REISITEENUSED
• Lennupiletid
• Laeva- ja praamipiletid
• Rongipiletid
• Hotellikohtade broneerimine
• Puhkusereiside korraldamine
• Viimase hetke reisipakkumised
www.reisiekspert.ee/lastminute
• Ärireiside korraldamine
• Aurinkomatkat’e (Soome),
Detur’i (Soome), Der Tour’i (Saksamaa),
Meier’s Weltreiseni (Saksamaa), JahnReiseni (Saksamaa),
ITS’i (Saksamaa), Tjäreborgi (Saksamaa) ning Domina
World Traveli, Horizon Traveli, Marhaba Tours, Novatoursi ja teiste
Eesti reisikorraldajate reisipakettide vahendamine
• Ekskursioonide korraldamine
• Viisateenused
• Reisikindlustus
• Autorent
LISAKS PAKUME:
• Linnaekskursioon Tallinn Official Sightseeing Tour
viies keeles
• Siseturismiteenused
• Majutus Eestis
• Konverentside ja seminaride korraldamine
• Suulise tõlke teenus
• Giiditeenused
• Bussirent
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SOOME

lõbus perereis Muumimaale
2 päeva – rühmareis
väljumised 14-15.06 / 28-29.06 / 10-11.07 / 19-20.07 / 23-24.07 / 02-03.08 / 16-17.08.
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 2 päeva al. 57 EEK (Salva)
• Holiday Club Turku veekeskuse sissepääsupilet
täiskasvanu 13 EUR, laps 3-13a 8 EUR, perepilet
(2 tk + 2 last) 38 EUR

Edela-Soomes - 180 km Helsingist - Naantali saarel asuv Muumimaa, on muinasjutt,
milles saab ise osaleda. Võimalus on käia ära
kohtades, mis on kõigile tuttavad Muumiraamatutest. Emma teatris näeb ehtsat võlurit ja esitatakse muumietendusi terve päev
ning sinise Muumimaja läheduses kohtab
tõelist Muumitrolli, Nuuskmõmmikut ja teisi
Muumioru elanikke.
Lisaks muumide kodule on võimalik tutvuda
Sniffi kodu, Koduvana maja ja Muumipapa
laevaga ning ekselda Nõia labürindis.
Vaata täpset reisikava www.reisiekspert.ee

PAKETI HIND:
2 695 EEK
Täiskasvanu (1 koht 2-ses toas):
Laps 6-17a (1 koht 2-ses toas):
2 595 EEK
Laps 15-17a (lisavoodil):
2 495 EEK
Laps 12-14a (lisavoodil):
2 295 EEK
Laps 6-11a (lisavoodil):
2 195 EEK
Laps 3-5a (1 koht 2-ses toas):
1 195 EEK
Laps 3-5a (lisavoodil):
895 EEK
Laps alla 3a (1 koht 2-ses toas):
795 EEK
Laps alla 3a (lisavoodil):
395 EEK
Laps alla 3a (ilma omaette voodikohata): 195 EEK

PAKETIS SISALDUB:
• laevapiletid Tallinn-Helsingi-Tallinn
(SuperSeaCat)
• majutus koos hommikusöögiga 3*** hotellis, 1 öö
• Muumimaa sissepääsupilet
• mugav turistibuss
• giid-rühmajuhi teenused

Lapse hinnad kehtivad juhul, kui lapsed reisivad koos vanematega!
Reisi toimumiseks vajalik min. 25 üle 5a
reisijat.
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SOOME

seiklus Särkänniemi huvipargis
2 päeva – rühmareis
kuupäevad 05-06.07 / 30-31.07 / 09-10.08 / 23-24.08
• Särkänniemi sissepääsupilet
• mugav turistibuss
• giid-rühmajuhi teenused

Särkänniemi lõbustuspark asub Helsingist
umbes 175 km kaugusel Tamperes, kus rohkem kui 30 erinevat atraktsiooni pakuvad
põnevust ja seiklusi igale maitsele. Lisaks
tohutult suurele, erinevate atraktsioonidega
lõbustuspargile on võimalik imetleda delfiinide osavust kaasakiskuvatel etendustel
delfinaariumis, saada ettekujutus kosmosereisidest planetaariumis, pühenduda veealuse maailma saladustesse akvaariumis või külastada Põhjamaade kõrgeimat, 168 meetrist
Näsinneula vaatetorni.
Lõbustuspargis pakub meeldejäävaid elamusi
atraktsioon Tornado. 700 meetri jooksul tõuseb mägiraudtee vaguni kiirus 75 kilomeetrini
tunnis, läbides mitmed järsud tõusud, langused ja pöörded, 360-kraadine surmasõlm ning
kahekordne silmus ei saa jätta kedagi ükskõikseks. Kindlasti meeldib kõigile ka 490 meetri
pikkune koseseiklus.
Pere pisemaid meelitab väike loomaaed, kus
saab lähedalt näha maavanaema juurest tuttavaid koduloomi.
Vaata täpset reisikava www.reisiekspert.ee

LISATASU EEST:
• Rantasipi Edeni veepargi külastus 16 EUR /
täiskasvanu, lapsed (4-14a) 11 EUR, perepilet
(2 tk + 2-3 last) 43 EUR
• reisija tervisekindlustus 2 päeva al. 57 EEK (Salva)
PAKETI HIND:
Täiskasvanu (1 koht 2-ses toas): 2 895 EEK
Laps 6-17a (1 koht 2-ses toas):
2 795 EEK
Laps 15-17a (lisavoodil):
2 695 EEK
Laps 12-14a (lisavoodil):
2 595 EEK
Laps 6-11a (lisavoodil):
2 495 EEK
Laps 4-5a (1 koht 2-ses toas):
1 495 EEK
Laps 4-5a (lisavoodil):
995 EEK
Laps alla 4a (1 koht 2-ses toas): 1 395 EEK
Laps alla 4a (lisavoodil):
895 EEK
Laps alla 4a (omaette voodikohata): 695 EEK

NB! Reis 09-10.08. hinnad kõrgemad. Vaata
hinnainfot www.reisiekspert.ee
Lapse hinnad kehtivad juhul, kui lapsed reisivad koos vanematega!
Reisi toimumiseks vajalik min. 25 üle 5a
reisijat.

PAKETIS SISALDUB:
• laevapiletid Tallinn-Helsingi-Tallinn
(SuperSeaCat)
• ekskursioonid Helsingis ja Tamperes
• majutus Restel 3*** hotellis koos
hommikusöögiga, 1 öö
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ROOTSI

Astrid Lindgreni Maailm
ja Kolmårdeni loomaaed
5 päeva – individuaalreis autoga reisijatele
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Astrid Lindgreni maa ehk Pipimaa on muinasjutumaa, mis katab 100 000 ruutmeetrise
maa-ala ehitistega, mis on tuttavad kirjaniku
juttudest. Pipimaa on tõeline paradiis lastele,
kes saavad sinna minnes kasvõi üheks päevaks
samastuda oma lemmiktegelastega Lindgreni
juturaamatutest.
Kolmårdeni loomaaed asub Stockholmist 160
km lõuna pool. Loomaaias veedetud päev on
unustamatu nii lastele kui täiskasvanutele.
Safaripargis sõidetakse bussiga loomade seas
ringi ja kõiki loomi saab hästi lähedalt jälgida.
Iga päev on võimalik vaadata delfiinide etendust ja külastada tropikaariumit.

5. PÄEV / PÜHAPÄEV
10:00 saabumine Tallinnasse

ÜLEVAADE REISIST:
1. PÄEV / KOLMAPÄEV
18:00 väljub Tallinki reisilaev suunal Tallinn Stockholm. Ööbimine laevas.
2. PÄEV / NELJAPÄEV
10:00 saabumine Stockholmi. Edasi sõidetakse autoga Kolmårdenisse (150 km). Võimalus külastada
terve päev Kolmårdeni loomaaeda – safariparki, delfiinide etendust ja lasteloomaaeda. Õhtul sõidetakse
Vimmerbysse (150 km). Ööbimine Astrid Lindgreni
maailma väikestes kämpingumajakestes
3. PÄEV /REEDE
Peale hommikusööki külastatakse Astrid Lindgreni
maailma, kus igaühel on võimalus käia Bullerby külas,
Pipi majas, Kirsi- ja Kibuvitsaorus, Karlssoni katusekambris ning kõigi teiste Astrid Lindgreni tuntud
raamatute tegevuspaikades. Õhtupoolikul alustatakse
tagasisõitu Stockholmi (350 km). Ööbimine Stockholmis.
4. PÄEV / LAUPÄEV
Vaba aeg Stockholmi linnaga tutvumiseks, külastada
Gröna Lund lõbustusparki või Djurgårdenis paiknevat Junibackeni muinasjutumaja. 18:00 väljub Stockholmist Tallinki reisilaev.

LISATASU EEST:
• kõrgema kategooria kajutid laevas (A2, A4)
• hommiku- ja õhtusöök laevas
• reisija tervisekindlustus 5 päeva alates 76 EEK
(Salva)
• sissepääsupilet Kolmårdeni Loomaaeda ning
Astrid Lindgreni maailma
• voodilinad Vimmerby kämpingumajas

PAKETIS SISALDUB:
• Edasi-tagasi autopakett kuni 4-le reisijale suunal
Tallinn-Stockholm-Tallinn, ööbimine laevas 2 ööd,
B4-kajutites (TALLINK)
• Vimmerbys majutus kämpingmajakestes, 1 öö
(toas on 2 kahekorruselist voodit, kööginurk,
külmutuskapp, tualett- ja dushiruumid asuvad
kämpingu teenindusmajas, hommikusöök ja voodilinad ei sisaldu hinnas)
• Ööbimine Stockholmis Scandic hotellis, 1 öö
(2-ne tuba koos hommikusöögiga)

PAKETI HIND 11 500 EEK
(min 2 täisk + 2 last 6-17a):
• lapsed 6-17a hotellis lisavoodil ja laevas omaette
kajutikohaga
• lapsed alla 6a on tasuta ning hotellis ilma lisavoodita ja laevas ilma omaette kajutikohata)
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Rootsi suuruselt teises linnas, mis asub läänerannikul, on peaaegu kõik käe ja jala ulatuses. Proovi head
mereannirooga, naudi trendikat atmosfääri või rendi kajakk ja avasta koos oma kallimaga imekaunist
saarestikku. See linn annab suurepärase võimaluse põgeneda romantikasse. Isegi lühike puhkus
Göteborgis on tegelikult suur elamus. Linn pakub külastajatele elavaid kultuurielamusi – pidevalt muutuvat
sündmustekalendrit ja festivale, puhast rõõmu Lisebergi lõbustuspargis ning toredat praamireisi saarestikus.
Göteborgi Pass lubab Teile sissepääsu 20 parimasse linna vaatamisväärsusesse – alates Rohsska
disainimuuseumist kuni Lisebergi lõbustuspargini välja. Lisaks sellele saate vabalt kasutada trammi-, bussi- ja
praamitransporti, tasuta parkimist ning soodustusi restoranides ja kaubamajades. 24h pass maksab ainult
225 SEK, 160 SEK lapsele ja 48h pass maksab vastavalt 310 SEK ja 225 SEK.
Lenda non-stop City Airline lennuga Tallinnast Göteborgi ja majutu ühes Scandic keti hotellidest.

Tere tulemast Göteborgi!

