inimestele; edasi kitsas külatänav, kus
kahel pool tee ääres nähakse vanu rookatustega talukomplekse,
muistsed kalurionnid Suitsu jõe kaldal jne. paadisõit Matsalu
roostikus piki Suitsu ja Kasari jõge laheni ja tagasi (mootorpaatidega
kuni 2 tundi, päästevestid olemas; jõe suudmes tehakse lühike peatus
ja vaadeldakse binokliga linde, räägitakse Matsalu lahe ja roostiku
tähtsusest pesitsevatele ning läbirändel olevatele lindudele

13.30

sõit Matsalu lahe lõunakaldale (20 km): piknik-lõunasööki peetakse
kohaliku talu maadel oleval rannaniidul (või Matsalu puhkemaja või
Metsküla Algkooli õuel), menüüs kõik värske ja kohalik, näiteks (iga
perenaine teeb pisut erinevalt): kodune säilitusaineteta jogurt, kanaköögivilja hautis, salatid jm.suupisted, kohalik mesi, kodusest
kohupiimast tehtud kook, kohv/tee jne.jne.

14.30

ekskursioon jätkub: Metsküla-Salmi rannaniidud (giid räägib
rannikuhooldusest ja kohalikust inimesest ja sellest, kuidas need
omavahel seotud on), Matsalu laht ja roostik, linnuvaatlus Keemu
linnutornis; Salevere Salumägi (matkarada 1,5 km; äärmiselt armas
jalutamiseks - rikkalik salu- ja loometsa taimestik, muistne
linnusemägi, müstiline hiiekoht jne.jne.)

17.00

sõit tagasi Pärnu/Tallinna/Haapsalu suunas...

Hind kujuneb koostöös kliendiga. Hind sisaldab programmi ülesehitust, kohaliku giidi
teenust, muuseumi külastust, paadisõitu, kõige korraldamist ja käibemaksu. Ei
sisalda transporditeenust, vajadusel tellime. Kohapeal kulub kilomeetreid 70-80.
Tel +372 477 8214, +372 5349 6695 info@naturetours.ee www.naturetours.ee

