PREISIMAA (PÕHJA-POOLA)

Kohanimed: Torun - Sopot - Gdynia - Gdansk - Malbork - Masuuria järvedeala - Giżycko Druskininkai.
Tutvustus: Tutvume Põhja -Poola vaatamisväärsustega ja imekaunite linnadega.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Malborki loss/muuseum ca 70 PLN (kohaliku giidi teenus)
okeanograaﬁamuuseum 24/16 PLN
vaatetorn 10 PLN
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuuma vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 10 € (sõltuvalt vanusest)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Räägime huvitavast Läti ja Leedu ajaloost. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri.
Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale Poola jõuame umbes kell 21.00. Majutus hotellis ***
(2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki külastame Mikolaj Koperniku sünnilinna –
Toruni vanalinna. Torun (saksa Thorn) on keskaegne ja gooti stiilis imekaunis linn PõhjaPoolas, mis rajati Saksa ordu poolt 13 saj. Ostukeskuse külastus. Teeme väljasõidu
Gdanski lähedal asuvasse lõõgastus ja vabaaja veetmise kuurortlinna Sopotisse.
Võimalus ujuda või veeta mõnusalt aega istudes mõnes hubases tänavakohvikus. Õhtu
veedame Sopotis. Majutus hotellis*** (2-sed. toad).

3. päev
Hommikusöök hotellis. Teeme väikese jalutuskäigu ja veedame mõnusalt aega rannikul
asuvas Gdynia vanalinnas. Külastame Põhja-Poola üht suurimat turgu, kust on võimalik
kohalikke tooteid kaasa osta. Seejärel uudistame okeanograaﬁamuuseumis omapärast
veealust maailma. Külastame keskaegset huvitava ajalooga Gdansk´i, mis on tuntud nii
majandus-, teadus- kui ka kultuurikeskusena. Gdanskis asub Poola suurim sadam.
Tõeline arhitektuuripärand on Neitsi Maarja tänav oma kaunite majadega ja seal asuva
gooti stiilis sama nimelise kirikuga, mis olevat maailma suurim iidne kivitellistest kirik.
Peamiseks vaatamisväärsuseks on vanalinn, mida peetakse Läänemere kaunimaks.
Teeme jalutuskäigu ja ekskursiooni Gdanski vanalinnas, kus asub tohutul hulgal
ajaloolisi vaatamisväärsusi. Vaba aeg ja võimalus jalutada jalakäijate ja
kaubandustänaval ning võib veeta mõnusalt aega istudes mõnes hubases kesklinna
kohvikus. Majutus hotellis*** (2-sed. toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki külastame Malborkis asuvat lossi, mis on
1406 aastast üks maailma suurim tellistest UNESCO kaitse all olev keskaegne linnus.
Ostukeskuse külastus. Jätkame sõitu Poola kirde osas läbi kauni Masuuria järvedeala,
kus paikneb üle 2000 järve. Teeme peatuse Giżycko linnas, mis on Poola armas
suvepealinn. Seal on võimalik külastada veetorni, kust avaneb kaunis panoraamvaade
linnale ning vaatetorni asuvas kohvikus on võimalus nautida kohalikke tooteid. Majutus
hotellis *** (2 -sed toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Peale lõunat veedame mõnusalt aega ühes tähtsamas Leedu
spaakuurortlinnas Druskininkais, mis on rahu ja vaikuse oaas. Majutus hotellis*** (2-sed.
toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Tellimisel grupile. Toimumisaeg : vastavalt valitud ajale.
Hind: al. 240 eur. Hind kehtib juhul, kui grupis on vähemalt 42 maksjat
Hind: al. 260 eur. Hind kehtib juhul, kui grupis on vähemalt 35 maksjat
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 ja kütusehinnad muutuvad)
võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

