BERLIIN - POTSDAM - DRESDEN

Kohanimed: Berliin - Potsdam - Dresden
Tutvustus: Ajalooliselt ainulaadne Berliin. Dresden lummab oma võluva kombinatsiooniga
traditsioonidest ja tänapäevast. Jalutades läbi unenäoliselt kauni südalinna, mille keskkohta
tähistab Saksi kuurvürstide ja kuningate residents, paljastub Teile linna ainulaadne sarm, mis
seletab veenvalt Dresdenile antud hüüdnime "Elbe-äärne Firenze".

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
teletorn ca 12 € /8 €
matkamine liivakivimägedes / tasuta
Dresdeni Zwinger loss 10 € / 6 €
Sanssouci lossi 12 €/ 8 € (1 tund ekskursiooni koos audiogiidiga)
Riigipäevhoone /tasuta
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (wc, audio/video, kuum vesi)
majutus**-*** + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 10 € (sõltuvalt vanusest)
tervisekindlustus al. 12 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1.päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Teel räägime põnevast ja huvitavast Läti ja Leedu ajaloost. Lõunapeatus 19 km
peale Leedu piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale Poola jõuame umbes kell 21.00.
Majutus hotellis** (2-3 in. toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub reis Saksamaa suunas. Teel söögi- ja puhkepausid. Peale
lõunal saabumine Berliini. Ostukeskuse külastus ning jalutuskäik ja vaba aeg omal käel
ringi vaatamiseks. Majutus Berliinis, hotellis ** (2-3 sed toad).

3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki alustame Berliini tutvustava
ekskursiooniga. Linna kõige kaunimate piirkondade hulka kuulub kindlasti uhke Unter
den Lindeni puiestee. Alleed palistavad suurejoonelised barokk- ja klassitsistlikud
ehitised. Huvitavamad vaatamisväärsused on uusrenessansi stiilis dooria sammastega
ja rikkalikult kaunistatud arhitektuuriteos Riigipäevahoone, klassitsistlik Brandenburgi
värav – Berliini üks üldtuntud sümbol, pika ja põneva ajalooga Alexanderplatz, 365 m
kõrgune teletorn, mis on Euroopas kõrguselt teine ehitis (pöörlev panoraamkohvik),
äride ja pankadega ümbritsetud Potsdami väljak, 17 saj. lõpust pärit barokkstiilis
Charlottenburgi loss ja palju muud huvitavad.Ostukeskuse külastus. Õhtul võimalus
veeta mõnusalt aega istudes mõnes hubases kesklinna tänavakohvikus. Majutus
samas hotellis** (2-3 sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki teeme väljasõidu Potsdami, mis kuulub
Saksamaa huvipakkuvamate turismiobjektide loetelusse. Teeme jalutuskäigu
vanalinnas, käime Alexandrowkas, kus asuvad puunikerdistega majakesed ja neid
ümbritsevad aiad loovad maalilise pildi, veel käime uudistamas Hollandi kvartalis koos
oma kaupluste, galeriide, kohvikute ja õllekeldritega. Võimalus soovijatega külastada
Sanssouci lossi ja parki, mis on varaklassitsistliku arhitektuuri kaunis näide ja on
kaunemaid Euroopas, Peale lõunal saabumine Saksi kuningate pealinna, Saksamaa
Firenzesse – Dresdenisse – sõjapurustuste sümbolpaik. Linn on alguse saanud 1485
aastal ning on üks kaunimaid Euroopa linnu. Dresdeni kuulsaim ehitis on Zwingeri
lossikompleks, kus asub avar lossipark, mitu muuseumi ning arvukalt erinevaid
barokkstiilis hooneid. Jalgsi linnaekskursioon, hiiglaslik uusrenessansi stiilis raekoda,
vanalinn, Saksi Rahvusooper, taastatud ajalooline Frauenkirche ja palju muud
huvitavad. Võimalusel tõuseme kirikutorni, et nautida kauneid vaateid linnale (kirik võib
olla kiriklike ürituste tõttu ka suletud). Väljasõit Elbsandsteingebirge piirkonda, kus Elbe
liivakivikaljud olnud turistide jaoks populaarseks sihtkohaks juba üle 200 aasta.Õhtul
alustame loodusmatkaga Saksimaa Shveitsis, uhkete vaadetega
liivakivuikaljudele.Sächsische Schweiz - tutvume Saksi-Šveitsiga, sakslaste tuntud ja
armastatud puhkepaigaga. Saksi-Šveits on romantiline looduseime, mille Elbe jõgi
uuristas liivakivimäestikku. Kõrged ja järsud püstloodsed liivakivikaljud, mis
mõistatuslikul viisil justkui hiigelstalagmiidid pilvedesse kerkivad, moodustades
unikaalse terviku. Õhu toimel on liivakivi omandanud musta värvuse ning kaljud jätavad
võimsa mulje. See on matkajate meelispaik. Bastei järsud kaljutornid on omavahel
sildadega ühendatud, pakkudes võimalust nautida imelisi maastikuvaateid. Majutus
hotellis *** (2 -sed toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Sõit Poolas. Teel puhke- ja söögipausid. Peale lõunal põgus
peatus ja jalutuskäik Varssavi vanalinnas. Majutus hotellis *** (2-sed. toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:

al. 280 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 35 maksjat.
al. 240 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 44 maksjat.
Tellimisel grupile. Toimumiseaeg:vastavalt valitud ajale.
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!

