LEEDUMAA (VILNIUS-DRUSKININKAI-KLAIPEDA) 05.08 - 08.08.2021

Tutvustus: Vilnius – Trakai saarelinnus – Druskininkai /Aqua veepark -–
Klaipeda.
Leedu vaatamata suhtelisele väiksusele on vägagi mitmekülgne turismimaa,
mis pakub meeldejäävaid elamusi.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Gediminase torn ca 1.50 eur (sõit funikulööriga 1.00 eur)
Trakai loss ca 8/4 eur
Aquapark ca 13 /7 eur (3 tundi)
PAKETT SISALDAB:
sõit mug. bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus *** + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus ca 7 eur

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Teel
räägime Läti ja Leedu põnevast ja huvitavast kultuurist. Peale lõunal tutvumine Leedu
pealinna Vilniusega, mis on tänapäeval aktiivne ja moodne Euroopa pealinn. Linna
üheks sümboliks ja vaatamisväärsuseks on Gediminase torn, mis on Vilniuse linnuse
ainus säilinud torn ning vaateplatvormilt avaneb kaunis vaade linnale, Ausra värav,
linna silmapaistev sümbol Kolme Risti mägi, klassitsistlik Vilniuse katedraal,16.sajandil
ehitatud Bernardiinide kirik ning 16 ja 17. sajandil ehitatud Püha Stefanuse kirik ning
palju muud huvitavad. Õhtul võimalus jalutada Gediminase nimelisel kaubandustänaval
või Vilniuse ühel vanimail munakivisillutisega Pilies gatve tänaval või veeta mõnusalt

aega istudes mõnes hubases vanalinna vabaõhukohvikus. Majutame kesklinna
piirkonna hotellis*** (2-sed toad). Näiteks hotell Corner või sarnane hotell.
www:cornerhotel.lt
2. päev
Hommikusöök hotellis. Väljasõit Druskininkai spaakuurortlinna, mis on rahu ja vaikuse
oaas.Veedame aega kenade alleedega romantilises vanalinnas, kus on säilinud 19.saj.
puitvillad. Võimalus aega veeta mõnes mõnusas tänavakohvikus. Soovijatel võimalus
külastada Baltimaade suurimat veekeskust Druskininkai Aquaparki. Oma 30 000
ruutmeetri suuruse veekeskuse Druskininkai veepark pakub täiuslikku puhkust ja
meelelahutust kõigile. Nautige troopilist kuumust koos basseinide ookeansinise veega,
alistage oma hirmud meie vaatemängulistel veeliumägedel, soojendage oma keha ja
hinge mullivannides ja saunades. Ostukeskuse külastus. Majutame samas hotellis***.
(2-sed toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki väljasõit keskaegsesse lossi Trakai
saarelinnusesse. Leedu üheks kõige muljetavaldavamaks ja tuntumaks
vaatamisväärsuseks on kaguosas paiknevale Galve saarele ehitatud Trakai saarelinnus,
14.sajandist pärit linnuses toimub tänapäeval palju rahvuslikke üritusi. Peale lõunal
saabumine sadamalinna Klaipedasse, Leedu suuruselt kolmas linn, kus asub tähtis
kaubasadam ja Leedu ainuke reisisadam. Sajandeid oli see tähtis Preisimaa sadamalinn
tuntud Memeli nime all. Käime vaatamas ajaloolise sadamalinna sümbolit Taravose
Aniket ja tutvume tähtsamate vaatamisväärsustega vanalinnas. Klaipeda risti-rästi
kitsaste tänavatega vanalinn pakub palju avastamisrõõmu. Munakivisillutustega teede
äärsetes vahvärkmajades asuvad suveniiripoed, galeriid ja kohvikud. Õhtul vaba aeg
Klaipeda vanalinnas ringi jalutamiseks ja poodlemiseks. Majutame kesklinna piirkonna
hotellis*** (2-sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki kohaliku turu külastus, kus võimalik
kohalikke tooteid kaasa osta ning vajadusel vaatame üle veel mõned huvitavamad
vaatamisväärsused, seejärel vaba aeg Klaipeda vanalinnas ringi jalutamiseks ja
poodlemiseks. Lõuna paiku jätame hüvasti Klaipeda linnaga, teel kodupoole teeme
ostukeskuse külastuse ning söögipausi ja seejärel asume teele Eesti suunas. Õhtul
saabume Eestisse.

Soodushind al. 190 eur. Tavahind 215 eur (kehtib broneerijatele kuni 15.04.2021,
korduvsõitjatele, pensionäridele, grupile al. 6 inimest).
Lapsed 6 – 15 a. 170 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 ja kütusehinnad muutuvad)
võib muutuda reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.

