
KASULIKKE VIITEID JA TELEFONINUMBREID

Hiiu Kogujate Selts -- www.hot.ee/hks   
Näituse veebileht: www.hot.ee/hks/dago05 
E-post: hks@hot.ee või elmo@hot.ee 
Telefon: 463 1313 või 513 8699 (Elmo Viigipuu) 
Pk 4, 92401 Kärdla

Hiiumaa info -- www.hiiumaa.ee 
See on parim paik kõikvõimaliku Hiiumaad puudutava 
info leidmiseks.

Suuremõisa Tehnikum  -- www.smt.edu.ee 

Saaremaa Laevakompanii -- www.laevakompanii.ee 
Parvlaeva sõidugraafikud, piletite broneerimine kuni 30 
päeva ette (seda saab teha veebi vahendusel või telefonil 
452 4444) 

Bussireisid
Infot saab Kärdla Bussijaamast telefonil 463 2077.
Veebilehed: www.bussireisid.ee ja www.tiitreisid.ee 

Hotell Sõnajala Külalistemaja – 
www.hiiumaa.ee/sonajala 

E-post: sonajala@hot.ee 
Telefon 463 1220 või 527 6434 (Aavo Lokotar)
Leigri väljak 3, 92412 Kärdla

Hiiu Kogujate Selts, Kärdla 2005

Tere tulemast näitusele
D A G O   2 0 0 5

2.-13.11 Suuremõisa lossis



Näitus on kaheosaline ja selle esimene osa avatakse 
külastajatele 2. novembri hommikul. Väljapanek 
tutvustab peamiselt filateeliaeksponaate. Lisaks Hiiu 
Kogujate Seltsi liikmetele tutvustavad omi kogusi ka Eesti 
Postimuuseum ning Elmar Ojaste Rootsist.

Laupäeval, 5. novembril kutsume kõiki kogumishuvilisi 
suurele kogujate laadale Hiiumaale, Suuremõisa lossi!

Alustame alles kell 12, mis tähendab seda, et huvilstel on 
sobiv kohale sõita Rohukülast kell 10:30 väljuva 
parvlaevaga. Just sellele laevale tuleb kell 8 hommikul 
Tallinnast väljuv liinibuss. Soovitav on bussipilet varakult 
eelmüügist ära osta ning autoga tulijatel koht laevareisile 
aegsasti broneerida.

Kogujate laat lõpeb Suuremõisas kell 16. Soovijad saavad 
Heltermaalt kell 17 väljuva laevaga alustada tagasisõitu 
mandrile.  Selle laevaga läheb üle mere ka liinibuss 
Tallinna.

Programm jätkeb filateeliateemalise mõttevahetus-õhtuga 
Kärdlas Hotelli Sõnajala külalistemaja baaris algusega 
kell 18.

Kõik näituse DAGO 2005 raames toimuvad üritused on 
tasuta, kuid vastuteenena palume huvilistel (eriti laua-
kohtade soovijad laadal) oma tulekust Hiiu Kogujate 
Seltsile e-posti või telefoni vahendusel eelnevalt teada 
anda! 

Pühapäeval, 6 novembri hommikupoolikul on võimalik 
Suuremõisa lossis veel vaadata senist väljapanekut. 
Keskpäeval toimub näituse vahetus. II osa keskendub 
postkaartide tutvustamisele.
Külalistel on samal ajal võimalus tutvuda Suuremõisa 
lossiga ning teha lühike jalutuskäik Hiiumaa vanima, 
Pühalepa kiriku juurde.

Alates kell 14 on lossi saalis võimalik nautida 
klaverimuusikat – mängib Ilja Golumb.

Seejärel on võimalik veel vaadata näituse II osa eksponaate. 
Päevaprogramm Suuremõisas lõpeb ka sel päeval kell 16.

Täiendavat teavet saab näituse veebilehelt ning 
filateeliauudiste listi vahendusel

Elmo Viigipuu
Hiiu Kogujate Seltsi juhatuse esimees

Suuremõisa lossis 
on alates 15.07.2004 
kasutusel oma 
erikujundusega 
kalendertempel, mis 
pakub häid võimalusi 
filatelistlike meenete 
valmistamiseks  kõigil 
näituse päevadel.


