HOLLAND - BELGIA

Kohanimed: Alkmaar - Den Haag - Amsterdam - Antverpen - Brügge - Brüssel
Tutvustus: Madalmaad - tuntud oma suurte ja võimsate tammide poolest, kuid ka õrnade
tulpide ning ühtlasi maaliliste väikelinnade poolest.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
laevasõit
vabaõhumuuseum
lilleaed
juustmuuseum
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (wc, kuum vesi, audio/video)
ühe suuna praami- ja laevapiletid Tallinn – Helsingi, Turu - Stockholm (C-4 kajutid)
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 11 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil h/s-d F-1 hotellides (4,50 €/in)
hommikusöök laevas 11 €, õhtusöök 28 €

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul kokkulepitud kohast 08.00 väljub laev Tallinn – Helsingi.
Külastame Helsingi ja Turu vanalinna. Õhtul 21.15 väljub laev Turu - Stockholm. Majutus
C-4 kajutites (hommikusöök laevas lisatasu eest ca 11 eurot, õhtusöök 28 eurot).
2. päev
Hommikul saabumine Stockholmi, seejärel sõidame läbi Lõuna-Rootsimaa. Põgus peatus
kauni Vätterni järve ääres, mis on suuruselt teine järv Rootsis. Praamisõit Taani, kust
edasi suundume Põhja-Saksamaale. Majutus Bremeni äärelinna hotellis Formule 1 (2sed toad).

3. päev
Reis jätkub läbi Põhja-Saksamaa ning suundume Hollandisse - tuulikute, kanalite ja
tulpide maale. Sõit üle 35 km pikkuse ja 100 m laiuse Põhjatammi. Tutvumine Zaanse
Schans'i 17.saj. pärit vabaõhumuuseumiga, mida iseloomustavad, rohelised puitmajad,
võluvad aiad, väiksed kaarsillad, kaupmeeste töökojad, ajaloolised tuulikud ja väikesed
poed. Külastame Alkmaari - iidsete traditsioonidega juustulinna, kus on võimalus
külastada juustumuuseumi. Jälgime juustu ja puukingade valmistamist ning
tuuleveskeid. Seejärel tutvume Volendami kalurikülaga. Majutus Amsterdami äärelinna
hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
4. päev
Amsterdami külastus, kus ligi 400 aastat on lihvitud teemandeid (teemanditöökoja
külastus tasuta). Seal leiab iga kunstilembeline oma kunstimuuseumi (Rembrandti
majamuuseum, Van Goghi muuseum jne). Linnaekskursioon: peatänavad Damrak,
Rokin, Dami väljak, lilleturg, raekoda, katedraal ja kaunid kanalid. Soovijatele laevasõit
kanalil (lisatasu eest ca 14 €). Õhtupoolikul teeme jalutuskäigu Amsterdamis Punaste
laternate rajoonis. Majutus Amsterdami äärelinna hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
5. päev
Külastame Hollandi ja ühtlasi ka maailma suurimat lilleaeda – Keukenhoﬁ (9.00-12.00,
12 €), mis on tuntud kui Euroopa Aed ning kus igal aastal istutakase hinnanguliselt 7
miljonit tulbitaime. Tutvume Den Haagi linnaga - siin asub Hollandi valitsus ning samuti
elab selles linnas ka kuninganna. Väljasõit Madurodami – 1952 aastal rajatud linn, kus
leiduvad Hollandi tuntumad ehitised miniatuuris. Hingame meretuult Scheveningeni
kuurortlinnas mererannikul. Õhtupoolikul alustame sõitu Belgia suunas. Majutus
Antverpeni äärelinna hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
6. päev
Antverpeni külastus – kaunis ﬂaami linn, mis on rajatud 600. aastail (Rubensi sünnilinn)
ja kus asub ainulaadne seitsmelööviline kirik Madalmaades. Tutvumine Brüggega – linn,
mida läbivad paljud kanalid ning mida seetõttu kutsutakse ka põhjamaiseks
Veneetsiaks. Kesklinn, mis on säilinud keskaegsel kujul kuulub ka UNESCO
maailmapärandi nimistusse. Majutus äärelinna hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
7. päev
Tutvumine Brüsseli vanalinnaga, kus asub kuulus monument Manneken Pis (Pissiv
Poiss). Vaba aeg Majutus äärelinna hotellis Formule 1 (2-sed toad).
8. päev
Jätkub sõit Saksamaal ja Poolas. Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
9. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 395 € (laev/ buss, Formule 1, 3-sed toad). Rühmareis (42 reisijat).
al. 420 € (35 reisijat)

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!

