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Koolituskeskus Vilko

Õppereis Edela-Prantsusmaale, Baskimaale ja
Hispaaniasse: PRANTSUSMAA JA BASKIMAA AJALUGU,
KULTUUR
NING
HARIDUS-,
SOTSIAALJA
TERVISHOIUSÜSTEEM
admin · Tuesday, November 4th, 2014

Viljandi Koolituskeskus Vilko MÜ vahendab 24.-30. juulil 2019
kõikidele huvilistele reisifirma Tensi Reisid 7-päevase reisi (lennuk, kohapeal buss)
Edela- Prantsusmaale ja Baskimaale (ka osake Hispaaniat)
PRANTSUSMAA JA BASKIMAA AJALUGU, KULTUUR NING HARIDUS-,
SOTSIAAL- JA TERVISHOIUSÜSTEEM
Veel 2 vaba kohta!
ROCAMADOUR – DOMME – LA ROQUE GAGEAC – SARLAT – REIGNAC –
ST.EMILION – BORDEAUX – PILAT DÜÜN – ARCACHON – BIARRITZ – SAN
SEBASTIAN– BILBAO

1. päev
Kohtumine Tallinna lennujaamas 24 juulil kell. 04.40 Lend Tallinn-Frankfurt kl.
06.15-07.45; Frankfurt-Lyon kl. 08.55-10.10 Sõit läbi Auvergne’i piirkonna, kus on
80 uinunud vulkaani. Tänu neile tungivad siinses maastikus esile vulkaanilised nekid
nagu mingid iidsed erodeerunud pilvelõhkujad. Mont-Dore’i regioonis, kus asub
Keskmassiivi kõrgeim tipp Puy de Sancy (1885 m) saab alguse ka edaspidi meie teed
saatev Dordogne’i jõgi. Brive la Gaillarde’i linnake oma armsa keskaegse
vanalinnaga. Öömaja ***hotellis (2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök. Sõit Edela-Prantsusmaale, mis on nagu arheoloogi paradiis. Inimesed
on siin elanud kümneid tuhandeid aastaid, kauem kui mistahes paigas Euroopas.
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Suured eelajaloolised koobastikud sisaldavad jälgi muinaskunstist. Kindlused ja
kindluslinnad on tihedalt seotud lähiminevikuga. Kaunis loodus, hõreda liiklusega
teed, puhtad jõed ja hea kohalik köök – kõik puhkuseks vajalik on kohapeal olemas.
Alzou’ jõe kohal kõrguval kaljuplatool asub aukartust sisendav Rocamadour’i
kindluslinn. See maagiline linn oma kalju külge klammerduvate kollaste majadega on
enimkülastatavaim koht Prantsusmaal peale Mont St.-Micheli. Linn on püstitatud
kuulsa eraku Püha Amadouri hauale, millel usuti olevat müstilisi raviomadusi. Tänu
sellele oli see püha paik ja palverändurite ammune meeliskoht. Siinsele kaljule mahub
seitse kirikut. See on erakordne vaatepilt – keskaegsed majad, tornid, kirikud ja
müürisakid näivad kerkivat otse kaljupinnast. Jalutuskäik linnakeses. Perigord’i rikast
ja viljakat maad katavad tihedad metsad ja läbivad arvukad jõed, mis voolavad alla
Keskmassiivi platoolt jõudes Atlandi ookeani. Lõunasöök (lisatasu eest). Domme
külake asub 150 m kõrgusel künkal Dordogne’i jõe kaldal, metsa ja jõe vahel. See on
kena meekarva lubjakivist kindlusküla – bastide 13. sajandist, kus endiselt on püsti
võimsad müürid ja keskaegsed linnaväravad. Kuulub Prantsusmaa Kaunimate Külade
nimekirja. Vastupidiselt vanadele linnamüüridega linnadele olid bastide’l
ristkülikukujulised linnaplaanid, Domme’il on see trapetsikujuline, mis tulenes selle
paiga looduslikust omapärast. Tänavad on geomeetriliselt paigutatud ja linnamüürid
asuvad teraval mäeseljakul, kliffil. Domme on suurem kui teised sel ajal rajatud
bastide’d selles regioonis olles absoluutne favoriit nende seas. Keskajal valmistati
Domme’s Prantsuse kuningale münte. La Roque Gageaci küla näib otsekui liimituna
esileulatuva kalju külge. See on üks kaunimaid ja külastatumaid kohti siinses
piirkonnas. Kindlused ehitati kaljusse kohalike poolt, eesmärgiga kaitsta end
sissetungijate eest. Linnamüür ja kindlustatud majad tegid La Roque Gageac’ist
tõelise kindluse. Küla nõjatub vastu kõrget kaljut, mis kaitseb seda põhjatuulte eest ja
võimaldab lõunamaistel taimedel õnnelikult ja lopsakalt kasvada. Kiriku juures on
Eksootiliste taimede aed. Jõekaldal asuvad Dordogne’i piirkonnale omastest kollastest
kividest kivikatustega majakesed. Paadisõit Dordogne’i jõel traditsioonilise
lamepõhjalise paadi – “gaberre’iga”. Ilmselt ei läbi ükski teine jõgi Prantsusmaal nii
mitmekesist maastikku ja nii erinevaid geoloogilisi moodustisi nagu Dordogne’i. Ilusad
vaated ümbritsevatele lossidele ja küladele. Majutus 2 järgnevat ööd maahotellis (2sed toad). Hotellil on ka välibassein. Soovijatele kolmekäiguline õhtusöök hotelli