ROOTSI

Liseberg’i lõbustuspark Göteborgis
ja Skara Sommarland
3 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.05-30.08.08
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupilet al. Tallinnast Göteborgi
(City Airline)
• lennujaamamaksud al. 392 EEK
(seisuga 28.01.08)
• ööbimine Göteborg’is Scandic 3*** hotellis,
2 ööd (2-ne tuba koos hommikusöögiga)

Göteborg’is asub Skandinaavia suurim lõbustuspark Liseberg ja muuseum-teaduskeskus
Universum. Klaaskuplis hoones avanevad põnevad vaated ainulaadsele meremaailmale,
läbi mitme korruse kunstlikus vihmametsas
lendavad ringi hiigelliblikad, häälitsevad troopilised linnud ja õitsevad eksootilised lilled.
Skara Sommarland on meeleolukas huvipark
kogu perele. Göteborgist saab siia kõige paremini kas autoga või liinibussiga, sõit kestab ca
2,5 h. Skara suvemaalt leiab nii lõbustusparke,
mitmeid veeparke ja motopargi. Suvel korraldatakse siin lastele nukuteatri etendusi. Suurel huvipargi territooriumil on palju restorane, kohvikuid ja kindlasti leiab siit toreda koha
pikniku pidamiseks.

LISATASU EEST:
• sissepääsupilet Liseberg’i lõbustusparki al. 7a
70 SEK, alla 7a lapsed tasuta
• sissepääs Skara Sommarland’i (avatud 31.0517.08.08 ja 23-24.08.08). Hind al. 170 –220
SEK, lapsed alla 1 m pikad on tasuta. Bussiga
Göteborg-Skara Sommarland ca 2,5 h
• shuttle buss lennujaamast kesklinna 75 SEK
• reisikindlustus 4 päeva al. 91 EEK (Salva)
• lisaööd hotellis
• Göteborg Pass
• autorent

ÜLEVAADE REISIST:
1. PÄEV / REEDE
15:25 väljub lend Tallinn-Göteborg (City Airline)
15:45 saabumine Göteborgi
Ööbimine Scandic Europa Göteborg 3***.
2. PÄEV / LAUPÄEV
Hommikusöök hotellis. Võimalus kogu päev Liseberg’i
lõbustuspargi külastuseks Göteborgis või sõita 135 km
eemal asuvasse huviparki Skara Sommarland’i. Majutus Scandic Europa Göteborg 3***.
3. PÄEV / PÜHAPÄEV
12:25 väljub lend Göteborg-Tallinn (City Airline)
14:50 saabumine Tallinnasse

PAKETI HIND :
Täiskasvanu:
Laps 2-11a:
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al 4 995 EEK
al 2 400 EEK

TAANI

Legoland Billundis
3 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Õhtupoolikul lennatakse Billundist SAS’ga tagasi Kopenhaagenisse, kust lend läheb edasi Estonian Air’iga
Tallinnasse.

LEGOLAND®, mis asub pisikeses Billundi
linnas Jüüti poolsaare keskel, on lastele
unelmatemaa ja täiskasvanulegi hämmastav maailm. Miniland, kus on vapustavad
legoklotsidest ehitised nagu Amalieborgi
kuningaloss, Hollandi maastikud, Bergeni
vanalinn, Reini-äärne, Kopenhaageni sadam
ja paljud teised originaalide loomutruud koopiad, on põnevad kogu perekonnale. Et kujutluspilti veelgi tõelisemaks muuta, on miniatuursele maailmale lisatud valgustust, hääli ja
liikumist. LEGOREDO® linnas võid kohata
metsikuid piraate, vapraid rüütleid või hoopis
Metsiku Lääne kauboisid. Ka kõige väiksemad
pereliikmed ei tunne siin igavust, nemad saavad turvaliselt mängida DUPLO® Land maailmas.

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Legolandi marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Billund (Estonian Air, SAS)
• lennujaamamaksud al. 557 EEK
(seisuga 01.02.08)
• majutus Legoland 5***** hotellis, 2 ööd
• tasuta transport lennujaam-Legolandi hotelllennujaam
• hommikusöögid hotellis
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 3 päeva al. 67 EEK (Salva)
• LEGOLANDi 2-päevane sissepääsupilet täiskasvanu 415 EEK, lapsed alla 3a tasuta (majutusega
Legoland hotellis)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
(v.a Legolandi hotell)

NÄIDISPROGRAMM:
1. PÄEV / REEDE
Estonian Air’i liinilennuga lennatakse Kopenhaagenisse. Sealt edasi SAS’ga LEGOlinnana tuntuks saanud
Billundisse. Majutumine Lego 5***** hotelli.
2. PÄEV / LAUPÄEV
Peale hommikusööki on igaühel võimalus Legoland’i
maailma võludega tutvuma minna ning terve päeva
Legomaal lõbutseda.
3. PÄEV / PÜHAPÄEV
Viimasel päeval võib veelkord Legoland’i külastada.

PAKETI HIND:
Täiskasvanu:
Laps 2-17a:
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al. 9 300 EEK
al. 5 200 EEK

NORRA

matk fjordide ja trollidemaale
9 päeva – individuaalreis autoga reisijatele
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Norrale on iseloomulik pikk rannajoon, mida
ääristavad suursugused fjordid, mäed ja liustikud. Norra pakub suurepäraseid võimalusi
matkamiseks, aastaringseks suusatamiseks
ning kauniteks paadi-, auto- ja rongisõitudeks.
Teda kutsutakse “kesköise päikese maaks”,
kus on pikad suvepäevad, reostamata kalakülad ja rikkalikud ajaloolised vaatamisväärsused nagu näiteks viikingite laevad ja keskaegsed püstpalkkirikud.
ÜLEVAADE REISIST:
1. PÄEV / LAUPÄEV
18:00 väljub Tallinna Reisisadama D-terminalist Tallinki laev M/S Victoria või M/S Romantika.
2. PÄEV / PÜHAPÄEV
10:00 saabumine Stockholmi. Väike ringsõit Stockholmis ja siis sõidetakse edasi Karlstadi 312 km ja
Oslosse 223 km. Ööbimine Oslos.
3. PÄEV / ESMASPÄEV
Hommikul autoga Oslo-Geilo 250 km. Sõit üle fantastiliste Aurlandi mägede. Ööbimine Geilos.
4. PÄEV / TEISIPÄEV
Hommikusöök hotellis. Edasi ärasõit Bergenisse 250
km. Bergenis soovitame külastada vanalinna, Edvard
Grieg’i majamuuseumit, kalaturgu. Soovitame sõita funikulööriga 342 m kõrgusele vaateplatvormile.
Võimalus külastada Steinsdalsfosseni juga. Ööbimine
Bergenis.
5. PÄEV / KOLMAPÄEV
Hommikul ärasõit Lillehammerisse 452 km.
Lillehammesris võimalus külastada Birkebaineri suusahüppemäge, Maihaugeni vabaõhumuuseumit, trollide lõbustusparki. Ööbimine Lillehammeris.

6. PÄEV / NELJAPÄEV
Lillehammerist tagasisõit Oslosse 180 km. Sorfjorden’i
fjordi ületamine praamiga, sõit üle lumiste mäetippude, rohkem kui 1,5 km kõrgusel.
7. PÄEV / REEDE
Tutvumine Oslo linnaga – Oslo Raekoda, kuningaloss, toomkirik, Akershusi kindlus, Vigelandi kujude
park, Holmenkolleni suusamägi.
8. PÄEV / LAUPÄEV
Hommikul 07:00 Oslost ärasõit Stockholmi. 18:00
väljub Tallink laev M/S Victoria või M/S Romantika.
9. PÄEV / PÜHAPÄEV
Saabumine Tallinnasse kell 10:00
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi autopakett 4-le reisijale suunal TallinnStockholm-Tallinn
• laevapiletid ja ööbimine B4-ses kajutis, 2 ööd
• ööbimised Norras Scandic ja Euro hotellides, 6
ööd (2-ne majutus)
LISATASU EEST:
• reisikindlustus 9 päeva al. 114 EEK (Salva)
• kõrgema kategooria kajutid laeval
• sissepääsud muuseumidesse
• toitlustamine
PAKETI HIND (min 4 täiskasvanut):
Täiskasvanu:
8 200 EEK
Laps 6-17a:
3 900 EEK
(hotellis lisavoodil ja omaette kajutikohaga)
Lapsed alla 6a:
TASUTA
(hotellis ilma lisavoodita ja omaette kajutikohata)
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Islandile ja Ameerikasse
-kiiresti ja mugavalt.

WWW.ICELANDAIR.EE

ISLAND

Blue Lagoon, geisrid ja kosed
4 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Island on omanäoline ja huvitav reisisihtmaa.
Islandi maastik ja loodus on maaliline ja ettearvamatu ilm lisab sellele oma võlu. Õhk, jõed
ja järved on Islandil ülimalt puhtad, sest saarel
puudub reostav tööstus ning soojusenergia saadakse kuumast veest maapõues. Turisti jaoks
on Islandil vaatamisväärsuseks eelkõige loodus
– jääliustikud, geisrid, kosed, vulkaanid ja laavaväljad. Tänu kuumaveeallikatele on Island
ainus riik Euroopas, kus on võimalik aastaringselt väljas ujuda ka eelnevalt karastamata
inimestel. Tervislikest kuumaveekümblatest
kuulsaim on Blue Lagoon. Maailma kõige põhjapoolseim pealinn Reykjavík tähendab tõlkes
“suitsust lahte”, mis on tulnud kuumaveeallikatest tulenevast aurust. Reykjavík on viimase aastasaja jooksul kasvanud provintslikust
kauplemispunktist kiirustavaks ja sagivaks rahvusvaheliseks sihtkohaks. See on noor, elav ja
huvitav linn – Euroopa hästi varjatud saladus.

3. PÄEV /LAUPÄEV
Pärast hommikusööki toimub soovijatele ekskursioon
“Kuldne Ring” (hind 1240 EEK). Tutvutakse Islandi
tähtsamate looduslike vaatamisväärsustega: Pingvellir’i
rahvuspark, Gullfoss’i kosk, Suur Geiser, Kerið’i vulkaanikraater, Hellisheið’i platoo.
4. PÄEV / PÜHAPÄEV
Pärast hommikusööki hotellis on vaba aeg veel linnapeal jalutamiseks. Pealelõunat väljub lend Kopenhaageni kaudu Tallinna.

ÜLEVAADE REISIST:
1. PÄEV / NELJAPÄEV
Tallinnast suundutakse Kopenhaageni kaudu
Reykjavík’i, kus toimub soovijatele poolepäevane
linnaekskursioon (590 EEK). Majutus 3*** hotellis
Cabin.
2. PÄEV / REEDE
Pärast hommikusööki hotellis toimub soovijatele ekskursioon Blue Lagoon’i (hind 760 EEK). Majutus
hotellis Cabin.

LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa 2400 EEK
• reisija tervisekindlustus 4 päeva al. 95 EEK (Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• inglisekeelsed ekskursioonid

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Islandile marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Reykjavík (Estonian Air,
Iceland Air)
• lennujaamamaksud al. 1904 EEK
(seisuga 01.02.08)
• majutus 3*** hotellis Cabin (1 koht 2-ses toas),
3 ööd
• hommikusöögid hotellides

PAKETI HIND:
Täiskasvanu:
Laps 2-11a:

15

12 200 EEK
7 900 EEK

LÄTI

Jurmala Livu veepark
3 päeva – individuaalreis autoga reisijatele
ajavahemikul 01.04-31.10.08
LISATASU EEST:
• edasi-tagasi bussipilet Riiga al. 460 EEK
(Eurolines), sõiduaeg ca 5h
• rongiga Riiast Jurmalasse ca 20 EEK
• Livu veelõbustuspargi kogupäeva pilet täiskasvanule
al. 335-385 EEK, lapsed 6-14a al. 245-270 EEK,
alla 6a lapsed tasuta.
Lisainfo www.aquapark.lv
• reisija tervisekindlustus 3 päeva al. 75 EEK
(Salva)

Jurmala asub Riia kesklinnast 25 km kaugusel
ja 15 km kaugusel lennujaamast. Riia lahe rannikul asetsevat endist kaluriküla tuntakse eelkõige kui sadama– ja kuurortlinnana. Igivanade männipuualleedega kaetud 32 km pikkune
liivarand, puhas õhk ja vesi, mõnus merekohin, ainulaadsed spa- ja luksushotellid, linna
puuarhitektuur, restoranide hea teenindus ja
hõrgutavad kalatoidud meelitavad turiste nii
suve- kui talvekuudel. Jurmalat võib nimetada
ka Läti tervise- ja kultuurisündmuste keskuseks. Üks tähtsamatest vaatamisväärsustest on
kindlasti Dsintarin kontserdisaal. Lastele pakub meelelahutust Livu veelõbustuspark.

