ROMANTILINE BAIERIMAA

Kohanimed: München - Neuschwansteini loss - Zugspitze - Garmisch Partenkirchen - Linderhoﬁ
loss - Oberammergau - Chiemsee järv - Passau
Tutvustus: Baierimaa on turistile puhkuseparadiis, kus asuvad paljud kaunid järved, mäed ja
metsad pakuvad puutumata loodust ning linnades ja külades on põnevaid ajaloolisi ehitisi.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Neuschwanstaini loss 13 eur (kuni 18 a tasuta)
Partnachklamm 5 eur
Zugspitze / rippvagonett 53 eur /laps 38 eur
Linderhoﬁ loss 10 eur (kuni 18 a tasuta)
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus + hommikusöök reisiprogrammides märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 12 € (sõltuvalt vanusest)
reisitõrkekindlustus al 15 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumide- ja muude tasuliste objektide pääsmed

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Teel räägime Läti ja Leedu põnevast ja huvitavast kultuurist. Lõunapeatus 19 km
peale Leedu piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajja jõuame umbes kell 21.00. Majutus
hotellis ** (2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub reis Poolas ja Tšehhimaal. Teel puhke- ja söögipausid ning
ostukeskuse külastus. Majutus hotellis** (2-3 in. toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki väljasõit Baieri liidumaa pealinna Müncheni,

kus on erakordselt palju ajaloolisi vaatamisväärsusi. Uudistame 15. sajandist pärit vana
raekoda ning uut raekoda, kus uhkel fassaadil on paljude Baieri ajaloo tähtsate
tegelaste raidkujud, vaatame vanalinna lääneserval asuvat Karli väravat, käime suurel
väljakul linna südames toiduturgu uudistamas, külastame Olümpiaparki ning
Olümpiatorni vaateplatvormilt avaneb kaunis panoraamvaade, linnas asub hulgaliselt
muuseume ning palju muud huvitavat. Ostukeskuse külastus. Majutus Baierimaa
romantilises väikelinna hostelis (2-4 in. toad).
4. päev
Hommikusöök. Külastame kõrgel kaljul kuristiku kohal Ludwig II Baierimaa
muinasjutulist Neuschwansteini lossi, mis on üks tuntuimaid vaatamisväärsusi
Baierimaal ning võimalus sõita lossi 2-hobuse kaarikuga. Vaatamisväärsus on kantud
UNESCO maailmapärandi nimistusse ning kandideeris ka seitsme uue maailmaime
hulka.Võimalus teha väljasõit ja külastada Baieri väikelinna Ettali.Linn on kuulus barokse
benediktlaste kloostri poolest, kus tehakse oivalisi puuviljalikööre ja kloostri kuulsat oma
õlu. Õhtul romantilise Oberammergau külastus (Kristuse pidustuste linn), mis on tuntud
oma maalitud majade ja puitnikerduste poolest. Majutus samas hostelis (2-4 in. toad).
5. päev
Hommikusöök. Külastame rahvusvaheliselt tuntud talispordikeskusest Saksa Alpide
eelmäestikes asuvat Garmisch Partenkirchen`i. Linn oli koduks maailmakuulsale
heliloojale Richard Straussile. Võimalus teha retk Partnachklammi kanjoni ja mägedes
või ära käia Saksamaa kõrgeimal mäetipul Zugspitzel – võimalus sõita rippvagonetiga
2936 m kõrgusele. Ludwig II poolt ehitatud Linderhoﬁ lossi külastus. Lossis asub maaalune koobas, kus kõlab Wagneri muusika, mis on spetsiaalselt kuningas Ludwig II jaoks
kirjutatud. Majutus samas hostelis (2-4 in. toad).
6. päev
Hommikusöök. Peale hommikusööki teeme jalutuskäigu ühe Baierimaa suurima ja
imekauni Chiemsee järve ääres. Järv asub mägede ja metsade vahel u 600 m kõrgusel
merepinnast ning ümbruses kaunistavad talud idüllilist maastikku. Läheduses
Herrenchlemsee saarel asub Ludwig II Königsschlossi, Versailles`i väike koopia, saart
nimetatakse Härrade saareks ja sõit toimub laevaga. Külastame Passau vanalinna, mille
ajalugu ulatub Rooma aegadesse ning vanalinnas kitsastel tänavatel jalutades on ikka
veel tunda endiste aegade hõngu.Vaatamisväärsustest on huvitavaimad itaalia arhitekti
Carlo Lurago ehitatud Püha Stefanose katedraal, mis on itaalia baroki tõeline meistritöö,
14.sajandist pärit uhke gooti stiilis vana raekoda, klaasimuuseumis on võimalik
uudistada väärtuslikke böömi, austria ja baieri klaasesemeid (lisatasu eest u. 5 eur).
Jätkub sõit Tšehhimaale. Õhtu veedame Praha vanalinnas. Majutus hotellis *** (
2-3in.toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Sõit Poolas. Teel puhke-ja söögipausid ning ostukeskuse
külastus. Õhtul soovijatele põgus peatus ja jalutuskäik Varssavi vanalinnas. Majutus
hotellis *** (2-sed toad).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 335 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
al. 370 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 35 maksjat
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!

