LOODUSREIS ALPIDESSE (ITAALIA-SHVEITS)

Kohanimed: Dresden - Innsbruck - Trento - Cortina d’Ampezzo mägiküla - Dolomiidid/ Belluno
- Verona - Garda järv - Sirmione – Como - Aosta – Lugano – Locarno – Lago Maggiore Bellinzona – Arosa – Davos – Liechtenstein / Vaduz – Praha - Varssav
Tutvustus: Alpid - Euroopa kõrgeim, teravate lumiste tippudega mäestik, mis peidab endas
palju ilu ja saladusi. Rikas kontrastide poolest ja hingematvalt ilus loodus, mida paremat tahta!

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
laevasõit Lago Maggiorel ca 30 €
veinikeldri külastus al. 15 €
Trento loss ca 15 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mug. buss (wc, audio-video, kuum vesi)
majutus ***+ hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
reisitõrkekindlustus al. 15 € (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.Jätkame reisi Saksamaa suunas. Teel räägime põnevast Poola ja
Saksamaa kultuurist. Lõunaks saabumine ühte Euroopa kaunimasse linna, Saksi

kuningate pealinna, Saksamaa Firenzesse – Dresdenisse. Veedame mõnusalt aega ja
teeme jalutuskäigu uhkete barokkehitistega Dresdeni vanalinnas, tänu millele on
saanud linn hüüdnime ,,Elbe-äärne Firenze’’. Lõunasöögi võimalus ja soovijatele
kaubanduskeskuse külastus. Majutus Saksamaal romantilises väikelinna hotellis *** (2sed. toad). Õhtul võimalus veeta meeldivalt aega mõnes hubases tänavakohvikus.
3. päev
Hommikusöök hotellis.Peale hommikusööki jätkub sõit Austrias mööda kõrgmäestikuteid
ning naudime kauneid loodusvaateid ning peagi jõuame mägedest ümbritsetud Tiroli
pealinna – Innsbrucki, mille vanalinn on kuulus keskaegsete ajalooliste hoonete
poolest. Lühitutvus linnaga ja vaba aeg. Seejärel sõit üle Euroopa silla ja reis jätkub juba
Põhja-Itaalias. Peale lõuna veedame uhkes Trento keskaegses vanalinnas, mida oma
kitsaste tänavate, ümbruses asuvate kaunite aedade, villade ja veiniistandustega
peetakse Põhja-Itaalia üheks kaunimaks linnaks. Linn ise asub Adige jõe orus, Alpide
lõunaosas ja on geograaﬁliselt kaunistatud mitmesuguste mägedega.Soovijatele
Buonconsiglio lossi külastus, mis on Trentino tähtsaim loss ning oli Trento vürstpiiskoppide residents 13. sajandist kuni 18. sajandi lõpuni ja on Trento linna sümbol.
Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis ***(2-sed. toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis.Peale hommikusööki toimub Dolomiitide külastamine - võimsad
ja massiivsed maapinnast kerkivad hambulised mäeahelikud, mis kuuluvad ka UNESCO
maailmapärandi nimekirja. Teel peatume ühes maailma kaunimas kuurordis Cortina
d’Ampezzo, mida nimetatakse ka Dolomiitide Pärliks. Tutvumine Ida-Dolomiitide
regiooni kõige iidsema ja tähtsama linna Bellunoga, mis on rajatud kaljunõlvale.
Väljasõit Veronasse, mis on üks Itaalia vanimaid keskaegseid linnu, mis on ka tuntud
Shakespeare teose „Romeo ja Julia“ tegevuspaigana. Verona vaimustavas vanalinnas
näeme kuulsat Arenat, mis Rooma impeeriumi ajal oli suuruselt 3. Amﬁteater ja kus
tänapäeval viiakse läbi suurejoonelisi vabaõhuetendusi ja ooperifestivale. Jätkub sõit
mööda Garda järve maalilist kallast ning teel põgus peatus järve ääres. Garda järv,
Lago di Garda on Itaalia suurim järv Alpide lõunajalamil, looduslikult kaunis kohas,
ümbritsetud mägede ja kaunite kuurortlinnadega. Naudime imepärast Sirmione linna,
mida on tuntud juba iidsetest aegadest oma heleda vee tõttu ning mis ulatub Garda
järvele 4 km pikkuse kitsa poolsaarena. Gardal saab nautida kaunist vaadet mõlemalt
kaldalt ning Sirmione on võrreldamatu kunsti- ja ajaloo väärtuste kogum ning juba
Rooma ajal on ülistatud salmides nende kohtade ilu. Majutus hotellis ***(2-sed. toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis.. Peale hommikusööki teeme tutvust Alpides asuva ühe
kuulsaima suusapiirkonna Val d' Aostaga, mida nimetatakse Euroopa katuseks oma
majesteetliku Monte Bianco (tuntud ka Mont Blanc'i nime all, mille kõrgeim tipp asub
4810 m merepinnast ning on kõrgeim mägi Euroopas), Gran Paradiso, Matterhorni ja
paljude teiste kõrgemate mägedega. Mägi pakub hingematvat vaadet Alpidele.
Külastame piirkonnas asuvat romantilist väikeküla Aostat, kus on võimalus nautida nii
keskaegseid kui ka rooma aegseid ehitisi ning kauneid vaateid. Maakond on tuntud ka