MAJUTUSE HINNAD:
Jurmala
hotellid
3 päeva /
2 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisavoodil, 1 öö
Lisaöö

PAKETIS SISALDUB:
• majutus hotellis, 2 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
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Hotel Lielupe
3*** (h/s)

Hotel Balta
Puce 3*** (h/s)

Hotel Amber
3*** + (h/s)

Hotel Jurmala
Spa 4**** (h/s)

al. 940

al. 1510

al. 1590

al. 2150

al. 325

al. 130

al. 285

al. 225

al. 470

al. 755

al. 795

al. 1075

LEEDU

Vichy veepark ja Nida rannakuurort
5 päeva – individuaalreis autoga reisijatele
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Nida rannakuurort asub 48 km Klaipedast ehk
Leedu lääneosa rannikul nn. Curonian Spit
poolsaarel. Kogu poolsaare pikkus ulatub 97
kilomeetrini, millest 52 km kuulub Leedu Vabariigile.
Kõige parem on autoga sõita Tallinnast Riiga
ja sealt edasi Klaipeda suunas. Kui hommikul
vara Tallinnast startida, siis jõuab 600 km päeva jooksul läbida nii, et õhtuks kohale jõuda.
Kohe Klaipeda külje all on Neringa, kus asub
Leedu tuntuim ja kogu Läännemere regiooni
kauneim suvituskuurort Nida. Lisainfo www.
neringainfo.lt
Vilniuses on avatud Baltimaade suurim polüneesiateemaline Vichy veekeskus. Lisaks suplusele on siin võimalik tellida ka iluprotseduure ja erinevaid massaže.

PAKETIS SISALDUB:
• majutus valitud hotellis, 4 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
LISATASU EEST:
• bussipilet Tallinn-Vilnius-Tallinn ca 860 EEK,
sõiduaeg ca 10 h
• lennupilet Tallinn-Vilnius-Tallinn ca 1135 EEK
(Lithuenian Airlines flyLAL)
• bussipilet Vilnius-Nida ca 350 EEK (360 km)
• reisija tervisekindlustus 5 päeva al. 90 EEK (Salva)
• Vichy veepargi kogupäeva pilet täisk. 420 EEK,
lapsed 6-14a al. 295 EEK
PAKETI HIND:
5 päeva /
4 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11.a,
1 öö
Lisaöö
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Hotel Europa
City 3*** (h/s)
Vilnius

Nidus Hotel
2** (h/s) Nida

al. 2440

al. 2 520

Nidos
Kempingas
Nidos Smilte
3*** (söökideta) 3*** (h/s) Nida
Nida
al. 1860
al. 2120

Tasuta

al. 88

al. 465

al. 410

al. 610

al. 630

al. 465

al. 530

CITY BREAKS
4 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Euroopa linnad on külastajaid alati köitnud.
Igal linnal on oma ajalugu, kultuur, vaatamisväärsused ja meelelahutused, mis muudavad
kõik linnad erilisteks.
Et oma silmaga linnavõlud üle vaadata, pakub
Reisiekpert teile toredaid 4-päevaseid reisipakette koos lennupileti ja majutusega erinevatesse Euroopa linnadesse.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupilet ja lennujaamamaksud
vastavalt valitud sihtkohta (Czech Airlines,
Estonian Air)
• majutus vastavalt valitud hotellis (1 koht 2-ses toas),
3 ööd
• hommukusöögid hotellis
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LISATASU EEST:
• ühese toa lisahind al. 815 EEK / 3 ööd
• reisija tervisekindlustus 4 päeva al. 71 EEK (Salva)
• lisaöö al. 580 EEK
• inglisekeelsed ekskursioonid
• edasi-tagasi lennujaama transport

Lisaks allpool olevale sihtkohtade ja hotellide
infole, vaadake pakkumisi meie veebilehelt
www.reisiekspert.ee

Sihtkoht

Lend + 3 ööd majutust

Vilnius

Panorama 3***

Klaipeda 4****

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 4 140
al. 1 670
al. 610
Best Western
Kom 3***
al. 5 850
al. 1 830
al. 1 115
Avenue 3***
al. 7 550
al. 4 780
al. 1 470

al. 4 970
al. 1 6702
al. 885
Clarion Collection
Karlaplan 4****
al. 7 850
al. 1 830
al. 1 780
Island 4****
al. 8 100
al. 4 490
al. 1 655
Thon Vika Atrium
4****
al. 7 520
al. 2 0401
al. 1 215

Stockholm
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
Kopenhaagen
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
Oslo

Anker 3***

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 6 550
al. 2 0401
al. 960

Hamburg

Junges 3***

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
München
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 5 740
al. 2 250
al. 850
Ludwig 3***
al. 6 010
al. 2 890
al. 640
Comfort Inn
Granby Row 3***
al. 7 470
al. 2 660
al. 1 250
Best Western
Corona 3***
al. 7 210
al. 2 740
al. 1 135
Prince Monceau
2**
al. 5 990
al. 2 940
al. 620

Dublin
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
London
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
Pariis
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Sihtkoht
Praha
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Le Meridien Vilnius
5*****
al. 5 330
al. 1 670
al. 1 010

Ljublana

Sheraton 5*****

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 7 940
al. 5 190
al. 1 810
Marriott 5*****
al. 11 200
al. 2 240
al. 2 690

Lend + 3 ööd majutust
Elysee 3***
Leonardo 4****
al. 6 480
al. 6 480
al. 2 400
al. 2 400
al. 1 075
al. 1 075
Grand Union
Park 2**
Garni 4****
al. 6 330
al. 6 980
al. 4 220
al. 3 090
al. 755
al. 970

Viin

Alpha 3***

Atlanta 4****

Täiskasvanu
Laps 2-11a1
Lisaöö

al. 7 020
al. 2 870
al. 1 000

al. 7 040
al. 2 870
al. 1 005
Dikker En Thijs
Fenice 4****
al. 8 580
al. 3 330
al. 1 425

Thon Bristol 4****

Amsterdam

A-Train 3***

al. 7 920
al. 2 0401
al. 1 360
Steigenberger
Crowne Plaza 4****
5*****
al. 6 260
al. 7 680
al. 2 250
al. 2 250
al. 1 025
al. 1 495
Atrium 4****
Le Meridien 5*****
al. 7 240
al. 8 900
al. 2 890
al. 2 890
al. 1 050
al. 1 605

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 8 410
al. 3 3302
al. 1 365

Brooks 4****

Westin 5*****

al. 9 620
al. 2 660
al. 1 965

al. 11 210
al. 2 660
al. 2 495
Swissotel Howard
5*****
al. 10 470
al. 2 740
al. 2 225

Russel 4****
al. 7 830
al. 2 740
al. 1 340
Kyriad
Montparnasse 3***
al. 6 570
al. 2 940
al. 810

Milano

Albert 3***

Carrobbio 4****

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 5 720
al. 2 780
al. 580
Relais Vaticano
3***
al. 6 690
al. 3 120
al. 735

al. 6 730
al. 2 780
al. 915

Rooma
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Exedra 5*****
al. 11 720
al. 3 120
al. 2 410
Grand Baglioni
5*****
al. 12 520
al. 2 960
al. 2 860
Le Meridien 5*****
al. 10 840
al. 5 920
al. 2 145
Westin Palace
5*****
al. 8 640
al. 3 220
al. 1 425

Il Canale 3***

Re Enzo 4****

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
Barcelona
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 6 610
al. 4 310
al. 890
Atlantis 3***
al. 7 250
al. 3 040
al. 950

al. 6 760
al. 6 980
al. 945
Icaria 4****
al. 8 430
al. 5 060
al. 1 340

Roblin 4****

Madriid

Regina 3***

El Coloso 4****

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 6 450
al. 4 260
al. 690

al. 6 830
al. 3 220
al. 820
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Pulitzer 5*****
al. 12 490
al. 3 3301
al. 2 725
Grand de Milan
5*****
al. 13 740
al. 2 780
al. 3 255

Beverly Hills 4****

Bologna

1Hind kehtib 2-6a
2Hind kehtib 2-5a

Lev 5*****
al. 7 100
al. 3 090
al. 1 010
The Levante
Parliament 5*****
al. 10 170
al. 2 870
al. 2 045

al. 7 640
al. 3 120
al. 1 050

al. 8 940
al. 2 940
al. 1 605

1Hind kehtib 2-5a
2Hind kehtib 2-7a

President 5*****
al. 6 850
al. 2 400
al. 1 200

EUROOPASSE BRUSSELS
AIRLINESIGA!
ROOMA

2700.-

MADRID

2800.-

NIZZA

2800.-

MALAGA

2800.-

ATEENA

2800.-

VENEETSIA

2900.-

GENF

2900.-

MILANO

2900.-

Ühe suuna hinnad algusega
Tallinnast seisuga 31. jaanuar 2008,
sisaldavad kõiki tasusid, kohtade
arv piiratud.
Info ja broneerimine 66 81 002
Lisainfo www.lennukeskus.ee

brusselsairlines.com

SAKSAMAA

mereäärne vabaajakeskus
HANSA-PARK
3 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 20.03-26.10.08
Põhja-Saksamaa number üks kogu pere meelelahutuskeskus HANSA-PARK asub ajaloolisest Lübecki linnast 30 km kaugusel.
Pargis on esindatud üle 125 atraktsiooni ja 11
erinevat teemamaailma. Kuna see on ainus vabaajapark Saksamaal, mis asub mere ääres, on
siin paljud atraktsioonid kuidagimoodi veega
seotud.
Kui karussellitamisest isu täis, külastage piraate, viikingeid, kauboisid, mehhiko kitarrimängijaid või pane end proovile seiklustemaal.
Kui kogu sellest melust pea ringi käima hakkab, sõitke HANSA-PARK ekspressrongiga
Hansa-Aeda, kus saate kaunis pargis puhata,
loodust nautida, minigolfi mängida või 100m
kõrgusest tornist vaadet imetleda.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Hamburgi marsruudil
Tallinn-Hamburg (Estonian Air)
• lennujaamamaksud al. 335 EEK
(seisuga 22.01.08)
• majutus valitud hotellis, 2 ööd

• hommikusöögid
• HANSA-PARK 1-päeva sissepääsupilet
LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 955 EEK (2 ööd)
• reisija tervisekindlustus 3 päeva al. 75 EEK (Salva)
• edasi-tagasi rongipiletid Hamburg-Lübeck, ca 45
min (tuleb kohapeal osta)
• lennujaamabuss Hamburgi kesklinna (tuleb kohapeal osta)
• majutus ja lennujaama transport Hamburgis
• autorent
PAKETI HINNAD:
3 päeva / 2 ööd
Lübeck
Täiskasvanu
Laps 7-14a lisavoodil
Laps 4-6a lisavoodil
Laps 2-3a lisavoodil

