HOLLANDI LILLEFESTIVAL-AMSTERDAM | 17.04 - 23.04.2022

Kohanimed: Alkmaar - Volendam - Amsterdam - Keukenhof - Den Haag - Delft
Tutvustus: Holland on kuulus merelt juurde võetud maa, kanalite võrgu, tulpide
kasvatamise, puukingade, kiiruisutamise, tuuleveskite, punaste laternate tänavate ja maailma
ühe suurima sadama poolest. Hollandil on rikkalik ajalugu ja huvitav kultuur, mis ootab
avastamist.

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
paadisõit (umbes 1 tund) - 18 €
Vahakujude muuseum - 20 €
Van Goghi muuseumi - 17 € (kuni 18 a tasuta)
Alkmaari juustumuuseum - 5 €
Lilleaed - 19 € (kuni 17 a 9 € )
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, wc, kuum vesi)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
majutus ** - *** + hommikusöök reisiprogrammis märgitud hotellides
eestikeelne giid / reisijuhi teenus
ühe suuna laevapiletid Tln – Stockholm (B- 4 kajut)
silla -ja praamisõit, bussi ülevedu
Lisatasu eest:
muuseumi- ja muude tasuliste objektide pääsmed
tervisekindlustus al. 10 € (sõltuvalt vanusest)
hommikusöök laevas – 11,00 €, 12-17 a. 7,00 €
õhtusöök laevas – 33 €, 12-17 a. 16.00 €
ühene majutus

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Kell 16.00 kogunemine Tallinn/D-Terminali ees parklas.
Laev Tallink/Victoria väljub 18.00 D-terminal ja saabub Stockholmi 10.00. Laevas
erinevad meelelahutusprogrammid, muusika, erinevad söögikohad ja hommikul
Stockholmi saabudes võimalus nautida kauneid vaateid. Majutus B- 4 kajutites.
2. päev

Hommikul saabumine Stockholmi, seejärel sõidame läbi Lõuna – Rootsimaa. Põgus
peatus kauni Vätterni järve ääres (Barhehusis), mis on suuruselt teine järv Rootsis ning
siit avanevad kaunid vaated järvele ja kindluse varemetele. Lõunasöögi võimalus
restoranis. Seejärel sõit üle silla Taani, kust edasi suundume väina kaudu praamiga (45
min) Põhja-Saksamaale. Õhtuks saabumine Lübecki. Majutus hotellis*** (2-sed toad).
3. päev
Hommikusöök hotellis.Jätkub reis läbi Põhja-Saksamaa ning enne lõunal saabumine
Hollandisse - tuulikute, kanalite ja tulpide maale. Sõidame üle umbes 30 km pikkuse
Põhjatammi/ Afsluitdijk silla. Külastame Alkmaari ehk iidsete traditsioonidega
juustulinna. Alkmaar on võluv ja iidne linn ajaloolise keskuse ja puudest ääristatud
kanalitega. Võimalus külastada juustumuuseumi ning kohalikke tooteid kaasa osta.
Jälgime juustu ja puukingade valmistamist ning tuuleveskeid. Seejärel tutvume
Volendamiga, mille kitsad kanalid ja tänavad on igati külastamist väärt ning kus
kohalikud kannavad rahvarõivaid. Võimalusel õhtu veedame Amsterdami vanalinnas,
väike jalutuskäik ja vaba aeg. Majutus hotellis ** - *** (2-sed toad).
4. päev
Hommikusöök hotellis. Amsterdam on eripalgeline ning pakub mitmesuguseid
võimalusi kõige erinevamate huvide ja rahaliste võimalustega turistidele. Siin asuvad
mitmed maailma parimad kunstigaleriid ning tänavaelust huvitatuid ootavad
rahvarohked turud.Amsterdamis on üllatavalt palju muuseume, mis tegutsevad
arhitektuuriliselt ja ajalooliselt huvipakkuvates hoonetes, samuti rohkesti suursuguseid
kirikuid. Linna vaim on kehastunud kanalites, mida ületab rohkesti kauneid sildu ja
raamivad elegantsed majad. Linnaekskursioon: peatänavad Damrak, Rokin, Dami väljak,
lilleturg, raekoda, katedraal, meremuuseum ja kaunid kanalid. Külastame teemantite
lihvimise töökoda, kus meile tutvustatakse nende vääriskivide töötlemise ja kaubanduse
ajalugu ning soovijatel on võimalus tooteid kaasa osta Soovijatele paadisõit,
vahakujude muuseumi ja Van Goghi muuseumi külastus. Põgus tutvumine punaste
laternate rajooniga.Võimalus osaleda õhtusel paadisõidul kanalil.Õhtul võimalus aega
veeta vanalinna mõnes hubases tänavakohvikus. Majutus samas hotellis ** - *** (2-sed
toad).
5. päev
Hommikusöök hotellis.Peale hommikusööki külastame maailma suuruselt teist ja ka
ühte uhkemat ja omataolist Euroopas Keukenhoﬁ lilleaeda Amsterdami lähedal, kus
saab lõpmatuseni imetleda erinevaid lillesorte. Tulbifestival on Hollandis
traditsiooniliselt kevade alguses. Igal aastal kevadel toimub Hollandis kuulus lilleparaad.
Miljonid kevadlilled nagu tulbid, näitavad oma hiilgavaid värve külastajatele üle kogu
maailma. Tulbifestivali ajal toimub Hollandis palju lilleüritusi. Seejärel väljasõit Den
Haagi linna - siin asub Hollandi parlament, rahvusvaheline kohus ning selles linnas
elab ka kuninganna. Den Haag on Madalmaade poliitiline pealinn. Teeme
väljasõidu võluvasse Delfti linna, mis on kogu maailmas kuulus oma sinisevalgekirju
keramika poolest. Õhtupoolikul alustame sõitu Saksamaa suunas. Majutus hotellis ***(2sed toad).
6. päev

Hommikusöök. Jätkub sõit Saksamaal ning külastame Berliini lähistel kaubanduskeskust
ja seejärel edasi suundume Poola. Teel puhke- ja söögipausid. Majutus hotellis ***(2sed toad).
7.päev
Hommikusöök hotellis. Baltimaad. Õhtul saabumine Eestisse.

NB! Võimalus reis tellida grupile/õpilastele u. 30-50 reisijale. Hind tellijale
kokkuleppel. Küsi hinda?
Soodushind al. 430 € / tavahind 460 € (kehtib broneerijatele kuni 01.02.2022,
korduvsõitjatele, pensionäridele, grupile al. 6 inimest).
Lapsed 6-15a 410 €
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.

