SAKSAMAA ROMANTILISED VÄIKELINNAD - BERLIIN | 08.07 - 14.07.2022

Kohanimed: Berliin - Meißen - Dresden - Leipzig - Coslar - Quedlinburg - Thale - Wernigerode Weimar - Bastei - Sächsische Schweiz - Varssav.
Tutvustus: Saksi-Šveits on romantiline looduseime, mille Elbe jõgi uuristas liivakivimäestikku.
Kõrged ja järsud püstloodsed liivakivikaljud, mis mõistatusikul viisil justkui hiigel stalagmiidid
pilvedesse kerkivad, moodustades unikaalse terviku.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Meisseni portselanivabrik ca 12 € (audio-giid, u.40 min)
matkamine liivakivimägedes
Thale kabiintõstuk 7 / 5 €
teletorn u. 15 € (kuni 16 a. 12 €)
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. 12 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Teel räägime põnevast ja huvitavast Läti ja Leedu ajaloost. Lõunapeatus 19 km
peale Leedu piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale jõuame Poola umbes kell 22.00.
Majutus hotellis *** (2-sed toad).
2. päev

Hommikusöök hotellis. Enne lõunal Berliini külastus. Huvitavamad vaatamisväärsused
on uusrenessansi stiilis Riigipäevahoone, klassitsistlik Brandeburgi värav - Berliini üks
üldtuntud sümbol, pika ja põneva ajalooga Alexanderplatz, 365 m kõrgune teletorn,
Potsdami väljak, 17 saj.lõpust pärit barokkstiilis Charlottenburgi loss jpm.). Lühitutvus
linnaga ja vaba aeg. Ostukeskuse külastus. Majutus Berliinis hotellis*** (2-sed toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki väikelinn Meißen, kus kitsasate
tänavatega vanalinnas asub omapäraseid vaatamisväärsusi. Juba kolm aastasada
seostub Meißen kuulsa portselaniga, kuigi linn on märgatavalt vanem. Külastame
portselanimeistrite linnas Meißenis kaunist hilisgooti stiilis Jumalaema kirikut, kus kõlab
portselankelladega kariljon, mis on ainus selletaoline maailmas. Käime ära Meißeni
portselanivabrikus, kus aastast 1710 hakati valmistama Euroopas esimesena peenimat
portselani. Ringkäigu ajal tutvustatakse portselani valmistamise tehnoloogiat. Seejärel
saabumine Saksi kuningate pealinna, Saksamaa Firenzesse – Dresdenisse –
sõjapurustuste sümbolpaik. Linn on alguse saanud 1485 aastal ning on üks kaunimaid
Euroopa linnu. Dresdeni kuulsaim ehitis on Zwingeri lossikompleks, kus asub avar
lossipark, mitu muuseumi ning arvukalt erinevaid barokkstiilis hooneid. Jalgsi
linnaekskursioon, hiiglaslik uusrenessansi stiilis raekoda, vanalinn, Saksi Rahvusooper,
taastatud ajalooline Frauenkirche ja palju muud huvitavad. Ostukeskuse külastus.
Õhtul tutvume Leipzigi linnaga ning jalutame vanalinnas Ringstraße tänaval, kus
asuvad Leipzigi olulisemad vaatamisväärsused nagu klassitsistliku sisekujundusega
Nikolaikirche, renessanss–stiilis vana raekoda, hilisgooti stiilis sakraalehitis
Thomaskirche ja ooperiteater. Vana messilinn Leipzig kehastab traditsiooni ja kaasaja
õnnestunud kooslust. Vaba aeg õhtuses vanalinnas, kus on mõnusad jalutamise või
poodlemise võimalused või veeda mõnusalt aega mõnes hubases tänavakohvikus.
Majutus Leipzigis hotellis*** (2-sed. toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Külastame UNESCO kultuuripärandisse kuuluvat 919. aastal
rajatud linna Quedlinburgi, mida peetakse kõige ilusamaks linnaks. Quedlinburgi
vanalinnas vahvärkmajade vahel jalutades võid sattuda tagasi keskaega. Väljasõit
nõidade salapärasesse sabati toimumispaika Thalesse. Soovijatel on võimalik tõusta
kabiintõstukiga mäe otsa, kus asub nõidade tantsuplats, loomaaed, mägiteater,
nõiamaja jne. Teel Harzi mäestikku teeme peatuse väikelinnas Goslaris, mida kutsuti
saksa keisrite varakambriks. Koos läheduses asuva Rammelsbergi
hõbedakaevandusega on Goslar kantud UNESCO kultuuripärandi nimekirja. Linnas on
õukondlikku hiilgust – raekoda kellamänguga, mis meenutab oma looga hõbedast
tulnud rikkust. Linna vaatamisväärsustega (raekoda, gildihooned, fachwerkhooned)
tutvumiseks võib ka Bimmelbahni (kellukestega rongi) kasutada. Väljasõit
Wernigerode - imekaunis ligi 800-aastasene „Harzi kirju linn“, mis asub veetlevas
paigas kahe jõe ühinemiskohas. Linna kohal kaljul kerkib vaatajate ette paljude
tornidega loss otsekui muinasjutust. Mitmed tornid ja kaitsemüürid annavad tunnistust
Wernigerode keskaegse kindluse tugevusest. Lossi ilmestab 19.sajandi elustiil. Kindlasti
pakub emotsioone jalutuskäik linnas, mille järske käänulisi tänavaid palistavad armsad
kunstipäraste puunikerdustega vahvärkkmajad ja eriline 13. saj. raekoda, mida võib

lugeda sõrestikmajade meistriteoseks. Eriti huvitav on jalakäijate tsoon Breite Strasse
(Lai tänav). Majutus samas hotellis*** (2-sed. toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis.Peale hommikusööki külastame Weimari, kus on elanud paljud
kuulsused nagu Goethe, Schiller, Strauss ja Nietzsche. Olulisemad vaatamisväärsused
jäävad linna südamesse - kuulsad Goethe maja, Schilleri majamuuseum, Weimari
ajalugu tutvustav linnamuuseum, klassitsistlik ehitis aastast 1906 Saksa Rahvusteater,
Saleda renessanss-stiilis torniga loss Burgplatzil ning palju muud huvitavat. Seejärel
loodusmatk Saksimaa Šveitsis, uhkete vaadetega liivakivikaljudele. Sächsische
Schweiz - tutvume Saksi-Šveitsiga, sakslaste tuntud ja armastatud puhkepaigaga.
Saksi-Šveits on romantiline looduseime, mille Elbe jõgi uuristas liivakivimäestikku.
Kõrged ja järsud püstloodsed liivakivikaljud, mis mõistatuslikul viisil justkui
hiigelstalagmiidid pilvedesse kerkivad, moodustades unikaalse terviku. Õhu toimel on
liivakivi omandanud musta värvuse ning kaljud jätavad võimsa mulje. See on matkajate
meelispaik. Bastei järsud kaljutornid on omavahel sildadega ühendatud, pakkudes
võimalust nautida imelisi maastikuvaateid. Majutus hotellis *** (2 -sed toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Alustame tagasiteed. Teel puhke- ja söögipausid ning
ostukeskuse külastus. Peale lõunal jalutuskäik Varssavi vanalinnas. Öömajale jõuame
umbes kella 20.00. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind al. 355 € /tavahind 385 € (kehtib varajastele broneerijatele kuni
15.03.2022, korduvsõitjatele, pensionäridele ja grupile al. 6 inimest). Lapsed 6 – 15
a. 335 € .
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 ja kütusehinnad muutuvad)
võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

