Avastame Eestimaad!

24.-26. augustil mõnusad elamused Liivi-

5. mail – kõik aiandushuvilised Sigulda

Sõites mugava reisibussiga ja ööbides muga-

maa Toiduteel.

lillelaadale

vates majutuskohtades. Sõidu ajal räägime

28. oktoobril toimub legendaarne Lindora

lisaks sihtkoha infole palju huvitavat rahva-

7.-15. mail avastame Ukrainat ja Taga-

laat. Sõidame juba eelneval päeval Põlva-

Karpaatiat (9 päeva) koos mesinike ja

maale, külastame põnevaid paiku ja naudi-

aiandushuvilistega

meditsiini tarkuseteradest ja apiteraapiast
ehk mesindussaaduste kasutamisest.
Teekond viib meid talust tallu ja mesilast

me laadapäeva täies ulatuses. Meie buss

mesilasse.

sõidab marsruudil Tallinn – Põlvamaa –

Lisaks muud põnevad maaturismi kohad.

Tallinn

1. mail ootavad külla maaturismi ettevõtted.

Ja edasi kaugematele
sihtkohtadele!

Buss sõidab Jüri alevik – Tallinn –
Pärnumaa

Kaugemale Euroopasse sõites toimuvad alati
bussisõidul lisaks kultuuriinfole erinevad

19.-20. mail Virumaa avastamine koos
põnevate apiteraapiaalaste tegevustega.
Buss sõidab marsruudil Viljandi – Pärnu –
Jüri alevik – Tallinn – Virumaa

infojagamised järgmistel teemadel: aiandus,
mesindus, apiteraapia, tervislik toit.

16.-25. juunil põhjalik ringreis Sloveenias,
tükike Horvaatiat ja läbilõige Viinist
12.-15. juulil sõidame mesinikega ja
mesindushuvilistega Soome koos väljasõiduga Viiburisse
3.-5. augustil Leedu mesindusfestival
toimub juba 42. aastat järjest – kõik on
teretulnud

21.-24. aprillil mesinikega Lätimaa
mesilatesse

31. august - 9. september avastame Ungari

22. juulil ootavad Avatud Talud. Meie buss

27.-29. aprillil avastusretk Vana-Liivi-

väikelinnasid ja naudime sealset külaelu

sõidab marsruudil Tallinn – Lääne-

maale. Buss sõidab Tallinn – Jüri alevik –

koos viinamarjade koristusega (põhjalik

Virumaa – Järvamaa – Tallinn

Pärnu – Viljandi

10-päevane ringsõit)

21. september – 2. oktoober on võimalik
avastada Serbiat, Montenegrot, BosniaHertsegoviinat ja tükike Horvaatiat (12
päeva)

rahulikus tempos reisielamused

7.-13. oktoober - Poolamaa väikelinnad,
käsitöö ja maitseelamused

MTÜ Alustame Algusest on
õppe- ja kultuurireiside korraldaja
nii Eestis kui Euroopas.
Reisikorraldaja registreering TRE0007

Talvehooaeg 2018/2019 infot
saab jälgida kodulehelt:

www.alustamealgusest.ee
www.rosenreisid.ee

MTÜ Alustame Algusest on
Eesti Maaturismi liige ja
Eesti Mesinike Liidu koostööpartner

Helista meile +372 502 9006
või saada e-kiri:
alustamealgusest@gmail.com

Lisaks reisidele on tulekul ka põnevad
koolitused rahvameditsiini ja apiteraapia
teemadel. Jälgi meie kodulehte!

www.alustamealgusest.ee
www.rosenreisid.ee

Euroopasse läbi Tallinna, Jüri aleviku, Viljandi ja Pärnu linna!

