KAUNIS KEVADINE KESK-EUROOPA 01.05 - 07.05.2022

Kohanimed:

Praha – Karlsteijn - Viin - Brno – Wieliczka soolakaevandus - Krakow

Tutvustus: Tšehhimaa on imekauni looduse ja muinasjutuliste lossidega paik ning temast ei jää
maha ka Austria, mis on tuntud nii oma Alpide kui ka suusakuurortide poolest.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Macocha koopad, paadisõit, rong – 300 Kc
Karlsteijni loss 300 Kc
Wieliczka soolakaevandus 110 PLN (kohaliku giidi teenus)
veemuusika kontsert 250 Kc
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus *** + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 10 € (sõltuvalt vanusest)
reisitõrkekindlustus al 13 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumide- ja muude tasuliste objektide pääsmed
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1.päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Räägime Läti ja Leedu huvitavast ja põnevast ajaloost. Lõunapeatus 19 km peale
Leedu piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale jõuame umbes kell 22.00. Majutus
hotellis *** (2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit Poolas ja Tšehhimaal. Teel räägime põnevast Poola ja
Tshehhimaa kultuurist. Teel puhke-ja söögipausid ning ostukeskuse külastus. Prahasse
jõuame umbes 16.00. Õhtune jalutuskäik Praha vanalinnas, vaba aeg ja võimalus omal
käel tutvuda vanalinnaga. Majutus hotellis *** (2-sed. toad).

3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki tutvumine Prahaga („Euroopa süda“)
Linnaekskursioon vanalinnas: St.Vituse katedraal, Mala Strana, Staro Mesto, Karli sild,
raekoda, Vlaclavi väljak. Peale lõunal vaba aeg ja võimalus omal käel tutvuda Praha
vanalinnaga. Õhtul võimalus veeta meeldivalt aega mõnes hubases vanalinna
tänavakohvikus. Soovi korral on võimalik õhtul külastada Praha näituseväljakul toimuvat
veemuusika kontserti (vaatemäng ca 45 min.). Majutus samas hotellis *** (2-sed.
toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki väljasõit Prahast ca. 30 km eemal asuvasse
Karlsteijni, kus asub kuningas Karl IV loss. Maalilises linnakeses võimalik imetleda
kohalikku käsitööd ja osta suveniire ja kohalikke tooteid. Peale lõunal saabume
Moraavia karstiala piirkonda. Paadisõit koobastes, minirong ja 138,7 m sügavuse
Macocha kanjoni külastus, mis on sügavaim Kesk – Euroopas. Ostukeskuse külastus.
Õhtu veedame Lõuna-Moraavia pealinnas Brnos. Ekskursioon vanalinnas, vaba aeg
ning söögi- ja poodlemise võimalused. Vanalinn on täis vaatamisväärsusi, 1240 a.
raekoda, barokne katkusammas jne. Õhtul võimalus veeta meeldivalt aega mõnes
hubases pubis Brno vanalinnas. Majutus hotellis*** (2-sed. toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki väljasõit Viini, linnaekskursioon bussiga
(parlamendihoone, ooperimaja, raekoda, Schönbrunni loss jne.) ja põgus jalutuskäik
vanalinnas -Hofburg, Ringstrasse, Stefansdom, Graben, 13.-14. saj. St. Stephani
katedraal – Viini sümbol. Vaba aeg ,ostukeskuse külastus ning söögi- ja poodlemise
võimalused ja soovijatel võimalus meeldivalt aega veeta mõnes hubases
tänavakohvikus. Majutus samas hotellis *** (2-sed. toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Wieliczka soolakaevandus ja Krakowi külastus,
linnaekskursioon (turuplats, vanalinn, St.Mary basiilika jne) ja Külastame üle 700 a.
tegutsenud Wieliczka soolakaevandust, mis on Euroopa vanim ja on kantud UNESCO
maailmapärandi nimekirja. Kaevandus asub 64–135 m sügavusel maa all ning koosneb
3 km pikkusest tunnelite labürindist, kus leidub kauneid kabeleid ja maa-aluseid järvi.
Muuseumis on võimalus jälgida näitust ja toimub ekskursioon (ca 2 tundi). Kraków on
Poola üks suuremaid, vanemaid ning suursugusemaid linnu – endine Poola kuningriigi
pealinn. Krakow on üks paremini säilinud gooti ja renessansi stiilis linnu terves
Euroopas. Legendi järgi rajas asula müütiline valitseja Krak draakoni koopa kohale.
Majutus hotellis ** (2-sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse.

Soodushind: 310 eur / Tavahind 340 eur (kehtib varajastele broneerijatele
kuni 15.02.2022, korduvsõitjatele, pensionäridele ja grupile al. 6 inimest).

Lapsed

6 – 15 a.

290 eur

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!

