SOOME – ROVANIEMI
Jõuluvana küla Lapimaal
alates 2 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12- 31.03.13
LISATASU EEST:
• transport Airport Express bussiga lennujaamhotell-lennujaam, hind ca 10 EUR / in
• transport liinibussiga nr. 8 hotell-jõuluvana
küla-hotell, hind ca 7 EUR/in
• sissepääs SantaParki al 29 EUR, laps 4-15a 24
EUR (avatud 24.11.12- 13.01.13)
• husky koerarakendiga saanisõit al. 25 EUR
• pilt jõuluvanaga ca 25 EUR, jõulunäitus ca 5
EUR
• polaarjoone põhjapõdrafarmi külastus
• reisija tervisekindlustus 2 päeva al. 3,72 EUR
(Salva)
• lisaööd hotellis

Jõuluvana küla ehk töökoda asub 8 km Rovaniemist otse põhjapolaarjoonel. Seal ootavad teid
ees jõuluvana kamber, peapostkontor, maja ja
jõulunäitus, palju jõulupoode, restorane ja
kohvikuid. Jõuluvana kambris on võimalik
lasta end koos jõuluvanaga pildistada. Näitusel
saab tutvuda jõulutraditsioonidega ja pisemad
külastajad saavad mängida päkapikkude mängunurgas. Jõuluvana peapostkontor töötab
aastaringselt. Siia saabuvad laste saadetud
kirjad ja siit on võimalik kõigil ise jõulukaarte
laiali saata, mis märgistatakse spetsiaalse eritempliga. Jõuluvana külas asub ka huskyfarm,
kus on võimalik proovida koerarakendiga saanisõitu.
Lisaks jõuluvana külale on võimalik vaatama
minna 2 km eemal asuvat kalju sisemusse ehitatud SantaParki. Siin saavad kõik ise näha,
kuidas askeldavad ja töötavad päkapikud ning
kohtuda ehtsa jõuluvanaga. Jõuluvana küla ja
SantaPargi vahelisel maa-alal asub polaarjoone põdrafarm, kus näeb ka ehtsat põdrakasvatust.
Kogu jõulumaa pakub rikkalikult elamusi nii
suurtele kui väikestele lastele.

PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised laupäeviti
Reisi periood novembris
Täiskasvanu:
Laps 2-15a (lisavoodil):
Reisi periood detsember-märts
v.a jõulud ja aastavahetus
Täiskasvanu:
Laps 2-15a (lisavoodil):

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Soome marsruudil
Tallinn-Helsingi-Rovaniemi (Finnair)
• lennujaamamaksud al. 108.40 EUR
(seisuga 06.08.12)
• majutus Sokos Hotel
Vaakuna 4****,
Rovaniemi, 1 öö
• hommikusöök hotellis
• tasuta sissepääs jõuluvana
külla-töökotta
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275
216

302
216

Läänemere rõõmsaim,
Soome lahe populaarseim!

Lisainfo ja broneerimine tel 1719 või booking.estonia@vikingline.com
www.vikingline.ee
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SOOME

Himose suusakeskus
alates 3 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-21.04.13
Talvehooaeg 07-10.02, 01-24.03, 05-07.04.13

Lõuna-Soome tuntuim suusakeskus Himos
asub Helsingist 220 km kaugusel. Himose suusanõlvad sobivad nii algajatele kui ka kogenud
suusatajatele. Kokku on 21 suusanõlva, millest
kõik on ka valgustatud. Mäetõstukeid on 15 ja
lisaks nõlvadele on veel 16 km murdmaasuusaradu ja palju muid aktiivseid tegevusi.

maja tüüp
Suusamaja I
Suusamaja II
Suusamaja III

maja tüüp
Suusamaja I
Suusamaja II
Suusamaja III

MAJUTUSE HINNAS SISALDUB:
• majutus valitud kategooria majades
• maja lõpukoristus 60-100 EUR
LISATASU EEST:
• broneerimistasu 19 EUR tellimuse kohta
• voodipesu ja rätikud 12 EUR / reisija
• edasi-tagasi autopakett 2 reisijale marsruudil Tallinn-Helsingi-Tallinn al. 110 EUR (Viking Line)
• tervisekindlustus 3 päeva al. 4,34 EUR (Salva)
• suusavarustuse rent 31 EUR / 1 päev
• mäepilet al 102 EUR / 3 päeva

3 ööd N–P
310
390
504

Talvehooaeg 11.01-03.02.12 ja 12-21.04.13
maja tüüp
Suusamaja I
Suusamaja II
Suusamaja III

2 ööd R–P
385
419
487

4 ööd P-N või E-R
329
442
533

* Erihinnad jõulude- ja aastavahetuse perioodil
23.12.12-06.01.13, kõrghooajal 8n. 17-24.02.13
ning kevadpühadel 28-31.03.13.

MAJUTUSE HINNAD ALATES (EUR):
Nädalalõpu paketid, 2 ööd reede-pühapäev või 3
ööd neljapäev-pühapäev
Soodushinnad perioodil 02.11-23.12.12
2 ööd R–P
268
351
430

3 ööd N–P
595
850
1 015

Majutus nädala keskel, nädal 2-7 ja 9-17

Suusamaja I: Koivula, Lomahimos (6/8-kohaline),
Säyrylä vanad (nr 1-10), Alppihimos, Vuori ja ÄijänHonka majad (6-kohalised), Mustikkarinne
Suusamaja II: Säyrylä uued (nr 11-18), Himoshovi,
Hiihtäjänmajad, ÄijänHonka (8-kohalised), Himoskotka (6-kohalised)
Suusamaja III: HimosEasy uued majad, Villa Vallaton, Himos Taipale, Himoskotka (8-kohalised)

maja tüüp
Suusamaja I
Suusamaja II
Suusamaja III

2 ööd R–P
521
765
906

3 ööd N–P
419
453
589
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SOOME

Tahko suusakeskus
alates 2 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
MAJUTUSE HINNAS SISALDUB:
• majutus valitud toas, 1 öö
• hommikusöök rootsi lauas
• pärastlõunase sauna kasutamine

Tahko asub Helsingist 435 km põhja pool
Kuopio lähedal. Tahko suusamägi on kindlasti
Kesk-Soome üks parimaid. Mäesuusakeskuses
on 15 suusatõstukit, 23 laskumisrada, milledest 8 on valgustatud. Tahko sobib suurepäraselt ka murdmaasuusatamiseks – radade
kogupikkus on 70 km, millest 16 km on valgustatud. Samuti on Tahkos palju erinevaid vaba
aja veetmise võimalusi.