Hotel Alter Speicher
3*** (h/s)
al. 5 350
al. 3 990
al. 2 690
al. 2 290

Scandic Hotel Lübeck
4**** (h/s)
al. 5 790
al. 3 6501
al. 2 690
al. 2 290

1Hind kehtib lapsele vanuses 13-14a. 7-12a laps maksab lisavoodil 2 690 EEK
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PRANTSUSE RIVIERA
Nizza – Monaco – Cannes
7 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Nizza on Euroopa suurimaid puhkekuurorte Lõuna-Prantsusmaal. Uhket peatänavat
– Promenade des Anglais’i ääristab ühelt
poolt pikk rannariba ja teiselt poolt elegantsed hotellid, mille toretsevaid fassaade varjavad aupaklikud palmid. Kirglikke mängureid
ahvatleb Casino Ruhl ja võrratut show-programmi pakub Nizza kabaree. Kindlasti tuleb
külastada Nizza vanalinna, kuulsat lilleturgu,
parfüümitehaseid ning Matisse’i ja Chagall’i
muuseume.
Monaco asub Nizzast ca 20 km kaugusel. Monaco vürstiriigi moodustavad üksteisega kokkusulanud linnad Fontveille, Monaco-Ville,
Monte Carlo ja Ls Condamine. Kogu Riviera
kuulsad lõbustusasutused on koondunud
Monte Carlosse, mille mängupõrgud said
kuulsaks juba eelmise sajandi keskpaigas.
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PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Nizzasse marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Nizza (KLM)
• lennujaamamaksud al. 2574 EEK (seisuga
01.02.08)
• majutus valitud hotellis, 6 ööd
• hommikusöögid hotellis
LISATASU EEST:
• transport lennujaam-hotell-lennujaam ca 900 EEK
(min 2 reisijat)
• inglise- ja venekeelsed ekskursioonid
• reisija tervisekindlustus 7 päeva al. 110 EEK
(Salva)
PAKETI HIND:
7 päeva / 6 ööd

Hotell Comte de
Nice 2** (h/s)

Täiskasvanu
Laps 2-11a.
Lisaöö

al. 9950
al. 5400
al. 695

Best Western
Hotel Nautica
3*** (h/s)
al. 12 200
al. 5400
al. 1 060

Hotell Massena
4**** (h/s)
al. 14 600
al. 5400
al. 1 460

PARIIS

Disneyland ja Asterix’i huvipark
4 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Pariis - see on reis uljaste tänavapoiste, kaunite pariisitaride linna, kunstnike ja kirjanike mekasse, maailma moemetropoli. Nn.
kohustuslikke vaatamisväärsusi on Pariisis
terve pika nimekirja jagu. Neist mõned: NotreDame’i katedraal, Eiffeli torn, Louvre kunstimuuseum, Triumfikaar.
Pariisist vaid 36 km kaugusel asuv Disneyland
on maailm, mille põnevad temaatilised atraktsioonid, poekesed, restoranid ja muinasjututegelased moodustavad omaette universum ja
tegevust jätkub siin nii suurtele kui väikestele. Lisaks Disneyland’ile tasub külastada ka
Asterix’i huviparki, mis asub 30 km Pariisist
põhja pool ja sobib aja veetmiseks samuti kogu
perele.
ÜLEVAADE REISIST:
1. PÄEV / NELJAPÄEV
Tallinnast lennatakse Estonian Air’i lennukiga Pariisi.
Soovi korral on võimalik tellida Pariisi linna bussi-või
jalgsiekskursioon koos õhtuse paadisõiduga Seine’i
jõel. Majutus 2** hotellis.
2. PÄEV / REEDE
Pärast hommikusööki soovitame Disneylandi või
Asterix’i huvipargi külastust (transport rongiga).
Õhtul pakume soovijatele kabaree Lido või Moulin
Rouge külastust (sissepääs ca 1500-2500 EEK).
3. PÄEV / LAUPÄEV
Pärast hommikusööki on soovijatel võimalus rongiga
sõita Versailles’sse, Prantsuse kuninga Louis XIV poolt
rajatud lossidekompleksi (sissepääs ca 215 EEK, alla
18a lapsed on tasuta). Õhtul jalutuskäik Eiffeli torni
juurde. Majutus Pariisi 2** hotellis.
4. PÄEV / PÜHAPÄEV
Pärast hommikusööki hotellis pakume võimalust külastada Louvre’i kunstimuuseumi (sissepääs ca 140
EEK, lapsed alla 18a tasuta). Pärastlõunal tagasilend
Tallinnasse.

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupilet Pariisi marsruudil TallinnPariis (Estonian Air)
• lennujaamamaksud al. 508 EEK (seisuga
01.02.08)
• majutus hotellis Royal Mansart 2**, 3 ööd
(1 koht 2-ses toas)
• hommikusöögid
LISATASU EEST:
• ühene majutus al. 1395 EEK
• reisija tervisekindlustus 4 päeva al. 80 EEK (Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam hind ca 990
EEK, min 2 reisijat
• kõrgema kategooria hotellid 3***-5*****
• Disneylandi pilet 840 EEK, lastele alla 12a
hind 690 EEK, RER rong 1 suund kesklinnast
Disneyland’i ca 100 EEK
• ParcAsterix päevapilet ca 655 EEK, lapsed 3-11a
hind 420 EEK
• Grevin’i vahakujude muuseum 375 EEK
• Paris Visite transpordikaart 3 päeva 360 EEK (1-3
tsoon)
PAKETI HIND:
Täiskasvanu:
Laps 12-15a
Laps 2–11a:
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al. 6 400 EEK
al. 4 400 EEK
al. 2 990 EEK

ITAALIA

võluvalt vaheldusrikas Toskaana
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Kesk-Itaalias asuvat Toskaanat peetakse üheks
kauneimaks piirkonnaks Itaalias. Toskaana
maakonnas asuvad kogu maailmas tuntud
turismimagnetid: Firenze, Siena, Pisa, San
Gimignano, Arezzo, Lucca ja Barga linnad.
Mitte vähem populaarsed on ka mitmed rannakuurordid ja Elba saar.
Pikk rannajoon, rohelised põllud, mägine
maastik, ajaloolised vaatamisväärsused ja kulinaarsed hõrgutised ongi väärtused, mida tullakse Toskaanasse otsima.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Pisasse marsruudil
Tallinn-Rooma-Pisa (Estonian Air / Alitalia)
• lennujaamamaksud al. 1 980 EEK (seisuga
01.02.08)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 4 000 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 120 EEK
(Salva)
• autorent
• transport Pisa lennujaamast hotelli al. 1 640 EEK /
auto (üks suund)
PAKETI HIND:
Väljumised reedeti
8 päeva / 7 ööd

Eden 3*** (h/s)
Viareggio

Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Laps alla 2 a
Lisaöö

al. 14 450
al. 6 200
al. 650
al. 885

Green Park
Resort1 4**** (h/s )
Tirrenia
al. 17 050
al. 6 2002
al. 650
al. 1 255

Il Negresco 4****
(h/s ja õ/s) Forte dei
Marmi
al. 19 650
al. 11 950
al. 650
al. 1 620

1Standard tuppa ei ole võimalik lapsi broneerida, ainult deluxe tuppa ja sviitidesse
2Hind kehtib 2-9a lapsele lisavoodil deluxe toas
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ITAALIA

Lido di Jesolo ja Veneetsia
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.05-30.09.08
Lido di Jesolo rannakuurort asub Veneetsiast
vaid umbes 40 km kaugusel. 15 km pikkune
rannajoon on ideaalne sihtkoht kõigile, kellele
meeldib päike, meri ja lai liivarand. Siin jätkub
tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Lapsed
rõõmustavad kindlasti Aqualandia veepargi
http://www.aqualandia.it külastamise üle,
täiskasvanud saavad aga nautida kõiksugu
veelõbustusi ja siinset kirevat ööelu. Kindlasti proovige itaalia suurepärasaseid toite ja
maitsvaid veine. Vahelduseks rannasolemisele
külastage lähedalasuvat Veneetsiat või tutvuge
teiste vaatamisväärsustega.

LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 1 440 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 120 EEK
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid
• konditsioneer toas al. 5 EUR / tuba / öö
(makstakse kohapeal)
• hotellimajutus Veneetsias
PAKETI HIND:
Väljumised esmaspäevast - reedeni
8 päeva /
7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Laps alla 2 a
Lisaöö

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Veneetsiasse marsruudil
Tallinn-Praha-Veneetsia (Czech Airlines)
• lennujaamamaksud al. 954 EEK
(seisuga 22.01.08)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommiku- ja õhtusöögid vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam

Miami and
Mini Miami 2**
(h/s ja õ/s)
al. 8 990
al. 4 500
al. 300
al. 430

Kennedy 3***
(h/s ja õ/s)

Le Soleil 4****
(h/s ja õ/s)

Victoria 4****
(h/s ja õ/s)

al. 10 200
al. 5 050
al. 1 450
al. 595

al. 11 000
al. 5 4501
al. 1 850
al. 710

al. 14 100
al. 7 000
al. 2 950
al. 1 150

1Hind kehtib vanuses 2-7a, 8-11a alates 6 700 EEK
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PORTUGAL

Lissabon, Estoril ja Cascais
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Portugali kosmopoliitne pealinn Lissabon
asub 7 mäel, mis muudab siin liikumise veidi
raskemaks, kuid seda kaunimad on linnavaated.
Lissaboni vanim osa on Alfama, mille kohal
kõrgub Püha Georgi kindlus, kust alla vaadates avaneb väga kaunis pilt ümbruskonnale.
Kindlasti tasub külastada ka Belemi kvartalit,
kus asub linna üks sümboleid – kuulus Belemi
torn ja samuti Dos Jerónimose klooster.
Peale vaatamisväärsuste pakub Lissabon ka
erinevaid meelelahutusi, mitmeid ostuvõimalusi, õdusaid restorane hea söögi ja veiniga
ning lõbusat ööelu.
Ookeaniäärsed kuurortid Cascais ja Estoril
on siinse piirkonna populaarseimad suvituskohad. Estoril on tuntud ka golfiväljakute,
kasiino Estorili ja vormeli ringraja poolest.
Endisest kalurikülast – Cascaist on saanud
ärilinnak ja ostuparadiis. Samuti on Cascais
Euroopa parimaid paiku lainelauduritele.

LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 1 760 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 120 EEK
(Salva)
• autorent
• inglisekeelsed ekskursioonid al. 520 EEK / reisija
PAKETI HIND:
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
Estoril / Cascais
8 päeva / 7 ööd

Hotel Sabóia
Estoril 3*** (h/s)
Estoril

Vila Galé Hotel
Estoril 4**** (h/s)
Estoril

Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Laps alla 2 a
Lisaöö

al. 10 900
al. 5 990
al. 600
al. 365

al. 13 300
al. 5 9901
al. 600
al. 710

1 Hind kehtib lapsele vanuses 2-3a, 4-11a maksab al. 7 750

Lissabon
8 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Laps alla 2 a
Lisaöö

Sana
ExecutiveHotel
3*** (h/s)
al. 13 600
al. 5 990
al. 600
al. 810

EEK

Hotel Mundial
4**** (h/s)

Hotel Real Palácio
5***** (h/s)

al. 15 200
al. 5 990
al. 600
al. 1 040

al. 17 500
al. 5 9902
al. 600
al. 1 370

2 Hind kehtib lapsele vanuses 2-6a, 7-11a maksab al. 9 150 EEK

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Lissaboni marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Lissabon (KLM)
• lennujaamamaksud al. 2 437 EEK
(seisuga 22.01.08)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid
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Estalagem
Senhora da Guia
Hotel 5***** (h/s)
Cascais
al. 18 850
al. 5 990
al. 600
al. 1 500

HISPAANIA

Costa Brava liivarannad
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.05-31.10.08
Costa Brava, mis algab Portboust ja lõpeb
Blanes’, asub Kataloonia põhjarannikul. Eelkõige tulevad külastajad siia ilusate randade
ja meelelahutuse pärast, kuid tõeline Costa
Brava ilu on erakordne loodus ja huvitavad
kultuuripärandid. Lisaks sellele, asub Costa
Brava lähedal üks Hispaania kaunimaid linnu
– Barcelona. Suviti toimuvad Barcelonas pidustused peaaegu iga nädal. Lastega peredele
on Kataloonia piirkond ideaalne puhkusekoht.
Siin leidub tegevust nii suurtele kui ka väikestele. Näiteks Lloret de Mar’i lähedal asuv veepark Water World http://www.waterworld.
es või kaugemal – Costa Dauradas asuv põnev teemapark Port Aventura http://www.
portaventura.es/
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Barcelonasse marsruudil
Tallinn-Barcelona (Estonian Air)
• lennujaamamaksud al. 250 EEK
(seisuga 22.01.08)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 1 080 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 120 EEK
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid
• autorent

