
  
 

INGLISMAA - ŠOTIMAA 
 

Edasi-tagasi laevaga  
26.juuli -6.august 2010 

 
12 päeva 

 

1.päev  Väljasõit Tartust (kellaaja täpsustame). Tallinnas kogunemine D-terminali bussi juurde. Päevase 
laevaga sõidame Tallinnast Helsingisse ning õhtuse laevaga Turust Stockholmi. Laevas öisel ülesõidul 
kajutikohad ülemiste tekkide kõigi mugavustega neljastes kajutites. Kahese või kolmese kajuti ja 
laevasöökide ettetellimise soovist palun teatada otse Perereisidesse enne 15.07.2010. 
 
2.päev  Saabumine Stockholmi varahommikul. Sõit läbi Rootsi ja Taani. Väinad ületame praamiga. 
Õhtupoolikul jõuame Saksamaale. Teeme ühise jalutuskäigu kunagises kuulsas hansalinnas Lübeckis. 
Vaatame üle jõuka aja sümbolina säilinud vanalinna tähtsamad ehitused. Ööbime Lübeckis Etap hotellis 
(2-ne majutus; toas suur kaheinimese voodi ja narivoodi; dušš ja WC iga toa juures. Tuba on kõigi 
mugavustega ning mõeldud kahele inimesele või kolmesele lapsega perele). Hommikusöök. 
 
3.päev  Saksamaa - Belgia - Prantsusmaa. Kui sõit sujub tõrgeteta, teeme peatuse Belgia linnas 
Brügges. Brügge on pururikas keskaegne linn, Põhjamaade Veneetsia, mille muudavad ilmekaks 
väikesed kanalid ja gooti pitsivahulised kirikud. Tutvume lähemalt muinasjutulise vanalinnaga, mida on 
peetud kõige kaunimaks terves Belgias. Ööbime Calais' hostelis (2-ne majutus; dušš ja WC kahe toa 
peale). Hommikusöök prantslaslikult kasin. 
 
4.päev  Hommikul ületame La Manche'i. London. Tower - kõigi aegade kuulsaim vangla; kuninglikud 
regaalid ja kroonijuveelid. Linnaekskursioon bussiga (City, St.Pauli katedraal, Thames’i jõe sillad, 
Embankment, Trafalgari väljak) ja jalgsi (Piccadilly, Buckingham Palace, Westminster Abbey, 
Parlamendihoone). Õhtul võimalus teha tiir ühe maailma suurima vaaterattaga ”London Eye”.  
Ööbimine: B&B tüüpi hotell King’s Crossi jaama lähedal kesklinna piirkonnas (2-4-ne majutus; 
väikesemõõdulised toad, dušši ja WC-ga). Hommikusöök (English breakfast). 
 
5.päev  London. Madame Tussaud’s vahakujude muuseumi külastus ja jalutuskäik maailma kuulsaima 
detektiivi Sherlock Holmes’i maja juurde. 
Alustame sõitu põhja poole ning jõuame võrratusse Yorki (sõita on üle 300 km). York on väärika 
ajalooga vana kultuurilinn, mida rikastab väga kaunis vanalinn. Teeme üheskoos väikese jalutuskäigu 
ning vaatame üle ühe Britannia kaunima katedraali. 
Mägine ning  kaunis tee Yorkist edasi veelgi kaugemale põhja poole. Ööbima jõuame Glasgowsse (väga 
hiline jõudmine). Etap Hotel Glasgow: toas on lai kaheinimesevoodi ja nari selle kohal. Tuba on kõigi 
mugavustega ning mõeldud kahele inimesele või kolmesele lapsega perele. Ööbime samas hotellis kolm 
ööd. Hommikusöök. 
 
6.päev  Šotimaa pealinn Edinburgh. Linnaekskursioon: vallutamatu kindlus kõrgel kaljul kuulub 
Euroopa kaunimate ja suurejoonelisemate ehituskomplekside hulka (külastame ühiselt); linna ajalooline 
peatänav Royal Mile, kuninglik residents Holyroodhouse tutvustamas Mary Stewarti traagilist lugu... 
Vaba aeg suveniiride soetamiseks. 
Õhtul tutvume põgusalt Glasgow südalinna eripäraste vaatamisväärsustega. 
 
 7.päev  Veedame päeva mägismaal. Scone loss on üks põlistest ühe perekonna käes olnud valdustest 
Šotimaal. Lossi juurde kuulub vapustav park. Üle kiltmaa jõuame paari tunniga läänepoolsete mägede 
vahele. Kohaliku viskitehase külastus Šotimaa ilusaimate aedade linnas Fort Williamis.  



Sõidame tõstukiga Aonach Mor'ile, kust avanevad vaated Britannia kõrgemale mäele Ben Nevisele 
ning ümberkaudsele võrratule maastikule. Otsime koletist Loch Nessi järve ääres.  Õhtul sõidame 
tagasi Glasgow’sse. 
 
8.päev  Pikk teekond Šotimaalt Inglismaale (üle 500 km). Stratford  - William Shaksepeare sünnilinn, 
mille erakordselt kaunis vanalinn võlub veel paljude põlvkondade külalisi. Soovijad saavad iseseisvalt 
külastada William Shakespeare kunagist elupaika. Stratfordist jätkame teekonda maailma ühte 
kuulsamasse ülikoolilinna Oxfordi. Õhtul pärast majutuse organiseerimist on kõikidel võimalik jalutada 
iseseisvalt väga ilusas Oxfordi kesklinnas. 
Ööbime hostelis: lastega peredele peretoad; ülejäänute toad 4-6-sed. Hommikusöök 
 
9.päev  Oxford. Vaatame üle tähtsamad kolledžid ja tutvume natuke Britannia hariduselu eripäradega. 
Sõit Doveri sadamasse ja praamisõit Prantsusmaale. Teekond läbi Belgia ja Hollandi. Ööbime Formule1 
hotellis Waalwijkis. Tuba nagu Glasgow öödel, aga duššid ja WC-d koridoris. Hommikusöök. 
 
10.päev Sõit Hollandist Saksamaale ja läbi Saksamaa põhja poole, Puttgarteni sadama suunas. 
Walsrode linnuaed Saksamaal on väga sümpaatne looduspark, kus on võimalik tutvuda maailma 
erinevate paikade uskumatult kireva linnuriigiga.  
Ööbimine Koge hostelis või Malmö Formule 1 hotellis. Hommikusöök. 
 
11.-12.päev Taani – Rootsi. Päeva jooksul on ainult lühikesed peatused. Õhtul väljub Stockholmist 
Tallinki mugav laev, mis toob meid järgmiseks hommikuks Tallinnasse. Laevas kajutikohad ülemiste 
tekkide kõigi mugavustega neljastes kajutites. Laev jõuab Tallinasse kell 10.00. Buss lõpetab reisi 
Tartus. 
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