
Böömimaa ja Määrimaa annab kokku Tšehhia
Praha, Karlštejn, Punkva koopad ja Brno

Reisikorraldaja Solar Tour OÜ
Reisi kestus 5 päeva

           
1. päev. Sõidame Tallinnast välja kell 6.30. Jalasirutus- ja värskeõhupausid iga 2,5 – 3 tunni tagant ning 

söögivõimalused Iklas, Pasvalyse lähedal Leedus kohvikus Wrana ja Poolas Augustowi linna lähedal 
restoranis Abro. Öömaja Hotel Zloty Mlyn*** Polichnos.

2. päev.  Hommikusöök..  Pärast  lõunat  jõuame  Prahasse  ja alustame  linnaga  tutvumist  Hradcany
kindlusemäelt  ning liigume  Vlatava jõe äärde:  Kampa saar,  Karli  sild,  Vanalinn e.  Stare Miasto,
Raekoda, juugendstiili pärl Obecni dům e. Munitsipaalmaja, Vaclavi väljak. Vaba aega jääb Můsteki
piirkonnas iseseisvaks ringivaatamiseks. Ööbime Prahas.

3.  päev. Hommikusöök. Külastame leidlikult loodusesse peidetud Karl IV lossi-kuningaresidentsi.    
Karlštejni kindlus võlub oma salapäraga. Teeme keskajal ehitatud hoonetes ringivaatamise koos 
giidiga. Põnev ja ainulaadne seiklus- ja loodusmatk ootab meid ees Punkva koobastes, kus läbime 
jalgsi kitsamaid käike ja sõidame mägede sees maa alusel jõel paadiga, mis viib meid ühest koopast 
teise ja vahepeatustes käime neid lähemalt kaemas. Ööbime Brno lähistel.

4.  päev. Hommikusöök. Jalgsiekskursioon Brno vanalinnas ja kesklinnas. Võimalusel külastame 
modernse arhitektuuri klassiku Ludvig Mies van der Rohe projekteeritud Villa Tugendhati. Seejärel 
alustame sõitu tagasi kodu poole. Brno linnast väljasõidul külastame mõnd suuremat 
kaubanduskeskust.  Lõunasöök Poolas Zloty Mlynis  ja õhtul jõuame hotelli Ostrolekas.



5. päev. Hommikusöök. Lõunasöök Leedus Pasvalyses. Kui kõik sujub hästi, jõuame Tallinna õhtul kella 
üheksa paiku.

 Reisi hind 1. sept – 30. aprill
60 reisijat 185,52 €                                                                                                                                               
55 reisijat 193,61 €  
50 reisijat 203,33 € 
45 reisijat 213,42 €  
40 reisijat 228,03 €
35 reisijat 245,54 €
30 reisijat 270,21 €
25 reisijat 301,55 €

Reisi hind 1. mai – 31. august
60 reisijat 191,52 €                                                                                                                             
55 reisijat 199,61 €  
50 reisijat 209,33 € 
45 reisijat 219,43 €  
40 reisijat 234,03 €
35 reisijat 251,54 €
30 reisijat 276,21 €
25 reisijat 307,55 €

Reisi hinnas: 
Neli ööd *** hotellides kahestes tubades koos korralike hommikusöökidega.
                       Mugav reisibuss koos kogenud juhtidega.
                       Leedu, Poola ning Tšehhi teemaksud ja keskkonnatasud.
                       Parkimistasud Prahas, Karlštejnis ja Brnos.
                       Solar Tour asjalik reisijuht.
Hinnas ei sisaldu:   Tervisekindlustused (saab vormistada ka Solar Tour kaudu ).
                                  Lõuna- ja õhtusöögid.

Lisatasu eest huviväärsuste piletid:

Tšehhis
täiskas-
vanule

Kč

noorele
lapsele

Kč

täiskas-
vanule

€

noorele
lapsele

€

Karl IV era - ja esindusruumid Karlštejn lossis. 330,00 170,00 13,35 6,92
Punkva koopad koos paadisõiduga maa alusel jõel. 210,00 100,00(3-15) 7,80 5,00
Praha kindluse külastusring A: katedraal, loss, 
basiilika, Kuldne tänav, Rosenbergi loss.

350,00 175,00(6-16,
tudengid,

seeniorid al.65)

14,20 7,10

Praha kindluse külastusring B: katedraal, loss, 
basiilika, Kuldne tänav.

250,00 125,00(6-16,
tudengid,

seeniorid al.65)

10,20 5,10

NB!      Tabelites on üksikpiletite hinnad, grupile on võimalik mõnikord pileteid soodsamalt osta.

Alati on võimalik külastusi ning reisikava vastavalt grupi soovile muuta, kui sellest on teada antud enne 
broneeringu tegemist.

 



Tervisekindlustuse hinnad ( orienteeruvad  ): 
õpilastele kuni 18 aastat: 4,02  €
täiskasvanutele kuni 64 aastat: 4,48 €

Tervisekindlustus ja reisitõrkekindlustus:  
õpilastele kuni 16 aastat: 10,16   €
täiskasvanutele kuni 64 aastat: 13,54 €

Soovi korral on kindlustused võimalik vormistada Solar Tour OÜ kaudu ja kehtivad Salva Kindlustus AS 
lepingutingimused.

Külastuste ja kindlustuse hinnad võivad järgmiseks hooajaks veidi muutuda. Täpsed hinnad teatame 60 
päeva enne reisi väljumist.

Solar Tour OÜ
Reisi broneerimine reisid @solartour.eu või  56 688 836
Info reisiprogrammide kohta  50 69 004
www.solartour.eu
info@solartour.eu
Arveldusarve  EE 5777 0077 1004 412 347
Äriregistri number 11894101
Majandustegevuse registri TRE 000589

http://www.solartour.eu/

