UNUSTAMATU NORMANDIA

Kohanimed: Stockholm - Bremen - Rouen - Etretat - Normandia sild - Le Havre - Le Mont St.
Michel - St. Malo - Pariis - Luxembourg - Leipzig - Dresden
Tutvustus: Prantsusmaa on tuntud oma traditsioonide, keele ja kultuuri poolest. Seal
hinnatakse võrratut sööki mõnusas õhkkonnas, head jutuajamist, kaunist kunsti, muusikat, ﬁlme
ja moodi.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
St. Michel klooster 11 €
Eiﬀeli torn vastavalt vaateplatvormi kõrgusele täisk. al. 16/10 € (12-24a)
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (wc, audio/video, kuum vesi)
majutus ** - *** + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
ühe suuna praami- ja laevapiletid Tallinn – Helsingi, Turu - Stockholm (B-4 kajutid)
praamipiletid, bussi ülevedu
Lisatasu eest:
muuseumi ja muude tasuliste objektide pääsmed
reisija soovil tervisekindlustus al. 12 € (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 hommikul kokkulepitud kohast. Laevasõit Tallinn – Helsingi (Viking XPRS väljub
07.00 ja saabub Helsingisse 09.30). Põgus peatus Helsingis ja seejärel jätkame sõitu
mööda kaunist järvedemaad Turu suunas, teel väike söögipeatus ja õhtul võimalusel
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 (lõunasöögi võimalus) kauni Vätterni järve ääres, mis on suuruselt teine
järv Rootsis ning siit avanevad kaunid vaated järvele ja kindluse varemetele. Seejärel
sõidame silla kaudu Taani, sõit läbi Taanimaa, praamisõit üle väina Saksamaale.
Majutus Bremeni lähistel hotellis***(2-sed / 3-sed toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Bremeni vanalinna külastus. Tuntud moosekantide linn, kus
asub üks Saksamaa suurejooneline ja kauneim raekoda ja katedraal. Jätkub reis Hollandi
ja Belgia kaudu Prantsusmaale. Teel söögi- ja puhkepausid ning ostukeskuse külastus.
Majutus Prantsusmaal Rouenis kesklinna hotellis** (2-sed / 3-sed toad). Brit hotel
Rouen ** www:roun.brit-hotel.fr.
4. päev
Hommikusöök hotellis. Peale hommikusööki suundume Etretat’sse, et imetleda
Normandia rannikule iseloomulikke kõrgeid kriidikaljusid. Reis jätkub mööda rannikut
Le Havre sadamalinna kaudu üle Normandia silla (pikkus 2143,21 m, kõrgus 214,77
m), mis ulatub üle Seine´i jõe. Peale lõunal külastame Roueni, mis on üks ilusamaid,
ajalooliste mälestiste ja vaatamisväärsuste poolest rikkamaid linnu Prantsusmaal.
Rouen võib uhkustada Prantsusmaa kõrgeima katedraaliga (151m), mis oli tänu Claude
Monet maalidele maailmakuulsaks saanud. Jalakäijate tänaval asub arvukalt noobleid
poode ja tänavakohvikuid. Majutus samas hotellis** (2-sed / 3-sed toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Külastame merest ümbritsetud Le-Mont St. Michel`i, ühte
Prantsusmaa suurimatest vaatamisväärsustest, kus liivast ümbritsetud kaljul, mis tõusu
ajal saareks muutub, kõrgub 13 saj. gooti stiilis benediktiini klooster. Soovijatele
ekskursioon kloostris ja vaba aeg. Seejärel sõidame maadeavastajate ja mereröövlite
linnana tuntud Saint - Malo'sse. Jalutuskäik vanalinnas kivisillutistega tänaval ja seda
ümbritseval linnamüüril. Vaba aeg ja mõõna ajal pääseb ka rannikulähedasele
kaljusaarele Grand Be`le. Ostukeskuse külastus. Majutus samas hotellis** (2-sed / 3sed toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Pariisi külastus, bussiekskursioon “Pariisi südames”:
Montmartre, Sacre Coeur'i kirik ja Tetre´i väljak oma kunstnikega, Pompidou
kultuurikeskus, Louvr`e, Cite` saar, Nôtre-Dame'i katedraal, Triumﬁkaar. Soovijatele
Eiﬀeli torni külastus, võimalus tõusta erinevatele vaateplatvormidele. Majutus hotellis**
(2-sed / 3-sed toad).
7. päev
Hommikusöök hotellis. Külastame Luxembourg’i Suurhertsogiriiki, mis on ligi poole
miljoni elanikuga üks väiksemaid Euroopas. Ekskursioon ja vaba aeg pealinnas
Luxembourgis. Jätkub sõit mööda kaunist Moseli jõe orgu Saksamaale. Õhtuks
jõuame Leipzigi, kus on mõnusad jalutamise või poodlemise võimalused või veeda
mõnusalt aega mõnes hubases tänavakohvikus. Majutus Leipzigis hotellis** (2-sed / 3-

sed toad). City Inn hotell.
8. päev
Hommikusöök hotellis. Seejärel saabumine Saksi kuningate pealinna, Saksamaa
Firenzesse – Dresdenisse – sõjapurustuste sümbolpaik. Linn on alguse saanud 1485
aastal ning on üks kaunimaid Euroopa linnu. Jalutuskäik vanalinnas, vaba aeg ja
ostukeskuse külastus.Alustame tagasiteed, teel puhke-ja söögipausid. Jätkub sõit
Poolas. Majutus hotellis*** (2-sed/3-sed toad).
9. päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind: al. 540 eur (tavahind 570 eur).
(kehtib broneerijatele kuni ....., korduvsõitjatele ja nende kaaslastele, lastega peredele,
pensionäridele ja grupile al. 6 inimest).
Lapsed

6 - 15 a. 530 eur.

Registreerijatele bussikohtade broneerimine.
Soovitav EV pass või ID-kaart (kehtivus vähemalt 3 kuud peale reisi).
Palume tutvuda reisikorraldaja Eurotraveli reisitingimustega.
Jätame endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis ja hinnas.
NB. Reisiprogramm ja hind (hotell, laevapiletid, kütusehind) võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

