AUSTRIA-ITAALIA

Kohanimed: Verona - San Marino - Veneetsia - Viin - Salzburg - Praha
Tutvustus: Itaalias paiknev Veneetsia on keskaegne linn, kus kaunid hooned on enamasti gooti
või renessansi stiilis. See on ainus linn maailmas, kus paralleelselt tänavatega paiknevad
kanalid ja neis on võimalik liikuda omapäraste paatidega.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
laevasõit Murano ja Burano saarele ca 30 €
Gardalandi lõbustuspark ca 20 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (audio/video,wc, kuum vesi)
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisiprogrammile
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 13 € (sõltuvalt vanusest)
vaatamisväärsuste- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale jõuame
umbes kell 22.00. Majutus hotellis ** 2-3 inimese tubades
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit Poolas ja Tšehhimaal. Teel puhke- ja söögipausid ning
ostukeskuse külastus. Majutus Brno lähistel hotellis *** (2-3 in. toad).
3. päev
Hommikusöök, millele järgneb umbes 2-tunnine sõit Viini, (13.-14. saj. St. Stephani
katedraal – Viini sümbol, parlamendihoone, ooperimaja, raekoda, Schönbrunni loss), kus
teeme ülevaatliku bussiekskursiooni ja jalutuskäigu vanalinnas. Edasi läheb sõit üle
kaunite Alpide ning karmide Dolomiitide Veneto tasandiku suunas. Õhtuks oleme kohal
Padova lähistel hotellis*** (2-sed ja 3-sed toad).

4. päev
Hommikusöök hotellis. Väljasõit Veneetsiasse - keskaegne linn, kus kaunid hooned on
enamasti gooti või renessansi stiilis, neist tuntuimad on püha Markuse kirik ja Doodžide
palee. See on ainus linn maailmas, kus paralleelselt tänavatega paiknevad kanalid ja
neis on võimalik liikuda omapäraste paatidega – gondlitega. Tuntuim veetee on ligi 4
km pikkune S-kujuline Canal Grande. Veneetsiat tuntakse kui Aadria mere pärli või ka
veel saarte- (118), kanalite- (175), sildade- (400) ja valguse linna. Tutvumine
Veneetsiaga - linnaekskursioon (San Marcose väljak, Doodzide palee jpm. Laevasõit
Veneetsiasse, Burano ja klaasipuhujate saarele - Murano). Näha saab maailmakuulsa
Murano klaasi valmistamist, Burano pitsikudujate sajandipikkuste traditsioonidega tööd
ning värvikirgaste majakestega kaluriküakesi laguunis. Majutus Padova lähistel hotellis
*** (2-3-sed toad).
5. päev
Hommikusöök. Väljasõit maailma vanimasse vabariiki San Marinosse (Vabaduse maa).
San Marino hakkab paistma juba eemalt. Kolm kindlust Monte Titano mäe harjal
iseloomustavad kogu ümbritsevat maastikku. Pisiriigi külastajaid ootavad vapustavad
keskaegsed tänavad, mäetipult avanevad vaated Riminile ning peale kõige muu
maksuvaba kaubanduse hüved. San Marinos asuva mäe tipust (750m) avaneb
hingemattev vaade kogu ümbrusele. Vaba aeg. Võimalus külastada Aadria mere randa.
Majutus Padova lähistel hotellis*** (2-3-sed toad).
6. päev
Hommikusöök. Väljasõit Veronasse ja Garda järve maalilise kalda ääres asuvasse
Gardalandi lõbustusparki. Verona vaimustavas vanalinnas näeme kuulsat Arenat, mis
Rooma impeeriumi ajal oli suuruselt 3. Amﬁteater ja kus tänapäeval viiakse läbi
suurejoonelisi vabaõhuetendusi, ooperifestivale ning muidugi Shakespeare'i poolt
surematuks kirjutatud noorte armastajate Romeo ja Juliaga seotud paiku. Casa di
Giulietta rõdu all öeldud armusoovid pidavat alati täide minema! Garda järv Lago di
Garda on Itaalia suurim järv Alpide lõunajalamil, looduslikult kaunis kohas, ümbritsetud
mägede ja kaunite kuurortlinnadega. Järves asub Sirmione poolsaar, mida lõunakaldaga
ühendab kitsas maakael. Sirmionelt leiame Scaligeri kastelli jäänused. Antiikajal asusid
Sirmiones (tollal Sirmio nime all) ülikute villad. Praeguse küla põhjaosas asuvad
niinimetatud Catulluse grotid on rooma saunade e. termide jäänused. Tänapäeval
asuvad Sirmiones kuulsate kirjanikest asukate nimesid kandvad Vergiliuse ja Catulluse
spaad. Raviotstarbel kasutatakse ka poolsaare tipus asuvaid väävliallikaid. Majutus
Austrias, hostel (2-4 in. toad).
7. päev
Hommikusöök hostelis. Jätkub sõit Austrias, mis oli peaaegu terve eelmise aastatuhande
vältel Habsburgide impeeriumi keskuseks. Enne lõunat saabumine Salzburgi, kus
aastasadu on resideerunud Austria-Ungari keisririigi peapiiskopid (Euroopa kauneimaid
ajaloolisi linnu, Mozarti sünnilinn). Linn on tuntud ka ﬁlmi “Helisev muusika”
tegevuspaigana. Jalutuskäik vanalinnas ja vaba aeg. Jätkub sõit Tšehhimaal ning õhtuks
saabume Prahasse. Õhtune vanalinna külastus. Majutus hotellis *** (2-3 in. toad).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Praha vanalinna ja ostukeskuse külastus. Jätkub sõit Tšehhis ja

Poolamaal. Majutus hotellis ** (2-3 in. toad).
9.päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad, Õhtuks saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 345 €. Tellimisel grupile. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
Toimumiaeg: 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!

