
Minu Leedu reis 

 

 Minu reis sai alguse sellest, et mulle väga meeldivad delfiinid. Kuni eelmise suveni 

olin ma neid armsaid olevusi näinud ainult televiisoris. Ma vist tüütasin oma vanemad 

delfiinijuttudega sedavõrd ära, et nad otsustasid mulle kinkida sünnipäevaks reisi 

delfinaariumisse.  Meil oli valida Soome ja Leedu vahel. Kaalukauss kaldus siiski Leedu 

kasuks, sest mu vanemad ise polnud veel Leedu kuurortpiirkonnas käinud. Loomulikult tulid 

mu vanemad sellele reisile koos minuga – olen ma ju pere pesamuna. Minu kaks suurt venda 

jäid koju vabadust nautima. 

 Valisime 4-päevase reisi Tensi reisibüroost, sest mu ema ja isa on ikka ja jälle Tensi 

reisidega rännanud. Sõit Palangasse algas 1. juulil täpselt kell 9 Pärnust. Ma olin väga elevil, 

sest see oli minu esimene pikem reis välismaale. Varem olin ma koos klassikaaslastega 

Soomes käinud. Enne reisi oli nii mul kui ka vanematel väike mure, kas ma kannatan nii pikka 

bussisõitu. On juhtunud, et mul ka lühemate sõitude ajal on süda pahaks läinud. Õnneks läks 

kõik hästi, hoolimata sellest, et me päris bussi tagaotsas istusime. Teekond Palangasse kestis 

umbes üheksa tundi. Sõidu ajal mängisime isaga sõnamänge ja kaarte ning lahendasime 

ristsõnu.  

 Esimene peatus jalgade sirutamiseks oli Lätimaal. Meil oli kaasa võetud ka natuke läti 

raha, mille eest ostsime ühest kohvikust jäätist. Läti jäätis tundus väga odav olevat, enne kui 

selle eesti kroonidesse ümber arvestasin. Läti- ja Leedumaal avanes bussiakendest enam-

vähem samasugune pilt kui Eestis. Siiski majad olid natuke teistsugused. Mulle tundub siiski, 

et eesti majad on ilusamad. Loodus on Eestis, Lätis ja Leedus väga sarnane.  

 Palanga linna jõudsime õhtul kell kuus. See on ilus väike kuurortlinn, natuke meie 

Pärnu moodi. Naljakas oli linna sissesõit – teeservad olid ääristatud inimestega, enamasti 

mutikestega, kes istusid seal taburettidel suurte reklaamsiltidega. Nad pakkusid kortereid 

suvitajatele üürimiseks. Meie esimene vaatamisväärsus oli Palanga merevaigumuuseum. 

Seda ma olin ma ka varem kuulnud, et Leedus leidub merevaiku. Muuseum asus ilusas lossis 

ja seal oli üle 4500 eksponaadi. Mida kõike võib merevaigust teha – ehetest kuni traktorini! 

Mulle meeldisid eriti need merevaigutükid, kus ämblikud ja putukad sees olid. Ka see park, 

kus muuseum asus, oli imeilus. Seal me jalutasime mitmel päeval. Kõige toredam oli jalutada 

Palanga promenaadil. Eestis pole ma midagi sellist näinud. Promenaad on pikk ja lai tänav, 

kus kahel pool on kohvikud, kioskid ja tänavaesinejad ning kus toimub melu varahommikust 

hilisõhtuni. Kuigi see võttis silmad kirjuks ja oli väga väsitav, käisime me mööda promenaadi 

palju kordi edasi-tagasi. Loomulikult ei suutnud me vastu panna ka ahvatlusele osta suveniire 

ja lugemata hulgal jäätist. Promenaad viis otse mere äärde, kus asus pikk merre ulatuv muul. 

See oli pidevalt jalutavaid turiste ja ka kohalikke suvitajaid täis. Esimesel õhtul käisime me 

vaatamas, kuidas päike merre vajub. Meile oli räägitud, et see käib sisinaga ning ma peaaegu 

kuulsingi seda. Igatahes oli see väga ilus vaatepilt. Palanga rand oli ilus väga valge ja pehme 



liivaga rand. Rand oli nii pikk, et palja silmaga polnud lõppu ega algust näha. Me kõndisime 

mööda randa, jalgupidi merevees,  mitmeid kilomeetreid. See oli tõeliselt mõnus! Ma leidsin 

ka mitu ilusat kivikest ja teokarpi, kuid kahjuks mitte ühtegi merevaigukillukest.  

 Teine päev oli minu kauaoodatud delfiinide nägemise päev. Sõitsime Klaipedasse ja 

sealt edasi tuli 5-minutiline praamisõit Neringa poolsaarele. Delfinaariumisse oli kogunenud 

palju publikut. Šõu oli väga kaasakiskuv. Meile esinejad olid Musta mere delfiinid. Mida kõike 

nad ei näidanud! Nad laulsid ja tantsisid, mängisid korvpalli ja joonistasid värvidega isegi 

Leedu lipu. Elevust tekitas ka see, kui delfiinid publikut veega pritsisid. Tundus, et neil oli 

oma treeneritega väga sõbralik ja usaldav suhe. Tegelikult oleks ma tahtnud nii väga ise 

nendega koos basseinis hullata ja ujuda! Nad tundusid väga heasüdamlikud ja armsad. 