MAJUTUSE HINNAD ALATES (EUR):
Maja tüüp
Suusamajad (4 in)
Pikku Tahko 1, 4, 5
Suusamajad (6 in)
Pikku Tahko 2, 3
Golf suusamajad (4+2 in)
Golf suusamaja (10in)

MAJUTUSE HINNAD ALATES (EUR):
Madal hooaeg 01.11-21.12.12 , 13.01-17.02.13
Hotell Sokos Hotel Tahkovuori
Kahene tuba
Ühene tuba

169
235
235
428

Lisamadrats 20 EUR
NB! Nädalavahetusel miinimum ööde arv 2. Erihinnad jõulude, aastavahetuse, lihavõttepühade ajal.

Toa hind / 1 öö
92
86

MAJUTUSE HINNAS SISALDUB:
• majutus valitud suusamajas, 1 öö
• voodipesu
• lõpukoristus

Kõrghooaeg 22.12.12-12.01.13, 18.02-30.04.13
Hotell Sokos Hotel Tahkovuori
Kahene tuba
Ühene tuba

Majakese hind / 1 öö

Toa hind / 1 öö
120
100

Täiskasvanu lisavoodi (mõlemal perioodil):
al. 30 EUR / öö
Lapse (3-12a) lisavoodi (mõlemal perioodil):
al. 19 EUR / öö

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 2 päeva al. 3,72 EUR
(Salva)
• edasi-tagasi autopakett 2 reisijale marsruudil Tallinn-Helsingi-Tallinn al. 110 EUR (Viking Line)
• 2-päeva mäepilet al. 6 7 EUR
• suusavarustuse rent al. 32 EUR / päev

Majutuskohtade valik on suurem kui kataloogis esindatud.
Küsi pakkumist Reisieksperdi reisibüroost!
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SOOME

Levi suusakuurort
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12- 30.04.13
• edasi-tagasi autopakett 2-6 reisijale VR autorongiga
Helsinki-Kolari-Helsinki al. 679 EUR
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 6.82 EUR
(Salva)
• suusavarustus al. 112 EUR / 7 päeva
• mäepiletid al. 156 EUR / 7 päeva
• voodilinad ja rätikud al. 15 EUR (soovitav endal
kaasa võtta)
• lõpukoristus al. 70 EUR/ suusamajake. Võimalus
koristada majake ka ise. Osad majutuskohad sisaldavad lõpukoristust.

Levi on Põhja-Soome üks populaarsemaid
suusakeskuseid. Asub Helsingist üle 1000 km
kaugusel, polaarjoonelt 170 km põhja poole.
Levi talispordikeskus on Soomes mitu korda
valitud aasta suusakeskuseks, mis näitab, et
tegemist on väga heal tasemel keskusega. Suusanõlvu on kokku 45, osad neist valgustatud.
Mäetõstukeid on kokku 26. Lisaks veel 230 km
murdmaaradu. Levi on populaarne ka “after
ski” poolest ja kui suusatamisest peaks isu täis
saama, siis tegevusi jätkub siin mitmeks päevaks. Kui aega on, võib ka Rovaniemis Jõuluvanal külas käia.

MAJUTUSE HINNAD ALATES (EUR):
Levi majakesed või korterid erineva asukohaga.
Hinnad alates soodsaimast majatüübist ja
perioodist.
Arctica Petsukka ridaelamu
(4 in)
Riekko korterid (2-6 in)
Aasa maja (10 in)
Levilodge 1-8 korterid (6 in)
Petsalo maja (6 in)
Levikaira majad 1-16
(6-10 in)
Hotell Sokos Levi 4* ( 2-ne
tuba, h/s)

A-periood: 22.12.12-12.01.13 ja
15.02. -30.04.13
B-periood: 13.01-14.02.13
HINNA SEES:
• majutus valitud majakeses või korteris, 7 ööd
LISATASU EEST:
• majutuse broneerimistasu 25 EUR / tellimus
• edasi-tagasi lennupilet Soome marsruudil TallinnHelsingi-Kittilä al. 215 EUR (Finnair)
• edasi-tagasi bussipilet Kittilä-Levi-Kittilä
al. 14 EUR /täiskasvanu
• edasi-tagasi autopakett 2 reisijale marsruudil Tallinn-Helsingi-Tallinn al. 110 EUR (Viking Line)

B-periood
Majakese/korteri hind
P-P , L-L / 7 ööd

A-periood
Majakese/korteri hind
P-P ,L-L / 7 ööd

320

680

399
1 020
850
822

1 620
1 475
1 122
1 219

906

3 082

615

1 165

Majutuskohtade valik on suurem kui kataloogis
esindatud.
Lisainfot leiab www.levi.fi
Küsi pakkumist Reisieksperdi reisibüroost!
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ROOTSI

Åre suusakuurort
5 ja 8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.12.12-30.04.13
Mäepilet 6 päeva al. 1350 - 1925 SEK
Suusalaenutus 6 päeva al. 900 SEK
Lumelaua laenutus 6 päeva al. 1 020 SEK

Åre on üks Rootsi tuntumaid suusakuurorte
ja asub ca 630 km Stockholmist põhja pool.
Åre mäenõlvad on Põhjamaade parimad. Åre
suusakülad, mida on kokku neli, on väikesed
ja armsad, igaüks isemoodi. Piirkonna kõige
idapoolsem küla on Åre Björnen, läänepoolseim Duved ja siia vahele mahub viis mäetippu, millest kõrgeim ulatub 1420 meetrini.
Suusakuurort pakub võimsaid slaalomiradu,
madalamaid nõlvakuid, siledat murdmaad ja
erinevaid suusatamisvõimalusi igale maitsele.
Lisaks mäesuusatamisele pakub Åre veel võimalusi lumelauaga sõitmiseks, mootorsaaniga
kihutamiseks, kelgusõiduks ja kindlasti jätkub
aega ka pubides ja restoranides after-ski nautimiseks.

