HOLLANDI LILLEFESTIVAL- suurlinnad AMSTERDAM ja ROTTERDAM
20-26.04.2020 REISIPROGRAMM
1 päev 20.04.2020
Väljasõit Rakverest 15:30, kohtumine Tallinna sadama D-terminali parklas 17:00 Bremmeri sildiga bussi juures.
Kell 18:00 väljub Tallinki reisilaev Baltic Queen Stockholmi. Soovijaile lisatasu eest õhtusöök rootsi lauas (34€) .
2 päev 21.04.2020
Hommikusöögi võimalus rootsi lauas lisatasu eest (12€). Stockholmi jõuame 10:15. Sõit läbi Rootsi, Taani,
teekonnal 2 praamisõitu ja õhtuks Saksamaal, öömaja Lübeckis hotelliss.
3 päev 22.04.2020
Hommikusöök. Lübecki vanalinnaga tutvumine ja martsipani poe külastus. Sõit Hannoveri lähistele,
Herrenhauseni aeda. Jätkame sõitu, õhtuks jõuame Hollandisse tulpide, tuuleveskite ja juustu maale. Öömaja
kaunis tulbikasvatus piirkonnas, kus oleme 4 ööd järjest.
4 päev 23.04.2020
Hommikusöök. Sõidame Amsterdami Schipoli lenujaama, et võtta vastu grupiga liituvad lennureisijad. Sõidame
Amsterdami, teeme paadisõidu kanalitel, tutvume vaatamisväärsustega ja jalutame kesklinna kitsastel tänavatel.
Lõunapiknik. Pärastlõunal külastame tulbikasvatustalu, võimalus tulbiväljadel jalutada. Toidupoe peatus.
5 päev 24.04.2020
Hommikusöök. Üllatuskülastus. Seejärel tutvume Zaandami vabaõhumuuseumiga– maalilises
vanaaegses Hollandi külas on võimalus tutvuda erinevate veskitega, heita pilk juustutootmisele ja puukinga
valmistamisele. Lõunapaiku võtame suuna kõige moodsamasse ja uhkemasse Hollandi sadamalinna Rotterdami.
Lõunapiknik. Tutvume modernse kesklinnaga ja Euroopa suurimale sadamale heidame pilgu ülevalt Euromastist.
Õhtupoolikul põikame sisse Delfti vanalinna, imetleme raekoda ja vanu kirikuid.
6 päev 25.04.2020
Hommikusöök. Päeva alustame maailmakuulsa Keukenhofi lilleaiaga, mis on ühtlasi ka Hollandi üheks
suuremaks tõmbe-numbriks. Kus 32 hektari suurusel maaalal ringi jalutades saame oma silmaga suurepärase
ülevaate imeilusast aiakujundusest, tuhandetest erinevatest sibullilledest, erinevatest lillesortidest mitmetes
paviljonides ning huvitavatest skulptuuridest. Lõunapiknik. Aianduskeskuse külastus. Õhtupoolikul seame end
sisse Lisse lähistele, et kaasaelada ja imetleda Noordwijkist Haarlemisse suunduvat võimast lilleparaadi. Siin saab
eluks unustamatud elamused ja kopsud täis mõnusat lillelõhna. Pärast seda Amsterdamis vaba aeg.
7 päev 26.04.2020
Hommikusöök. Transfeer Amsterdami Schipoli lennujaama. Lend Tallinnasse väljub 9:55, kus peaksime
maanduma 13:15.
HIND: 630 EUR
Hinnas: 5 majutust (2-sed toad), laevas B4 kajutikoht, 5 hommikusööki, 3 piknikut, lennupiletid, väinade ületused, reisisaatja teenused.
Tasulistele sissepääsudele kulub ca 65 €.
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