TAANI - SAKSAMAA - POOLA RINGREIS

Kohanimed: Stockholm - Kopenhaagen - Funeni saar - Egeskovi loss - Bremen - Hamburg Lübeck - Wismar - Stralsundi meremuuseum - Gdansk
Tutvustus: Taani - Euroopa vanim kuningriik ning kuulsa kirjaniku Hans Christian Anderseni
kodumaa.
Saksamaa - kuulus muusikute maa ning ühtlasi rikas ka oma arhitektuuri poolest, mida leiab
pea igast linnast!
Poola - selle elustiil ja omapära on kujunenud tuhande aasta vältel. Erinevate kultuuride dialoog
ja interpretatsioon on olnud Poolale iseloomulikud sajandite jooksul.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
okeanograaﬁa muuseum 20 €
Egeskovi loss, aed ja muuseumid 27 € (4-12a. 16 €
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
kõigi mugavustega turismibuss (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
ühe suuna laeva- ja Taanis silla- ja praamipiletid (Tallinn – Helsingi, Turu - Stockholm, B4
kajut).
Lisatasu eest:
tervisekindlustus al. 10 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 16 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
hommikusöök laevas ca 10/6 €, õhtusöök ca 32/15 €
reisija soovil hommikusöök hostelis

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.
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. Seejärel tutvume
Kopenhaageniga (Raekoda, nö. Jalakäijate tänav, Väike Merineitsi, sadam, kirikud,
valitsusehoone jne). Vaba aeg. Majutus hostelis (2-4 in. toad). NB! Linad kaasa!
3. päev
Hommikusöök oma vahenditest või tellimisel lisatasu eest. Reis jätkub sõiduga Funeni
saarele üle Storebaelti rippsilla, kus asub Egeskovi loss. Saarel on kokku 123 lossi ja
mõisa. Sellepärast kutsutakse Funenit ka "saja mõisa saareks". Muinasjutukirjanik H. C.
Andersen, kes ise on sellel saarel sündinud, nimetas Funeni saart Taani aiaks. Egeskovi
renessanssloss aastast 1554 on oma aiaga üks Taani suurimatest vaatamisväärsustest.
Lossi, parki, muuseumi ja labürinte külastab igal aastal rohkem kui 200 000 inimest. See
on Euroopa kõige paremini säilinud veeäärseid losse. Ostukeskuse külastamine. Õhtu
veedame Breemeni vanalinnas, majutus hotellis** (2-sed toad).
4.päev
Hommikusöök hotellis. Hommikul jätkub Breemeni vanalinna külastus. Tegemist on
tuntud moosekantide linnaga, kus asub Saksamaa kauneim raekoda. Breemen on
kuulunud ka Hansa Liidu koosseisu. Lõuna paiku veedame aega hansalinnas Hamburgis,
mis pakub külastajetele rohkelt vaatamisväärsusi ja kultuurilisi elamusi. Õhtul põgus
peatus 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. Ostukeskuse külastus.
Majutus hotellis ** (2-sed toad).
5. päev
Hommikusöök. Külastame Wismar'i 14.-19.saj. pärit vanalinna, mis on ümbritsetud
elegantsete ja stiilsete hoonetega, kus asub ka Saksamaa suurim turuplats (10 000 m²).
Väljasõit Rostock'i sadamalinna, mida esmakordselt on mainitud 1161. aastal. Rostock'is
külastame muuhulgas ka maalilist Uut Turuväljakut ja Kröpeliner'i tänavat, kus asub
vanim ülikool Põhja-Euroopas. Warnemündes, Rostocki mereäärses linnaosas veedame
mõnusalt aega. Järgneb Stralsundi Okeanograaﬁa muuseumi külastus, mis on suurim
loodusteaduste muuseum Põhja-Saksamaal. Õhtusse mahub veel ostukeskuse külastus.
Majutus hotellis ** (2-sed toad)
6. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkame sõitu mööda Poola põhjarannikut ning siia lähedusse
jääb ka 35 km pikkune ja paarisaja meetri laiune Hel poolsaar. Peale lõunat külastame
Gdansk'i - suur majandus-, teadus- ja kultuurikeskus, kus asub Poola suurim sadam.
Keskaegne huvitava ajalooga linn. Peamiseks vaatamisväärsuseks on vanalinn, mida
peetakse Läänemere kaunimaks. Majutus hotellis *** (2-sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind:

al. 360 €/laev, buss (7 päeva). Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
al. 385 €. Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 35 maksjat.
Tellimisel grupile. Toimumisaeg: 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 ja kütusehinnad muutuvad)
võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

