PORTUGAL

Kohanimed: Pariis - Lissabon - Algarve rannik - Sintra - Cascais - Cabo da Rocal - Lagos - Sevilla
- Orange
Tutvustus: Lissabon - kunagine maailma suurim linn, Portugali pealinn, mis asub seitsme
künka vahel ja üllatab meid rikkaliku kultuuripärandi ning tänapäevase dünaamilisusega!

VAATAMISVÄÄRSUSTE JA SISSEPÄÄSU PILETID:
Lagos ja Cabo da Sao Vincente 15 €
Sevilla (ca 12h). 30 € + pilet Alcazar Reali.
laevasõit ca 15 €
Moulin Rouge etendus
Piletihinnad võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast.PAKETT SISALDAB:
sõit mugavustega bussis (audio/video, kuum vesi, wc)
majutus + hommikusöök reisiprogrammides märgitud hotellides
ühesuuna praami/laevapiletid Tallinn - Stockholm (C-4 kajut)
eestikeelsed ekskursioonid vastavalt reisikavale
giid-reisijuhi teenus
Lisatasu eest:
reisija soovil h/s-d hotellides (5 €/in)
tervisekindlustus 20 €
reisija soovil reisitõrkekindlustus al. 20 € (sõltuvalt vanusest)
muuseumi- ja muude tasuliste objektide piletid
hommikusöök laevas (10 €, õhtusöök 30 €)

REISI KIRJELDUS
1. päev
Väljasõit kokkulepitud kohast. Koguneme Tallinna sadamas kell 16.30 ning sõidame
õhtuse Tallinki laevaga otse Stockholmi. Soovijad saavad laeval osta õhtusöögi. Majutus
C-4 kajutites.
2. päev
Hommikul saabumine Stockholmi, seejärel sõidame läbi Lõuna - Rootsi. Põgus peatus
kauni Vätterni järve ääres, mis on suuruselt teine järv Rootsis. Ületame Taani väinad ja
siseneme Saksamaale. Tänane päev on pikk sõidupäev, öömajale Bremenisse jõuame

pisut peale südaööd. Majutus Formule 1 hotellis Bremenis (2-sed toad).
3. päev
Algab tee Prantsusmaa suunas. Teel teeme peatusi, et sirutada ja kohvi juua. Õhtuks
jõuame Pariisi ning teeme laevasõidu Seine'i jõel ning vaatame Pariisi panoraami
Trocadero väljakult. Imetleme kaunilt valgustatud Champs Elysee'd ja teeme pilti
Triumﬁkaarest. Öö Pariisis. Majutus äärelinna hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
4.päev
Meid ootab terve imeline päev armastuse ja valguse linnas. Hommikukohvi joomise
võimalus Montmartre'i jalamil. Linnaekskursioon: Montmartre, Place du Tetre, Grand
Opera, Fragonard'i parfüümimuusem ja vaimustav Prantsusmaa ajalugu tutvustav
vahakujude väljapanek vanas teatrihoones. Õhtul kell 21.00 soovijaile Moulin Rouge'i
etendus. Majutus samas hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
5. päev
Alustame sõitu Hispaaniasse ning teel teeme põgusa peatuse mägedest ümbritsetud
San Sebastiani kalurikülas. Linn on vana ja kuulus merekuurort, vana kindluslinn. Teel
söögipausid ja ostukeskuse külastus. Öö Valadolidi ümbruses hotellis.
6. päev
Jätkub sõit Lissaboni. Seejärel tutvume keskaegse Lissaboniga - kunagine maailma
suurim linn, Portugali pealinn, mis asub seitsme künka vahel ja üllatab meid rikkaliku
kultuuripärandi ning tänapäevase dünaamilisusega. Lissaboni linnaekskursioon –
vanalinn, Jeronimose klooster, Do Belemi torn ja palju muud. Majutus hotellis Lissabonis.
7. päev
Sellel päeval tutvume Lissaboni lähiümbrusega - vaimustavad kuninglikud linnad Sintra
ja Cascais ning seisatame Euroopa läänepoolseimal tipul Cabo da Rocal. Ööbima
sõidame Algarve kuurorti, kuhu jääme puhkama 5-ks ööks.
8. päev
Puhkepäev rannamõnude nautimiseks. Öö samas hotellis.
9. päev
Soovijaile väljasõit Sevillasse lisatasu eest 30 € inimese kohta. Hinnale lisandub
sissepääs Alcazar Reali. Sevilla on Carmeni kodulinn, linn, mille tänavakividelt kostub
hingekriipivat ﬂamencorütmi. Heidame pilgu Kuninglikule Tubakavabrikule, kus Carmen
armus Josesse, kelle käe läbi ta ka hiljem elu kaotas. Külastame kuulsat Sevilla
katedraali ning muidugi vaimustavat Alcazari, paika, kus ida ja lääs on sulandunud
kokku harmooniliseks tervikuks. Vaba aeg. Ekskursioon toimub kohaliku giidiga, kelle
jutt tõlgitakse eesti keelde. Öö samas hotellis.
10. päev
Hommikupooliku veedame rannamõnusid nautides. Pärastlõunal soovijaile lisatasu eest
15 € väljasõit veel ühte endisesse kuninglikku linna Lagosesse ning vapustavale Cabo
de Sao Vicente neemele. – Euroopa edelapoolseimale tipule. Öö samas hotellis.
11. päev

Puhkepäev. Öö samas hotellis.
12. päev
Väljasõit varahommikul kell 6.00. Algab tee Hispaania poole. Pikema peatuse, et
lõunastada ja supelda, teeme Valencias. Öö Barcelona lähistel. Majutus äärelinna
hotellis Formule 1 (2-3-sed toad).
13. päev
Sõit Prantsusmaale Orange'i. Teel külastame üht kuulsatest Chateauneuf du Pape'i
veinikeldritest. Õhtupoolikul jalutuskäik ajaloolises Orange'i vanalinnas, kus näeme
roomaaegset teatrit ning võidukaart. Majutus kesklinna lähedal. Õhtu soovitame veeta
mõnusas kohvikus või välirestoranis plaatanipuude all. Majutus Oranges Formule 1
hotellis (2-3-sed toad).
14. päev
Algab sõit Saksamaa suunas. Teel puhkepausid söömiseks ja sirutamiseks. Ööbima
jõuame Leipzigi lähistele Majutus Formule 1 hotellis (2-sed toad).
15. päev
Hommikul suundume Berliini ringteel olevasse hiigelsuurde ja soodsasse
kaubanduskeskusesse. Aega ostlemiseks on 2-3 tundi. Edasi jätkub sõit läbi Poola,
öömaja Lomza lähistel hotellis.
16. päev
Sõit läbi Baltimaade. Hilisõhtul saabume Eestisse

Soodushind:
al. 695 € (Formule 1, 3-sed toad)
al. 740 € (Formule 1, 2-sed toad)
Hind kehtib, kui grupis on vähemalt 42 maksjat.
Toimumiaeg: 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, laevapiletid ja kütusehinnad
muutuvad) võib muutuda
reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel.
Head reisi!

