HORVAATIA (DALMAATSIA rannik) reisikava
9-18. september 2019
Horvaatial on külastajatele palju pakkuda: Euroopa puhtaim taevasinine merevesi, idüllilised
rahvuspargid ja Vahemere kultuuride mälestised. Lisaks sellele on horvaadid väga sõbralik ja
külalislahke rahvas.
1. päev – 9. september (E)
Bussi väljasõit Tartust. Marsruut Tartu-Riia-Varssavi. Ööbimine Poolas (2-kohalised toad).
2. päev – 10. september (T)
Varajane hommikusöök hotellis. Jätkame sõitu Poolas ja Tšehhis. Õhtuks jõuame Austria
pealinna Viini. Ööbimine Viinis (2-kohalised toad). Võimalus tutvuda Austria pealinnaga.
3. päev – 11. september (K)
Hommikusöök hotellis. Suundume läbi Sloveenia Istra poolsaarele. Istra on Aadria mere
kõige tähtsam ja suurem poolsaar (3160 km2). Just selles kohas ulatub meri Kesk-Euroopale
kõige lähemale. Istra poolsaart loetakse kõige päikesepaistelisemaks kohaks Euroopas.
Külastame poolsaare lõunaosas asuvat Pula linna. Pula on poolsaare suurim linn, kus elab
65 000 inimest. Külastame antiikaja ühte suurimat amfiteatrit. Ujume ja võtame päikest.
Ööbimine hotellis (2-kohalised toad).
4. päev – 12. september (N)
Hommikusöök hotellis. Tänase päeva märksõnaks on Plitvicka järvede rahvuspark.
Pärast hommikusööki sõidame Plitvicka järvede rahvusparki, mis on üks kaunimaid
looduspärle Euroopas. Oma unikaalse looduse ja iluga kuulub park UNESCO maailmapärandi
nimekirja. Plitvicka aheljärvistusse kuulub 16 suuremat järve metsastunud kaljude vahel.
Zadar, linn mille päikeseloojanguid pidas Alfred Hitchcock maailma kauneimaiks.
Ööbime hotellis (2-kohalised toad).
5. päev – 13. september (R)
Hommikusöök hotellis. Suundume lõunasse Dalmaatsia rannikule.

Split on Spliti-Dalmaatsia maakonna halduskeskus Horvaatias Aadria mere ääres. See on
Dalmaatsia suurim linn ja Horvaatia suuruselt teine linn pealinna Zagrebi järel.
Spliti ekskursioon. Peale ekskursiooni sõidame hotelli Dalmaatsia rannikul Aadria mere
ääres (2-kohalised toad).
Vahemere õieks nimetatud linn meelitab külastajaid suure UNESCO kultuuripärandi
nimekirja kantud paleega, mis hõlmab endas tervet Spliti vanalinna. Nende müüride vahelt
leiab ohtralt poode, kohvikuid ja restorane, kus mõnusalt aega veeta.
6. päev – 14. september (L)
Dubrovnik. Teel sinna on võimalik jalg maha panna ka Bosnia-Hertsegoviinas.
Splitist veidi enam kui 200 km kaugusel lõunas asub Dubrovnik, üks Lõuna-Euroopa
populaarseimatest reisisihtkohtadest. Ilus kui piltpostkaart. Selle müüridega palistatud linna
keskaegne arhitektuur ja mereäärne asukoht on saanud hüüdnimeks „Aadria mere pärl”. Et
tutvuda sellega, kuidas linn oma nime on saanud, ronime linnamüüri otsa ja naudime linnaja merevaadetega jalutuskäiku.
7. päev – 15. september (P)
Hommikusöök hotellis. Soovi korral väljasõit kuulsa seikleja Marco Polo sünnisaarele
Korčula-le või hoopis naaberriiki Montenegrosse.
Või hoopis puhkusepäev. Peale hommikusööki vaba aeg Aadria mere ja ranniku nautimiseks.
8. päev – 16. september (E)
Alustame tagasiteed. Lõunapeatus Horvaatia pealinnas Zagrebis. Õhtuks jõuame
Slovakkiasse.
Ööbimine Slovakkia pealinna Bratislava lähedal hotellis.
9. päev – 17. september (T)
Hommikusöök hotellis. Jätkame sõitu Slovakkias ja Poolas. Ööbimine Poolas.
10. päev – 18. september (K)
Tagasisõit marsruudil Varssavi-Riia-Tartu. Hilisõhtul jõuame koju.
NB! Reisikavas võimalikud muudatused. Nagu ikka arvestan reisikava lõplikul kinnitamisel
erisoove!
TUTVUMISEKS MÕNED KOHAPEALSED HINNAD (hinnad võivad muutuda):
1 EUR = 7,4235 HRK (30.01.2019 Euroopa Keskpanga kurss)






Pula amfiteater 50 kuna
Dubrovniku linnamüür 150 kuna
Spliti palee 15 kuna
Plitvička looduspargi pilet 150 kuna.
Lõunasöök ca 70 kuna, pitsa 20-40 kuna (NB! pitsad on Horvaatias väga maitsvad)

