Vilnius - Druskininkai 30.07 - 2.08
MÕNUS JA ELAMUSTEROHKE PUHKUSEREIS LEEDU KAUNISSE
KUURORTLINNA KOOS FOLKLOORIÕHTU JA SPA - KESKUSE
KÜLASTAMISEGA
Hind: 299.1.päev: Väljasõit kell 05:00 Tallinnast Balti Jaama busside parklast, kell 07:30 Tartust AHHAA Keskuse juurest.
Esimese pikema peatuse teeme lõunanaabrite juures Lätis. Vaatame ringi ühes ettevõtlikus pere talus Jelgava
lähistel, kus valmistatakse erinevaid juustusorte - lisaks tavalisele ka suitsutatud, marineeritud, küpsetatud jne.
Lahke pererahvas pakub neist degusteerimiseks ligi 10 erinevat varianti, samuti koduleiba ja omatehtud salateid.
Soovi korral on võimalik tooteid kaasa osta.
Õhtupoolikul saabumine Vilniusesse. Leedu Vabariigi pealinna Vilniuse ( ca 540 000 el.) sümboliks on
linnusemäel kõrguv Gediminase torn. Kesklinn Nerise jõe ürgorus ja selle terrassidel on rikas ajalooliste ehitiste
poolest. Kauni ansambli moodustavad Vilniuse ülikoolile kuuluvad
hooned 16.-19.sajandist. Hilisgooti
ehituskunsti pärl - rikkaliku dekooriga Püha Anna kirik. Ülevaatlik linnaekskursioon.
Majutamine *** hotellis 2-3-kohalistes mugavustega tubades.
2.päev : Hommikusöök hotellis. Teekond Druskininkaisse - arvukate sanatooriumide, kaasaegsete spaahotellide
ja mineraalveeallikatega Leedu kuurorti Poola ja Valgevene piiri lähedal. Rohelusse uppuvast linnast on saanud
paljudele terviseturgutajatele esmaklassiline puhkekoht, siinse mineraalvee omadused on sarnased kuulsa Saksa
kuurordi Baden Badeni omadele ning ravimuda kuulub keemiliselt koostiselt Euroopa paremate hulka.
Majutus hotellis *** hotellis 2-3-kohalistes mugavustega tubades. Leedu lõunapoolseima linna omapäraga
tutvustab teid „Jutukas Daam”, kes elab Druskininkais juba alates 19.sajandist. Külastate kaasaegset sanatooriumi
ja endist luksuslikku tsaariaegset ravilat, hotelli Flores talveaeda, kuulete legende ja huvitavaid fakte kuurordi
224-aastasest ajaloost ning tänapäevast, maitsete 3 erinevat mineraalvett ja proovite omal nahal „ilu allika”
võluväge.
Õhtul ootab teid lõbus programm (ca 3 tundi) Dzukia piirkonna rahvuslike mängude, tantsude, muusika ja
lauludega ning kohalikest roogadest koosneva mõnusa õhtusöögiga.
3.päev : Hommikusöök. Jätkub tutvumine kuurortlinnaga : kaunist vaadet pakkuv sõit 45 meetri kõrgusel
köisraudteel. Uudistame 2011.a. avatud ja 31 miljonit eurot maksma läinud unikaalset siseruumides asuvat
suusakeskust Snow Arena ( http://www.snowarena.lt/) See on Baltimaade ainus aasta läbi avatud
talispordikeskus, kus nii suvel kui talvel saab laskuda põnevatel suusaradadel või panna end proovile lumelaual
seigeldes.
Peale keskpäeva suundume võimalusel 3 tunni pikkusele meeleolukale laevaekskursioonile mööda kaunist
Nemunase jõge. Druskininkaist 8 kilomeetri kaugusel asuvas Liskiava külakeses leiame meisterlikult
restaureeritud ajaloolise dominiiklaste kloostriansambli. Ekskursioon kunagise kloostri territooriumil, uudistame
unikaalset seitsme rokokoo-altari ja krüptiga 17.sajandi kirikut.
Aktiivse puhkuse armastajad saavad päeva lõpuks siirduda meeleolukalt aega veetma Druskininkai Veeparki
(https://akvapark.lt/en). Veemõnude nautijate käsutuses on mitmed liutorud (ka sähvivate välkude ja kõmiseva
kõuega), suur ujumisbassein, millest on võimalik ujuda aastaringselt töötavasse välibasseini, 75m pikkune
kiirevooluline jõgi, mullivannid, puhketsoon lamamistoolidega ja 22 erineva saunaga lõõgastusala.

