ALPIDE RINGREIS (BAIERI, ŠVEITSI, PRANTSUSE, ITAALIA JA AUSTRIA ALPID)
| 24.06 - 02.07.2022

Kohanimed: Nürnberg – Liechtenstein/Vaduz – Steim am Rhein - Rheinfalli kosk - Bern –
Gruyere mägiküla - Montreux - Chamonix (Mont-Blanc) - Annecy - Chilloni kindlus - Brienzi järv
- Trümmelbachi kosk – Luzern -– Innsbruck – Varssav
Tutvustus: Ilu ja võlu Alpides läbi imeliste sihtkohtade! Šveitsi iseloomustavad suured puhtad
järved, maalilised mägikülad ja keskaegsed linnad. Šveitsi pealinn Bern on keskaegne ja
ajalooline linn, mille sümboliks on karu.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Trümmelbachi kosk 12/6 CHF
Chilloni kindlus 13/7 CHF
Rheinfalli kosk u.3 CHF (tasuda eraldi piirkonna tasu kohapeal)
Mont Blanc (3842 m) 62 € (kuni 15.a. 51 €)
rongituur mägedes 33 € (kuni 15.a. 28 €)
PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuuma vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus*** + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 13 € (sõltuvalt vanusest)
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 15 € (sõltuvalt vanusest)
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Hommikukohviks teeme peatuse enne Läti piiri. Sõit läbi
Läti. Teel räägime Läti ja Leedu huvitavast ajaloost. Lõunapeatus 19 km peale Leedu
piiri. Jätkame sõitu läbi Leedu. Öömajale jõuame umbes kell 22.00. Majutus hotellis ***
(2-sed toad).

2. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkame reisi Saksamaa suunas. Teel räägime põnevast Poola ja
Saksamaa kultuurist. Teel puhke- ja söögipaus. Umbes 15.00 saabumine ühte Euroopa
kaunimasse linna- Nürnbergi. Linn on tuntud mitte ainult legendaarsete meekookide
ja praevorstide poolest vaid ka tähelepanuväärse mineviku poolest. Linnas asub palju
põnevaid ja huvitavaid ajaloolisi vaatamisväärsusi nagu gooti stiilis raekoda, keskturg,
massiivsed linna ümbritsevad väravad, naistevärav massiivses 15 saj. linnamüüris on
üks linna kauneimaid. Läheduses on vahvärkmajade, kaupluste ja kohvikutega
romantilisi ja nägusaid tänavaid. Einestamise võimalus ja soovijatele
kaubanduskeskuse külastus. Õhtul võimalus veeta meeldivalt aega mõnes hubases
vanalinna tänavakohvikus. Majutus hotellis *** (2-sed. toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub reis mööda kõrgmäestikuteid Baierimaal. Edasi suundume
Šveitsi, Liechtensteini - kaunis mägede vahel asuv 30 000 elanikuga vürstiriik, mis
kuulub ka maailma nelja väikseima riigi hulka (pindala 160 km2). Pealinnas Vaduz’is on
meeldiv provintsiline õhustik. Seejärel veedame mõnusalt aega keskaegses mägikülas.
Arvukate keskaegsete vahvärkmajade ning freskodega kaunistatud fassaadidega
16.saj.majadega Stein am Rhein on üks Šveitsi kaunimad vaatamisväärsusi.
Atraktiivne keskaegne küla Stein am Rhein, kus kantakse edasi vanu traditsioone ja
eluviise. Seejärel külastame Schaﬀhausenis asuvat Rheinfalli, Euroopa suurimat koske
(150 m laiune, kus voolab ligi 700 m3 vett sekundis), kus langevad Rhein’i jõe veed
kosena alla tekitades aukartust äratava vikerkaarevärvilise vaatemängu. Majutus
hotellis *** (2-sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkame teekonda Šveitsis mööda kauneid mägimaastike Genﬁ
järve suunas ning teel külastame Šveitsi pealinna Berni, mis asub maalilise Aare jõe
ääres ning on oma keskaegsete kaunite ehitistega Šveitsi üks ilusamaid ajaloolisi linnu,
mis on säilitanud provintsliku õhustiku. Berni vanalinn oma munakivisillutisega
tänavatega, mida ääristavad punaste katustega majad ja maalilised kaarkäigud ning
värvikirevate maalingutega kaunistatud purskaevud, on kõige paremini säilinud
ajalooline linnake kogu Šveitsis. Bern on kantud UNESCO maailmapärandite nimistusse
kui üks rahulikumaid ning rohelisemaid pealinnu maailmas (kuulsa Berni kellatorni
kellamäng, raekoda, katedraal, parlamendihoone jne). Jalutuskäik Gruyere`i mägikülas,
mis on säilitanud peaaegu muinasjutulise keskaegse atmosfääri ning kus läbi aegade on
valmistatud kuulsat Gruyere`i juustu. Võimalus tooteid kaasa osta ning juua kohvi
omapärases tulnukakohvikus. Jätkub sõit mööda u. 70 km pikkust Genﬁ järve kallast
ning õhtul teeme veel põgusa peatuse maalilise ja kauni Genﬁ järve ääres asuvas
kuurortlinnas Montreux’is, mida kutsutakse Šveitsi Riviera pärliks. Ostukeskuse
külastus.Majutus Genﬁ järve lähedal hotellis *** (2-sed toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis. Hommikul jätkame sõitu mööda kõrgmäestikuteid Prantsuse
Alpidesse. Looduslikult kaunid paigad Alpides (kosed, valged mäeharjad, orud,
kristallselged mägijärved, alpiaasad, mäenõlvadel asuvad mägikülad). Võimalus sõita
rippvagonetiga 3842 m kõrgusele Euroopa kõrgeima mäetipu Mont Blanci (4810 m)

