MAJESTEETLIKUD ALPID - PROVENCE - COTE D AZUR

Kohanimed: Liechtenstein - Luzern - Montreux - Lac Leman - Mont-Blanc - Chamonix - Annecy Point en Royans - Choranche koopad - Chartreuse - Avignon - Arles - Camargue - Marseille Cassis - St. Tropez - Nice - Grasse - Cannes - Eze - Monaco - Verona - Viin - Varssav
Tutvustus: Prantsusmaa on Euroopa suurim riik, ulatudes Põhjamerest Vahemereni. Ühest
küljest on see randade, suplemise ja merega seotud tegevuste paradiis, kuid teisalt on
Prantsusmaal väga huvitavad mägisuusakeskused.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Choranche koopad - 12 eurot
Monaco rongituur - 8 eurot
okeonograaﬁa muuseum - 15 eurot
Monaco Printsi palee - 8 eurot
Nice rongituur - 8 eurot
laevakruiis Vahemerel - 18 eurot
Mont Blanc - 43 eurot
rongituur mägedes - 27 eurot
rongituur Marseilles - 8 eurot
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (kuum vesi, audio-video, wc)
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 15 eurot (sõltuvalt vanusest)
tõrkekindlustus al. 20 eurot (sõltuvalt vanusest)
muuseumide- ja muude tasuliste objektide pääsmed
reisija soovil h/s-d Premiere Classe (5 eurot)

REISI KIRJELDUS
1. päev Baltimaad - Poola
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri. Jätkame sõit läbi Leedu. Öömajale jõuame
Poola umbes kell 22.00. Majutus hotellis ** (2-sed toad).

2. päev Poola - Tšhehhimaa - Saksamaa
Hommikusöök hotellis. Jätkub reis Poolas ja Tšehhimaal. Teel räägime huvitavast ja
põnevast Poola ja Tšhehhimaa ajaloost. Teel puhke- ja söögipausid ning ostukeskuse
külastus Tšhehhimaal. Majutus Saksamaal hotellis ** (2-sed toad).
3. päev Liechtenstein - Luzern - Montreux
Hommikusöök hotellis. Seejärel saabumine Liechtensteini - kaunis mägede vahel asuv
30 000 elanikuga vürstiriik, mis kuulub ka maailma nelja väikseima riigi hulka (pindala
160 km²). Seejärel veedame aega Wierwaldstätteri järve kaldal asuvas Luzernis, mis on
aastasadu olnud Euroopa rikaste ja ilusate ning kroonitud peade üks eelistatumaid
puhkusepaiku (14.saj. ehitatud katusega kaetud Kappellbrücke - üks maailma vanimaid
puusildu). Lühitutvus linnaga ning vaba aeg. Jätkub sõit piki Genﬁ (Lac Lemani) järve
kallast ning seejärel veedame aega maalilise ja kauni Genﬁ järve ääres asuvas
Montreux’is (Šveitsi pärl). Majutus Prantsusmaal hotellis Premiere Classe (2-sed/3-sed
toad).
4. päev Prantsuse Alpid – Mont-Blanc/Chamonix - Annecy
Hommikul jätkame sõitu mööda kõrgmäestiku teid Prantsuse Alpidesse. Sõltumata
aastaajast on Alpid üks Prantsusmaa atraktiivsemaid piirkondi – majesteetlik mäeahelik
saab alguse Genﬁ järvest ja ulatub peaaegu Vahemereni. Looduslikult kaunid paigad
Alpides - kosed, valged mäeharjad, orud, kristallselged mägijärved, alpiaasad,
mäenõlvadel asuvad mägikülad. Võimalus sõita rippvagunetiga 3842 m kõrgusele
Euroopa kõrgeima mäetipu Mont-Blanci (4810 m) lähedale ja nautida Prantsuse, Šveitsi
ja Itaalia Alpide säravaid, lumiseid mäetippe. Lisaks eelnevale veel võimalus sõita
mägirongiga (u. 5 km) 2100 m kõrgusele, kus saab näha hiiglaslikku jääliustikku, käia
Jääkoopas ja imetleda mäekristallide galeriid. Meeldivalt võib aega veeta
talispordikeskuses Chamonix’s Mont-Blanc'i jalamil või sooritada väike jalgsimatk kaunis
mägises looduses. Jätkame sõitu mööda maalilise Annecy järve 14 km pikkust kallast.
Prantsuse Veneetsiaks nimetatava Annecy linna külastus, mida peetakse üheks
kenamaks Alpilinnaks - lilledega ehitud sillad, kanaliterohke kaunis keskaegne vanalinn
samanimelise kristallselge veega järve kaldal. Lühitutvus linnaga ning õhtul vaba aeg
Annecy vanalinnas. Ostukeskuse külastus. Majutus samas hotellis Premiere Classe (2sed/3-sed toad).
5. päev Pont en Royans – Choranche koopad – Chartreuse - Avignon
Naudime kaunist ja vaatemängulist maastikku ning teeme väljasõidu Alpides asuvasse
keskaegsesse lubjakivi kurus asuvasse mägikülla Pont-en-Royansi, mille kivimajad on
otsapidi kaljusse ehitatud ning seejärel läheme hiiglasuurde Choranche'i koopasse, kus
saab näha lubjakivimoodustisi - stalaktiite ja stalagmiite ning kujutab endast imeliste
lubjakivimoodustiste maailma (fantastiline muusikaelamus, ekskursioon). Külastame
kuulsat Chartreuse likööritehast (kunagine munkade hoole all asunud veinikelder,
ekskursioon, likööride degusteerimine, võimalik kohalikke tooteid kaasa osta).
Valmistatakse rohekaskollast Chartreuse likööri aastast 1605. Õhtu veedame
massiivsete kindlusmüüride vahel ühes Lõuna-Prantsusmaa ilusamas ja ka keskaegses
Avignoni vanalinnas (kunagine Paavstide residents, Püha Benezet’ sild, jne).
Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis Premiere Classe (2-sed/3-sed toad).
6. päev Arles – Camargue – Marseille - St. Tropez