Õnneks on mul siiani alles fotoaparaadiga filmitud lõik delfiinide esinemisest ja palju ilusaid 

pilte. Delfinaariumiga samas hoones asus muuseum, suure akvaariumiga, kus oli palju väga 

suuri kalu, kes kogu aeg oma suuri ringe ujusid. Sellises kohas tahaks terve päeva veeta, kuid 

kahjuks oli meil aega suhteliselt vähe. 

 Edasi jätkus päev Neringa poolsaarel, mis on väga huvitav – umbes 90 km pikk ja 

mõned kilomeetrid lai. Poolsaar on täis liivaluiteid, millel on kombeks aeg-ajalt tuule tõttu 

teise kohta rännata. Selline liiva rändamine võib tekitada paksu pahandust – ilusad 

eksootiliste majakestega külad võivad mattuda poolenisti liiva alla.  Neringa poolsaarel saime 

ka šoki osaliseks, kui meid viidi ühte kormoranidega asustatud metsa. Seal avanes kohutav 

vaatepilt – kogu mets oli surnud, kõik puutüved ja maapind olid nende väljaheidetest valged. 

Raagus puude latvades olid suured kormoranipesad ja kogu taevas oli täis neid suuri ja 

agressiivseid linde. Hävitustöö oli täielik, rääkimata sellest, mis kahju nad teevad kohalikele 

kalavarudele. See oli väga kontrastne pilt ülejäänud Neringaga võrreldes. Eriti huvitavad olid 

lõputud luited, mis tegelikult meenutasid suurt kõrbe. Sellele tundele aitas kaasa ka palav 

ilm. Väga ilus oli jalutada Nida linnakeses. Seal me käisime söömas leedu rahvusrooga – 

tsepeliine, mis olid kui suured rammusad pelmeenid. Kahjuks pidi isa minu portsu ise ära 

sööma, sest mulle tsepeliinid eriti ei meeldinud. Nidas oli meil võimalus näha Saksa kirjaniku 

Thomas Manni majamuuseumi ja imetlesime ilusate värviliste puumajakeste küljes olevaid 

sarikaid ja tuulelippe. Päev lõppes müstilise Nõidade mäega. See oli mets künka otsas, mis oli 

täis nõidade ja teiste paharettide puuskulptuure. Seal me tegime suure hulga pilte, sest oli ju 

vaja ennast iga nõia seltsis jäädvustada. Kokkuvõtteks võin öelda, et teine reisipäev oli 

samuti täis elamusi. 

 Kolmas päev oli mõeldud puhkamiseks Palangas. Me puhkasime, laisklesime sõna 

otseses mõttes. Käisime turul, jalutasime mööda Palanga tänavaid ning juba meile tuttavas 

pargis, sõitsime vaaterattal ja loomulikult vedelesime rannas. Lisaks nautisime roogasid 

välikohvikus ja vaatasime suveniire peaaegu iga kioski juures. Pika mangumise peale lubasid 

vanemad mul teha pildi ühe suure kirju päris elusa papagoiga, vaatamata sellele, et see pilt 

läks päris kalliks maksma.   



 Neljandal päeval algas meie tagasisõit. Enne Leedust lahkumist käisime ära veel ühes 

väga pühas paigas – Ristide mäel. Ma ei kujuta ette, kui mitmeid sadu tuhandeid riste seal 

oli, aga pilt, mis meile avanes oli hämmastav. Kõik vabad kohad olid riste täis, tibatillukestest 

kuni hiigelsuurteni. Nägime ka risti, mis oli viidud sinna ühe Afganistanis langenud eesti 

sõduri mälestuseks. Meie samuti asetasime Ristide mäele oma ristid, kasvõi selleks, et sinna 

kord tulevikus tagasi minna. Et mitte Lätist niisama läbi sõita, käisime imeilusas Rundale 

lossis. Ma pole kunagi nii suures ja ilusas palees käinud, kus iga ruum on omaette 

vaatamisväärsus. Iga maal, skulptuur ja mööbliese vääris eraldi tähelepanu. Väga kerge oli 

kujutada ette, kuidas kuningad ja kuningannad sellises imekaunis lossis elasid ja ilusat elu 

nautisid. Finaaliks oli jalutuskäik hiigelsuures lõhnavas lossi roosiaias. Vaatamata väga 

kuumale ilmale, oli hekivilus lossi ja roosiaia imetlemine suur nauding.  

 Mu vanemad, kes on juba pool Euroopat läbi rännanud, olid reisiga väga rahul ning 

arvasid, et kaunite kohtade avastamiseks ei pea ilmtingimata pikki ja kalleid reise tegema. Ilu 

ja põnevust võib leida ka tunduvalt lähemalt, kui me arvatagi oskame. Minu jaoks täitus 

reisiga mu ammune unistus – näha delfiine, kuid samas sain ma nautida tõelist puhkust koos 

oma ema ja isaga. Lisaks on meie perel olemas järjekordne reisialbum, mida on  mõnus 

lehitseda ning meenutada kuuma ja kaunist Leedumaad. 

 

 


