MATKAOHJELMA TŠEKKI

Kohanimed: Kaunas – Varsova- Praha - Karlsteijn – Kutna Hora - Brno – Macochan rotko –
Poysdorf - Krakova

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Karlsteijni 290 Kc
Vesimusiikkia 250 Kc
Krusovicen oluttehdas – ca 300 Kc
Macochan rotko – 400 Kc
Kutna Horan hautakammio – ca 120 Kc
Matkanjärjestästä riippumattomat muutokset lippuhintoihin mahdollisia.
PAKETT SISALDAB:
mukava bussi (audio/video, WC, kuuma vettä)
suomenkieliset retket ohjelman mukaan
majoitus***-**** + aamiainen ohjelman mukaisissa hotelleissa
suomenkielisen oppaan/matkanjohtaan palvelut
Lisämaksusta:
museo- ja muiden maksullisten kohteiden liput
majoitus 1-hengen huoneessa noin 160 €

REISI KIRJELDUS
1. päivä
Tapaamme Tallinnassa klo 13.00 D-terminaalin parkkkipaikalla, jossa Teitä odottaa opas
ja matkustajabussi kaikkine mukavuuksineen. Ajamme kohti Latviaa, kahvitauko ennen
Latvian rajaa. Matkalla kerromme sekä Latvian että Liettuan mielenkiintoisesta
historiasta ja nykypäivästä. Ruokatauko Liettuan puolella 19 km rajalta noin klo 18.
Illalla noin klo 21 saavumme Kaunakseen, joka on Liettuan toiseksi suurin kaupunki ja
sijaitsee maan suurimpien, Nemunas ja Neris jokien yhtymäkohdassa. Kaupungin
tärkeimmät nähtävyydet ovat Kaunaksen 1300-luvun linnoitus; raatihuone, jonka
lempinimi on Valkea Joutsen; 1400-luvulla barokkityyliin rakennettu, ainoa säilynyt
basilika Liettuassa, ihmekaunis Pietari-Paavalin tuomiokirkko; värikkäät talot. Illalla
mahdollisuus tehdä kävelykierros vanhassakaupungissa. Majoitus 2 hengen huoneessa
keskustan 3 tähden hotellissa.
2. päivä

Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu kohti Liettuaa ja Puolaa. Matkalla pitempi pysähdys
Varsovan vanhassakaupungissa, mahdollisuus syödä lounas noin klo 14. Varsovassa
yhdistyvät pitkä historia, neuvostoaikainen perintö ja nykyaikainen markkinatalous.
Varsovan jälleenrakennettu kaunis vanhakaupunki on keskiaikaisen arkkitehtuurin
malliesimerkki. Vanhassakaupingisssa on turisteja vetävä vilkas yöelämä, hyvää
musiikkia, runsaasti festivaaleja ja muita kulttuuritapahtumia. Mahdollisuus viettää
mukavasti aikaa jossakin viihtyisässsä kahvilassa. Majoitus noin klo 19 2hengen
huoneesa 3 tähden hotellissa. http://www.hotel-gorski.net/
3. päivä
Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu Puolassa, lepo- ja ruokatauko Wroclawin alueella.
Tulemme hotelliin Prahassa noin klo 16. Mahdollisuus tutustua omatoimisesti Prahan
vanhaankaupunkiin tai istuskella mukavasti jossakin vanhankaupungin katukahvilassa.
Majoitus Prahassa 3 yötä 2 hengen huoneesa 4 tähden hotellissa, todennäköisesti
hotelli Panorama.
4. päivä
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen vierailemme noin 30 km päässä Prahasta
sijaitsevassa
Karlsteijnissa, jossa on kuiningas Karl IV linna. Maalauksellisessa pikkukaupungissa on
mahdollisuus tutustua paikalliseen käsityöhön ja ostaa matkamuistoja sekä syödä
lounas. Iltapäivällä Prahan kaupunkikierros: Mala Strana, Staro Mesto, St.Vituksen
katedraali, Kultainen katu (lisämaksusta 250 Kc). Iltaa vapaa, mahdollisuus tutustua
omatoimisesti Prahan vanhaankaupunkiin. Voi käydä katsomassa näyttelyalueella
vesimuusikin konsertti (esitys 45 min, lisämaksusta noin 230Kc).
5. päev
Aamiainen hotellissa. Vierailu Krusovicen oluttehtaalle, maistajaiset, mahdollisuus ostaa
tuotteita mukaan. Iltapäivällä opastettu kierros Prahan vanhassakaupungissa: Karlin
silta, raatihuone, Vlaclavin aukio, juutalainen kortteli. Sen jälkeen vapaa, voi tutustua
omatoimisesti Prahan vanhaankaupunkiin tai viettää mukavasti aikaa istuskellen
jossakin viihtyisässä vanhankaupungin kahvilassa.
6. päev
Aamiainen hotellissa. Retki historialliseen Kutna Horan pikkukaupunkiin, jossa pienessä
roomalais-katollisessa kirkossa on hautakammio, luukirkko, joka on koriseltu noin
70 000 kalliolla ja luulla. Hautakammio on suosituimpia turistikohteita Tsekissä.
Mahdollisuus tehdä ostoksia ja syödä lounas. Tulemme hotelliin Brnossa noin klo 15.
Sen jälkeen tututstuminen Brnon vanhankaupungin tärkeimpiin nähtävyksiin (PietariPaavalin tuomiokirkko, Vapauden aukio). Illalla mahdollisuus käydä ostoksilla tai viettää
aikaa vanhassakaupungissa. Majoitus Brnon vanhassakaupungissa 2 yötä 2 hengen
huoneessa 4 tähden hotellissa. www.slaviabrno.cz
7. päev
Aamiainen hotellissa. Retki Moravian Karstin alueelle. Ajo minijunalla sekä veneella
luolissa, tutustuminen Macochan kanjoniin (syvyys 138,7 m), joka on syvin KeskiEuroopassa. Mahdollisuus syödä lounas. Illalla vapaa, mahdollisuus viettää mukavasti
aikaa Brnon vanhassakaupungissa.

8.päev
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen mahdollisuus ajaa Itävaltaan, tutustua lähellä
rajaa sijaitsevaan keskiaikaiseen romanttiseen viinikaupunkiin Poysdorﬁin. Mahdollisuus
viini- ja muihin ostoksiin. (www:weinmarkt-poysdorf.at). Vierailu ostoskeskuksessa.
Iltapäivällä noin klo 16 saapuminen Krakovaan, tutustuminen vanhaankaupunkiin
(kiertoajelu kaupungissa, tori, vanhakaupunki, Mariankirkko jne). Krakova on yksi Puolan
suurimmista, vanhimmista ja hienommista kaupungeista, entinen Puolan
kuningaskunnan pääkaupunki; yksi parhaiten säilyneistä gootilaisista ja
renessanssilaisista kaupungeista koko Euroopassa. Legendan mukaan perusti
kaupungin myyttinen hallitsija Krak lohikäärmeen luolan kohdalle. Iltakävely,
mahdollisuus myös omatoimisesti tutustua Krakovin vanhaankaupunkiin ja viettää
mukavasti aikaa. Majoitus Krakovassa 2 hengen huoneessa 4 tähden hotellissa.
www.hotel-wyspianski.pl
9. päev
Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu Puolassa (mahdollisuus käydä ostoskeskuksessa
Czestochowassa), luonastauko noin klo 13 ravintolassa Gorskissa. Illalla noin klo 20
saapuminen Kaunakseen. Majoitus 2 hengen huoneessa 3 tähden hotellissa.
10. päivä
Aamiainen hotellissa. Matka jatkuu Liettuassa ja Latviassa, mahdollisuus syödä lounas
19 km ennen Latvian rajaa. Kahvitauko Latvian-Viron rajalla. Saavumme Tallinnaan noin
klo 17.

Pyydämme tutustumaan matkanjärjestäjä Eurotravelin matkaehtoihin.
Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa ja hinnoissa.
Huomio! Matkaohjelma ja hinta voivat muuttua matkanjärjestäjästä
riippumattomista syistä johtuen, esimerkiksi jos hotellien ja polttoaineen
hinta muuttuvat.