PAKETIS SISALDUB:
• majutus valitud suusamajas või korteris, 4 või 7 ööd
• majutuse broneerimistasu
LISATASU EEST:
• edasi-tagasi Tallinki autopakett 2-4 reisijale marsruudil Tallinn-Stockholm-Tallinn al. 330 EUR
(B4-kajut) või edasi-tagasi lennupilet Östersundi
al. 425 EUR, laps 2-11a al. 276 EUR
• reisija tervisekindlustus 5 päeva al. 4,96 EUR,
8 päeva al. 6.82 EUR (Salva)
• lõpukoristus al. 995 SEK / maja
• voodilinad, käterätikud ca 175 SEK/ reisija
• suusavarustus ja mäepiletid

Mugavaim viis Åre’sse jõudmiseks on sõita Tallinnast
Stockholmi laevaga ja sealt edasi autoga. Stockholmist
viib E4 tee Sundsvall’i, edasi E14 Östersund’i ja sealt
edasi 80 km jääbki Åre Village.

MAJUTUSE HIND ALATES 1 REISIJA KOHTA (EUR):

Hinnad antud alates madalamast hooajast
(02-19.12.12, 07-30.01.13) kuni kõrghooajani
(20.12.12-06.01.13, 31.01-30.04.13 ).

MÄEINFO
Tõstukite arv 41
Rohelisi radu 19
Siniseid radu 39
Punaseid radu 34
Musti radu 6
Pikim laskumine 6500 m

Erineva asukohaga suusamajutused mahutavad
vastavalt 4-10 inimest
Åre Fjällby (4 in)
Åre Björnen Älgen (4 in)
Duved, Fjällporten (6 in)
Tegefjäll, Bäcken (4 in)

Hind 1-le,
kokku 4 ööd
pühap-neljap
32-154
27-141
21-89
32-194

Hind 1-le,
kokku 7 ööd
pühap-pühap
76-240
67-223
53-131
76-251

Majutuskohtade valik on suurem kui kataloogis
esindatud. Lisainfot leiab www.skistar.com
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NORRA

Trysili suusakeskus
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.12.12-30.04.13
PAKETIS SISALDUB:
• majutus valitud suusamajas või korteris, 7 ööd
• majutuse broneerimistasu

Norra – suusatamise sünnimaa, põhjamaiselt
karge ja ilus mägede, fjordide ning jääliustike
maa. Norra üks suurimatest ja tuntumatest
suusakuurorditest on Trysil, mis asub Oslost
210 km kaugusel ja Stockholmist 470 km kaugusel. Seega mugavaim viis sihtkohta jõudmiseks on sõita laevaga Tallinnast Stockholmi ja
sealt edasi autoga Trysil’isse. Trysilfjell suusakeskus sobib ideaalselt nii algajatele kui ka
tõsisematele suusasõpradele, pakkudes pikki
kergeid laskumisi kui ka järske kiiremaid laskumisradasid. Majutust saab tellida nii hotellides kui ka majakestes, nii Trysifjell keskuses
mäejalamil kui mäenõlval Hoyfjellssenter’is.
Kõrgetelt mäenõlvadelt avaneb suurepärane
vaade väikestele suusaküladele ja lumistele
metsatukkadele.

LISATASU EEST:
• edasi-tagasi Tallinki autopakett 2-4 reisijale marsruudil Tallinn-Stockholm-Tallinn al. 330 EUR
(B4-kajut)
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 6.82 EUR
(Salva)
• lõpukoristus al. 450 NOK / maja
• voodilinad, käterätikud al. 175 NOK / reisija
• suusavarustus ja mäepiletid
MAJUTUSE HIND ALATES 1 REISIJA KOHTA (EUR):
Suusamajake või apartement
Saadaval 4-10 / 10-30 kohalised
suusamajad
Trysilis pakume majutust erinevas
piirkonnas:

MÄEINFO:
Tõstukite arv 31
Rohelisi radu 21
Siniseid radu 17
Punaseid radu 17
Musti radu 11
Pikim laskumine 5400 m
Mäepilet 6 päeva al. 1 825 NOK
Suusalaenutus 6 päeva al. 890 NOK
Lumelaua laenutus 6 päeva al. 745 NOK

Turistsenter , Storsten Hyttegrend,
Trysilfjell Hytteområde, Høyfjellssenter,
Fageråsen Hytteområde, Fageråsen
Panorama

7 ööd / hind 1-le
pühapäev-pühapäev
06-27.01.13 /
07-21.04.13 /
80-220
25.11-16.12.12 / 27.01-10.02.13 /
17.03-07.04.13
115-260
10.02-17.03.12
169-505

Majakeste hinnad sõltuvad perioodist ja asukoha kaugusest suusakeskustele.
Majutuskohtade valik on suurem kui kataloogis esindatud. Lisainfot leiab www.trysil.com
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ISLAND

