ANDORRA - GIBRALTAR - HISPAANIA

Kohanimed: Brüssel - Biarritz - San Sebastian - Madrid - Toledo - Cordoba - Sevilla - Gibraltar Granada - Barcelona - Montserrat - Andorra - Avignon - Dresden

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
La Sagrada Familia 14 €
Toledo katedraal 9 €
Alcazari loss Sevillas 10 €
katedraal ja Giralda torn 10 €
Ahvide vabariik 20 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, kuum vesi, wc)
majutus + hommikusöök reisiprogrammides märgitud hotellides
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
reisija soovil h/s-d F-1 hotellides (4 €/in)
tervisekindlustus 17 €
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 18 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti
piiri. Sõit läbi Läti. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri. Jätkame sõit läbi Leedu.
Öömajale jõuame Poznani umbes kell 23.00. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub teekond läbi Poola ja Saksamaa. Teel söögipausid ja
ostukeskuse külastus. Majutus Saksamaal äärelinna hotellis Formule 1 (2-sed toad).
3. päev
Jätkame sõitu Belgia suunas ning seejärel teeme jalutuskäigu Brüsselis. Teel
söögipausid ja ostukeskuse külastus. Majutus Prantsusmaal äärelinna hotellis Formule 1
(3-sed toad).

4.päev
Jätkub sõit Loire'i jõe oru kaudu ookeani äärde. Teel söögipausid ja ostukeskuse
külastus, seejärel tutvume Atlandi ookeani ääres asuva kuurortlinnaga Biarritz, mis
rajati viikingite poolt aastal 840. Vaba aeg. Majutus Hispaanias, hotellis (2-3 in. toad).
5. päev
Hommikusöök. Lõuna paiku. Madridi linnaekskursioon: Puerta del Sol (Päikesevärav),
Plaza Mayor (Peaväljak), Plaza España (Hispaania väljak), kuningaloss, Madridi suurim
park Casa de Campo oma kolme järvega. Väljasõit/ekskursioon. Majutus Madridi lähistel
hotellis (2-3 in. toad).
6. päev
Hommikusöök. Peale hommikusööki jätkub Madridi külastus.Seejärel väljasõit Toledo'sse
(linnamüür oma monumentaalsete väravatega, linnus, mauride sild). Ekskursioon
Hispaania ajaloolises pealinnas - keskaegne linn kõrgel kaljul (juudi, mauri ja hispaania
kultuuride segu). Majutus Madriidi lähistel hotellis (2-3 in. toad).
7.päev
Hommikusöök. Väljasõit Cordobasse, linnaekskursioon (islami kultuuri tipp läänes).
Cordoba mošee külastus (suurim Lääne-Euroopas). Seejärel suundume Sevillasse
(Guadalquiviri pärl), linnaekskursioon: La Giralda katedraal (Õhtumaade suurimaid,
Christoph Kolumbuse haud), Torre del Oro torn, barokne piiskopipalee. Majutus Sevilla
hotellis (2-3 in. toad).
8.päev
Hommikusöök. Seejärel sõit läbi kauni Edela-Hispaania Gibraltarile, kus võimalus sõita
mikrobussiga läbi tunnelite mäe tippu ca 425 m kõrgusele kaljule sealsesse ”ahvide
vabariiki”. Väljasõit Granadasse (Sierra Nevada ehe), linn, mille ilu ja arhitektuurilist
hiilgust ei saa võrrelda ühegi teise linnaga. Alhambra külastus — punane linnus kuldsel
künkal, emiiride palee, Karl V palee ning Generalife aed. Majutus Granada hotellis (2-3
in. toad).
9.päev
Hommikusöök hotellis. Sõidame mööda Vahemere rannikut Barcelonasse, õhtune
jalutukäik vanalinnas. Majutus Barcelona lähistel hotellis (2-3 in. toad).
10.päev
Tutvumine Barcelonaga, bussiekskursioon: Olümpiastaadion, Casa Güell koos pargiga,
sajandi ehituseks peetud La Sagrada Familia katedraal, Casa Milá, Kolumbuse
monument, La Rambla pea- ja kaubandustänav. Majutus Barcelona lähistel hotellis (2-3
in. toad).
11.päev
Teeme väljasõidu Montserrati – 1236 m kõrgusel kaljude rüppes asuva maalilise
mägikloostri külastus. Külastame Andorra väikeriiki. Majutus äärelinna hotellis Formule
1 (3-sed toad).
12.päev
Jätkub sõit Prantsusmaal ja Saksamaal. Majutus äärelinna hotellis Formule 1 (2-sed

toad).
13.päev
Võimalusel Dresdeni vanalinna külastus. Ostukeskuse külastus. Majutus Poolas *** (2sed toad).
14.päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse

Soodushind:
al. 595 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
Tellimisel grupile. Toimumiseaeg vastavalt valitud ajale.
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, laevapiletid ja kütusehinnad
muutuvad) võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

