PUHKUS AADRIA MERE ÄÄRES - SAN MARINO, VERONA JA GARDA JÄRV

Kohanimed: Veneetsia - Lido de Jesolo - Murano - San Marino - Verona - Garda järv - Aadria
meri - Viin - Czestochowa Jasna Gora klooster
Tutvustus: Võluv Veneetsia, lõõgastav Lido de Jesolo, Murano ja Burano käsitöö, San Marino
shopping ning Verona ja Garda järv.
5 ööd Aadria mere ääres, Veneetsia, Murano klaasimeistrite ning Burano pitsikudujate saar,
keiserlik Viin, Czestochowa Jasna Gora klooster, soovijaile bussiekskursioonid San Marinosse
ning Veronasse ja Garda järve äärde.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
San Marino, Veronasse ning Garda järve äärde al 2 x 15 €
ekskursioonid Veneetsiasse (laevapilet) ca 15 €
Murano-Burano-Torcello (laevapilet ja kohalik giid tõlkega eesti keelde), ca 25 €
õhtusöök veinikeldris ca 20 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast. Piletihinnad võivad muutuda sõltumata
reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit kõigi mugavustega bussis
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
(5 ööbimist 3* hotellides koos hommikusöögiga 2-inimese tubades Lido de Jesolos,
kõikide mugavustega hotelle **-*** Poolas ja Tšehhis koos buﬀet hommikusöökidega
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
reisitõrkekindlustus al 20 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumide- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Lõunapeatus 19 km peale Leedu piiri. Jätkame sõit läbi Leedu. Öömajale jõuame
Rawa Mazowieckasse umbes kell 23.00. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
2. päev

Hommikusöök. Peale hommikusööki sõidame umbes 2 tundi ning jõuame
maailmakuulsasse palverändurite linna Czestochowasse. Külastame Jasna Gora
kloostrit, kus asub kuulus Must Madonna, mida aastas käib kummardamas üle 2 miljoni
inimese. Sõit läheb edasi Tšehhi suunas. Meie öömaja ootab meid võluvas veinikülas
Lõuna-Moraavias. Hotell seisab keset viinamarjaistandusi ning tema juurde kuulub ka
küla uhkeim veinikelder ning –aed. Peale majutust hotellis *** (toad 2-le, dušš ja wc
toas) on soovijail lisatasu eest (20 €) samas keldris õhtustada, osaleda ülevaatlikul
veiniekskursioonil ning õhtusöök kerge veiniga, mille kogus pole piiratud, alla loputada.
3. päev
Rikkalik hommikusöök, millele järgneb umbes 2-tunnine sõit Viini, kus teeme ülevaatliku
bussiekskursiooni ja jalutuskäigu vanalinnas. Edasi läheb sõit üle kaunite Alpide ning
karmide Dolomiitide Veneto tasandiku suunas. Õhtuks oleme kohal Lido de Jesolo
kuurordis. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
4. päev
Hommikusöök. Itaalia-pärane hommikusöök (kohv, saiake, moos). Vaba hommikupoolik
ujumiseks, päevitamiseks või niisama linna peal kolamiseks. Pärastlõunal (ca kl 15.00)
sõidame vaporettoga Veneetsiasse linnaekskursioonile. Meid ootavad bütsantslik Püha
Markuse katedraal, õrnroosa doodžide palee, kitsukesed tänavad, mida mööda on
kõndinud kunstnik Giorgione ja kuulus Casanova, Rialto sild ja palju muud. Majutus
samas hotellis ***.
5 päev
Hommikusöök. Väljasõit maailma vanimasse vabariiki San Marinosse. Sõit kestab umbes
4 tundi. San Marino hakkab paistma juba eemalt. Kolm kindlust Monte Titano mäe harjal
iseloomustavad kogu ümbritsevat maastikku. Pisiriigi külastajaid ootavad vapustavad
keskaegsed tänavad, mäetipult avanevad vaated Riminile ning peale kõige muu
maksuvaba kaubanduse hüved. Majutus samas hotellis ***.
6. päev
Hommikusöök. Väljasõit Veronasse ja Garda järve äärde. Verona vaimustavas
vanalinnas näeme kuulsat Arenat, mis Rooma impeeriumi ajal oli suuruselt kolmas
amﬁteater ja kus tänapäeval viiakse läbi suurejoonelisi vabaõhuetendusi ooperifestivale
ning muidugi Shakespeare'i poolt surematuks kirjutatud noorte armastajate Romeo ja
Juliaga seotud paiku. Casa di Giulietta rõdu all öeldud armusoovid pidavat alati täide
minema!
Garda järv Lago di Garda on Itaalia suurim järv Alpide lõunajalamil. Järves asub Sirmione
poolsaar, mida lõunakaldaga ühendab kitsas maakael. Sirmionelt leiame Scaligeri
kastelli jäänused. Antiikajal asusid Sirmiones (tollal Sirmio nime all) ülikute villad.
Praeguse küla põhjaosas asuvad niinimetatud Catulluse grotid on rooma saunade e.
termide jäänused. Tänapäeval asuvad Sirmiones kuulsate kirjanikest asukate nimesid
kandvad Vergiliuse ja Catulluse spaad. Raviotstarbel kasutatakse ka poolsaare tipus
asuvaid väävliallikaid. NB! Kaasa ujumisriided! Kindlasti veedame paar tundi ka järve
ääres. Majutus samas hotellis ***.
7. päev
Itaalia-pärane hommikusöök. Vaba ennelõuna ujumiseks ja päevitamiseks. Pärastlõunal

soovijaile lisatasu eest (25 €) reis kolmele Veneetsia laguuni saarele – Muranole,
Buranole ja Torcellole. Näha saab maailmakuulsa Murano klaasi valmistamist, Burano
pitsikudujate sajandipikkuste traditsioonidega tööd ning värvikirgaste majakestega
kalurikülakesi laguunis. Majutus samas hotellis***.
8. päev
Itaalia-pärane hommikusöök. Pakime asjad ja asume teele kodu suunas. Umbes 3 tundi
peale starti teeme peatuse Alpides. Soovijad saavad keha kinnitada ning kohvi juua.
Tagasitee läbi Austria ja Tšehhi. Ostukeskuse külastus. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
9. päev
Hommikusöök hotellis. Algab tagasitee läbi Poola. Teel puhke- ja söögipausid ning
ostukeskuse külastus. Majutus hotellis ** (2-sed toad).
10.päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtuks oleme kodusel Eestimaal.

Soodushind:
al. 440 €/buss (10 päeva). Tellimisel grupile.
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!