Väljasõit keskaegsesse Arlesi linna, kuhu on koondunud kogu piirkonna ilu, iidne rooma
amﬁteater, mis on üks paremini säilinud Rooma-aegseid mälestisi Provence’is. Teel
möödume Camargue'ist, kus asub mitmekesise loodusega ja ülemaailmse tähtsusega
soine looduskaitseala Rhóne alamjooksul. Tutvume Lõuna-Prantsusmaa eksootilisema ja
suurima sadamalinnaga Marseille’ga (rongituur), seejärel vaba aeg, võimalus jalutada
kitsaste astmelistel tänavatel, kaubandustänaval või veeta mõnusalt aega istudes
mõnes hubases vanalinna kohvikus. Teel teeme peatuse kunstnike meelispaigas,
väikses kalurikülas Cassis, kus on võimalik lõõgastuda veeäärses kohvikus, vaadata
põnevusega sagivaid kalureid või tänavaartiste. Linn, mis ei ole kaotanud oma
algupärast võlu. Veedame aega Prantsuse Rivieras poolsaare tipus asuvas kuulsaimas
kuurortlinnas St. Tropez (puhkus rannas ja vaba aeg). Linn saavutas ülemaailmse
kuulsuse osaliselt tänu 1950-ndatel valminud ﬁlmile "Ja jumal lõi naise", mille üks
osatäitjatest oli Brigitte Bardot. Majutus hotellis Premiere Classe/Formule 1 (2-sed/3-sed
toad).
7. päev Nice – Cannes - Grasse
Laevakruiis Vahemerel (Cap Ferrat, Villefranche, Beaulieu, jt). Seejärel suurima
Vahemereäärse kuurortlinna Nizza külastus (prantsusepäraselt Nice, Cote d`Azur'i
pealinn ja pärl, itaaliapärase ilmega vanalinn, lille- ja juurviljaturg, rannapromenaad,
rongituur/ekskusioon). Arvatakse, et linna rajasid kreeklased umbes 350.a. eKr ja algselt
oli linna nimeks "Nikaia". Vaba aeg ja puhkus rannas ning võimalus nautida mõnusat
tänavaelu. Ekskursioon Prantsuse parfürmeeriapealinna Grasse Parfümeeriamuuseumis
(kvaliteetlõhnaõlide proovimise – toodete ostmise võimalus). Parfümeeriatööstus on
linnas tegutsenud juba alates 16.saj. lõpust. Õhtul külastame tuntud ﬁlmifestivalilinna
Cannes’i (vanalinn, kaubandustänav jne). Majutus samas hotellis Premiere
Classe/Formule 1 (2-sed/3-sed toad).
8. päev Monaco - Eze
Hommikul alustame sõitu mööda kaunist Moyense Corniche rannikuteed Monacosse,
pakkudes võrratuid vaateid Vahemerele. Teel peatus Eze mägikülas, mis asub kõrgel
Vahemere kohal asuva kaljusel mäenukil, kus avaneb kauneim vaade Prantsuse
Rivierale. Küla on rajatud 12.saj. pärit lossi varemetele. Siin kitsastel tänavatel asuvad
poed, galeriid ja käsitöökojad. Monaco - 1,9 km², ca 60 000 elanikuga mägedes asuv
Vürstiriik (Printsi palee, Püha Nikolause katedraal, vanalinn, okeanograaﬁa muuseum,
kus mereveega akvaariumis on haruldasi taime ja loomaliike, jahtklubi, Jaapani aed,
õnnemängurite paradiis Monte-Carlo, rongituur/ekskursioon jpm). Monaco on pindalalt
väiksuselt teine riik ning kõige tihedamini asustatud riik maailmas. Puhkus rannas ja
vaba aeg. Majutus Itaalias, hotell *** (2-sed toad).
9.päev Verona
Hommikusöök hotellis. Jätkame tagasiteed Põhja-Itaalia kaudu, külastades teel Verona
vanalinna.
Linn on üks Itaalia vanimaid keskaegseid linnu, mis on tuntud Shakespeare'i teose
"Romeo ja Julia" tegevuspaigana. Ostukeskuse külastus. Majutus Itaalias, hotell *** ( 2sed toad).
10.päev Viin
Hommikusöök hotellis. Läbime kauni ja mägisema Tarvisio piirkonna ning suundume

Austriasse.
Viini külastus (13.-14. saj. St. Stephani katedraal - Viini sümbol, parlamendihoone,
ooperimaja, raekoda). Kunst ja kultuur on olnud pikka aega Viini sümboliteks – teater,
ooper, klassikaline muusika ja kaunid kunstid. Bussiekskursioon ja vaba aeg. Majutus
Tšehhimaal hotellis*** (2-sed toad).
11. päev Tšehhimaa – Poola
Hommikusöök hotellis. Sõit Tšehhimaa ja Poola. Teel puhke- ja söögipausid ning
ostukeskuse külastus. Õhtune jalutuskäik Varssavi vanalinnas. Majutus hotellis ** (2-sed
toad).
12. päev Baltimaad
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Hilisõhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 495 eurot (Premiere Classe, 3-sed toad). Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 40
maksjat.
Tellimisel grupile. Toimumiseaeg 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!