Peale Lloret De Mar’i pakume majutust nii
Costa Brava teistesse kuurortidesse kui ka
Costa del Maresme ja Costa Daurada rannikule.
PAKETI HIND:
Väljumised esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti
Lloret De Mar
8 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11 a1
Laps alla 2 a
Lisaöö

Hotel Ninays
2** (h/s)
al. 8 050
al. 5 300
al. 450
al. 380

Aqua Hotel Bertran
3*** (h/s ja õ/s)
al. 8 400
al. 4 000
al. 450
al. 430

Anabel Hotel 4****
(h/s ja õ/s)
al. 9 200
al. 4 000
al. 450
al. 545

1Hinnad kehtivad ühe lapse puhul, kes ööbivad vanematega samas toas,
järgmise lapse eest tuleb juurde maksta
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MALTA

Vahemere vabaõhumuuseum
6 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Malta Vabariigi moodustavad kolm väikesaart
Vahemeres. Malta on euroopalikult puhas ja
aafrikalikult kuum. Malta on ajalooliselt ja
kultuuriliselt väga huvitav riik. Paljud vaatamisväärsused on veel säilinud, mis lisab
saarele vaid unikaalsust. Malta on suhteliselt
kivine, liivarandu leidub vähe, kuid populaarsemad neist asuvad Melliehas ja Golden Bay’s.
Hoolimata sellest, pakub kogu Malta maastik
eredaid elamusi. Rääkimata sinisest ja läbipaistvast saart ümbritsevast merest, mis on
teinud Malta meelepäraseks sukeldumispaigaks. Nooremaid ja pidutsemisvalmis inimesi
meelitab aga St. Julian’s.

• majutus valitud hotellis, 5 ööd
• hommikusöögid
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 1 850 EEK (5 ööd)
• reisija tervisekindlustus 6 päeva al. 100 EEK
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid al. 240 EEK / reisija
• autorent
PAKETI HIND:
Väljumised laupäeviti
6 päeva /
5 ööd

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Maltale marsruudil
Tallinn-Milano-Malta (Estonian Air, Air Malta)
• lennujaamamaksud al. 1 347 EEK
(seisuga 31.01.08)

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Laps alla 2a
Lisaöö
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San Antonio
Suncrest Hotel
Hotel & Spa
3*** (h/s)
4**** (h/s) St.
St. Paul’s Bay
Paul’s Bay
al. 9 750
al. 10 400
al. 5 700
al. 5 700
al. 500
al. 500
al. 405
al. 500

RIU Seabank
Hotel 4****
(h/s) Mellieha
al. 10 650
al. 5 700
al. 500
al. 535

Radisson SAS
Bay Point
Resort 5*****
(h/s) St. Julian’s
al. 15 200
al. 5 700
al. 500
al. 1 180

KÜPROS

jumalanna Aphrodite saar
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Küprosele marsruudil
Tallinn-Praha-Larnaca (Czech Airlines)
• lennujaamamaksud al. 1198 EEK
(seisuga 22.01.08)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

Küprose saar, mis on legendi järgi Aphrodite
sünnikoht, asub Vahemeres Türgist lõunapool. Tänu soodsale asukohale, saab Küprosel
nautida rannamõnusid veidi kauem kui muudes Euroopa kuurortides. Küpros ei ole aga
ainult meri ja rand. Ka kultuuri- ja ajaloohuvilised leiavat siit midagi põnevat.
Limassol on suuruselt teine linn Küprosel, kus
sügiseti toimuvad veinipeod ja karnevalid.
Larnaca, mis on suuruselt kolmas linn, on tuntud kuurortpiirkond. Arvatavasti on tegemist
vanima asustatud alaga Küprosel.
Ayia Napa – kunagine väike kaluriküla – on
nüüd üks enim külastatavaid kuurorte Küprosel. Sobib suurepäraselt rannapuhkuseks ja lõbujanulistele pidutsejatele. Samuti asub Ayia
Napa lähedal atraktiivne Water World veepark
http://www.waterworldwaterpark.com/

LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 1 290 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 120 EEK
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid
• autorent
PAKETI HIND:
Väljumised teisipäeviti
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8 päeva /
7 ööd

Les Palmiers
2** (h/s ja õ/s)
Larnaca

Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Laps alla 2 a
Lisaöö

al. 7 650
al. 3 800
al. 600
al. 330

Pierre Anne
Hotel 3***
(h/s ja õ/s) Ayia
Napa
al. 9 100
al. 3 800
al. 600
al. 535

Pavlonapa
Hotel 4****
(h/s ja õ/s) Ayia
Napa
al. 11 400
al. 3 800
al. 600
al. 860

Hawai Grand
Hotel 5*****
(h/s) Limassol
al. 12 650
al. 3 800
al. 600
al. 1 025

UKRAINA

nostalgiline Krimmi poolsaar
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 07.06-27.09.08
Krimmi poolsaar asub Lõuna-Ukrainas Musta
mere ääres. Suur osa Krimmi maastikust katavad stepid ja mäed, mis ulatuvad kuni 1500
meetrini. Tänu mägedele on lõunas asuvatel
kuurortides aga pehmem kliima kui PõhjaKrimmis.
Simferopol on Krimmi kultuurikeskus ja enamasti peaväravaks teiste Krimmi sihtkohtadega tutvumiseks.
Jalta asub Simferopolist 79 km lõunas ja on
Ukraina tuntud puhkekuurort. Kes soovib,
võib Simferopolist Jaltasse tulemiseks kasutada maailma pikimat trollibussiliini.
Sevastopol on Krimmi üks olulisemaid kultuuri- ja teaduskeskuseid. Siin asub ka Krimmi sõjaaegne mereväe kindlus.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupilet Simferopolisse marsruudil
Tallinn-Simferopol (Estonian Air)

• lennujaamamaksud al. 339 EEK
(seisuga 22.01.08)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 2 220 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 66 EEK (Salva)
• kõrgema kategooria toad
• inglise- või venekeelsed ekskusrioonid
PAKETI HIND:
Väljumised laupäeviti või teisipäeviti
8 päeva /
7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11 a
lisavoodil
Lisaöö

Hotel
Sevastopol
2** (h/s)
Sevastopol
- linnahotell
al. 9 600

Bristol 3***
(h/s) Jalta

Levant 4****
(h/s) Jalta

Vremena Goda
3*** (h/s) Jalta

al. 11 100

al. 11 700

al. 13 800

al. 4 750

al. 5 500

al. 3 6001

al. 2 9002

al. 540

al. 760

al. 840

al. 560

1 Hind kehtib 5-10a. 2-4a maksab 2 900 EEK
2 Hind kehtib 2-4a lapsele
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HORVAATIA

Lõuna-Dalmaatsia rannik
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 31.05-27.09.08
LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa al. 1 770 EEK (7 ööd)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 120 EEK
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid algusega Dubrovnikust
al. 430 EEK / reisija
• autorent

Horvaatia Aadria mere rannik on unikaalne
puhkekuurort, kus on olemas nii huvitav kultuurielu ja ajalugu, põnevad keskaegsed linnad, rikkumata loodus, sügavsinine meri kui
ka kaunid rannajooned.
Lõuna-Dalmaatsia südameks on vaieldamatult kaunis Dubrovnik, mida tasuks ilmtingimata külastada. Kuid oma hotelli võib valida
Dubrovnikust väljas, kuna suviti on linn ülerahvastatud ja hinnad kõrged. Näiteks 20 km
Dubrovnikust lõunasse asub armas linnake
Cavtat, mis võlub oma ilusate randade ja rohelusega.

Soovi korral saame pakkuda reisipakette Spliti
ümbrusesse. Sel juhul toimuvad lennud Czech
Airlines’ga läbi Praha Spliti.
PAKETI HIND:
Väljumised laupäeviti või teisipäeviti

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Dubrovnikusse
marsruudil Tallinn-Dubrovnik (Estonian Air)
• lennujaamamaksud al. 358 EEK
(seisuga 22.01.08)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam

Villas Plat 3***
8 päeva / 7 ööd studio (söökideta) Mlini
Täiskasvanu
al. 9 500
Laps 2-11 a
al. 6 400
Laps alla 2 a
al. 3 450
Lisaöö
al. 665

Hotel Cavtat
3*** (h/s ja õ/s)
Cavtat
al. 10 700
al. 3 3501
al. 390
al. 835

Hotel Albatros
4**** (h/s ja õ/s)
Cavtat
al. 12 900
al. 7 3502
al. 390
al. 1 150

Hotel Croatia
4****+ (h/s)
Cavtat4
al. 15 600
al. 8 7003
al. 390
al. 1 540

1Hind kehtib 2-6a, 7-12a pakett maksab alates 6 250 EEK
2Hind kehtib 2-6a, 7-12a pakett maksab alates 8 950 EEK
3Hind kehtib 2-9a lapsele
4Hinnale lisandub kuurortmaks 1 EUR päevas / reisija kohta (makstakse kohapeal)
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consulting avenue

dream is
a serious thing

mauritius  seychelles

9 dream hotels set in the midst of the
indian ocean. breathtaking backdrops
and the beauty of unspoilt nature.
the exquisite, subtle flavours of a
world-class cuisine. every leisure
pursuit you could imagine, from golf to
water sports. and a natural talent for
exceptional hospitality. so step into
heaven and feel a whole new lease of life.

www.beachcomber-hotels.com

royal palm  dinarobin  paradis  shandrani  trou aux biches  le victoria  le canonnier  le mauricia  sainte anne resort seychelles
information : tel +

33 (0) 1 47 03 68 93  fax

+

33 (0) 1 40 15 03 08 

e-mail : mm@beachcomber-hotels.net  reservations at your travel agency

MAURITIUS
India ookeani pärl
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
India ookeanis asuv vulkaanilise päritoluga
Mauritiuse saar on ideaalne reisisihtkoht nii
noorpaarile, peredele, rannapuhkajaile kui ka
mitmesugustest spordialadest huvitatutele.
Saar on kuulus oma golfiväljakute ja kalastusvõimaluste poolest. Mauritius on peaaegu
igast küljest ümbritsetud korallidest.
See on igavesti roheline paradiisisaar kaunite
liivarandade, kristallselge ookeanivee ja sõbralike inimestega.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Mauritiusele marsruudil
Tallinn-Pariis-Mauritius (Estonian Air, Air
Mauritius)
• lennujaamamaksud al. 4012 EEK (seisuga
01.02.08)
• majutus valitud hotellis, 5 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
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LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 195 EEK
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid
PAKETI HIND:
Väljumised neljapäeviti
8 päeva / 5 ööd
Grand Baie
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 20 500
al. 13 6 00
al. 610

8 päeva / 5 ööd
Trou d´Eau Douce
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 23 800
al. 16 400
al. 1285

8 päeva / 5 ööd
Grand Baie
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 25 800
al. 12 900
al. 1670

8 päeva / 5 ööd
Blue Baie
Täiskasvanu
Laps 6-11a
Laps 2-5a
Lisaöö

al. 32 800
al. 16 800
al. 12 900
al. 3060

Hotell Coin de Mire 2** (h/s)

Hotell Le Tropical 3*** (all incl)

Le Cannonier 4**** (h/s ja õ/s)

Hotel Shandrani 5***** (all incl.)

