✈ LÕUNA-ITAALIA JA ANTIIKSETE NAUDINGUTE SAAR SITSIILIA

Kohanimed: Palermo - Sitsiilia - Amalﬁ - Sorrento - Pompei - Capri - Vesuuv - Napoli - Vatikan Rooma - Monreale - Catania - Agrigento - Etna - Sürakuusa - Taormina - Calabria - Scalea

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Vesuuvi külastus ca 7 €
väljasõit Caprile (laevasõit saarele ja tagasi, bussisõitu Capril, paadisõitu ümber poole Capri saare)
60 €
Etna külastus 15 €
Džiibi ja kohaliku giidiga (Etna) 50 €
Pompeij külastus 12 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
lennupiletid Tallinn - Rooma – Tallinn
sõit kõigi mugavustega bussis
1 öö laevas (4 in. kajutid)
majutus koos hommikusöögiga 1 öö Roomas ***, 2 ööd Sorrento lähedal ***, 2 ööd Catania
lähedal ***, 1 öö Scaleas *** (2-sed toad)
kohapeal eestikeelne giid/reisijuhi teenus
ekskursioonid vastavalt reisikavale
transfeerid ja lennujaama maksud, käibemaks
Lisatasu eest:
reisikindlustus al. 23/27 € (sõltuvalt vanusest)
õhtusöögid ca 17-20 €
muuseumide- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1. päev Lend Tallinn – Rooma
Koguneme Tallinna lennujaamas. Lend Tallinn – Rooma. Palume kontrollida väljalennu
aega vahetult enne reisi. Peale lõunat saabumine Rooma (bussiekskursioon). Rooma on
kunsti- ja arhitektuurimälestiste poolest maailma rikkamaid linnu. Igaveses Linnas, mis
on olnud üle kahe tuhande aasta maailma silmapaistvamaid kultuurikoldeid, leiad end
keset maalilisi parke, kuulsaid mälestusmärke ja antiikseid varemeid. Viibime ladina
tsivilisatsiooni hällis, kust kunagi valitseti tohutut Rooma impeeriumi. Rooma Panteon
on antiikaja suurim kuppelehitis. Tutvumine Roomaga: Vatikan, Piazza Venezia,
Colosseum, Quirinale, Via Nazionale, Via Veneto, Piazza Spagna, Trevi purskkaev.

Majutus Rooma hotellis *** (2-sed toad).
2. päev Napoli - Vesuuv
Hommikusöök hotellis. Väljasõit Napoli.
600.a. e.m.a kreeklaste poolt asustatud ja 320-a. e.m.a roomlaste võimu alla langenud
Napoli linn on kindlasti võrratu elamus. Napoli on iidne serenaadide, kunsti ja
arhitektuuri linn mere kaldal, mis on uhke oma ajaloo, juurte, traditsioonide ja mere üle.
Pizza ja kuulsa Napoli kohvi sünnikoht. Oluliseimad vaatamisväärsused on Plebiscito
väljak ja lähedal asuv kuningaloss koos kuulsa San Carlo teatriga, Vittorio Emmanueli
uhke galerii ja võimas keskaegne Castel Nuovo. Rikkalik Arheoloogiamuuseum, kuhu on
kogutud Pompei varemetest välja kaevatud originaalesemed ning kitsaste tänavatega
Spaccanapoli linnarajoon, mis on täis ehtsat lõunaitaallaslikku saginat. Vesuuv on
Euroopa kuulsaim vulkaan Apenniini poolsaarel, kust avaneb võimalus imetleda vaadet
Napoli lahele. Mäe jalamil kasvab kuulus viinamarjasort, mille marjadest pressitakse
kohalikku veini Lacrime Cristo (Kristuse pisarad). Vesuuv on jätkuvalt üks maailma
ohtlikemaid tegevvulkaane. Väljasõit Vesuuvile (jalgsimatk kraatri servale). Majutus
Sorrento lähedal *** (2-sed toad).
3. päev Capri
Hommikusöök hotellis. Väljasõit Capri saarele.
Saarele annavad kordumatu ilu dramaatiliselt rünklik rannajoon, mägine maastik ning
müüriga ümbritsetud aedadega villad. Capri kõrgeima mäe, Monte Solaro tipust avaneb
tõeliselt ülev vaade kogu saarele. Vastavalt oma soovile on võimalik külastada antiikset
Anacaprit või Sinist koobast – Capri tuntumaid vaatamisväärsusi. Viimases peegelduv
valgus tekitab koopa sisemuses maagilise valgusefekti. Õhtu veedame Sorrentos.
Majutus Sorrento lähedal *** (2-sed toad).
4. päev Pompei - Amalﬁ
Hommikusöök hotellis.
Pompei on üks maailmakuulsamaid ja paremini säilinud antiikaja linnu. Umbes 79.
aastal toimus Vesuuvi vulkaanipurse, mis hävitas Pompei linna. Kuuemeetrise tuhakihi
alla mattunud Pompei väljakevamistega tehti algust 1748. aastal, praeguseks on kaks
kolmandikku linnast välja kaevatud. Näha on sammastega templid, kaubatänavad,
pagaritöökojad, teatrid, ülikute majad koos aurusaunadega. Pompei linn on tänaseks
saanud ainsaks tunnistajaks vanade roomlaste elust. Peale lõunat jõuame Lõuna-Itaalia
kauneima piirkonna Amalﬁ rannikule. Seda olevat märkinud juba legendaarne Herakles,
ristides selle koha oma kallima - Amalﬁ-nimelise nümﬁ nimega. Mereäärsel kaljuserval
looklevad kitsad teed, imekaunid romantilised väikelinnad ja kuldsed liivarannad – see
on imepärane Amalﬁ. Amalﬁ on Apenniini poolsaarel kaljude keskel asuv väike
muinasriik kitsaste tänavate, purskkaevude, vetteulatuvate kaljumassiivide ning veelgi
uhkema vaatamisväärsuse Duomo katedraaliga. Hilisõhtul alustame sõitu laevaga
Sitsiilia pealinna Palermosse. Majutus laevas (4- in. kajut).
5. päev Palermo – Monreale – Catania - Agrigento
Hommikul alustame Palermo linnaekskursiooniga. Ükski külaskäik Sitsiiliasse ei ole
täiuslik ilma Palermo külastuseta, sest just see linn aitab mõista kogu Sitsiilia hingeelu.
Palermo on läbi ajaloo olnud linn, kus ida kohtus läänega, põhi lõunaga. Palermo iidne
keskaegne territoorium on suurem kui ühelgi teisel linnal Itaalias. Tähtsamad

