SAKSAMAA VÄIKELINNAD

Kohanimed: Bremen - Osnabruck - Trier - Koblenz - Bad Hersfeldis - Harzi mäestik - Goslar Rammelsberg - Bad Harzburg - Wernigerode - Dresden - Sächsische Schweiz
Tutvustus: Väikelinnad, mis on täis ajalugu ja rääkimata lugusid!

PAKETT SISALDAB:
mugavustega buss (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
ühe suuna praami- ja laevapiletid Tallinn – Helsingi, Turu - Stockholm (B-4 kajut)
Lisatasu eest:
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
tervisekindlustus al. 12 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
soovijatele hommikusöögid Formule 1 hotellis (4 €)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul, kokkulepitud kohast. 07.00 väljub laev Tallinn – Helsingi. Põgus
peatus Helsingis ja Turus. Õhtul 20.55 väljub laev Turu - Stockholm. Majutus B-4
kajutites (hommikusöök laevas lisatasu eest ca 10 €, õhtusöök ca 31 €).
2. päev
Hommikul saabumine Stockholmi, seejärel sõidame läbi Lõuna - Rootsi. Põgus peatus
kauni Vätterni järve ääres, mis on suuruselt teine järv Rootsis. Praamisõit Taani ja sõidu
ajal võimalus nautida vaadet kuulsale Hamleti lossile. Majutus Bremeni Formule 1
hotellis (2-sed toad).
3. päev
Linnaekskursioon Bremenis. Tegemist on ajaloolise hansalinnaga. Tutvume vanalinnaga,
kuhu kuuluvad nii turuplats omanäolise raekoja ja Rolandi kujuga kui ka Bremeni linna
moosekantidest muinasjututegelased. Omanäoline on käsitööliste tänav
Böttcherstrasse. Vabal ajal on võimalik tutvuda Bremeni raekoja veinikeldriga (Bremer
Ratskeller), kus asub maailma suurim ja ainulaadseim Saksa veinide kollektsioon. Päeva

teise poole veedame Osnabrückis. See 1200-aastane linn on ammune kaubateede
ristumiskoht ning praegusel ajal koondub sinna nii kultuuri kui ka nimekaid
majandusettevõtteid. Vanalinna on koondunud näited erinevatest arhitektuuristiilidest –
romaani stiilis Püha Peetruse toomkirik, barokne loss ja hilisgooti stiilis raekoda, kus
sõlmiti üks Euroopale nii oluline rahuleping. See linn on ka gurmaanide linn..
Ostukeskuse külastus. Majutus Kölni äärelinna hotellis Formule 1 (2-sed toad).
4. päev
Sõit Reini lisajõe Moseli orus. See piirkond on rikas Vana-Rooma mälestusmärkide
poolest. Peatuse teeme Moseli veini- ja viinamarjapealinnas Bernkastel-Kues, mis on
kindlalt Lääne-Saksamaa üks ilusamaid paiku. Seal viinamarjaväljade keskel asuvas
linnas jalutades tunnete end kui olevat Saksa muinasjutus Trier – 2000 aastat ajalugu.
Saksamaa vanimaid linnu pakub turistidele vanade roomlaste ajast pärit ehitisi –
amﬁteater, termid ja loomulikult kuulus linnavärav Porta Nigra. Omanäoline on uhke
palee koos basiilikaga ning UNESCO kultuuripärandi hulka kuuluv Jumalaema kirik.
Soovijatele organiseerime meeleoluka laevasõidu Moseli jõel (lisatasu eest ca 16 €).
Majutus Koblenzi lähedal hotellis (2-sed toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Koblenz, mis asub Reini ja Moseli liitumisnurgal. Seda paika, kus
asub ka võimas keiser Wilhelm II mälestusmärk, kutsutakse „Saksa nurgaks“. Erinevate
huvitavate hoonetega vanalinna vastas jõe vastaskaldal on Ehrenbreitsteini kindlus
(lisatasu eest ca 6 €), kuhu pääseb köisraudteega (lisatasu eest ca 8 €). Teel Harzi
mäestikku teeme peatus väikelinnas Bad Hersfeldis. Tegemist on kuurorti ja
vabaõhuetenduste linnaga. Viimased toimuvad romaanistiilis kiriku varemetes, mida
peetakse omalaadsete hulgas suurimateks. Õhtuks jõuame Goslarisse, 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. Ostukeskuse külastus.
Majutus Hannoveri äärelinna hotellis Formule 1 (2-sed toad).
6. päev
Väljasõit Rammelsbergi – linn on oma õitsengu võlgu neile keskaegsetele
hõbedakaevandustele. See on omapärane Põhja-Saksa suurim muuseumiala. Jalutame
maa-alustes 200-aasta vanustes kaevanduskäikudes (75 minutiline ekskursioon lisatasu
eest ca 11 €), tutvume sealsete galeriide, veepumpade ja vesiratastega. Veedame aega
Bad Harzburgis – termaalbasseinid (2,5 tundi lisatasu eest ca 8 €). Väljasõit Thalesse,
kus asub Saksa vanim (vabaõhu) mägiteater. Siin on võimalik ülessõit köisraudteega,
mille uutel vagunitel on klaaspõrand (lisatasu eest ca 7 €). Wernigerode - imekaunis ligi
800-aastane „Harzi kirju linn“. Linna kohal kaljul on muinasjutuloss (lisatasu eest ca 7
€). Mitmed tornid ja kaitsemüürid annavad tunnistust Wernigerode keskaegse kindluse
tugevusest. Lossiga, mida ilmestab 19. sajandi elustiil, on soovi korral võimalik lähemalt
tutvuda. Kindlasti pakub emotsioone jalutuskäik linnas, mille käänulisi tänavaid
palistavad armsad kunstipäraste puunikerdustega fachwerkmajad ja eriline 13.saj.
raekoda, mida võib lugeda sõrestikmajade meistriteoseks. Eriti huvitav on jalakäijate

tsoon Breite Strasse. Majutus Formule 1 hotellis (2-sed toad).
7. päev
Tutvumine Dresdeni linnaga - tänu uhketele barokkehitistele on linn saanud hüüdnime
Elbe Firenze. Linnaekskursioon: Elbe kaldapromenaadid, Brühli ja Zwingeri lossid
(lisatasu eest ca 11 €), Semperi ooper, Frauenkirche. 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 hiigel stalagmiidid 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).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Ostukeskuse külastus. Sõit Poolas. Majutus hotellis ** (2-sed
toad).
9. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 395 € (laev, buss), Rühmareis tellimisel. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42
maksjat.
al. 435 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 35 maksjat.
Toimumisaeg: 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!