4.päev : Hommikusöök. Enne koduteele asumist põikame Naujasode külakesesse, kus tegutseb juba 30 aastat
unikaalsete puuskulptuuride valmistaja Antanas Ćesnulis. Oma ehitatud tuuleveskis ja jõe äärde rajatud kaunis
pargis on võimalik nautida vana meistri pikaajalise filigraanse kätetöö imelist tulemust.
Peale ekskursiooni alustame koduteed. Kojusaabumine hilisõhtul.
Hind sisaldab:
* mugav reisibuss * giid-reisijuhi teenus * ööbimine Vilniuse ja Druskininkai ***hotellides ( 2-3-kohalised
mugavustega toad ) * 3 hommikusööki * linnaekskursioon kohaliku giidiga Druskininkais (vene keeles)
* rahvuslik õhtusöök koos folklooriprogrammiga (vene keeles) * juustutalu ekskursioon ja toodete degusteerimine
* tee- ja kuurortmaksud, parkimistasud * käibemaks
Lisatasu eest sissepääsupiletid ( 2019, orienteeruvad hinnad, euro ):
* skulptuuripark 4.- * sõit köisraudteel 5.- * Snow Arena külastus 3.- * laevaekskursioon Nemunase jõel 12.* veepark 2/4 tundi 13/19.- eurot , koos saunaalaga 19.-/26.- * majutus ühekohalises toas 60.Majutusnimekirja tarbeks on vajalik teada reisijate perekonna- ja eesnime ning isikukoodi. Eeltoodud andmeid
ootame ca 2 nädalat enne reisi väljumist.
Reisi eest tasumine:
Registreerumistasu 80.- € 7 päeva jooksul peale reisi broneerimist, 50 % reisimaksumusest 2 kuud ja kogu maksumus hiljemalt üks kalendrikuu enne reisi algust.
*Ülekandega maksjatele:
OÜ Teele Reisibüroo
EE061010152001096003 AS SEB pank, EE432200221011452552 Swedbank
Maksekorraldusele palume märkida reisi marsruut, kuupäevad, reisijate nimed, kelle eest tasutakse.
NB! Palume tutvuda Teele Reisibüroo reisitingimustega: http://teele.ee/reisitingimused
Esimese osamakse tasumisega kinnitab klient, et on tutvunud ja nõustunud reisikorraldaja Teele Reisibüroo
OÜ reisitingimuste ja eelnevalt saadetud infomaterjaliga ning tellimus muutub mõlemale poolele siduvaks.
*Soovitame vormistada tervisekindustuse, mis katab haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud kulud ravimite
maksumusest kuni koju tagasipöördumisega seotud väljaminekuteni.
Reisitõrkekindlustus (sisaldab ka tervisekindlustuse) kompenseerib reisi eest tasutud sissemaksu reisile
mitteilmumisel mõjuvatel põhjustel. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisija haigestumisel
või õnnetusse sattumisel reisikorraldaja esindaja abistab, kuid reisikindlustuse puudumisel tasub reisija ise sellega
seotud lisakulud.
Tervisekindlustus, kindlustuskate 50000 €: nooruk 7-18a 4,59; täiskasvanu 19-64.a. 4,50; 65.-70.a. 6,88; Koos
reisitõrkega 320 € täiskasvanule vastavalt 9,38 € ja 14,35 €
https://www.salva.ee/sites/default/files/insurance/terms/reisikindlustuse_tingimused_est_0.pdf
*Euroopa Ravikindlustuskaardi info
https://www.haigekassa.ee/kontaktpunkt/arstiabi-euroopa-liidus-jamujal/euroopa-ravikindlustuskaart

*Reisiks vajalik kehtiv ID-kaart või EV pass
*Reisiinfot ka http://reisitargalt.vm.ee/
*ISIC, ITIC kaasa

MEELDIVAID REISIELAMUSI !

