ITAALIA RINGREIS 18.07 - 28.07.2022

Kohanimed: Brno - Viin - San Marino - Rooma - Pompei - Vesuuv Capri - Firence - Veneetsia
Tutvustus: Itaalia on sünnimaaks nii pitsale, pasta Bolognesele, oliiviõlile, Chianti punaveinile,
parmesani juustule, palsamiäädikale, Lamborghinile kui Ferrarile, Guccile ja Versace'ile, La Scala
teatrile kui Pavarottile. Miks mitte minna ja näha seda kõike ise ning saada unustamatuid
elamusi?

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Vatikanis liftiga Peetri kiriku kuplisse - ca 8 €
Pilet Vesuuvi kraatri servale – ca 11/8 €
laevasõit Veneetsia - ca 20 €
Pompeij külastus - kohaliku giidiga (tõlge eesti keelde) ca 11 € Sellele hinnale lisanduvad
tasulised sissepääsud ( täiskasvanuile 12 €, lapsed ja õpilased kuni 18 aastat tasuta,
üliõpilased 7 € . Kaasas peavad olema pass ja õpilastel ka õpilaspilet)
Capri saare külastus – ca 80 € (umbes 9 tundi, sisaldab laevapiletit Caprile ja tagasi,
bussisõitu, paadisõitu ümber Capri saare).
Piletite hinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus (hotell***, kämping) + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 20 € (sõltuvalt vanusest)
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Teel räägime Läti ja Leedu huvitavast ajaloost. Lõunapeatus 19 km peale Leedu
piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale jõuame Varssavi lähistele umbes kell 21.00.
Majutus hotellis *** (2-sed. toad).

2. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki sõidame umbes 3 tundi ning jõuame
maailmakuulsasse palverändurite linna Czestochowasse. Väike kohvi paus.
Orienteeruvalt 16.00 jõuame Lõuna-Moraavia pealinna Brnosse, vaba aeg ning söögi-ja
poodlemise võimalused. Õhtul võimalus veeta meeldivalt aega mõnes hubases pubis
Brno vanalinnas. Majutus hotellis***(2-sed. toad).
3. päev
Hommikusöök, millele järgneb umbes 1,5 tunnine sõit Viini, kus teeme ülevaatliku
bussiekskursiooni ja jalutuskäigu vanalinnas. Viini külastus (13 – 14 saj.St. Stephani
katedraal-Viini sümbol, raekoda, parlamendihoone, ooperimaja).Edasi läheb sõit üle
kaunite Alpide ning karmide Dolomiitide Veneto tasandiku suunas. Majutus Itaalias
Padova lähistel hotellis*** (2-sed. toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Väljasõit maailma vanimasse vabariiki San Marinosse. Sõit
kestab umbes 3 tundi. Teel näete Po deltast mõjutatud maastikke, virsikuistandusi,
austrikasvandusi. 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 Marino- (Vabaduse maa) on maailma vanim
tänini eksisteeriv omapäraseimaid väikeriike Euroopas. San Marinos asuva mäe tipust
(750m) avaneb hingemattev vaade kogu ümbrusele. Vaba aeg. Ostukeskuse külastus.
Veedame mõnusalt aega Rimini lähistel ujumisega ja päevitamisega. Majutus Rooma
lähistel hotellis*** (2-sed. toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Rooma - kunsti- ja arhitektuurimälestiste poolest maailma
rikkamaid linnu. Igaveses Linnas, mis on olnud üle kahe tuhande aasta maailma
silmapaistvamaid kultuurikoldeid, leiad end keset maalilisi parke, pizzeeriaid, kuulsaid
mälestusmärke ja antiikseid varemeid. Öeldakse, et Euroopa tsivilisatsioon seisab
kolmel vaalal: Rooma õigusel, kreeka ﬁlosooﬁal ja kristlusel. Linnas, kuhu kõik teed
viivad, on need kolm teemat põnevalt läbi põimunud. Ladina tsivilasitsiooni häll, kust
kunagi valitseti tohutut Rooma impeeriumi. Rooma panteon on antiikaja suurim
kuppelehitis. Tutvumine Roomaga/ linnaekskursioon (Colosseum, Circus Maximus,
Pantheon, Trevi purskkaev, Forum Romanium, Kapitooliumi mägi). Vaba aeg. Vatikan –
maailma kõige väiksem linn-riik, kus asub Rooma Paavsti residents, ühtlasi on ta ka
väikseima pindala ja elanike arvuga riik maailmas. Püha Peetri väljaku kuppeltornidest
avanevad unustamatud vaated Vatikani väikeriigile ja Rooma linnale. Vatikan on
Euroopa ainuke teokraatia. Suurim kunstnike, skulptorite ja arhitektide patroon, mida
kunagi tuntud. Vatikani muuseumides on maailma rikkalikumad kunsti kollektsioonid.
Vatikani külastus (Püha Peetri katedraal ja väljak, Vatikani muuseum). Majutus Rooma
lähistel hotellis*** (2-sed. toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Pompeij külastus – üks maailmakuulsamaid ja paremini säilinud
antiikaja linnu. Umbes 79. aastal toimus Vesuuvi vulkaanipurse, mis hävitas Pompeij
linna. Kuuemeetrise tuhakihi alla mattunud Pompeij väljakevamistega tehti algust 1748.