lähedale ja nautida Prantsuse, Šveitsi ja Itaalia Alpide säravaid, lumiseid mäetippe.
Lõunasöögi võimalus 3842 m kõrgusel mägirestoranis. Lisaks eelnevale veel võimalus
sõita mägirongiga (5 km) 2100 m kõrgusele, kus saab näha hiiglaslikku jääliustikku, käia
Jääkoopas ja imetleda mäekristallide galeriid. Meeldivat aega võib veeta
talispordikeskuses Chamonix’s Mont Blanc`i jalamil või sooritada väike jalgsimatk
kaunis mägises looduses. Jätkame sõitu mööda maalilise Annecy järve 14 km pikkust
kallast. Lumise tipuga mägedest ümbritsetud Annecy linn samanimelise järve põhjatipus
on üks ilusamaid alpilinnu. Prantsuse Veneetsiaks nimetatava Annecy linna külastus,
kanaliterohke kaunis keskaegne vanalinn ning lilledega ehitud sillad. Lühitutvus linnaga
ning õhtul vaba aeg Annecy vanalinnas ja võimalus veeta meeldivalt aega mõnes
hubases tänavakohvikus. Majutus samas hotellis *** (2-sed toad).
6. päev
Hommikusöök hotellis. Jätkub sõit mööda u. 70 km pikkust Genﬁ järve kallast
Prantsusmaal (ostukeskuse külastus) ning saabume taas Šveitsi, kus külastame
Chilloni kindlust. Võluv keskaegne loss Genﬁ järve idakalda kaljuse kalda ääres on
Šveitsi üks meeldejäävamaid vaatamisväärsusi, mis pärineb 19. sajandist. Edasi
suundume mööda maalilise Thuni järve kallast, mis oma kaunite loodusvaadetega on
tõeline puhkuseparadiis otse Šveitsi südames ning seejärel sõidame juba kaunite
kõrgmaastike piirkonnas, mööda maalilise, umbes 15 km pikkuse Brienz’i järve kallast,
kus kõrgete koskede vahel ja majesteetlike mägede taustal laiuvad metsad ja
imekaunid puitmajad. Teel külastame Trümmelbachi koske - haruldane ning võimas
looduse ime, kus kolme suure mäe liustikelt sulav vesi on uuristanud endale käigud mäe
sisemusse ning kosk on Euroopas ainulaadne. Peale lõuna veedame aega
Wierwaldstätteri järve kaldal asuvas mägedest ümbritsetud imearmsas Kesk-Šveitsi
suurimas kultuurilinnas Luzernis, mis on aastasadu olnud Euroopa rikaste ja ilusate
ning kroonitud peade üks eelistatumaid puhkusepaiku (14.saj. ehitatud katusega kaetud
Kappellbrücke - üks maailma vanimaid puusildu, mis on ka Luzerni sümboliks). Järve
läänekaldal asuvat keskaegset vanalinna on lihtne jalgsi avastada. Vanalinna ajalooliste
majade fasaade ehivad freskod või kraape-krohvi tehnikas kaunistused. Luzerni
ajaloolises linnaosas asub arvukalt poode, restorane, kohvikuid. Võimalus jalutada
jalakäijate ja kaubandustänaval või veeta mõnusalt aega istudes mõnes hubases
vanalinna kohvikus. Õhtul saabumine Austriasse, mis oli peaaegu terve eelmise
aastatuhande vältel Habsburgide impeeriumi keskuseks. Majutus hotellis ***(2-sed
toad).
7. päev
Hommikusöök. hotellis. Külastame mägedest ümbritsetud Tiroli pealinna – Innsbrucki,
mille vanalinn on kuulus keskaegsete ajalooliste hoonete poolest. Lühitutvus linnaga ja
vaba aeg. Ostukeskuse külastus Tšehhimaal. Majutus hotellis*** (2-sed. toad).
8. päev
Hommikusöök hotellis. Sõit Poolas, teel puhke- ja söögipausid ja ostukeskuse külastus
ning naudime võimalusel kauneid loodusvaateid. Õhtul jalutuskäik Varssavi vanalinnas.
Imeline Varssavi vanalinn on keskaegse arhitektuuri musternäidis. Majutus hotellis ***
(2-sed toad).
9. päev

Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

Soodushind al. 499 € (tavahind al. 530 € ).
Soodushind kehtib broneerijatele kuni 15.03.2022, korduvsõitjatele ja nende
kaaslastele, lastega peredele, pensionäridele ja grupile al. 6 inimest.
Lapsed 6-15.a. 480 €.
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!

