SAKSIMAA - TŠEHHI - POOLA RINGREIS

Kohanimed: Dresden - Karlovy Vary - Praha - Zakopane - Krakow - Wieliczka soolakaevandus

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Wieliczka soolakaevandus ca - 75 PLN
rippvagonett edasi – tagasi 30 PLN
termaalvebasseinid - (2 tundi) 150 Kc
Kuldne tänav ca 125/250 Kc
Väljasõidud lisatasu eest. Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT
SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus (hotell**-***, 2-sed toad) + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 10 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Varahommikul väljasõit. Baltimaad ja Poola. Teel söögi- ja puhkepausid. Majutus hotellis
** (2-sed toad).
2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkame reisi Saksimaa suunas.Teel ostukeskuse külastus ning
söögi- ja puhkepausid. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Alustame päeva loodusmatkaga Saksimaa Šveitsis, uhkete
vaadetega liivakivikaljudele. Seejärel sõit Saksi kuningate pealinna, Saksamaa
Firenzesse – Dresdenisse – sõjapurustuste sümbolpaik. Jalgsi linnaekskursioon (vanalinn,
Semperi ooper, taastatud ajalooline Frauenkirche). Võimalusel tõuseme kiriku torni, et
nautida kauneid vaateid linnale (kirik võib olla kiriklike ürituste tõttu ka suletud).
Vaatame Zwingeri lossi „Vanade meistrite maalikunsti“ (Alte Meister). Vaba aeg õhtuses

linnas, kus on mõnusad jalutamise või poodlemise võimalused. Majutus hotellis *** (2sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Tutvumine ja veedame põgusalt aega kuurortlinnas Karlovy
Varys (termaalveebasseinid, lisatasu eest ca 2 tundi 150 Kc). Vaba aeg ja ostukeskuse
külastus. Õhtuks saabume Prahasse. Õhtune jalutuskäik ja vaba aeg vanalinnas.
Majutus hotellis *** (2-sed toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Praha vanalinna külastus/linnaekskursioon: Mala Strana, Staro
Mesto, St.Vituse katedraal, Kuldne tänav (lisatasu eest 125/250 Kc) Karli sild, raekoda,
Vlaclavi väljak. Vaba aeg. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Zakopane väljasõit, Kasprowy mäe kaunid vaated. Zakopane
piirkond on laialt tuntud oma puutumatu looduse ja majesteetliku maastikku poolest.
Linn pakub väga ainulaadset arhitektuuri, ajalugu, muuseumeid, kunstigaleriisi,
toitlustust igale maitsele ja turgu täis suveniire. Kaunite Tatra mägede jalamil asuv
imeline Zakopane on tuntud ühe parima talvespordikeskusena Poolas. Maaliline
Zakopane on iga-aastaselt suusahüppe MK etapi toimumiskohaks, samuti on siin kolmel
korral peetud suusatamise maailmameistrivõistlused. Saa osa kauni loodusega Alpilikust
Poola talve- ja turismipealinnast. Võimalus sõita rippvagunetiga ligi tuhande meetri
kõrgusele mäe tippu ning seejärel sooritada jalgsimatk kaunis mägises looduses
(piirkonnas asub ligi 250 km matkaradu). Samuti võimalik pidada piknikku ja veeta aega
looduslikult kaunis kohas. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Krakowi külastus (linnaekskursioon, turuplats, vanalinn, St. Mary
basiilika jne) ja Wieliczka soolakaevandus. Kraków on Poola üks suuremaid, vanemaid
ning suursugusemaid linnu – endine Poola kuningriigi pealinn. Krakow on üks paremini
säilinud gooti ja renessansi stiilis linnu terves Euroopas. Legendi järgi rajas asula
müütiline valitseja Krak draakoni koopa kohale. Külastame üle 700 a. tegutsenud
Wieliczka soolakaevandust, mis on Euroopa vanim ja on kantud UNESCO
maailmapärandi nimekirja. Kaevandus asub 64–135 m sügavusel maa all ning koosneb
3 km pikkusest tunnelite labürindist, kus leidub kauneid kabeleid ja maa-aluseid järvi.
Muuseumis on võimalus jälgida näitust ja toimub ekskursioon (ca 2 tundi koos kohaliku
giidiga, lisatasu eest ca 75 PLN). Majutus hotellis *** (2-sed toad).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:
al. 310 €/8 päeva. Hind kehtib kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
al. 335 €. Hind kehtib kui grupis on vähemalt 35 maksjat.
Rühmareis tellimisel. Toimumiseaeg: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!

