ITAALIA JA PRANTSUSE RIVIERA (SAN-REMO)

Kohanimed: Brno - San Remo - Cannes - Grasse - Eze - Monaco - Monte Carlo - Nice - Vence Dolce Argua - Apricale
Tutvustus: 6 ööd San Remos, Vahemere ääres.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Monaco, Eze, Menton 15 €
okeanograaﬁa muuseum ca 15 €
laevasõit Vahemerel ca 17 €
Ventimiglia, Grasse, Cannes 15 €
Nice, Vence 15 €
Nice rongituur 8 €
Dolce Argua, Apricale 15 €
veinikelder, söök 20 €
Monaco rongituur 8 €
Väljasõidud lisatasu eest. Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT
SISALDAB:
majutus koos hommikusöögiga reisiprogrammis märgitud hotellides
mugavustega buss
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed eksursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed ning väljasõidud

REISI KIRJELDUS
1. päev Baltimaad - Poola
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 22.00. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
2. päev Poola - Tšehhimaa
Hommikusöök hotellis. Alustame sõitu Tšehhi suunas. Oma hotelli Tšehhis jõuame juba
kella 17.00 ajal. Vaba aeg. Õhtul soovijaile veinikeldri külastus. Imetoredas Nechory

külas on sadu veinikeldreid, kus valmivad kerged Moraavia veinid. Meile pakutakse
rahvuslikku õhtusööki, mille allaloputamiseks pakutakse piiramatult kohalikku veini.
Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis*** (2-sed toad).
3. päev Austria – Itaalia (San Remo)
Hommikusöök hotellis. Sõit läbi Austria ja Itaalia ning teel puhkepausid ja
söögipeatused. Hilisõhtul jõuame San Remo puhkekülla Vilaggio dei Fiori
(www.villaggiodeiﬁori.it), kuhu jääme 6 ööks. Majutus kõikide mugavustega bungalotes
(wc, dušš, köök). Puhkeküla asub mere kaldal, on olemas ka bassein ja spordiväljakud,
restoran, pesumaja. Meie majutuspaigast on kesklinna umbes pooletunnine jalutuskäik.
Võimalik on sõita ka trollibussiga. Otse puhkeküla vastas asub korralik supermarket, kus
hinnad enam-vähem nagu Eestis.
4.-8. päev Itaalia Riviera (San Remo)
Aktiivne puhkus. Järgnevate päevade jooksul on võimalik osaleda järgmistel
ekskursioonidel:
A) Eze - maaliline mägiküla, kust avaneb kauneim vaade Prantsuse Rivierale. Küla on
rajatud 12.saj. pärit lossi varemetele Monaco - 1,92 km², ca 60 000 el. mägedes asuv
vürstiriik koos Monte Carlo’ga. Monaco on pindalalt väiksuselt teine riik ning kõige
tihedamini asustatud riik maailmas (ülevaatlik ekskursioon minirongiga). Õhtu veedame
lillede linnas Menton’is.
B) Nice/Nizza - prantsusepäraselt Nice, Cote d`Azur'i pealinn ja pärl, ajalooline vanalinn,
lille- ja juurviljaturg, rannapromenaad, ülevaatlik ekskursioon minirongiga). Arvatakse,
et linna rajasid kreeklased umbes 350a. e.Kr ja algselt oli linna nimeks „Nikaia“. Vaba
aeg ja puhkus rannas. Laevakruiis Vahemerel (Cap Ferrat, Villefranche, Beaulieu, jt).
C) Kaunid väikelinnad Dolce Acqua ja Apricale. Mõlemad keskaegsed linnad asuvad
Alpide kõrgete tippude varjus ja on heaks näiteks keskaegsest elust. Degusteerime
kohalikke delikatesse ja mekime veini, külastame kohalikku tillukest 3D kino, kus
paarikümne minuti vältel tutvustatakse meid Alpi Marine loodusega.
D) Ventimiglia vanalinn. Vence - keskaegne ja maaliline mägiküla, mis on olnud koduks
paljudele artistidele, skulptoritele ja kunstnikele Grasse’s asuva Fragonard'i
parfüümimuusemi külastus. Õhtul veedame tuntud ﬁlmifestivalilinnas Cannes (vanalinn,
kaubandustänav jpm).
9.päev Itaalia - Austria
Jätame hüvasti maalilise Liguuria mere rannikuga. Algab tagasitee. Hilisõhtul majutus
Lõuna-Tšehhis, juba tuttavas paigas. Majutus hotellis*** (2-sed toad).
10.päev Viin
Hommikusöök hotellis. Ostukeskuse külastus. Tšehhimaa ja Poola. Majutus hotellis ***
(2-sed toad).
11. päev Baltimaad
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 470 €. Tellimisel grupile.

Toimumisaeg: 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!