aastal, praeguseks on kaks kolmandikku linnast välja kaevatud. Näha on sammastega
templid, kaubatänavad, pagaritöökojad, teatrid, ülikute majad koos aurusaunadega.
Pompeij linn on tänaseks saanud ainsaks tunnistajaks vanade roomlaste elust. Vesuuv
(Kustumatu) on Euroopa kuulsaim vulkaan Apeniini poolsaarel, kust avaneb võimalus
imetleda vaadet Napoli lahele. Mäe jalamil kasvab kuulus viinamarjasort, mille
marjadest pressitakse kohalikku veini ''Lacrime Cristo'' (Kristuse pisarad). Ainuke
Euroopas olev aktiivne vulkaan. 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.
Ostukeskuse külastus. Majutus Sorrento lähistel hotellis.*** (2-sed. toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. 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. Capri, kust kõrgeima mäe, Monte Solaro tipust avaneb tõeliselt
ülev vaade kogu saarele. Müüriga ümbritsetud aedadega villad, mägine maastik ning
draamatiliselt rünklik rannajoon annavad saarele kordumatu ilu. Lisaks õitele ja
lõhnadele on Capri märksõnadeks Augustuse aiad ja Faraglionid. Majutus Rooma
lähistel hotellis *** (2-sed. toad).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Firenze - kunsti, arhitektuuri ning väga rikka ja küllalt põneva
ajalooga linn. Kuulsas Uﬃzi galeriis on näha nii Itaalia, kui kogu Euroopa kuulsate
kunstnike meistriteoseid( Michelangelo, Leonardo). Firenze sümboliks on Basilica di
Santa Maria del Fiore katedraal. Arhitektuuri, ajaloo ja kunsti poolest ei leidu temaga
samaväärset mitte kusagil maailmas. Tutvumine Firenzega/ linnaekskursioon (Galleria
degli Uﬀci, kirikud, väljakud, Piazza della Signora). Vaba aeg. Majutus Veneetsia lähistel
kõikide mugavustega kämpingumajas/ bangalotes (dušš ja wc toas).
9. päev
Sõidame vaporettoga Veneetsiasse linnaekskursioonile. Meid ootavad bütsantslik Püha
Markuse katedraal, õrnroosa doodžide palee, kitsukesed tänavad, mida mööda on
kõndinud kunstnik Giorgione ja kuulus Casanova, Rialto sild ja palju muud.
Linnaekskursioon (Rialto sild, kalaturg, Doodžide palee, Püha Markuse katedraal, Ohete
sild jne) ja vaba aeg. Veneetsia on 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. Veneetsiat tuntakse kui Aadria
mere pärli. Alustame sõitu Austria suunas. Teel ületame kaunid Alpid, umbes 3 tundi
peale starti teeme peatuse Alpides. Soovijad saavad keha kinnitada ning kohvi juua.
Tagasitee läbi Austria. Majutus hotellis*** (2-sed. toad).
10. päev
Hommikusöök hotellis. Algab kodutee läbi Tsehhi ja Poola. Teel puhke- ja söögipausid
ning ostukeskuse külastus. Majutus hotellis***(2-sed. toad).
11. päev

Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse.

Soodushind: al. 520 € (tavahind 550 €).
(kehtib broneerijatele kuni 30.04.2022, korduvsõitjatele, pensionäridele ja grupile al. 6
inimest).
Lapsed 6-15 a. 498 € .
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 ja kütusehinnad muutuvad) võib
muutuda reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.