Reykjavik ja kuumaveeallikad
4 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Island on omanäoline ja huvitav reisisihtmaa.
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.
ÜLEVAADE REISIST:
1. PÄEV
Tallinnast suundutakse Kopenhaagen’i kaudu
Reykjavík’i. Majutus 3*** hotellis Cabin.
2. PÄEV
Pärast hommikusööki edasi-tagasi transport Blue
Lagoon’i ca 56 EUR (sissepääs ca 33 EUR). Pealelõunal võib tutvuda Reykjavík’i linnaga. umbes 2h 30
min linnaekskursioon (al. 40 EUR). Majutus hotellis
Cabin 3***.
3. PÄEV
Pärast hommikusööki pakume soovijatele ekskursiooni “Kuldne Ring” (al. 68 EUR). Tutvutakse Islandi

tähtsamate looduslike vaatamisväärsustega: Pingvellir’i
rahvuspark, Gullfoss’i kosk, Suur Geiser, Kerið’i vulkaanikraater, Hellisheið’i platoo.
4. PÄEV
Tutvumine omal käel linnaga. Peale lõunat väljub
lend Kopenhaageni kaudu Tallinna.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Islandile marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Reykjavík (Estonian Air,
Iceland Air)
• lennujaamamaksud al. 221 EUR
(seisuga 08.08.12)
• majutus 3*** hotellis Cabin (1 koht 2-ses toas),
3 ööd
• hommikusöögid hotellis
LISATASU EEST:
• majutus üheses toas
• reisija tervisekindlustus 4 päeva al. 5.74 EUR
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam ca 33 EUR
/reisija
• inglisekeelsed ekskursioonid
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Täiskasvanu:
545
Laps 2-11.a:
475
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SUUSAREISID
ALPIDESSE

Austria, Itaalia, Prantsusmaa
8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.12.12-30.04.13
Edasi-tagasi lennupileti hind:
Milaano al. 305 EUR (Estonian Air, KLM)

Austria, Itaalia ja Prantsusmaa suusakeskustes leiate suurejoonelisi alpimaastikke, hubaseid mägimajakesi, kaunis looduses looklevaid
suusaradasid, elegantseid hotelle, palju meelelahutust ja võite nautida maitsvaid Euroopa
sööke. Kõikidest suurematest suusakeskustest
leiate suurepärased tingimused nii mäe- kui
murdmaasuusatamise harrastamiseks. Suusakeskused pakuvad laias valikus talispordiga
tegelemise võimalusi igale maitsele ja raskusastmele. Võimalik on valida proffidele orienteeritud järskude mägede ja kergete algajatele
mõeldud nõlvade vahel.

PRANTSUSMAA
Meribel, Chamonix,Val d’Isere, Les Arcs
8 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Edasi-tagasi lennupileti hinnad:
Lyon al. 405 EUR (Lufthansa)
Genf al. 295 EUR (Estonian Air, KLM)

Lisainfot teiste suusakeskuste ja hotellide kohta küsi Reisieksperdilt.

PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised laupäeviti või pühapäeviti

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid valitud sihtkohta
(Estonian Air, KLM, Lufthansa)
• lennujaamamaksud vastavalt sihtkohale ja vedajale
al. 89-228 EUR (seisuga 20.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd (L-L Või P-P)
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

AUSTRIA
Sölden, Saalbach, Zell am See, Ischgl
8 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-10a
Lisaöö

Hotel-Pension Trauner 3***,
Kaprun (h/s ja õ/s)
590
230
51

Edasi-tagasi lennupileti hinnad:
München al. 265 EUR (Lufthansa)
Innsbruck al. 225 EUR (Lufthansa)
Salzburg al. 225 EUR (Lufthansa)

LISATASU EEST:
• transport lennujaam-hotell-lennujaam, kas rendiauto, rongi või bussiga
• reisija tervisekindlustus 8 päeva al. 8.21 EUR
(Salva)
• sihtkohas suusavarustuse laenutus ja mäepiletid
• kõrgema kategooria hotellid 4*-5*
• kuurorditasu (tuleb kohapeal maksta)
• suusapagas
• sõltuvalt lennufirmast võib lisanduda registreeritav
pagas al. 23-40 EUR / 1 suund (airBaltic, Estonian Air)

ITAALIA
Dolomiidid, Campitello, Trafoi
8 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-5a
Lisaöö

Hotel Alpina 3*, ChamonixMont Blanc (h/s ja õ/s)
985
292
98

Hotel Post 3***, Trafoi
(h/s ja õ/s)
695
305
54
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EUROOPA
SUURLINNAD

Mida varem reisi broneerid,
seda soodsamalt reisid...
4 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Euroopa suurlinnad sobivad suurepäraselt aja
mahavõtmiseks ja linnaelu nautimiseks. Ka lühike eemalolek mõnes Euroopa suurlinnas toob
vaheldust igapäevaelu rutiini.
Kes meist ei tahaks kasvõi korra elus Brandenburgi värava alt läbi jalutada, Oktooberfestivalil õlut juua, Viini Ooperimajas kuulsat
ooperit vaadata, Amsterdami punaste laternate
tänavatel kõndida, Prantsusmaa kuningate hiilgavat Versaille’ lossi imetleda, Madam Tussaud
Vahakujudemuuseumis kuulsustega poseerida,
igavesti valmivat Sagrada Familia kirikut silmitseda, Milaano moemaailmas orienteeruda, Trevi purskkaevu münt visata või oma armsamaga
Veneetsias kondlisõitu nautida.
Reisiekspert aitab Teid unistuste sihtkohta
jõudmisel, pakkudes Euroopa suurlinnade reisipakette koos lennupileti ja majutusega.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid ja lennujaamamaksud
vastavalt valitud sihtkohta (airBaltic, Czech Airlines,
Estonian Air, Lufthansa)
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• majutus vastavalt valitud hotellis (1 koht 2-ses toas),
3 ööd
• hommikusöögid hotellis
LISATASU EEST:
• ühese majutuse lisa
• reisija tervisekindlustus 4 päeva al. 5.47 EUR
(Salva)
• lisaööd hotellis
• sihtkohas transport lennujaamast hotelli
• inglisekeelsed ekskursioonid
• vajadusel viisa (Venemaa)
• sõltuvalt lennufirmast võib lisanduda registreeritav
pagas al. 23-40 EUR / 1 suund (airBaltic, Estonian Air)

Lisaks allpool olevatele sihtkohtadele ja hotellidele leiate veel pakkumisi meie veebilehelt
www.reisiekspert.ee
Küsi aegsasti pakkumisi ka aastavahetuseks!

