TAANI JA VALGETE KRIIDIKALJUDEGA RÜGENI SAAR 15.08 - 21.08.2022

Kohanimed: Stockholm - Kopenhaagen – Lübeck - Wismar – Rostock - Schwerin /
Mecklenburgi loss – Neubrandenburg - Stralsund / meremuuseum – Rügeni saar – Arkona neem
- Binzi - Greifswald - Torun
Tutvustus: Rügeni saar on Saksamaa põhjapoolsema osa suurim ja kõige päikeselisem saar.
Kaunid liivarannad, kõrged kriidikaljud, värvikas ja vahelduv loodus, vanad hansalinnad,
muusikafestivalid...

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
okeanograaﬁa muuseum ca 21 eur
Schwerini loss - 9 / 7 eur
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
ühe suuna laevapiletid Tallinn – Helsingi ja Turu – Stockholm (B-4 kajut).
silla ületus ja praamipiletid, bussi ülevedu
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 12 eur (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 13 eur (sõltuvalt vanusest)
hommikusöök/brunch laevas (Tln-Hel)– 22.00 €, 12-17 a. lastele 9.00 €, 6-11a 7.00 €
hommikusöök laevas – 11.00 €, 12-17 a. lastele 8.00 €, 6-11a 4.00 €
õhtusöök – 33 €, 12-17 a. lastele 13.00 €, 6-11a 7.00 €
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit varahommikul kokkulepitud kohast. Laevasõit Tallinn – Helsingi (Viking XPRS
väljub 08.00 ja saabub Helsingisse 10.45). Põgus peatus Helsingis ja seejärel jätkame
sõitu mööda kaunist järvedemaad Turu suunas, teel väike söögipeatus ja jalutuskäik

ning vaba aeg Turus. Õhtul 20.55 väljub laev Turu – Stockholm, M/S Viking Grase.
Majutus B-4 kajutites.
2. päev
Varahommikul (6.30) saabumine Stockholmi, seejärel sõidame läbi Lõuna - Rootsi.
Põgus peatus (einestamise võimalus) kauni Vätterni järve ääres, mis on suuruselt teine
järv Rootsis ning siit avanevad kaunid vaated järvele ja kindluse varemetele. Seejärel
sõidame Taani Øresundi silla kaudu, mis ühendab Malmö linna Taani pealinna
Kopenhaageniga. Peale lõuna veedame päeva ja tutvume Kopenhaageniga (Raekoda,
nö. Jalakäijate tänav, Väike Merineitsi, sadam, kirikud, valitsusehoone jne). Võimalus
veeta mõnusalt aega mõnes hubases tänavakohvikus. Õhtul sõit läbi Taanimaa,
praamisõit üle väina ning suundume Pöhja-Saksamaale. Majutus hotellis*** (2-sed
toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki teeme põgusa peatuse Lübeckis, mis
alates 14 saj. oli Hansa Liidu pealinn ning mille vanalinn kuulub UNESCO
maailmapärandi nimistusse (kuulus Holstentor, Peetri ja Maria kirik, raekoda). Linn on
tuntud nii martsipani kui hansalinnade kuningannana. Väljasõit Wismar´i 14-19 saj.
pärit romantilisse vanalinna, keskaegne hansalinn, mis on ümbritsetud elegantsete ja
stiilsete hoonetega, kus asub ka Saksamaa suurim turuplats. Õhtu veedame Rostock´i
sadamalinnas, mida esmakordselt on mainitud 1161. aastal. Rostockis külastame
muuhulgas ka maalilist Uut Turuväljakut, mida ümbritsevad ajaloolised majad ja kõige
rahvarohkemat ja vaatamisväärsemat Kröpeliner´i tänavat, mida palistavad 17-19
sajandi ehitised ning kus asub vanim ülikool Põhja- Euroopas, uudistame raekoda millel
on 7 gootipärast torni. Vaba aeg vanalinnas, kus on mõnusad jalutamise või poodlemise
võimalused või veeta mõnusalt aega mõnes hubases tänavakohvikus. Majutus
hotellis*** (2-sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Hommikupooliku veedame Schwerini uusrenessansi ja
gootistiilis romantilises vanalinnas. Seejärel külastame uusrenessanssi muinasjutulossi
Schwerini järve saarel, mida võrreldakse Baieri tuntuima lossiga ja nimetatakse
seepärast Mecklenburgi Neuschwansteiniks. Käime uudistamas Neubrandenburgis
keskaegsed vanalinna ja vahvärkmajasid (Wiekhäuser). Seejärel väljasõit Stralsundi,
linn on keskaegse hõnguga hansasadam, kus asub palju hästi säilinud ajaloolisi hooneid
(13 saj. raekoda, kaheksatahulise torniga Maarja kirik jne.) ning on kõige põnevama
ajalooga hansalinn. Soovijatele Stralsundi Okeanograaﬁa muuseumi külastus, mis on
ka suurim loodusteaduste muuseum Põhja– Saksamaal. Õhtu veedame romantilises
väikelinnas Greifswaldis. Linna panoraami ilmestavad kolm kirikutorni-kelmikas Paks
Maria, Väike Jakob ja Pikk Miikael. Siin on võimalus jalutada kaubanustänaval või
veeta mõnusalt aega mõnes hubases vanalinna kohvikus. Õhtusse mahub veel
ostukeskuse külastus. Majutus hotellis*** (2-sed. toad).
5.päev

Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki veedame päeva Saksamaa suurimal ja
vaheldusrikkaima loodusega Rügeni saarel. Saarelt leiab järske kaljusid ja liivarandu
ning saar võlub valgete kriidikaljudega, maastiku rohelisuse ja sinise mere taustal.
Rügeni saare kriidikaljud ulatuvad kuni 120 m kõrguseni. Teeme jalutuskäigu Arkona
neemel, Rügeni saare põhjapoolseim tipp nn. Saksamaa Nordkapp. Külastame Rügeni
suurimat ja armastatuimat valge liivaga mereäärset kuurorti Binzi. Siin avanevad
suurepärased puhkuse- ja ujumisvõimalused. Majutus samas hotellis *** (2 -sed toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Edasi suundume Poola ja enne lõunat alustame jalutuskäiku
ning tutvumist Mikolaj Koperniku sünnilinnaga -Toruni vanalinnaga. Torun (saksa
Thorn) on keskaegne ja gooti stiilis kaunis linn P-Poolas, mis rajati.Saksa ordu poolt 13
saj. Siin on võimalus jalutada vanalinnas või veeta mõnusalt aega istudes mõnes
hubases vanalinna tänavakohvikus. Teel puhke- ja söögipausid ning ostukeskuse
külastus. Majutus hotellis *** (2 -sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind: 385 eur /tavahind 415 eur (kehtib varajastele broneerijatele kuni
15.06.2022, korduvsõitjatele, pensionäridele ja grupile al. 6 inimest).
Lapsed

6 – 15 a. 365 eur.

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!