restoranis traditsiooniliste Perigord’i toitudega (lisatasu eest, ettetellimisel).
3. päev
Hommikusöök. Külastame 130 m kõrgusel kaljunukil asuva 17. saj. pärit
Marqueyssaci lossi aeda. Varjuliste radadega aiast jäävad meelde 150 000 käsitsi
pöetud pukspuud, millel vanust juba üle sajandi. Kaunid panoraamvaated
ümbruskonnale, Dordogne’i jõe orule ja lossidele jõe kaldal. Edasi jätkub meie teekond
võluvasse keskaegsesse Sarlat’sse. Siin on Prantsuse linnadest kõige rohkem
keskajast, renessanssajast ja 17. saj. pärit fassaade. Kitsad tänavad, kaarkäigud ja
rikkaliku dekooriga iidsed ookerkollased kivimajad. See armas vanalinn on nagu linnvabaõhumuuseum. Sellele, et hea söök on veel tähtsam kui jook, viitavad linnas asuvad
hanede skulptuurid. Sarlat on siinse piirkonna foie gras’ ja kreeka pähkli kaubanduse
keskus. Neist kohalikest toodetest tuleb suur osa linnakese sissetulekust alates linna
õitseajast 13-14. saj. Veel on see kant tuntud oma mustade trühvlite ja metsaseente
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poolest. Eelajaloolistest paikadest kuulsaimad on Lascaux II koopad. See on
antropoloogide ja kunstnike poolt huviliste jaoks taasloodud täpne eelajalooliste
koobaste koopia. Härgade saalis ja Maalitud galeriis on üle saja pildi loomadest, kes
elasid kiviaja inimese maailmas. Seejärel külastame Reignaci kindlustatud lossi, mille
esikülg on ehitatud kalju etteulatuva osa alla. Reignaci kindlusehitisest oma kaitsva
kalju sees õhkub rahu. Nähes tema tagasihoidlikku välimust ei oska aimatagi kui suur
ta tegelikult on seestpoolt. See on nagu paljude ruumidega vertikaalne labürint. Laiad
maa-alused ruumid, kõrged toad, peahall, relvatuba, söögituba, elutuba, köök,
magamistoad, kabel, kelder. Tänapäeval on see ainuke selline säilinud loss
Prantsusmaal. Soovijatele õhtusöök hotelli restoranis (lisatasu eest, ettetellimisel).
4. päev
Hommikusöök. Sõidame lääne poole, kus meid ootab Atlandi ookeani rannik oma
kaunite liivarandadega. Teele jäävad maailma suurima veinitootmispiirkonna
Bordeaux’ kandi kuulsad viinamarjaistandused ja suurejoonelised lossid. Külastame
Monbazillaci lossi, mis on kantud Ajaloomälestiste nimekirja ajaloomonumendina 16.
sajandist. Uhkena mäel seisev loss on Bergeraci regiooni sümbol ning on tema veinide
kvaliteet oli juba 16. sajandist hästi tuntud ka väljaspool Akvitaania piire. Veinide
degusteerimine. Viinamarjamägede vahel hobuserauakujulisel künkal paikneb üks
atraktiivsemaid Bordeaux’ veinikülasid St. Emilion, mille majad asuvad järskudel ja
kitsastel tänavatel. See küla on UNESCO maailmapärandi nimistus 1999. a. tänu
pikaajalisele unikaalsele ning harmoonilisele maastiku ja linnakese ajaloolisele
kooslusele, mis toimib tänase päevani. See oli üldse esimene kord kui viinamarjaväljad
lülitati nn. kultuurmaastike hulka ja peeti maailmapärandi vääriliseks. Juba alates 2.
sajandist on siin ümbruses kasvatatud viinamarju ja külake on andnud nime kogu
siinsele veinipiirkonnale. Maa-alune Monoliitne kaljukirik 8-12. saj. on Euroopa
suurim ühest kaljumassiivist väljaraiutud kirikutest ja on kaunistuseks sellele
viinamarjakülale. Külake annab nime ka ühele veiniregioonile. Lõunasöök (lisatasu
eest). Garonne’i jõekääru ehitatud õitsev linn Bordeaux on Rooma ajast olnud tähtis
sadamapaik Euroopa kaubanduse ristteel. Linnas on umbes 350 suurepärast ehitist,
mis on lisatud 2007. a. UNESCO kultuuripärandi nimistusse kui „ühtlane
linnaarhitektuuri ansambel 18. saj.“ See linn on tänapäeval sama rikas kui Rooma
aegadel, pakkudes elava kultuurielu taustaks elegantset 18. sajandi arhitektuuri.
Linna suurustaotlusele annavad lisa veel mitmed esplanaadid ja väljakud. Jalutuskäik
linnas. Esplanade des Quinconces oma hiigelsuure allegooriliste skulptuuridega
purskkaevuga on linna peamine uhkus. Grand Theatre 18. saj. on tõeline pärl linna
ehitiste hulgas. Vaieldamatult kuulub see maailma ilusamate ooperiteatrite hulka!
Kolme Graatsia Purskkaevuga Place de la Bourse’i raamivad elegantsete fassaadidega
