KREEKA RINGREIS

Kohanimed: Viin - San Marino - Bari - Patra/Igumenitsa - Metsovo mägiküla - Meteora
kaljuklooster - Delﬁ - Ateena - Korinthos - Mükeene - Epidauros - Thsessaloniki
Tutvustus: Kreeka on maa, mis alati jääb su hinges eripärase soojusega meelde. Selle uhke ja
kirgliku rahva pealinn on alati valmis Teid oma melusse haarama. Kreekas saab end ühtmoodi
tunda nii kultuurihuviline turist kui ka elavat meelelahutust otsiv külaline.
Ainulaadse valgete kivide linna ehk Ateena külastus, Korinthose kanal, mis eraldab Kesk Kreekat Peloponnesose poolsaarest, Meteora kaljuklooster ja paljud teised huvitavad paigad
jäävad oma unikaalsuse tõttu Teile kindlasti meelde.
Kreeka on ka kuulus oma tavernide ja kohvikutega. Võib nautida kohaliku sööki, jooki ja
külalislahkust. Kreeka kultuur, grandioosne antiikarhitektuur ja vaheldusrikkas loodus tagavad,
et puhkuses pettuma ei pea.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Akropol - 13 €
Meteora kloostrid – 4 €
Delﬁ arheoloogiline ala ja muuseum - 9 €
Mükeene arheoloogiline ala ja muuseum - 9 €
Olümpia muuseum - 12 €
Epidauros arheoloogiline ala ja muuseum - 9 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (audio/video, wc, kuum vesi)
ühe suuna laevapiletid (AB4 kajut) Bari – Patra/Igumenitsa
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
tõrkekindlustus al. 20 € (sõltuvalt vanusest)
vaatamisväärsuste ja muude tasuliste objektide pääsmed
õhtusöök Kreekas al. 20 €
hommikusöök laevas ca 6 €, lõuna- ja õhtusöök ca 17 €

REISI KIRJELDUS

1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale jõuame
umbes kell 22.00. Majutus hotellis** (2-3 in. toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Alustame sõitu Tšehhi suunas. Teel puhke- ja söögipausid ning
ostukeskuse külastus. Õhtul põgus peatus Viini vanalinnas. Majutus Viini lähistel, hotellis
(2-3 in. toad).
3.päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit Austria, Itaalia. San Marino külastus - (Vabaduse maa)
on maailma vanim tänini eksisteeriv omapäraseimaid väikeriike Euroopas. San Marinos
asuva mäe tipust (750 m) avaneb hingemattev vaade kogu ümbrusele. Vaba aeg ja
ostukeskuse külastus. Majutus Riminis hotellis*** (2-3 in. toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Hommikupooliku vaba aeg Riminis, seejärel jätkub sõit Itaalias.
Õhtul väljub laev Bari – Igumenitsa/Patra. Laevakruiis üle Aadria mere. Majutus laevas 4
in. kajutid.
5. päev
Hommikul saabumine Igoumenitsasse. Edasi jätkame reisi juba Kreekas. Lõunaks
saabumine Ionninasse. Vaba aeg ja võimalus nautida traditsioonilist Kreeka kööki. Teel
peatus Metsovo mägikülas. Majutus hotellis (2-3 in. toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Külastame Meteora kaljukloostreid (Grand Meteora jt). Meteora
mitmekesine ajalugu ja omapärane maastik. Proovime lahendada kloostrite tekke
saladust. Delﬁ, vaba aeg, võimalus käia söömas mõnes tavernas. Majutus hotellis (2-3
in. toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Ekskursioon Delﬁ Apolloni templisse, antiikaja kuulsaima oraakli
asukohta. Delﬁs asus n-ö maailma naba ja seal toimus palju huvitavat – Püütia mängud
jne. Seejärel saabumine Ateenasse. Majutus hotellis (2-3 in. toad) ja õhtul vaba aeg ning
iseseisev tutvumine linnaga.
8. päev
Hommikusöök hotellis. Bussiekskursioon Ateena kesklinnas: Akropolis (Ateena Nike
tempel, Parthenon jne), Aeropaag (Arese küngas), agoraa (kr. k. turuplats, rahva
kogunemise plats, kus toimusid riiklikult tähtsad nõupidamised ja muud sündmused),
Keramikos (Ateena linnakalmistu). Ateena Arheoloogia muuseum, mis on maailmas
suuremaid omalaadsete seas. Õhtul vaba aeg. Tutvumine Plaka linnaosaga (vanalinn).
Majutus samas hotellis (2-3 in. toad).
9. päev
Hommikusöök hotellis. Peloponnesose poolsaar, Korinthos (Korinthose kanal, taas vanad
varemed), Mükeene (kultuuri keskus, mis asutatud II aastatuhande II poolel e.m.a.),

Epidauros (antiikne teater, Asklepiose tempel ja kultus). Majutus samas hotellis (2-3 in.
toad).
10.päev
Hommikusöök hotellis. Sõit Kreekas ning teeme tutvust Thsessaloniki vanalinnaga.
Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis (2-3 in. toad).
11. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit läbi Bulgaaria ja Makedoonia. Teel puhke- ja
söögipausid. Võimalusel teeme põgusa peatuse Bulgaaria pealinnas Soﬁas. Majutus
Ungaris (hotell ***, 2-3 in. toad).
12. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit Ungari, Slovakkia ja Poolas. Teel puhke- ja
söögipausid ning ostukeskuse külastus. Majutus hotelis ** (2-3 in. toad).
13. päev
Hommikusöök hotellis.Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 560 € (buss/laev). Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
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!

