IMELINE LÕUNA-ITAALIA, SORRENTO

Kohanimed: San Marino - Sorrento - Veneetsia - Capri - Pompei - Napoli - Amalﬁ - Ischia
Tutvustus: 7 ööd Sorrentos, väikeriik San Marino, romantiline Veneetsia, kaunis Capri, põnev
Pompei, nauditav Napoli, ahvatlev Amalﬁ, ilmekas Ischia.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Capri 80 €
laevaekskursioon Positano ja Amalﬁ külastusega 60 €
Ischia saar 60 €
Napoli, Pompei ja Vesuuv al. 10 € (lisaks pilet)
laevasõit Veneetsiasse ca 20 €
Tarantella show ca 25 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit kõigi mugavustega bussis
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
(ööbimisi hotellis **-*** 2-inimese tubades koos hommikusöögiga Poolas, Austrias ja
Itaalias, ööbimisi koos hommikusöökidega hotellis 3* Sorrentos, 1 öö kämpingumajas
Veneetsia lähistel 2 inimese tubades).
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 18 € (sõltuvalt vanusest)
reisitõrkekindlustus al 20 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumide- ja muude tasuliste objektide pääsmed
õhtusöögid lisatasu eest (ca 7 € õhtusöök)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri. Jätkame sõit läbi Leedu. Öömajale jõuame
Poola umbes kell 23.00. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök. Alustame sõitu Tšehhi suunas. Teel teeme puhkepause, söögipeatuse ja

külastame ostukeskust. Majutus Viini lähistel, hotellis võimalik tellida õhtusöök endale
lisatsu eest ca 10 eurot (hotell **, 2-sed toad).
3. päev
Rikkalik hommikusöök. Sõit läbi kauni Austria. Peale lõunat sõidame laevaga
Veneetsiasse. Linnaekskursioon (Rialto sild, kalaturg, Doodžide palee, Püha Markuse
katedraal, jne) ning vaba aeg. Ööbima jõuame Veneetsia lähistele kõikide mugavustega
kämpingumajas (duss ja wc toas).
4. päev
Päev jätkub sõiduga Sorrentosse. Teel söögi- ja puhkepausid ning ostukeskuse külastus.
Kohale jõuame õhtuks. Majutus hotellis, kuhu jääme 7-ks ööks. Hotellis 2-ne majutus.
Soovijad võivad saada ka suuremaid tube. Sorrento päevade jooksul kuulub
hommikusöök paketi hinna sisse. Hommikusöök on itaaliapärane – tass kohvi, saiake ja
moos. Sorrentos ööbime hotellis Cavour *** (2-ne majutus), toas pesemisvõimalused,
WC, TV + hommikusöök, hotellil on oma tasuta bassein. Hotell asub 10-minutilise
imekauni jalutuskäigu kaugusel kesklinnast ja sadamast.
5 – 10 päev
Puhkus Sorrentos. Võimalus ujuda meres või basseinis, jalutada linnas, kus elu keeb
kuni öötundideni. Pakume järgmisi väljasõite ja üritusi:
1. Capri. Hommikul väljasõit laevaga Caprile. 1-tunnine ekskursioon ekskursioonilaevaga
ümber saare, seejärel ootavad meid bussid, mis viivad meid Capri linna. Augustuse
aedade külastus, vaba aeg. Istume taas meie bussidesse ja sõidame Anacaprile,
imetleme vaadet Foiniikia treppidelt, degusteerime Capri kuulsat limoncellot. Vaba aeg
(võimalus külastada Villa San Michelet, tõusta funikulööriga Monte Solaro tippu,
einestada). Pärastlõunal viivad bussid meid taas mere äärde. Kella 18-ne paiku laev
Sorrentosse.
Väljasõidu hind 80 €. Kestvus 9 tundi. Hind sisaldab kohalikku giidi, laevapileteid, busse
Capri saarel ja sõitu ümber saare. Hind ei sisalda funikulöörisõitu ja teisi tasulisi
sissepääse.
2. Laevaekskursioon Positano ja Amalﬁ külastusega. Kestvus ca 9 tundi. Laevasõit
Positanosse ja Amalﬁsse. Ekskursioonid ja vaba aeg. Keskpäeval lõunasöök (eelroog,
põhiroog, dessert, 1 jook + limoncello) hind 60 € (koos lõunasöögiga)
3. Ischia saar. Peale hommikusööki sõidame Napolisse, kust istume laeva ja sõidame
saarele. Ringreis mööda saart kohaliku giidiga (tõlge eesti keelde). Lõunasöök ja vaba
aeg liivarannal. Napolis oleme tagasi kella kuue paiku. Hind 60 € (koos lõunasöögiga)
4. Napoli, Pompei ja Vesuuv. Väljasõit peale hommikusööki, Napoli ülevaatlik
linnaekskursioon (ca 2 tundi), päev jätkub Vesuuvil. Bussiga sõidame peaaegu tippu,
jala tuleb läbida ainult viimased paarsada meetrit, et vaadata sisse tulejumala
koduaknast - kraatrist. Vesuuvi tipust laskume alla Pompeisse, tunnike vaba aega.
Pompei külastus kohaliku giidiga (tõlge eesti keelde). Hind 15 €. Sellele hinnale
lisanduvad tasulised sissepääsud (Vesuuvi kraater 10 €, Pompei täiskasvanuile 11 €,
lapsed ja õpilased kuni 18 aastat tasuta, üliõpilased 6 €. Kaasas peavad olema pass ja
õpilastel ka õpilaspilet)
11. päev
Hommikusöök. Teekond San Marinosse. Külastame maailma vanimat vabariiki, mis asub

Monte Titano mäel, naudime maksuvaba kaubanduse hüvesid. Öömajale jõuame
Veneetsia lähistele hotelli *** (2-sed toad).
12. päev
Hommikusöök. Alustame sõitu Austria suunas. Teel ületame kaunid Alpid. Teeme puhkening söögipeatuse. Majutus Viini lähistel, võimalus tellida endale õhtusöök lisatasu eest
ca 10 eurot (hotell**, 2-ne majutus).
13. päev
Hommikusöök. Algab kodutee läbi Tšehhi ja Poola. Ostukeskuse külastus. Öömajale
jõuame Põhja-Poolasse, hotell ** (2-ne majutus)
14. päev
Hommikusöök. Kätte ongi jõudnud meie reisi viimane päev. Õhtuks jõuame puhanuna ja
päevitununa koju.

Soodushind:
al. 590 €. 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!