18. saj. hooned. Saint-Andre katedraal koos kõrvalseisva kellatorniga. Öömaja
kesklinnas ***hotellis (2-sed toad).
5. päev
Hommikusöök. Tohutu Pilat’ düün on Euroopa kõrgeim liivadüün, ligi 3 km pikk ja
107 m kõrge. Teeme jalutuskäigu düünile. Ülalt avanevad vaated Hõbedasele
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rannikule ja Eurooopa suurimale männimetsale – Landes’ile. Omal ajal oli see
männimetsade ala rabade ja soode paik. Erinevalt Vahemere rannikust on Atlandi
kallastel laiad avarad väljad, kõrgete luidete ja rulluvate lainetega rannad ning suured
vaiksed männimetsad. Sõidame Arcachoni, mida tuntakse üle Prantsusmaa ja
teiselpool piiregi kui kuulsamat austrikasvanduspiirkonda. Gujan-Mestras’
austrimajas Maison de l’huitre saame kuulda, kuidas neid kasvatatakse. Seejärel jääb
aega ka austrite ja valge veini maitsmiseks. Meie reis suundub nüüd Baskimaale.
Baskid on tuntud oma sõltumatuse poolest, nad on uhked oma kultuuri eripära ja
kummalise keele üle. Biarritz on Prantsuse baskide tuntuim linn, suurejooneline
kuurort ja jahisadam, mis oli 19. sajandil Euroopa rikkurite mängumaaks.
Nostalgiasõbrad hindavad seda kui supelrandade kuningat ja kuningate supelranda,
mis läks moodi Napoleon III ja keisrinna Eugenie’ ajal. See Hõbedase ranniku
kuurortpealinn on ilma igasuguse kõhkluseta Atlandi “Monte Carlo”. Siin on mahe
kliima ka talvel. Biarritz on üks Euroopa kaunimaid ja stiilsemaid linnu. Jalutuskäik
linnas. Soovijatele jääb aega ka supluseks. Sõit Iruni. Öömaja ***hotellis (2-sed toad).
6. päev
Hommikusöök. Sõit San Sebastiani, mis on Hispaania kõige elegantsem ja moekam
mereäärne kuurort. Kui ehitaksite ideaalset linna, siis see näeks välja täpselt nagu San
Sebastian – kaks taeva poole sirutuvat mäge ja nende vahele rullitud liivarand. San
Sebastiani kütkestav vanalinn Parte Vieja asub abaja ning Rio Urumea vahel.
Vanalinna süda on Plaza de la Constitucion, väljak arkaadide ning siniste ja oranžide
luukidega majadega. Numbrid rõdudel pärinevad ajast, kui väljakut kasutati areenina
– härjavõitluste korraldajad müüsid nummerdatud kohtadele pileteid. Vanalinna
puiesteed on täis restorane ja baare. Kohalikul suurel turul annavad delikatesse täis
müügilauad tunnistust kalade olulisest rollist linna elus. Linn on kuulus oma
suurepärase köögi poolest ja oli 2016. a. Euroopa kultuuripealinnaks. Vaba aeg
suplemiseks ja lõunasöögiks. Jõuame baskide suurimasse linna Bilbaosse. Majutus
hotelli. Linnaekskursioon uuslinnas. Vaba aeg. Saate hotelli kõrval asuvas ühes
linna vanimas ja kaunimas kohvikus Iruna proovida erinevaid pintxos’id, suupisteid,
mis on iseloomulikud baskidele. Neid on võimalik leida paljudest lähedalolevatest
baaridest. Proovige ka selle maakonna traditsioonilist väikestest viinamarjadest
valmistatud naturaalset baskide valget veini txacoli. Txakoli veinide hulka kuuluvad
valge, roosa ja punane, kuid valge on neist kindlasti kõige külluslikum. Öömaja
kesklinnas ****hotellis (2-sed toad).
7. päev
Hommikusöök. Jalutuskäik Bilbao vanalinnas. Jõe ääres asub linna keskaegne süda,
Casco Viejo, 14. sajandist. See tähendab „seitset tänavat“, need olid linnamüüri sees
asuvad paralleeltänavad. See ala on populaarseimaid kohti terves linnas. Mitmed
sillad ühendavad vanalinna ülejäänud linnaga. Linna kroonijuveeliks on 1997. aastal
avatud Guggenheim – kaasaegse kunsti muuseum. Hoone vapustav hõbekaarte
kogum meenutab laeva või avanevat õit. Peasissepääsu ees väikesel väljakul tervitab
tulijaid lilledest koeraskulptuur, terjer Puppy. Ta on võitnud kõigi linnaelanike
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südamed. Muuseumi taga jõepoolses küljes asub Louise Bourgeois pronkskuju –
hiidämblik Mama. Jääb aega tutvuda muuseumiga või jalutada Abandoibarra
modernsel promenaadil. See promenaad jõe kaldal on nagu aed-muuseum oma
külgedel asuvate hiiglaslike vertikaalsete lampide, laste mänguväljakute,
purskkaevude ja paljude skulptuuride ning kolme sillaga. Sõit lennujaama, kus peab
kohal olema kl. 12.30. Lend Bilbao-Frankfurt kl. 14.15-16.25; Frankfurt-Tallinn
kl. 20.50-00.05. Reis lõpeb Tallinna lennujaamas.