Sihtkoht / hinnad reisija kohta alates (EUR)
Lend + majutus 1 koht 2-sest toast 3 ööd
Panorama
Vilnius
London
3***
Täiskasvanu
179
Täiskasvanu
Laps 2-11a
105
Laps 2-11a
Lisaöö
22
Lisaöö
Best Western
Stockholm
Pariis
Kom 3***
Täiskasvanu
289
Täiskasvanu
Laps 2-11a
125
Laps 2-11a
Lisaöö
59
Lisaöö
KopenhaaDanmark 3*** Amsterdam
gen
Täiskasvanu
348
Täiskasvanu
Laps 2-11a
119
Laps 2-11a
Lisaöö
74
Lisaöö

Sihtkoht / hinnad reisija kohta alates (EUR)
Lend + majutus 1 koht 2-sest toast 3 ööd
Royal National 3***
305
147
46
Ambassadeur 3***
285
149
39

Oslo

Anker 3***

Viin

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

326
115
69
Maxima
Panorama
3***
275
139
39

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

340
159
53
Beim Theresianum 3*
287
150
39

Milaano

Albert 3***

Moskva
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Regina 3***

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

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

272
120
48
Westend 3***
361
235
34
All Seasons
Alexanderplatz 3***
367
219
40
Ibis Old Town
3***
290
205
30

Trondheim

Comfort 4*

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
Praha

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

396
233
42

Madriid

Comfitel 3*** Rooma

Berliin

A-Train 3***

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

San Remo
3***
385
279
43
Atlantis 3***
465
250
58

Peterburi

415
115
98

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

370
293
48

Ateena

Marina 3***

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

380
329
17
Grafton
Capital 3***
425
283
44

Dublin
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

* Lapse hind sisaldab majutust vanematega samas toas ilma
lisavoodita.
* Hinnad antud alates varajase tellija soodustusega ostes reisi
ette kuni 4 kuud varem
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OMAANI
SULTANIRIIK

Masqat ja Wahiba liivakõrb
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Omaan asub Araabia poolsaare kaguosas ja
piirneb Jeemeniga lõunast ning Araabia Ühendemiraatidega põhjast. Pealinnast Masqatist
200 km lõunas paikneb 40m kõrgustest liivadüünidest koosnev lõputu Wahiba liivakõrb.
Lisaks kõrbele laiub Omaanis üle 1700 km
pikkune puhta ja kristallselge veega India
ookeani rannik. Omaan on väga rikkaliku
kultuuriga Araabia maa, kus iidsed linnad,
kindlused, beduiinikülad, kõrged metsikud
mäed-orud ja traditsioone armastav külalislahke rahvas meelitab siia iga aastaga järjest
rohkem ja rohkem välisturiste. Omaan on väga
rahulik ja turvaline sihtkoht ning sobib reisimiseks kogu perega.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Tallinn-AmsterdamOmaan (Estonian Air, KLM Royal Dutch Airlines)
• lennujaamamaksud ca 361 EUR
(seisuga 02.08.12)

• majutus valitud hotellis 7 ööd, 1 koht 2-sest toast
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
LISATASU EEST:
• Eesti kodanik võib viisat taotleda piirilt. Kuni
10-päevane viisa maksab ca 5 OMR (ca 10 EUR)
• tervisekindlustus 9 päeva al. 14.37 EUR (Salva)
• 9-päevane ind. ringreis kohaliku giidiga /min 2
reisijat. Marsruut: Muscat- Batinah- DakhaliyaNizwa- Wahiba- Sur- Muscat , hind al 2235 EUR
• ühene majutus, lisaööd hotellis
• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
al 59 EUR/in
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
OMAAN
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a*
Lisaöö

14

Tulip Inn Muscat 3*
(h/s), linnahotell
1 435
772
91

Ramada Qurum
Beach 3*
(h/s), linnahotell
1 825
686
147

Inter Continental
Muscat 4*+
(h/s), rannahotell
1 888
686
156

ARAABIA
ÜHENDEMIRAADID
Dubai

8 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Pidevaid kontraste pakkuv Araabia Ühendemiraatide kuulsaim sihtkoht on vaieldamatult
Dubai, kus turistid veedavad aega nii rannas
kui ka turgudel ja suurtes ostukeskustes. Tohutu suur ehitusbuum on kunagise väikelinna
muutnud modernseks suurlinnaks, mis püüab
harmoneeruda araablaste traditsioonilise kultuuriga.
Lisaks Dubaile, võib puhkust veeta ka teistes
emiraatides: Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah ja Ras Al Khaimah.

LISATASU EEST:
• viisa vormistamine al. 74 EUR
• tervisekindlustus 8 päeva al. 8.21 EUR (Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid
- Dubai linnaekskursioon al. 40 EUR
- Päikeseloojangu kõrbesafari al. 75 EUR
- Ööbimisega kõrbesafari al. 114 EUR
- Õhtusöögi kruiis purjelaeval al. 66 EUR
- Abu Dhabi ekskursioon al. 80 EUR
- Liivaluidetel suusatamine ja kaamelisõit al. 260
EUR / 6-kohaline auto
Lastele (3-12a) soodustused ca 30-40%.

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Dubaisse marsruudil
Tallinn-Helsingi-Dubai (Finnair)
• lennujaamamaksud al. 329 EUR
(seisuga 24.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid
• transport lennujaam-hotell-lennujaam

PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised teisipäeviti
DUBAI
8 päeva /
7 ööd
(linnapuhkus)
Täiskasvanu
Laps 2-11a*
Lisaöö
JUMEIRAH
8 päeva /
7 ööd
(rannapuhkus)
Täiskasvanu
Laps 2-11a*
Lisaöö

Queens 2*
(h/s)

Al Khaleej
Hotel 3***
(h/s)

Metropolitan
Deira 4****
(h/s)

Le Meridien
Dubai 5*****
(h/s)

769
520
27

937
520
51

1 084
520
72

1 575
520
142

Amway
Ramada Plaza
Jumeirah
Rotana Resort
Beach 4* (h/s)
4**** + (h/s)
1 336
520
108