vaatamisväärsused on Piazza Vittoria äärsed elamud, normannide kuningapalee ja
uhked baroksed kirikud, Vucciria turg ja kirev tänavaelu, Pretoria purskkaev, kuulus
katedraal ning suurepäraste mosaiikidega bütsantsi stiilis lossikabel - Capella Palatina.
Linn asub väga viljaka tasandiku serval ning just tänu lopsakatele palmipuudele ja
oliivisaludele kutsuti seda ala 15. sajandil Conca D’Oro ehk "külluse varasalveks". On
võimalus külastada üht kuulsamat Vucciria turgu. Monreale üks huvitavamaid
vaatamisväärsusi on araabia-normanni stiilis Santa Maria La Nuova katedraal. Selles
1174. aastast pärinevas pühakojas on gooti stiilis aknarosetid harmoonilises koosluses
teravatipuliste araabia akendega. Katedraali läheduses asub benediktlaste klooster,
mille õu on üks uhkemaid ja rikkalikumaid maailmas. Hoovi kaunistavad 228 erinevate
kapiteelide ja mosaiikidega sammast. Seejärel jätkame sõitu Cataniasse. Tänapäeval on
Catania üks põhilisi majandus-, turismi- ja hariduskeskusi Sitsiilias, asub saare
idarannikul Etna vulkaani jalamil. Linn on läbi sajandite looduse poolt transformeeritud.
Catanias on imeilus sadam ja teisest küljest vaadelduna on linn valitsetud Etna poolt.
Teel teeme peatuse Sitsiilia lõunarannikul Vana-Kreeka linnas Agrigentos. Linn on suur
turismikeskus tänu oma erakordsetele arheoloogilistele päranditele. Agrigento on
kuulus eelkõige linnast paari kilomeetri kaugusel asuvate suursuguste kreeka
templitega, mida on peetud ka Sitsiilia muistseks imeks. Siin asuvad väga hästi säilinud
Heraklese, Zeusi ja Hera templid. Majutus Catania lähedal *** (2-sed toad).
6. päev Etna - Sürakuusa
Hommikusöök hotellis. Etna külastus.
Etna on Euroopa suurim vulkaan, mille ohtlikkus seisneb mitte mäe tipu keskses
kraatris, vaid mäe külgedel olevate kraatrite vulkaanipursetes. Vulkaani kõrgus on
umbes 3330 m, see kõigub tegevuse käigus. Etna on üks aktiivseimaid vulkaane
maailmas tänaseni, oli väga aktiivne ka juba antiikajal. Kreeka müütide järgi asusid
Etnas kükloopide töökojad. Etna on ka Sitsiilia kõrgeim mägi (3340 m), mille
vulkaaniline tegevus ulatub 600 000 aasta taha. Teel 1986 m kõrgusel asuva Silvestri
kraatri juurde näeb Itaalia suurimaid tsitruseistandusi, ka kannatada saanud
mägilinnasid, kus on veel tänapäeval jälgi laavajõgedest ja aset leidnud maavärinatest
ning põlenud ja laava alla mattunud maju mäe nõlvadel. Ortiga saarel asuv Sürakuusa
on üks kaunimaid linnu Sitsiilias, mis on ka vanakreeka teadlase Archimedese
sünnikohaks. Vanalinna uhkuseks on esmalt kreeklaste ja hiljem roomlaste poolt ümber
ehitatud toomkirik. Majutus Catania lähedal *** (2-sed toad)
7. päev Taormina - Scalea
Hommikusöök hotellis.
Alustame sõitu Rooma poole. Teel külastame Taorminat, mille kliima on aastaringselt
üks parimatest kogu Euroopas. Taormina on šarmantne vanalinn kitsaste tänavate,
terasside ja hingematvalt kaunite vaadetega ning arhitektuuriliselt rikkaliku ajalooga.
Peale lõunat jõuame Calabria kuurortlinna Scaleasse. Võluv linn, mis säilitab kõrgustes
muistse vanalinna müüri varemeid. Nimi Scalea tuleneb astmelisest linnastruktuurist
(Scala). Vanalinn on efektselt ehitatud astmetele. Et minna oma naabri juurde pead sa
minema kas üles või alla. Majutus Scaleas *** (2-sed toad).
8. päev
Lend Rooma – Tallinn.

Hommikusöök. Varajane transfeer Fiumicino lennujaama. Lend Rooma - Tallinn.
Saabumine Eestisse.

Lennukisse on lubatud kaasa võtta 20 kg maksustamata pagasit. Lisaks võib salongi
võtta käsipagasit kaaluga kuni 8 kg. Pagasireeglid http://www.ecaa.ee/atp/
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!