MAKSUMUS: 1190 €

Kui ühest asutusest/perest vähemalt 2 osalejat, siis soodustus 2 %. Tasumine Vilko

koolitusarve alusel. Koolitusest loobumise korral raha ei tagastata, kuid võimalus leida ise asendaja. NB! Reisi
summa võimalik tagasi saada sel juhul, kui on reisijal endal sõlmitud kindlustusfirmaga eraldi
reisitõrkekindlustus.
HINNA SEES:

lennupiletid Tallinn-Lyon; Bilbao-Tallinn
lennujaamamaksud 61 €
öömajad koos hommikusöökidega
mugavustega buss kohapeal
eestikeelne giid-reisijuht Sirje Kurrikoff , ekskursioonid
Koolitustõend 8 AT vastava ajaloo- ja kultuurikoolituse läbimise kohta
Reisi korraldus: reisifirma AS Tensi-Reisid- Ülikooli 4
51003 Tartu, reg. nr.
10323031, MTT: TRE000084

LISATASU EEST (2018.a. seisuga, tellimine ja tasumine enne reisi):
lõunasöök 2. päeval (lambaraguu) 11 €
kolmekäiguline õhtusöök 2. päeval 23 €
õhtusöök 3. päeval (praad) 16 €
lõunasöök 4. päeval St. Emilionis 9 €
ühene majutus 218 €.

KAASA: kehtiv EV pass või ID kaart, käterätik ja ujumisriided
Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele
objektidele.
Lendudel teenindab Lufthansa. Pardal pakutakse tasuta kerget einet/snäkki ning
nii karastus- kui alkohoolseid jooke. Lennukisse on lubatud tasuta kaasa võtta üks
äraantav pagasiühik kaaluga kuni 23 kg. Lisaks võib salongi võtta käsipagasi
maksimummõõtmetega
55x40x23
cm
ja
kaaluga
8
kg.
Pagasireeglid: https://www.ecaa.ee/et/reisimine-ohutus-lennundusjulgestus/mida-ei-to
hi-reisile-kaasa-votta
Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja teistele tasulistele
objektidele.
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Registreerimine kuni 16. juuni E-post: gunnar@vilkokool.ee
031

või mob 52 68

Mōningad hinnad, tasumine kohapeal (2018. a. andmetel):
Rocamadouri rong teisele platvormile (edasi-tagasi) 2.50 €
Rocamadouri lift alumise ja teise platvormi vahel

2.10 €

Minirong Dommes

4€

Paadisõit Dordogne jõel

8€

Marqueyssaci lossi aed

7€

Lascaux II koopad

11 €

Reignaci kaljuloss

6.50 €

Veinimõisa külastus

7€

St. Emilioni maa-alune kirik (koos giidiga)

9€

Arcachoni austrimaja (giidituur)

4.50 €

Austrid+vein

8.50 €

Pinxtose’d

al. 1.80 € /tk

Guggenheim

16 € / 9 € alla 26a ja pens

This entry was posted on Tuesday, November 4th, 2014 at 9:51 am and is filed under
Koolitused
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both
comments and pings are currently closed.
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