kui kuulus veinipiirkond. Alpides Aosta orus veinikeldri külastus- ekskursioon,
kvaliteetsete veinide degusteerimine ja võimalik kohalikke tooteid kaasa osata. Õhtul
väljasõit Como väikelinna ja järve äärde. Teeme põgusa peatuse ja naudime kauneid
loodusvaateid Como järve ääres, mis asub Põhja-Itaalias Alpide lõunajalamil.
Hargikujulise järve uhkuseks on maalilised mäed ning jõukas Como ja Lecco.
Romantilise väikelinna Como külastus, mida kaunistavad idüllilised külad ja uhked
villad. Läbi aegade on olnud see linn Euroopa aristrokraatide lemmikkohaks. Õhtul
võimalus veeta meeldivalt aega mõnes hubases tänavakohvikus.Majutus samas
hotellis*** (2-sed toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis.Ole valmis avastama piirkonda, mis on rikas kontrastide poolest,
alates liustikest kuni palmipuudeni. Teeme põgusa peatuse Alpide järskude nõlvade
vahele peitunud ja liustike vahel asuva Lugano järve ääres, mis kuulub osaliselt nii
Itaaliale kui ka Šveitsile ja on üks kaunimatest paikadest. Järv on saanud oma nime
kaldal asuva Lugano linnalt. Jalutame mööda Via Nassa ja vana keskuse võluvaid
tänavaid, palmidega palistatud promenaadil ja veedame aega õdusate väljakute,
astmeliste tänavate ja kitsaste käänuliste alleedega Lugano vanalinnas, mis on nii
itaaliapärase olemusega ning on täis rahvarohkeid tänavakohvikuid. Seejärel veedame
taas mõnusalt aega Alpide jalamil ja Maggiore järve põhjapoolsesse otsa jäävasse
kõige päikeselisemas võrratus Locarno väikelinnas. Linn on täis rohkelt
vaatamisväärsusi ja linna kuulsaim vaatamisväärsus on palverändurite pühamu
Madonna del Sasso, mis asub kaljudel linna kohal. Järv on tuntud ka oma saarte rohkuse
tõttu. Soovijatel laevasõit Lago Maggiorel (Suurel Järvel). Käime uudistamas
Bellinzona kindluslinna, kus asub rohkelt vaatamisväärsusi ning siin oled sattunud ajas
tuhat aastat tagasi ja hiljem leiad taas end turistikioskite võludes. Majutus hotellis***
(2-sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis.Itaaliapärased väljakud, renesanss-stiilis hooned, punaste
munakividega sillutatud käänulised tänavad, elegantne renesanss-stiilis raekoda ja
vanalinna värvikirevad turuletid. Külastame 1800 m kõrgusel üht ilusamat Shveitsi
kuurorti Arose mägiküla. Teel teeme peatuse ühes suurimas ja tuntuimas
talispordikuurortlinnas Davoses. Seejärel suundume Liechtensteini - kaunis mägede
vahel asuv 30 000 elanikuga vürstiriik, mis kuulub ka maailma nelja väikseima riigi
hulka (pindala 160 km2). Pealinnas Vaduz’is on meeldiv provintsiline õhustik. Õhtul
saabumine Austriasse, mis oli peaaegu terve eelmise aastatuhande vältel Habsburgide
impeeriumi keskuseks. Majutus Saksamaal romantilises väikelinna hotellis*** (2- sed.
toad).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Sõit Saksamaal, teel puhke –ja söögipausid ning peale lõunal
saabume Prahasse. Ostukeskuse külastus.Tutvumine Prahaga („Euroopa süda“)
Linnaekskursioon vanalinnas: Mala Strana, Staro Mesto, Karli sild, raekoda, Vlaclavi
väljak. Võimalus veeta meeldivalt aega mõnes hubases tänavakohvikus. Majutus

hotellis *** (2-sed. toad).
9. päev
Hommikusöök hotellis. Teel puhke- ja söögipausid.ning ostukeskuse külastus. Õhtune
jalutuskäik Varssavis. Varssavis sulavad kokku ajalugu, omapärane nõukogude pärand
ja kaasaegse turumajanduse õied. Imeline Varssavi vanalinn on keskaegse arhitektuuri
musternäidis. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
10. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 535 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 35 maksjat.
al. 499 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 44 maksjat.
Tellimisel grupile. Toimumiseaeg:vastavalt valitud ajale.
Soovitav EV pass või ID-kaart (kehtivus vähemalt 3 kuud peale reisi).
Palume tutvuda reisikorraldaja Eurotraveli 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!