1 721
520
163

Hilton
Jumeirah
5***** (h/s)
1 910
641
190

Sheraton
Jumeirah
5***** (h/s)
Jumeirah
2 015
520
205

*Enamus AÜE hotellides alla 12a lapsed ilma lisavoodita ja söökideta tasuta. Söögid ja
lisavoodi on lisatasu eest.
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GAMBIA

Banjul – rannapuhkus
Aafrika läänerannikul
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.03.13
Gambia Vabariik asub Aafrika läänerannikul
ja kogu riik piirneb mandri poolelt Senegaliga ning läänerannikult Atlandi ookeaniga.
Gambia riigist voolab põiki läbi Gambia jõgi.
Kogu tegevus riigis on koondunud peamiselt
pealinna Banjuli. Siin asub ka rahvusvaheline
lennujaam ja parimad rannakuurortid turistidele. Banjul on eestlastele veel tundmatu ja
avastamata sihtkoht, kuid kogub üsna kiiresti
populaarsust teiste välisturistide seas. Gambia läänerannik sobib ideaalselt puhkamiseks
veespordiharrastajatele ja surfajatele. Mööda Gambia jõge sõites saab nautida sisemaa
metsiku looduse ilu, püüda kala, vaadelda
erinevaid linnuliike ja tutvuda kohaliku külakultuuriga.
Gambia köök pakub väga maitsvaid kala- ja
liharoogasid, mida serveeritakse riisi ja köögiviljadega. Magusroaks leidub palju eksootilisi
ja värskeid puuvilju.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Gambiasse marsruudil
Tallinn-Brüssel-Banjul (Estonian Air, Brussels
Airlines)
• lennujaamamaksud al. 377 EUR
(seisuga 05.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid hotellis
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LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 9 päeva al. 14.37 EUR
(Salva)
• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
al 26 EUR/in
• viisat on võimalik taotleda Rootsis asuva UK Border
Agency online süsteemi kaudu, mis maksab al 105
EUR. Pakettreisi puhul saab viisa osta ka piirilt
al 15 EUR
• õhtusöögid hotellis
• inglisekeelsed ekskursioonid
• vaktsineerimised
• maalt lahkumise maks ca 20 EUR tasutakse lennujaamas
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Sunset Beach
Hotel 3*** (h/s)

Sunbeach Hotel &
Reosrt 3***+ (h/s)

1 200
829
32

1 263
829
41

Coco Ocean
Resort & Spa
4****+ (h/s)
1 480
829
72

CABO VERDE

Roheneemesaared – Sal
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 16.10.12-02.04.13
Cabo Verde Vabariik ehk Roheneemesaared
asuvad Atlandi ookeanis, 600 km kaugusel
Aafrika läänerannikust Senegalist.
Sal’i saar on üks kümnest vulkaanilisest saarest, mis kuulub samuti Cabo Verde saarestikku. Sal’i saare keskel asub rahvusvaheline lennujaam ja saare lõunaosa on tuntud kui Santa
Maria turismikuurortina. Just siin laiub 8 km
pikkune valge liivarannik koos kristallselge sinise veega ja meelitab ligi igal aastal surfajaid,
sukeldujaid ja teisi veespordiharrastajaid.
Kindlasti tasub külastada siselendudega ka
teisi saari nagu Boa Vista, Sao Vicente ja Sao
Tiago. Lisaks rannapuhkusele saab kogu perega Cabo Verde ‘sse vaatama minna ka meeleolukaid laulu- ja tantsufestivale ning kirevaid
karnevalipidustusi, mis toimuvad igal aastal
veebruarikuu esimesel poolel.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Sal’i saarele marsruudil
Tallinn-Helsingi-Sal (Finnair, TUIfly Nordic)
• lennujaamamaksud
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
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• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• viisa taotlemine piirilt al. 25 EUR / 1-nädal ja
40 EUR / pikemaajaline viisa
• minekul 1 ööbimine Helsingis
• toitlustamine lennuki pardal 19 EUR / reisija
• inglisekeelsed ekskursioonid
• siselennud teistele saartele ja reisipaketid Boa Vista
saarele
• lisanädal sihtkohas
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
10 päeva /
7 ööd
Sal,
Santa Maria
Täiskasvanu
Laps 2-15a

Hotel Da Luz
2*, (h/s)

Hotel
Belorizonte
3*, (h/s)

Vila Verde
Resort 3*+,
(söökideta)

Clubhotel RIU
Funana 4*,
(kõik hinnas)

955
945

955
605

1 065
910

1 255
1 015

NAMIIBIA RINGREIS
12 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
8. PÄEV / Etosha
Varahommikune sõit Etosha rahvusparki, mis on Aafrika üks suuremaid (22 270 km2) ja tuntumaid. Safari
Etosha rahvuspargis.
9. PÄEV / Tsumeb
Teekond jätkub Oshikoto piirkonda Namiibia kaevanduse pealinna Tsumebi. Hea võimalus osta suveniire.
10. PÄEV / Windhoek
Tagasisõit Windhoek’i.
11. PÄEV / Windhoek
Lõunaajal lendate üle Johannesburgi Frankfurdi poole.
12. PÄEV / Frankfurdist jõutakse Lufthansa lennuga
tagasi Tallinna.
Vaata täpsemat programmi kodulehel
www.reisiekspert.ee