SALVA REISIKINDLUSTUSREISIKS VAJALIK
Reisikindlustus katab välisriigis haigestumise või õnnetusjuhtumiga seotud
meditsiinikulud. Samuti aitab kindlustus kanda kahjud, mis seotud pagasi
kadumise või kahjustumisega ning reisi ärajäämise, katkemise või reisile
hilinemisega.
Sõltumata sellest, kas tegemist puhkuse- või ärireisiga, on reisikindlustuslepingu
sõlmimine kindlasti vajalik - see võib vältida suuri väljaminekuid.
Kui sõlmite Salva Kindlustusega reisikindlustuslepingu, leiate kindlustuspoliisilt
telefoninumbri, kuhu saab meditsiiniliste probleemide tekkimisel helistada
ükskõik millisest riigist. Telefonil vastab Salva koostööpartner, rahvusvaheline
kompanii SOS International, kes annab nõu edasise tegutsemise
kohta.Vajadusel arveldab SOS International ka arstiga.

Head reisi!

Salva Kindlustuse AS
Pärnu mnt 16
10141 Tallinn

tel +372 6800 500
faks +372 6800 501
salva@salva.ee
www.salva.ee

BRASIILIA

Rio de Janeiro - Salvador da Bahia
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Troopiline Brasiilia on Ladina-Ameerika suurim riik. Mitmekülgne ja ootamatuid üllatusi
täis Brasiilia kultuur ja selle nakkav võlu võidab külastajate südamed. Inimesed on seal
sõbralikud, loodus metsik ja rannad kaunid.
Eksootiline loodus pakub muinasjutulist vaatepilti – Amazonase vihmametsad, pikad jõed,
troopiliste saarekestega ümbritsetud rannad.
Maailmakuulus Amazonase jõgi koos lisajõgedega on ideaalsed paadiekskursioonideks või
kalapüügiks. Samuti pole midagi võrdväärset
suurejoonelistele Iguassu koskedele.

• Salvadori paketi puhul lisandub minekul 1 öö
Frankfurdis, hind ca 750 EEK
• inglise- ja saksakeelsed ekskursioonid
-1⁄2 päeva Rio linnatuur ca 610 EEK
-3-päevane Iguassu pakett al. 3990 EEK
-3-päevane Amazonase kruiis al. 5550 EEK
• maalt lahkumise maks 36 USD (ca 400 EEK)
• siselennud Brasiilia teistesse linnadesse al. 4
kupongiga hind ca 6300 EEK
PAKETI HIND:
Väljumised kolmapäeviti
RIO DE JANEIRO
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Brasiiliasse marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Pariis-Rio de Janeiro (SAS,
TAM Brasil) või Tallinn-Frankfurt-Salvador (Lufthansa, Condor)
• lennujaamamaksud vastavalt al. 1776 / 4369 EEK
(seisuga 01.02.08)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid

Plaza Copacabana 3*** (h/s)
al. 23 700
al. 13 900
al. 820

Väljumised teisipäeviti

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 225 EEK
(Salva)
• Brasiilia viisa vormistamine Helsingis 1160 EEK
• transport lennujaam-hotell-lennujaam 1150 EEK
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SALVADOR
10 päeva / 7 ööd+ 1 öö minekul
Frankfurdis
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 21 990
al. 15 200
al. 560

SALVADOR
10 päeva / 7 ööd+ 1 öö minekul
Frankfurdis
Täiskasvanu
Laps 5-11a
Laps 2-4a
Lisaöö

al. 27 500
al. 23 860
al. 14 650
al. 1 460

Sol Victoria Marina 3*** (h/s)

Stella Maris 4**** (all incl)

shopping, curry ja safari üle ilma iga päev.
broneeri online.

New York
Peking
Tokyo
Bombay
Kaplinn
estonia.klm.com

KLM aitab avastada just seda tükikest maaila,
mis on otsekui Sinu jaoks loodud. Me suudame
viia Sind igasse maailma nurka ja aitame võtta
reisist maksimumi sõltumata sihtkohast.

MEHHIKO

Mexico city – Cancun – Playa del Carmen
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-30.10.08
Mehhiko on huvitav turismiriik Põhja-Ameerika lõunakaldal, Vaikse ja Atlandi ookeani
vahel. Mehhikos asuvad kuumad, kaunid ja
päikeselised rannad ja helesinine vesi – reisijate paradiis. Seal on palju huvitavat: võimas
džungel, mehhiko köök oma vürtsikate roogadega, lumiste nõlvadega vulkaanid, kõrbealad,
iidsed varemed, tööstuslikud linnad, eraklikud
rannad ja koloniaalstiilis häärberid. Mehhiko
on indiaanlaste, maajade ja asteekide kodumaa. Indiaanlaste käsitöö on maailmakuulus
ning kõrgelt hinnatud.
Mehhiko sarmiks ongi segu modernsusest ja
traditsioonilisusest, olgu kireks siis kustutada
janu margaritadega, surfata rannikualade vahustes lainetes, avastada maiade varemete iidne ilu või sukelduda Vaikse ookeani või Kariibi
mere imelisse korallidemaailma.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Mehhikosse marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Mexico City / Cancun
(KLM, Martinair Holland)
• majutus valitud hotellis, 8 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• lennujaamamaksud al. 4400 EEK
(seisuga 01.02.08)

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 225 EEK
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam 635 EEK
• inglisekeelsed ekskursioonid
-1⁄2 päeva Mexico city linnatuur ca 500 EEK
-1/1 päev Taxco linn ca 900 EEK
-1⁄2 päev Xochimilco ca 600 EEK
• autorent alates al. 815 EEK / päev
• siselennud (Mexicana Airpass),
3 kupongiga hind ca 6 900 EEK
PAKETI HIND:
Väljumised teisipäeviti
Cancun
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 24 600
al. 15 400
al. 680

Playa del Carmen
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 7-11a
Laps 2-6a
Lisaöö

al. 27 400
al. 19 200
al. 15 400
al. 505

Mexico City
10 päeva / 8 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

al. 19 990
al. 15 600
al. 315

Ambiance Villas 4**** (söökideta)

Grand Coco Bay 4**** (all incl.)

El Ejecutivo Hotel 3*** (söökideta)

* lapsed vanematega ühes toas ilma lisavoodita
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SEIŠELLID

Eedeni aed India ookeanis
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Kui otsida rikkumata troopilist paradiisi, siis
Seišellid on just see õige. Ülerahvastamata
rannad, valge liiv, troopiline kliima ja soe türkiissinine vesi ääristab 115 erinevat rahulikku
saart. Kaleidoskoopiline väljapanek puutumatust loodusest ning linnukaitsealadest. Suurepärased sukeldumisvõimalused sellistes kohtades, kus vähesed on käinud. Tegevust jätkub
seal kõigile − nii maal, õhus kui ka vees.
Seišellide saarestikust on suurim Mahe saar,
kus asub ka rahvusvaheline lennujaam. Praslini
ja La Digue saared jäävad Mahe saarest ca 4050 km kaugusele ja sinna on võimalik minna
nii helikopteriga kui veetranspordiga.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Seišellidele marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-London-Nairobi-Seišellid
(SAS, Kenya Airways)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
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• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• lennujaamamaksud al. 5 396 EEK
(seisuga 01.02.08)
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 225 EEK
(Salva)
• õhtusöögid hotellis al. 800 EEK
PAKETI HIND:
Väljumised kolmapäeviti:
MAHE SAAR
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 4-11a
Lisaöö

Berjaya Beau
Vallon Bay Beach
3*** (h/s)
al. 25 600
al. 15 400
al. 1 025

Le Meridien
Coral Strand Hotel
Barbarons 4****
3*** (h/s)
(h/s)
al. 27 200
al. 32 820
al. 17 100
al. 14 100
al. 1 255
al. 2 070

CABO VERDE

Roheneemesaared – Sal
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Cabo Verde Vabariik ehk Roheneemesaared
asuvad Atlandi ookeanis, 600 km kaugusel
Aafrika läänerannikust Senegalist. Cabo Verde
saared tõusid 60 miljonit aastat tagasi Atlandi
ookeani sügavustest. Paradiis säilis puutumatuna kuni 1460. aastani, kui Portugali meremehed saared avastasid. Aegamööda kõik
kümme saart asustati ning sündis omapärane
keel ja kultuur – viljakas segu Aafrika, Portugali ja Ladina-Ameerikast.
Sal’i saar on üks kümnest vulkaanilisest saarest, mis kuulub samuti Cabo Verde saarestikku. Sal’i saare keskel asub rahvusvaheline
lennujaam ja saare lõunaosa kaluriküla kõrval
asub Santa Maria turismikuurort, kus saab
veeta mõnusa rannapuhkuse. Just siin laiub
8 km pikkune valge liivarannik koos kristallselge sinise veega ja meelitab ligi igal aastal
surfajaid, sukeldujaid ning teisi veespordiharrastajaid. Kindlasti tasub külastada siselendudega ka teisi saari nagu Boa Vista, São Vicente,
Santo Antão, Santiago.

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid marsruudil TallinnFrankfurt-Lissabon-Sal (Estonian Air,
TAP Air Portugal)
• lennujaamamaksud al. 3769 EEK
(seisuga 01.02.08)
• majutus valitud hotellis, 6 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
LISATASU EEST:
• reisija terviskindlustus 10 päeva al. 225 EEK
(Salva)
• viisa taotlemine piirilt 45 EUR/ 1-nädal
ja 87 EUR/ pikemaajaline viisa
• saartevahelised siselennud
• inglisekeelsed ekskursioonid
• autorent
PAKETI HIND:
Väljumised esmaspäeviti:
8 päeva /6 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Lisaöö
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Hotell Belorizonte
3*** (h/s)
al. 23 950
al. 17 600
al. 850

Hotell Morabeza
3*** (h/s)
al. 23 800
al 17 500
al. 815

Hotell Novorizonte
4**** (kõik hinnas)
al. 26 180
al. 18 990
al. 1 235

LAEVAKRUIISID
COSTA CRUISES
individuaalreis

ajavahemikul 01.04-30.11.08
• meelelahutusprogramm laeval
• tervisekeskus, basseinid, saunad
• sadamamaksud

Kruiisilaev on ideaalne reisimisviis neile, kes
soovivad lühikese ajaga palju erinevaid kohti
külastada, samas nautides meresõitu ning saades osa kogu tegevustest laeval. Külastajate
käsutuses on restoranid, show-baar, diskosaal,
basseinid, mullivannid, saun, tervisekeskus.
Õhtusest meelelahutusprogrammist peaks iga
reisija midagi enesele leidma. Laeval on võimalik osta päevaekskursioone maale või siis
tutvuda omal käel teele jäävate sadamalinnadega.
Vaata lisainformatsiooni ja teisi kruiise meie
koduleheküljelt www.reisiekspert.ee

LISATASU EEST:
• edasi-tagasi lennupiletid kruiisi alguspunkti koos
lennujaamamaksudega
• vajadusel viisade vormistamine
• kõrgema kategooria kajutid (aknaga, rõduga
kajutid, sviidid)
• ööbimine, kui puudub lennuühendus samal päeval
• joogid pardal
• organiseeritud ekskursioonid sadamalinnades
• lisateenused: juuksur, massaaž, pesupesemine,
viedomängud, kasiino, internet jms.
• reisikindlustus (Salva)
• Costa Cruises teenustasu, mis makstakse reisi lõpul
otse laevas (summa on erinev)

PAKETIS SISALDUB:
• majutus sisekajutis
• hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, snäkk
• tee ja kohv
• 24h infolaud
Marsruut
Itaalia (Veneetsia, Bari)-Kreeka (Katakolon/ Olympia)-Türgi
(Izmir, Istanbul)-Horvaatia (Dubrovnik)
Hispaania (Barcelona)-Maroko (Casablanca, Agadir)-Hispaania (Arrecife, Santa Cruz)-Portugal (Funchal)-Hispaania
(Malaga)
Itaalia (Napoli, Palermo)-Tuneesia (Tunis)-Hispaania
(Palma, Barcelona)-Prantsusmaa (Marseille)
Hispaania (Malaga, Cadiz)-Portugal (Lissabon)-UK (Gibraltar)-Hispaania (Alicante, Barcelona)
Itaalia (Veneetsia, Bari)-Kreeka(Katakolon/ Olympia,
Santorini, Mykonos, Rhodos)-Horvaatia (Dubrovnik)

