Bussireis läbi kevadise Euroopa, Berliini linnaekskursioon, loomaaedade külastus
ja soodne ostlemine 😊 Reis on planeeritud koolivaheajale, et ka kooliõpilastest
loomasõbrad saaksid kevadisse Berliini seiklema tulla! Hinna sees:
Mugavustega uus buss ja toredad juhid, giiditeenus, 2 ööd Poolas ja kolm
ööd Berliini kesklinnas asuvas hotellis Holiday Inn Express koos korraliku
hommikusöögiga, linnaekskursioon.
Lisatasu eest: Laevasõit Spreel, tasulised sissepääsud, õhtusöögid,
isiklikud kulutused ja kindlustus.
Registreerumisel kehtib põhimõte – kes ees, see SEES 
Oleme püüdnud teie bussireisi võimalikult mugavaks teha - sõidame Taisto Busside ühe kõige uuema bussiga
ja kõige vahvamate bussijuhtidega. Bussil on suured pagasiruumid ja ka uue bussi salong on piisavalt avar.
Soovime juhtida tähelepanu meie hotellile ja selle asukohale. Hotell on väga korralik, sama saab öelda ka
hommikusöögi kohta, kuid peamine on hotelli asukoht. Berliin on suur linn ning kui ööbimispaik asub linnast
väljas või äärelinnas, on tavapärane, et kesklinna sõidule kulub igapäevaselt 1,5 tundi. Meie hotell on täiesti
linna südames. Vaid jalutuskäigu kaugusel asuvad Kurfüstendam, Lääne-Berliini loomaaed, kauplused ja
kaubanduskeskused, mõnusad õlletoad, soodsad idamaised söögikohad, Berliinile erilise lõhna andvad
karrivorsti putkad ja palju muudki.

1. 21. aprill - väljasõit Tallinna loomaaia Läänevärava (Ehitajate tee 150) parklast 6.00.
Läbime Baltikumi, teeme söögi- ja sirutuspeatusi ja ööbima jõuame Poola. Õhtusöök lisatasu eest.
2. 22. aprill - hommikusöök. Alustame teed Berliini suunas. Kohale jõuame kella 14-15.00 paiku. Kõigepealt
teeme ülevaatliku linnaekskursiooni ning seejärel majutume kesklinna hotellis.
Ülevaatliku ekskursiooni käigus vaatame, mis on jäänud järele Berliini müürist, teeme pilti Brandenburgi
värava juures ja sõidame mööda Kurfüstendammi. Vaba õhtu kohalike vorstikeste ja õlle mekkimiseks.

3. 23. aprill - Loomaaeda, loomaaeda! Pärastlõunal on soovijail võimalus teha laevasõit Spree jõel ja
tutvuda selle põneva linnaga. Öö samas hotellis.
4. 24. aprill - hommikusöök. Teine loomaaed. Pärastlõunal Muuseumisaare külastus. Võimalus oma
silmadega imetleda Babüloni väravaid ja Nofretete büsti. Vaba õhtu.
5. 25. aprill - hommikusöök. Alustame tagasiteed. Hiigelsuure kaubanduskeskuse A-10 külastus Berliini
ringteel. Teeme tagasiteel ka ühe peatuse mõnes Poola supermarketis, et koju viia mõnusaid Poola
vorste ja miks mitte ka soodsat õlut. Öömaja Poolas.
6. 26.aprill - hommikusöök. Sõit läbi Baltikumi ning õhtuks olemegi taas oma tuttava loomaaia väravas.
Kindlasti tuleb kaasa võtta rohkelt rõõmsat meelt, hulga uudishimu ja:
1. Kehtiv ID kaart või pass
2. EU ravikindlustuskaart ja/või reisikindlustus
Kui on soov sellest seiklusest osa saada, siis registreeru hiljemalt 27. veebruariks 2018 TLSS-i
kodulehel ja tasu samaks tähtajaks esimene osamakse summas 115,00€ pangaülekandega
Tallinna Loomaaia Sõprade Seltsi arveldusarvele EE372200221002162194.
Teise osamakse summa on 150,00€, tasumise tähtaeg 15. märts 2018.
Kolmanda osamakse 150,00€ tasumise tähtaeg on 10. aprill 2018.
Maksekorraldusele palun kindlasti märkida reisija(te) nimi ja märgusõna „Berliin“
13. augustil 2015 on Mati Kaal avaldanud oma arvamust Euroopa loomaaedade kohta nii:
„Saksamaa on «loomaaianduse» klassika, kus on lausa paarkümmend suurepärast loomaaeda: näiteks
Leipzigis, Münsteris, Dortmundis ja koguni kaks loomaaeda Berliinis“.
Kuna ühe reisiga kõike ei jõua, siis seekord valime kaks loomaaeda ja tutvume nendega põhjalikult!
Berliini loomaaed (ZOO Berlin) on Saksamaa vanim loomaaed (avati 1844. aastal) ning võtab enda alla
üsna suure osa Tiergarteni pargist, olles koduks ligikaudu 1500 liigile. Siin on akvaarium, kus elavad
kalad, kahepaiksed, roomajad ja selgrootud ning Euroopa kõige moodsam linnumaja lausa 300 liigiga.
Loomaaias võib veel näha elevante, jääkarusid, kaelkirjakuid, gorillasid, kääbusjõehobusid, teravmokkninasarvikuid, hüäänkoeri, imelisi hiidpandasid ja palju teisi haruldusi. ZOO Berlin loomaaias sündis meie
ida-aafrika teravmokk-ninasarvik Kigoma.
Tierpark Berlin´is, mis avati 1955. aastal, on sündinud Tallinna loomaaia superema - amuuri leopard
Darla. Tierparki 160 hektaril elab üle 800 liigi (sh 190 liiki imetajaid ja 316 linnuliiki). Siin võib näha palju
leemurlasi, samuti giboneid, gelaadasid, aafrika ja aasia elevante, punapandat, baribali, jääkarusid jt.
NB! Soovijatel on võimalus lennata Berliini ka Air Baltic´uga 22. ja tagasi 26. aprillil. Lennupiletite
infot palume küsida Rita Metsa käest. Lennureisijatele on broneeritud üks lisaöö samas hotellis,
lisakohtade arv on 10, registreeruda tuleks esimesel võimalusel! Tuba kahele neljaks ööks maksab
400 eurot. Transfeerid Berliinis 23. ja 24. aprillil on koos bussireisijatega.
Täiendavat informatsiooni saad TLSS-i e-aadressil tlss@tlss.ee ja telefonil 50 51 757 või Rita Metsa
telefonil 52 03 975 ja e-aadressil rita@revaalia.ee.