Namiibiat on õnnistatud paljude imekaunite loodusvaadete, erineva kultuuri ja aastas
300-päevase päikesepaistega. Tänu korralikule infrastrukuuri olemasolule on meil võimalik
seda kõike ise avastada.
NÄIDISPROGRAMM:
1. PÄEV / Väljuvad Lufthansa / South African
Airways lennud Tallinnast üle Frankfurdi ja Johannesburgi Windhoek’i.
2. PÄEV / Windhoek
Saabumine Windhoek´i. Peale rendiauto kättesaamist
ja infotundi eeloleva marsruudi kohta on võimalik tutvuda Windhoek’iga.
3. PÄEV / Namib kõrb / Sossusvlei
Peale hommikusööki alustate sõitu Namib kõrbe poole, mis on üks vanemaid kõrbesid maailmas.
4. PÄEV / Sossusvlei
Terve päev Sossusvleis, kus saate külastada kuulsaid
liivadüüne. Siinsed oranžikas-pruunikad liivadüünid
on rohkem kui 300 meetri kõrgused ning on eriti ilusad just päikesetõusul või -loojangul.
5. PÄEV / Swakopmund
Sõit kulgeb edasi läbi 50 000 km2 Nauklufti pargi
Swakopmundi poole.
6. PÄEV / Swakopmund
Võite Swakopmundis ujuda, lennukist maastikku
imetleda, kauplustes sisseoste teha, erinevaid restorane
külastada, kruiisilaevaga ookeanil delfiine uudistada,
lauaga luidetel ja džiibi või ATV-dega kõrbes sõita.
7. PÄEV / Khorixas
Swakopmundist lahkudes jõuate Damara inimeste
maale, kes on Namiibia ühed vanimad asukad. Korixas ise on väike linnake, aga siin ümbruses on palju
huvitavat, mida vaadata.

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Namiibiasse marsruudil
Tallinn-Frankfurt-Johannesburg-Windhoek
(Lufthansa, South African Airways)
• lennujaamamaksud al. 619 EUR
(seisuga 16.08.12)
• majutus al 2**-4**** lodgides, 9 ööd
• toitlustamine vastavalt programmile
LISATASU EEST:
• Namiibia viisa koos vormistamisega Stockholmis
al. 108 EUR
• autorent min 2 reisijat/ hind reisija kohta al. 510
EUR / 10 päeva
• reisija tervisekindlustus 12 päeva al. 17.44 EUR
(Salva)
• parkide sissepääsupiletid, lisasöögid
• ühese majutuse lisa
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Soodsama klassi majutus 2485
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TANSAANIA
Zanzibari saar

10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Tansaania asub samuti Aafrika idarannikul,
Keeniast natuke lõunapoole ning rannikuala
piirneb India ookeaniga. Tansaanias asub Aafrika kõrgeim mägi Kilimanjaro, mida üritavad
igal aastal vallutada turistidest seiklejad-mägironijad. Kindlasti tasub Tansaaniat külastades
minna safarile ja külastada kuulsamaid rahvusparke nagu Serengeti, Lake Manyara, Tarangire
ja Ngorongoro. Tansaanias on ekvatoriaalne
kliima, kus aastaringne keskmine temperatuur
on ca +35ºC. Pikk vihmaperiood on märtsi lõpust kuni juuni alguseni.
Zanzibari imeilus paradiisisaar jääb Tansaania
maismaalt Dar es Salaam’ist vaid pooletunnise
lennusõidu kaugusele. Saarel on ilusad valged
liivarannad, palmidega ääristatud rannariba,
soe vesi ja päike. Sihtkoht sobib ideaalselt just
rannapuhkajatele, sukeldujatele ja surfajatele.

• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• Tansaania viisa piirilt 50 USD või viisa vormistamine
Stockholmis al. 115 EUR
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al. 78 EUR
(vastavalt hotelli asukohale)
• ekskursioon saare pealinna Zanzibar City vanalinna
Stone Town’i, purjekaga sõit merel, kalapüük,
sukeldumine
• vaktsineerimised (kollapalavik, A-hepatiit), malaariavastased tabletid
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
10 päeva / 7 ööd

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Zanzibari saarele marsruudil Tallinn-Kopenhaagen-London-NairobiZanzibar (SAS, Kenya Airways)
• lennujaamamaksud al. 719 EUR
(seisuga 20.08.12)

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
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Sultan Sands Island Resort 3***+,
(kõik hinnas)
1 990
1 149
100

Ocean Paradise
Resort 4****,
(h/s ja õ/s)
1 836
1 149
78

Diamonds La Gemma Dell’ Est 5*****,
(kõik hinnas)
2 500
1 149
173

KEENIA

Aafrika kuum päike
ja seiklusrikas safari
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Aafrika idarannikul asetsevat Keeniat iseloomustavad unustamatu eksootika, kütkestav
türkiissinine India ookean ja safari. Keenia
on Aafrika parimaid safarimaid, kus on ääretult rikkalik metsloomade kollektsioon.
Keenia keskosa läbib suur Ida-Aafrika alang.
Põhjaosa hõlmab kõrb, idas on viljakas rannikuvöönd. Keenia on kogu Aafrika väike mudel
– savannid vahelduvad troopiliste vihmametsade, müstiliste kõrbete, lumiste mäetippude
ja idülliliste ookeaniäärsete liivarandadega.
Mombasa on saarelinn ja tähtsuselt teine suurim metropol. Palmidega ääristatud valged liivarannad ulatuvad põhjast lõunasse ja meelitavad siia puhkama igala aastal palju välisturiste.
Keeniasse sõidetakse ikka safari pärast, vaatamaks oma silmaga seda suurepärast linnu- ja
loomariiki. Pakume 2- ja 3-päevaseid safaripakette Keenia erinevatesse rahvusparkidesse.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Keeniasse marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-London-Nairobi-Mombasa
(SAS, Kenya Airways)
• lennujaamamaksud al. 704 EUR
(seisuga 20.08.12)

• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommiku- ja õhtusöögid hotellis
• transport lennujaam-hotell-lennujaam
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• Keenia viisa piirilt 25 USD
• 2-päevane safari Mombasast Ida-Tsavo rahvusparki
majutusega Satao Camp telklaagris al. 290 EUR
• 2-päevane lennusafari Nairobist Masai Mara
rahvusparki al. 595 EUR
• purjekaga Wasini saarele al. 95 EUR
• vaktsineerimised (kollapalavik, malaariavastased
tabletid)

Soovijatel võimalus Keenia reis ühendada
Seišellide reisiga.
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
10 päeva / 7 ööd
Diani Beach
Täiskasvanu
Laps 6-11a
Lisaöö
1
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Southern Palms
Beach Resort
3***+
(h/s ja õ/s)
1 597
1 115
47