Kruiisi pikkus

Alglinn

Laev

1 koht 2-sest sisekajutist
HIND ALATES*

8 päeva / 7 ööd

Veneetsia (Itaalia)

Costa Serena

al. 12 430 EEK

12 päeva / 11 ööd

Savona (Itaalia)

Costa Europa

al. 20 650 EEK

8 päeva / 7 ööd

Savona (Itaalia)

Costa Magica

al. 11 650 EEK

9 päeva / 8 ööd

Savona (Itaalia)

Costa Mediterranea

al. 13 390 EEK

8 päeva / 7 ööd

Veneetsia (Itaalia)

Costa Fortuna

al. 11 650 EEK

*Kruiisi lõplik hind sõltub reisi kuupäevadest, kajutitüübist ja kruiisi broneerimise kuupäevast (mida varem, seda odavam).
*Suurem osa kruiisidel maksavad lapsed vaid sadamamaksud alates 1900 EEK (ööbides vanematega samas kajutis)
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PÕHJA-AMEERIKA
Kalifornia rannik, Disneyland,
Hollywood, Las Vegas
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.04-31.10.08
Kalifornia on turistide poolt armastatud osariik Ameerika Ühendriikide läänerannikul.
Seal leidub päikesepaistet ja supelrandasid,
lumega kaetud mäestikke ja kanjoneid, kärestikulist rannajoont, Beverly Hillsi rikkust
ja Hollywoodi filmitähtede sära, shopingu- ja
kasiinokeskusi, ääretuid kõrbealasid ja viljapuuaedu. Peamised turistiatraktsioonid on
Los Angeles, San Francisco, San Diego, Grand
Canyon, Santa Barbara ja Palm Springs.
Los Angeles’i lennates tasuks kohapeal rentida
auto ja sõita perega 43 km edasi Disneyland’i.
Kindlasti tasub külastada ka 215 km kaugusel
asuvat San Diego loomaaeda või suunduda 6h
auto-matkale Las Vegas’esse - linna, mis kunagi ei maga. Mööda rannikut üles põhja poole
sõites jääb 8h autosõidu kaugusele San Francisco ja Sacramento.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid San Francisco’sse marsruudil Tallinn-Amsterdam-San Francisco al. 9360
EEK (KLM)
• lennujaamamaksud al. 4505 EEK (seisuga
01.02.08)
• majutus valitud hotellis, 8 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 225 EEK
(Salva)
• autorent al. 815 EEK / päev
• siselendudeks soovitame USA airpasse
• Disneyland’i 2-päevane pilet al. 1 860 EEK
(alla 3a lapsed tasuta)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
• inglisekeelsed linnaekskursioonid
• USA viisa taotlemine internetis (www.usemb.ee),
viisalõiv 1 441 EEK
PAKETI HIND:
Reisid väljuvad esmaspäevast-pühapäevani
10 päeva / 8 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Disney’s Paradise
Pier Hotell 4****
(h/s) Disneyland /
Anaheim
al. 27 150
al. 11 600
al. 1 495

Holiday Inn HollyUnion Square 3***
wood 3*** (h/s) Los
(h/s) San Francisco
Angeles
al. 24 200
al. 11 600
al. 1130

al. 22 400
al. 11 600
al. 915

* lapsed alla 12a ilma lisavoodita on teatud hotellides tasuta, lisatasu eest toitlustamine.
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Reisieksperdi pakettreiside tingimused
1.
1.1.

majutuses), on Reisikorraldajal õigus võtta muutusest tingitud lisatasu, mille maksmise eest vastutavad nii reisi annulleerinud Reisija(d)
kui ka reisile minevad seltskonnaliikmed.
4.4.6. Juhul, kui Reisieksperdi AS vahendab teiste reisikorraldajate poolt
koostatud pakettreise, siis kehtivad nende reisikorraldajate poolt
kehtestatud broneeringute annulleerimis¬tingimused.
4.5. Kui klient soovib kaitsta oma huvisid võimaliku mõjuva takistuse
ilmnemisel reisi katkemise, ärajäämise või reisile hilinemise korral,
siis on seda võimalik teha ostes vajalikku tüüpi reisikindlustuse.
4.6. Kliendil on õigus anda üle kõik pakettreisilepingust tulenevad
kohustused ja õigused teisele isikule juhul, kui selleks on olemas
Reisikorraldaja kirjalik nõusolek ja Klient tasub sellega seonduvad
lisakulutused.
4.7. Kui Reisidokument on väljastatud, siis on võimalik seda Reisija soovil
muuta või tühistada ainult juhul, kui Klient või Reisija tasub muutmise või tühistamisega seotud kulud (sh, kuid mitte ainult kulud, mis
on määratud teenust osutava hankija poolt).

Preambula
Pakettreisilepinguga kohustub Reisikorraldaja osutama
Reisija(te)le reisiteenuste kogumi ja Reisija(d) tasuma Reisikorraldajale reisitasu.

2.
2.1.

Mõisted
Käesolevates Reisitingimustes on kasutatud mõisteid alljärgnevas
tähenduses:
2.2. Käesolevad reisitingimused käsitlevad juhtumeid, kus reisikorraldaja
on Reisieksperdi AS või Reisieksperdi AS vahendab teiste reisikorraldajate poolt koostatud pakettreise.
2.3. Pakettreis on Reisikorraldaja poolt terviksummana väljendatud
reisitasu eest pakutud eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24
tunni kestel osutatav vähemalt kahe järgneva reisiteenuse kogum:
2.3.1. veoteenus;
2.3.2. majutusteenus;
2.3.3. muu teenus, mis ei ole veo- või majutusteenuse kõrvalteenus ja mis
moodustab reisiteenuse kogumist olulise osa.
2.4. Pakettreisiks loetakse ka reisiteenuste kogumit, mida osutatakse vähem
kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutust.
2.5. Klient on isik, kes kohustub tasuma Reisikorraldajale reisitasu
Reisija(te) eest, kui ei ole lepingus erinevalt kokku lepitud. Klient
käesoleva lepingu ja lepingu lisade mõistes võib olla ka Reisija.
2.6. Reisija on füüsiline isik, kes tegelikult kasutab Reisikorraldaja poolt
koostatud või vahendatud pakettreisi. Reisija käesoleva lepingu ja
lepingu lisade mõistes võib olla ka Klient.
2.7. Pakettreis võib käsitletav olla pakettreisina, kui on täidetud nii
võlaõigusseaduses sätestatud tingimused kui ka reisiteenused
tulenevalt Turismiseadusest ja muudest Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
2.8. Reisidokument on pilet, e-pilet, voutðer või muu dokument nii
paber- kui elektroonilisel meedial, mis kinnitab Reisija õigust tellitud
teenust saada ning on mõeldud teenuseosutajale esitamiseks.
3.

5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.

Kliendi ja Reisikorraldaja vaheline leping jõustub peale lepingu
allkirjastamist või reisitingimustes pakettreisile sätestatud reisitasu
või ettemaksu tasumist ja on osapooltele siduv kuni reisitingimustes
toodud kohustuste täieliku täitmiseni.

5.2.
5.3.

4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
4.3.
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.

Kliendi ja Reisija õigused
Kliendil on õigus muuta reisi sihtkohta, kuupäeva või hotelli ilma
sanktsioonideta:
laevareisi puhul kuni 31 päeva enne reisi algust;
bussireisi puhul kuni 31 päeva enne reisi algust;
lennureisi puhul kuni 49 päeva enne reisi algust; tasudes reisidokumentide väljastamisest tingitud kulud (sh, kuid mitte ainult
lennupileti väljatrükiga, majutuse broneerimisega seotud kulud)
juhul, kui Reisieksperdi AS vahendab teiste reisikorraldajate poolt
koostatud pakettreise, siis kehtivad nende reisikorraldajate poolt
kehtestatud broneeringute muutmis¬tingimused.
Hilisemaid muudatusi võib Reisikorraldaja käsitleda annulleerimisena ja uue reisi tellimisena.
Reisikorraldaja ei garanteeri Kliendile reisi kuupäevade või hotelli
muutmise korral vabade kohtade olemasolu. Antud olukorra tekkimisel pakub Reisikorraldaja Kliendile võimalust jääda ootelehele.
Kliendil on õigus annulleerida reis ilma mõjuva põhjuseta, tasudes
reisidokumentide väljastamisest tingitud kulud, järgmistel tingimustel:
Laevareiside puhul hiljemalt 31 päeva, bussireiside puhul hiljemalt
31 päeva, lennureiside puhul hiljemalt 49 päeva enne reisi algust,
tasudes Reisikorraldajale kehtestatud bürookulud.
Laevareiside puhul 30-16 päeva, bussireiside puhul 30-16 päeva,
lennureiside puhul 48-32 päeva enne reisi algust, makstes kinni 50 %
reisi hinnast.
Kui reisi annulleerimine toimub bussi- ja laevareiside puhul hiljem
kui 15 päeva ja lennureisi puhul 31 päeva enne reisi algust on
Reisikorraldajal õigus kinni pidada kogu reisi maksumus.
Kui Reisija jääb kohale tulemata või ei saa sõita, kuna tal puuduvad
reisiks vajalikud dokumendid, on Reisikorraldajal õigus kinni pidada
kogu reisi maksumus.
Kui reisi annulleerib ühise tellimuse vormistanud seltskonna liige/
liikmed ja reisipaketi hind põhineb kindlal inimeste arvul (lennul või

5.4.
5.5.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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Kliendi ja Reisija kohustused
Klient on kohustatud 3 päeva jooksul pärast pakettreisilepingu
sõlmimist tasuma Reisikorraldajale ettemaksu alljärgnevalt:
laevareiside puhul 350,00 krooni täiskasvanu ja 150,00 krooni lapse
kohta;
bussireiside puhul 350,00 krooni täiskasvanu ja 150,00 krooni lapse
kohta;
lennureiside puhul 1350,00 krooni täiskasvanu ja 700,00 krooni
lapse kohta;
lennureiside puhul tuleb reisi kogumaksumus tasuda 49 päeva enne
reisi algust;
kogu reisi maksumus tuleb tasuda hiljemalt 31 päeva enne pakettreisi
algust. Kui reisi alguseni on vähem kui 31 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda pakettreisilepingu sõlmimise päeval.
Juhul, kui Reisieksperdi AS vahendab teiste reisikorraldajate poolt
koostatud pakettreise, siis kehtivad nende reisikorraldajate poolt
kehtestatud broneeringute tasumis¬tingimused.
Kõik Kliendi poolt tehtud muudatused, annulleeringud, kahjude
hüvitamise nõuded jne peavad olema esitatud Reisikorraldajale
kirjalikult.
Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja poolt kehtestatud reisi puudutavaid reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite eeskirju ning välisriigis kehtivat seadusandlust.
Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus
põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija
reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo
ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda ravi ning vajaduse korral ka
ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kõik sellega
seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.
Reisija tagab oma kuludega, et tal on olemas kõik vajalikud dokumendid, mis lubavad tal lähteriigist lahkuda ning sihtriiki siseneda
(sh kuid mitte ainult pass, ID-kaart, vaktsineerimistõend, jne).
Reisikorraldaja õigused
Reisikorraldajal on õigus teha reisiprogrammis muudatusi temast
mitteolenevate asjaolude ilmnemisel, tingimusel, et pakettreisi kvaliteet ja iseloom oluliselt ei muutu. Muudatusest tuleb koheselt Klienti
või Reisijat teavitada.
Kui reisile on registreerunud vähem reisijaid, kui on vaja selle reisi
teostamiseks esialgselt kavandatud kujul, on Reisikorraldajal õigus
reis ära jätta. Reisikorraldaja on kohustatud reisi ärajäämisest Kliendile ja Reisija(te)le viivitamatult teatama.
Reisikorraldajal on õigus teha muudatusi sihtkoha väljakuulutatud
ekskursiooniprogrammis, muuta ekskursioonide toimumise järjekorda
või päeva juhul, kui mingi ekskursiooni läbiviimist konkreetsel päeval
takistavad ilmastikutingimused, transpordiprobleemid või muud Reisikorraldajast mitteolenevad tegurid. Samuti on Reisikorraldajal õigus
teha muudatusi konkreetse ekskursiooni väljakuulutatud programmis,
kui ettenägematutel ja Reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel ei
ole ekskursiooni läbiviimine planeeritud kujul võimalik või ohutu
Reisija(te)le.
Reisikorraldajal on õigus leping lõpetada, kui Klient või Reisija(d)
pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.

