PRAHA-TŠEHHIMAA

Kohanimed: Praha - Karlsteijmi loss - Karlovy Vary - Macocha koopad
Tutvustus: Saja torni linn, kujutab endast ainulaadset arhitektuurimuuseumi, maailma
vanimaid linnu, üks Euroopa ilusamaid ajaloolisi linnu — asub Vltava kaldal viiel kõrgendikul.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Karlsteijni loss 180/270 KC
veemuusika kontsert 230 KC
Macocha koopad, paadisõit ca 200/300 KC
Termaalveebasseinid al. 80 KC
St. Vituse katedraal, Georgi kirik, Kuldne tänav 125 /220 KC
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (wc, audio/video, kuum vesi)
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 13 € (sõltuvalt vanusest)
tervisekindlustus 10 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul. Baltimaad ja Poola. Teel puhke- ja söögipausid. Majutus hotellis
** (2-3 in. toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub reis Poola ja Tšehhimaal. Teel puhkepausid ja ostukeskuse
külastus. Õhtuks saabumine Prahasse. Vaba aeg ja võimalus omal käel tutvuda Praha
vanalinnaga. Majutus hotellis *** (2-3 in. toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Tutvumine Prahaga. Linnaekskursioon vanalinnas: Mala Strana,
Staro Mesto, St.Vituse katedraal, Karli sild, raekoda, Vlaclavi väljak, juudi kvartal. Peale

lõunat vaba aeg ja võimalus omal käel tutvuda Praha vanalinnaga. Õhtul soovi korral on
võimalik külastada (lisatasu ca. 230 Kc) Praha näituseväljakul toimuvat veemuusika
kontserti. Majutus hotellis *** (2-3 in. toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis.Väljasõit Prahast 30 km eemal asuvasse Karlsteijni, kus asub
kuningas Karl IV loss (lisatasu eest ca.180/270 Kc). Maalilises linnakeses võimalik
imetleda kohalikku käsitööd ja osta suveniire. Vaba aeg. Peale lõunat kuurortlinna
Karlovy Vary külastus (termaalveebasseinid, lisatasu eest ca 80 Kc 1 tund). Vaba aeg.
Majutus hotellis *** (2-3 in. toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Enne ärasõitu võimalus heita viimane pilk Praha vanalinnale.
Edasi suundume Moraavia karstiala piirkonda, Macocha kanjoni külastamine, paadisõit
koobastes. Ostukeskuse külastus. Õhtuks saabumine Brnosse. Majutus hotellis *** (2-3
in. toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Ostukeskuse külastus. Jätkub sõit Poolamaal. Majutus hotellis **
(2-3 in. toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 245 € - Hind kehtib juhul, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
al. 270 € - Hind kehtib juhul, kui grupis on vähemalt 35 maksjat.
Toimumiaeg: vastavalt valitud ajale.
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!

