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PEOMEELEOLUS KRAKOW, PIDUÕHTU POOLA EKSKLUSIIVSES PUBIS C.K.BROWAR või
DOBRY KUMPEL, SAADA OSA WIELICZKA SOOLAKAEVANDUSEST JA KRAKOWI
KUMMITUSEKSKURSIOONIST, ROMANTILINE TALVEPEALINN ZAKOPANE.
Hind sisaldab sõitu kõikide mugavustega ühekordses bussis, giiditeenust, 4 ööbimist hotellides
3*, 4 hommikusööki ning Krakowi linnaekskursiooni. Soovijatel võimalus külastada pidu pubis
C.K.Browar või Dobry Kumpel lisatasu eest. C.K.Browari pubi lingi leiad siit
http://ckbrowar.pl/en/welcome/ ja Dobry Kumpeli pubi lingi leiad siit
http://www.dobrykumpel.com/, majutus Corner hotell või sarnane hotell, lingi leiad siit
http://www.premium-hotels.pl/kontakt Võimalus osa saada pidulikust õhtust C.K.Browari või
Dobry Kumpeli pubis, soovijatel võimalus tellida õhtusöök koos jookidega ning nautida
muusikat. Pakutakse kohalikke tooteid. Siin on ühendatud suurepäraselt kaks kultuuri:
vana Poola külalislahkus ja Austria-Ungari traditsioon. Nende kahe kultuuri
kombinatsiooni abil õnnestus luua koht ainulaadse atmosfääri ja maitsva köögiga.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
piduõhtu C.K.Browari või Dobry Kumpeli pubis maksab u. kuni 20-30 €/reisija kohta. Teid
ootab traditsiooniline rahvustoit vein ja kohalik Poola õlu ning muusika.NB! Nõutav vanus
vähemalt 21 a.
Wieliczka soolakaevandus ca 110 PLN (kohaliku giidi teenus)
Krakowi kummitusekskursioon 17 €/täisk., 14 €/õpilane (kohaliku giidi teenus, u. 1,5 tundi)
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.
PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus ***+ hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 8 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al.12 € (sõltuvalt vanusest)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri.Teel
räägime Läti ja Leedu huvitavast ajaloost Sõit läbi Läti, lõunapeatus Leedus, seejärel
jätkame sõitu Poolas. Öömajale jõuame umbes kell 21.00. Majutus hotellis *** (2-sed
toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis.Lõuna paiku jõuame Krakówi ning eelnevalt käime Wieliczka
soolakaevanduses. Külastame üle 700 a. tegutsenud Wieliczka soolakaevandust, mis
on Euroopa vanim ja on kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Kaevandus asub
64–135 m sügavusel maa all ning koosneb 3 km pikkusest tunnelite labürindist, kus
leidub kauneid kabeleid ja maa-aluseid järvi. Muuseumis on võimalus jälgida näitust ja
toimub ekskursioon (ca 2 tundi). Pärast külastust majutame hotelli, väike puhkus ning
seejärel jätkame linna tutvumisega. Krakow on Poola üks suuremaid, vanemaid ning
suursugusemaid linnu – endine Poola kuningriigi pealinn. Krakow on üks paremini
säilinud gooti ja renessansi stiilis linnu terves Euroopas. Õhtune jalutuskäik ning
võimalus ka omal käel tutvuda Krakowi vanalinnaga. Ostukeskuse külastus. Majutus
hotellis *** (2-sed. toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki väljasõit Poola talvepealinna
Zakopanesse, kus on võimalik nautida traditsioonilist rahvustoitu, istuda mõnes
hubases kohvikus või jalutada lumistel tänavatel. Zakopane piirkond on laialt tuntud
oma puutumatu looduse ja majesteetliku maastikku poolest. Linn pakub väga
ainulaadset arhitektuuri, ajalugu, muuseumeid, kunstigaleriisi, toitlustust igale maitsele
ja turgu täis suveniire. Kaunite Tatra mägede jalamil asuv imeline Zakopane on tuntud
ühe parima talvespordikeskusena Poolas. Saa osa kauni loodusega alpilikust Poola
talve- ja turismipealinnast. Ostukeskuse külastus. Seejärel soovijatel võimalus osaleda
Krakowi kummitusekskursioonil, mis leiab aset Krakowi vanalinnas. See teekond ümber
Krakowi peidetud kalliskivide võimaldab Teil teada saada linna ajaloost, saladustest ja
külmavärinaid tekitavatest lugudest. Jalutuskäik toimub läbi linna tumeda poole, kus
külastatakse linna kõige kummituslikeimaid paiku ning räägitakse verdtarretavaid
lugusid mõrvadest ja kaosest. Õhtul võimalus veeta meeldivalt aega Krakowi
vanalinnas või mõnes hubases kohvikus. Aastavahetuse õhtu võib veeta omal valikul
C.K.Browari või Dobry Kumpeli pubis, mis asub Krakowi vanalinnas. See on hubane,
maamehelik ja rohkem kui 600-aastane kelder, kus on mõnus aega veeta. Võimalus
nautida traditsioonilisi rahvustoite, veine ja kohalikku Poola õlut. Südaööl võimalik
nautida fantastilist ilutulestiku show’d. Majutus samas hotellis *** (2-sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit Poolas ning peale lõunal teeme väikese jalutuskäigu
talvises Varssavis. Imeline Varssavi vanalinn on keskaegse arhitektuuri musternäidis.
Võimalus lõunastada. Majutus hotellis***(2-sed toad).
5. päev

Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind: al. 260 eur. Tavahind 285 eur. (kehtib broneerijatele kuni 15.11.2022,
korduvsõitjatele, pensionäridele, grupile al. 6 inimest).
Lapsed (10 -15 a.) 250 eur.
Registreerijatele bussikohtade broneerimine.
Soovitav EV pass või ID-kaart (kehtivus vähemalt 3 kuud peale reisi).
Palume tutvuda reisikorraldaja Eurotravel reisitingimustega.
Jätame endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis ja hinnas.
NB! Reisiprogramm ja hind (juhul, kui hotellide ja kütusehinnad muutuvad)
võib muutuda reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