6.6.
6.7.

6.8.
6.9.

7.
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
7.8.4.
7.8.5.
7.8.6.
7.8.7.
7.8.8.
7.9.
7.9.1.
7.9.2.
7.9.3.

7.9.4.

ma vähemalt samaväärse hotelliga.
7.10. Erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta
tuleb viivitamatult teatada Reisikorraldajale ja sihtkohas kohapeal (või
transporditeenuse puhul teel sihtkohta või tagasi sihtkohast) teenuse
osutajale. Kui kohapealne lahenduse leidmine osutub võimatuks,
tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea, kui võimalik, aga
mitte hiljem kui 10 päeva peale reisi lõppemist. Kui Klient või Reisija
soovib saada hüvitust saamata jäänud teenuse eest, tuleb Kliendil või
Reisijal kirjalikule kaebusele lisada kviitungite originaalid või teised
tõendid otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta.
7.11. Reisikorraldaja on kohustatud Kliendile peale pakettreisilepingu sõlmimist viivitamatult väljastama reisikinnituse, mis sisaldab järgnevat
informatsiooni pakettreisi kohta:
7.11.1. Reisikorraldaja nime ja aadressi, pakettreisi vahendamise korral
tegeliku Reisikorraldaja nime ja aadressi;
7.11.2. pakettreisi kirjeldust;
7.11.3. pakettreisi alguse ja lõpukuupäeva, kellaaega ja kohta ning reisi
kestuse sihtkohta ja tagasi
7.11.4. vahepeatuste ja ümberistumiste kellaaegu;
7.11.5. reisitasu sisse kuuluvaid teenuseid;
7.11.6. reisitasu suurendamise tingimusi;
7.11.7. reisitasus mitte sisalduvad kohustuslikud kulutused;
7.11.8. teavet, kui pika aja jooksul võib Klient esitada Reisikorraldaja vastu
nõudeid.
7.12. Reisikorraldaja on kohustatud andma Kliendile kehtiva pakettreisi
kirjelduse, mis peab sisaldama järgnevat informatsiooni:
7.12.1. reisi sihtkoha ja reisiteekonna kirjeldust;
7.12.2. reisitasu suurust, tasumise viisi ja tingimusi;
7.12.3. kasutatavate sõidukite liiki, majutuskohtade asukohta ja taset vastavalt
sihtriigi klassifikatsioonidele;
7.12.4. toitlustamiskava, kui see on ette nähtud.
7.13. Reisikorraldaja ei ole kohustatud Kliendile esitama teistkordselt
pakettreisi reisitingimustes sisalduvaid andmeid reisikinnituses või
reisikirjelduses.
7.14. Reisikorraldaja on kohustatud Klienti informeerima enne lepingu
sõlmimist sihtriigi poolt esitatavatest passi- ja viisanõudmistest
ning tervishoiualastest nõudmistest (nt vaktsineerimiskohustus).
Informeerimiseks loetakse ka Reisikorraldaja (Reisieksperdi) avalikul
veebilehel vastava riigi või sihtkoha kirjeldust või uudisena olevat
teavet.
7.15. Reisikorraldaja on kohustatud Klienti informeerima sihtriigis
olevatest võimalikest ohtudest (kodusõda, massilised rahutused jne).
Informeerimiseks loetakse ka Reisikorraldaja (Reisieksperdi) avalikul
veebilehel vastava riigi või sihtkoha kirjeldust või uudisena olevat
teavet.

Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja vastavalt kohustus
alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel, teavitades sellest Klienti/
Reisijat vähemalt 21 päeva enne reisi algust:
Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine,
kui need mõjutavad reisi hinda;
transpordi- või majutushindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
valuutakursside muutumine;
lennujaamamaksud määratakse kolmandate osapoolte poolt ning
nende suurus võib muutuda kuni pileti väljatrükini. Kõik maksude
kohta kuni pileti väljatrükini väljastatud teave on esialgne ja indikatiivne. Reisikorraldaja ei võta endale vastutust lennujaamamaksude
võimaliku muutumise eest.
Reisikorraldaja kohustub andma Kliendile hinnagarantii juhul, kui
reisi eest on täies ulatuses tasutud ning reisi alguseni on vähem kui 31
päeva.
Laste hinnasoodustus kehtib (kui reisi tutvustavates materjalides pole
märgitud teisiti) Reisieksperdi reisidel kuni 11 aastastele (kaasaarvatud) koos vanematega reisivatele lastele, kes majutuvad koos kahe
vanemaga samas toas lisavoodil.
Mitme hinnaalanduse võimaluse korral kehtib reeglina üks, suuremat
allahindlust võimaldav hinnaalandus.
Reisikorraldaja poolt reklaami- ja müügikampaania korras väljakuulutatud soodustused kehtivad ainult pakettreisi tellimisel. Soodustused
hakkavad kehtima väljakuulutamise hetkest ja ei kehti juba Reisikorraldaja poolt kinnitatud, Reisikorraldajale tasutud pakettreisidele.
Reisikorraldaja kohustused ja vastutus
Reisikorraldaja on kohustatud korvama Reisija tervisele ja varale
põhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja tegevusest /tegevusetusest või kui reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele.
Reisikirjelduseks loetakse Reisikorraldaja poolt e-posti või faksi teel
saadetud tellimuse kinnitust ning Reisikorraldaja avalikul interneti
leheküljel olevat informatsiooni.
Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei
ole Reisijal ega Kliendil õigust nõuda teistkordset korvamist Eestis.
Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
Kui reis jääb ära reisijate vähesuse tõttu, kohustub Reisikorraldaja
võimaldama Reisijale uue samatasemelise reisi sama hinnaga, kui
korvatava reisi korraldamine ei põhjusta Reisikorraldajale põhjendamatult suuri kulutusi. Kui asendusreis on algsest odavam, tagastatakse
Kliendile hinnavahe.
Kui eelmises punktis näidatud juhul Reisija asendusreisi ei soovi,
tagastab Reisikorraldaja Kliendile kogu makstud raha.
Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja vastab
nendele andmetele, mida Reisikorraldaja on pakettreisi müües ja
reklaamides edastanud.
Kliendi tellimus muutub Reisikorraldajale siduvaks peale ettemaksu
tasumist.
Reiskorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jõu
tõttu (sh loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms).
Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest:
mis on põhjustatud Reisija enda tegevusest või tegevusetusest;
mille on põhjustanud temast sõltumatud asjaolud (force majeure);
kui Reisija satub kuritöö ohvriks;
kui ilm sihtkohas ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele antud
sihtkohas;
kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu
tehniline rike. Sellisel juhul aitab Reisikorraldaja tekkinud olukorda
lahendada;
kui tema poolt vahendatav firma (hotell, sihtkoha reisibüroo vms.)
pankrotistub, märgatavalt hindu tõstab või osutub mõnel muul viisil
ebasobivaks. Reisikorraldaja teeb kõik, et probleem lahendada;
kui reis jääb ära, sest Reisijale ei anta viisat;
kui Resijal läheb kaduma pagas - sellisel juhul vastutab Vedaja.
Puuduseks reisikorralduses ei või lugeda:
väheolulisi muutusi reisi kui terviku seisukohalt, mida sihtkohta ja
reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada;
lennu ajakava muutumist, kui muutus on tingitud Reisikorraldaja
kontrollile allumatutest asjaoludest;
kui pakettreisi reklaammaterjalides (sh, kuid mitte ainult foto- ja videomaterjalid) esitatud ning kujutatud reisi sihtkohta iseloomustavad
omadused ei vasta üheselt pakettreisi sihtkohas olevatele tegelikele
tingimustele;
hotelli vahetumist enne väljasõitu, kui põhjuseks on hotellipoolne
viga. Sellisel juhul kohustub Reisikorraldaja ärajäänud hotelli asenda-
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Üldsätted
Pakettreisi reisitasu hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mida
on kirjeldatud kataloogis, Reisikorraldaja interneti koduleheküljel
ja teistes pakettreisi tutvustavates materjalides, kirjalikus pakkumises
antud pakettreisi kohta, või mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja
Kliendi vahel.
Kui Reisija ei kasuta mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal
ega ka Kliendil õigus raha tagasi saada.
Vastavalt rahvusvahelisele praktikale tuleb hotellitoad vabastada lahkumispäeval hiljemalt kell 12.00. Reisi hinna sisse ei kuulu hotellitoa
kasutamine peale kella 12.00 ärasõidupäeval.
Vastavalt rahvusvahelisele praktikale on saabumispäeval hotellitoa
kasutamine võimalik alates kella 15.00-st. Reisi hinna sisse ei kuulu
hotellitoa kasutamine enne kella 15.00 saabumispäeval.
Vastavalt rahvusvahelisele praktikale on Reisija kohustatud hotellile,
veoteenust osutavale vedajale ja muid reisiteenuseid pakkuvatele
ettevõtetele hüvitama nende varale tekitatud kahju.
Vastavalt rahvusvahelisele praktikale on majutusteenust pakkuval
ettevõttel õigus jätta majutamata tugevas alkoholi- või narkojoobes
olevaid Reisijaid.
Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks peale reisilepingu sõlmimist.
Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused püütakse
eelkõige lahendada Reisikorraldaja ja Kliendi vaheliste läbirääkimiste
teel. Kui kokkulepet ei saavutata on Kliendil õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või esitada hagi oma õiguste kaitseks Tallinna
Linnakohtule Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

Sisukord
Soome, Muumimaa
Soome, Särkänniemi
Rootsi, Astrid Lindgreni maailm
Rootsi, Göteborg
Taani, Legoland
Norra
Island
Läti
Leedu
City Breaks
Saksamaa, HANSA-PARK
Prantsuse Riviera
Pariis, Disneyland
Itaalia, Toscana
Itaalia, Lido di Jesolo ja Veneetsia
Portugal
Hispaania
Malta
Küpros
Ukraina
Horvaatia
Mauritius
Brasiilia
Mehhiko
Seišellid
Cabo Verde
Laevakruiisid
Põhja-Ameerika

lk 3
lk 5
lk 7
lk 9
lk 11
lk 13
lk 15
lk 16
lk 17
lk 18
lk 21
lk 22
lk 23
lk 24
lk 25
lk 26
lk 27
lk 28
lk 29
lk 30
lk 31
lk 33
lk 35
lk 37
lk 38
lk 39
lk 40
lk 41

Reisieksperdi AS jätab endale õiguse teha reisiprogrammis muudatusi.
Reisieksperdi AS ei vastuta temast mitteolenevate hinnamuudatuste eest.
Reisitingimused vaata http://www.reisiekspert.ee
Tallinn
Roosikrantsi 19
tel: 610 8626
e-post: tallinn.roosikrantsi@reisiekspert.ee

Pärnu mnt. 12
tel: 610 8666
e-post: tallinn.kesklinn@reisiekspert.ee

Pärnu

Tartu

Viljandi

Rüütli 47
tel: 610 8656
e-post: parnu@reisiekspert.ee

Küüni 4
tel: 610 8696
e-post: tartu@reisiekspert.ee

Lossi 29 / Tartu 11
tel: 433 4362
e-post: viljandi@reisiekspert.ee

www.lennupiletid.ee – lennupiletite online broneerimine
www.reisiekspert.ee
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