PARIIS - AMSTERDAM - BRÜSSEL

Kohanimed: Pariis - Amsterdam - Brüssel - Luxembourg

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Madame Tussauds muuseum ca 8 €
sõit Amsterdami kanalitel ca 14 €
Versailles loss - erinevaid sissepääse tagavad piletid 8-12 €
laevasõit Seine'i jõel 9,5 €
Eiﬀeli torn - olenevalt platvormist 8-12 €
Triumﬁkaare tippu tõusmine – 6 €
Moulin Rouge - etendus 2 h + 1/2 pudelit šampanjat 90 €
Louvre - olenevalt kellaajast 6-11 €
Orsay muuseum ca 6 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisiprogrammile
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
ühe suuna praami- ja laevapiletid Tallinn – Helsingi, Turu - Stockholm (B-4 kajutid)
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al.12 € (sõltuvalt vanusest)
tõrkekindlustus al 15 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide piletid
hommikusöök laevas 10 € ja õhtusöök 31 €
reisija soovil h/s-d F-1 hotellides (5 €/in)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul.kokkulepitud kohast. 07.00 väljub laev Tallinn – Helsingi. Põgus
peatus Helsingis ja Turus. Õhtul 20.55 väljub laev Turu - Stockholm. Majutus B-4
kajutites
2. päev
Hommikul saabumine Stockholmi, seejärel sõidame läbi Lõuna-Rootsi. Põgus peatus
kauni Vätterni järve ääres, mis on suuruselt teine järv Rootsis. Praamisõit Taani ja sõidu

ajal võimalus nautida vaadet kuulsale Hamleti lossile. Majutus Formule 1 hotellis
Bremenis (2-sed toad).
3. päev
Hommikusöök oma vahenditest või tellimisel lisatasu eest. Algab sõit Amsterdami.
Zaandami vabaõhumuuseumi külastus (tasuta). Mekime juustukojas kuulsat Gouda
juustu ning saame selgeks juustuvalmistamise põhitõed, näeme puukingade
valmistamist ning isegi pipraveskit! Teeme jalutuskäigu kesklinnas ning laevasõidu
kanalitel Majutus hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
4. päev
Hommikusöök oma vahenditest või tellimisel lisatasu eest. Jätkame sõitu Belgia suunas.
Lõuna paiku jõuame Belgia pealinna Brüsselisse. Teeme jalutuskäigu vanalinnas,
tervitame linna sümbolit Manneken Pis'i ja soovi korral einestame kalarestoranide
kvartalis. Komplektlõuna hind al. 15 €. Majutus hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
5. päev
Hommikusöök omadest vahenditest või tellimisel lisatasu eest. Sõit Versailles'isse.
Versailles´ lossi külastus. Pealelõunal naaseme Pariisi ja esmalt vaatame Pariisile ülalt
alla – Eiﬀeli torni tipust! Õhtu lõpetuseks teeme aga romantilise laevasõidu mööda
Seine'i jõge, kust paistavad meile kätte Jumalaema kirik, raekoda ja palju-palju muud.
Majutus äärelinna hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
6. päev
Hommikusöök omadest vahenditest või tellimisel lisatasu eest. Päeva esimese poole
veedame Montmartre'il. Jalutame kuulsas kunstnike kvartalis Place du Tetre'il, imetleme
bütsantslikku Sacre Coeuri fassaadi ning osatame ka mõne suveniiri. Edasi ootavad
meid Champs Elysees, Triumﬁkaar, Suured bulvarid ning omanäoline vahakujude
muuseum, kus on esindatud suurkujud alates Prantsuse õukonnast kuni Papa
Hemingwayni. Õhtupoolikul Louvre'i külastus. Majutus hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
7. päev
Hommikusöök omadest vahenditest või tellimisel lisatasu eest. Vasakkalda Pariis ja
ajalooline Cite saar on meie sihiks sellel päeval. Hommikupoolikul jalgsiekskursioon,
mille käigus külastame Jumalaema kirikut ja näeme lähemalt südalinna.
Bussiekskursiooni käigus pärastlõunal Invaliidide katedraal, Pantheon ja ka Pere
Lachaises'i surnuaed. Paneme lillekimbu Wiiralti hauale ja kummardume ka Piaﬁ ning
Wilde'i kalmude juures. Vaba aeg. Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis Formule 1
(2-3-sed toad).
8. päev
Külastame ligi 0,5 milj. elanikuga Luxembourg’i väikeriiki, mis on ka ühtlasi üks
väiksemaid Euroopas. Lühitutvus linnaga ja vaba aeg. Jätkub sõit mööda kaunist Moseli
jõe orgu Saksamaale. Majutus hotellis Formule 1 (2-sed toad).
9. päev
Jätkub sõit Poolas. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
10. päev

Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 450 € (Formule 1, 2-sed toad)
al. 415 € (Formule 1, 3-sed toad)
Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
Toimumiaeg: 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!