Laps vanuses 2-5a al. 1115 EUR

Leopard Beach
Hotel 4****+
(h/s ja õ/s)

Swahili Beach
Resort 5*****
(h/s ja õ/s)

1 744
1 348
68

2 094
1 174
118

SEIŠELLID

maapealne paradiis
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
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
40-50 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)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• lennujaamamaksud al. 789 EUR
(seisuga 27.08.12)

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• transport Mahe saarel lennujaam-hotell-lennujaam
al. 48 EUR
• transport Praslini saarele lennujaam-hotell-lennujaam al. 167 EUR
• õhtusöögid hotellis

Seišellide reisi on võimalik kombineerida
Keenia reisiga.
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised kolmapäeviti
Mahe / Praslin
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 3-11a
Lisaöö
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Berjaya Beau
Vallon Bay Beach
3*** (h/s) Mahe
1 885
1 385
80

Indian Ocean
Lodge 3*** (h/s)
Praslin
2 242
1 385
131

Le Meridien
Barbarons 4****
(h/s ja õ/s) Mahe
2 565
1 472
177
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LÕUNA-AAFRIKA
VABARIIK

Johannesburg – Kaplinn – Durban
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12 -30.04.13
Lõuna-Aafrika Vabariik on imetlusväärne
sihtkoht: kontrastne maastik, metsikud loomad ja loodus, multikultuursed suurlinnad ja
India ookeani liivarannad pakuvad kindlasti
põnevaid elamusi.
Johannesburg on hiiglasuur linn, kus esinevad
kõrvuti külluslik rikkus ja meeleheitlik vaesus.
Kaplinn on vaieldamatult üks ilusamaid linnu.
Silmipimestav vaade avaneb Table mäe otsast,
kus on võimalik teha ka jalutuskäike, olemas
on võimalused ookeanis ujumiseks ja veespordiga tegelemiseks.
Kasutades siselende, soovitame kombineerida
erinevaid sihtkohti (Kaplinn, Johannesburg,
Durban). Lõuna-Aafrika Vabariigis tasub käia
nii safaril, tutvuda suurlinnadega kui ka nautida ookeanimõnusid.

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• viisa koos vormistamisega Helsingis (1 nädal)
al. 92 EUR
• inglisekeelsed ekskursioonid (hinnad ühele, min 2
osalejat):
- Johannesburgist 3-päevane Krugeri Rahvuspargi
safari al. 599 EUR
- Kaplinn, Winelands – 1 päev veinikeldritega
tutvumine al. 65 EUR
- Kaplinn, väljasõit 1-päevasele safarile Aquila
Rahvusparki, hind al. 200 EUR
- Durbani linnaekskursioon al. 33 EUR
- transport lennujaam-hotell-lennujaam al. 133
EUR (auto)
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Lõuna-Aafrika Vabariiki
marsruudil Tallinn-Frankfurt-JohannesburgCape Town / Durban (Lufthansa, South African
Airways)
• lennujaamamaksud al. 450-519 EUR
(seisuga 06.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid hotellis

10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11 a
Lisaöö
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JOHANNESBURG
Garden Court
Sandton 3*** (h/s),
linnapuhkus
1 459
915
58

KAPLINN
The Tulip Inn 2**+
(h/s), linnapuhkus
1 570
1 089
42

DURBAN
Garden Court
South Beach 3***
(h/s), rannapuhkus
1 530
1 045
45

MADAGASKARI SAAR
Aafrika peidetud juveel
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12 -30.04.13
Madagaskari saar asub India ookeanis ning
ca 400 km eemal Aafrika idarannikust. Madagaskar on suuruselt neljas saar maailmas ja
saarele kuulub veel mitu väiksemat saart. Madagaskari pealinn on Antananarivo.
Madagaskaril leidub palju haruldasi ja endeemseid taime- ja loomaliike. Üks tuntuim
Madagaskari loomaperekondi on leemurid,
samuti võib siin kohata kameeleone. Madagaskar on kuulus veel erinevate vürtsi- ja maitsetaimede kasvanduste poolest nagu pipar ja
vanilje. Kindlasti tasub külastada Lääne-Madagaskaril asuvat Baobabi alleed.
Madagaskaril on imekaunid liivarannad, puutumata troopilised vihmametsad, kuivad savannid ja kõrgmäestikud. Rannapuhkust saab
nautida imeilusatel väikesaartel – Sainte Marie ja Nosy Be.

• transport lennujaam-hotell-lennujaam al. 70 EUR
• inglisekeelsed ekskursioonid:
- Antananarivo linnatuur pool päeva, al. 69 EUR
- Andasibe looduspark – leemurid ja kameeleonid,
3-päevane ringreis, hind al. 562 EUR
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised kolmapäeviti
Linnapuhkus
10 päeva / 7 ööd
Antananarivo
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
10 päeva / 7 ööd
Antananarivo
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Le Relais des Plateaux 3*** (h/s)
1 748
1 246
51
Le Royal Palissandre 4**** (h/s)
1 835
1 246
63

Rannapuhkus

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Madagaskarile marsruudil Tallinn-Kopenhaagen-London-Nairobi-Antananarivo (SAS, Kenya Airways)
• lennujaamamaksud al. 811 EUR
(seisuga 31.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

10 päeva / 7 ööd
Sainte Marie
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
10 päeva / 7 ööd
Nosy Be
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• siselennud (Air Madagascar)
• viisa saab osta piirilt, hind al. 60 EUR

* rannapuhkuse paketid sisaldavad siselende
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Princesse Bora Lodge 3*** (h/s ja õ/s)
2 521
1 599
97
Vanila Hotel 3*** (h/s)
2 241
1 795
57

MAURITIUS
JA RODRIGUES

India ookeani paradiisisaared
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.03.13
India ookeanis asuv vulkaanilise päritoluga
Mauritiuse saar on ideaalne reisisihtkoht nii
noorpaaridele, peredele, rannaspuhkajaile kui
ka mitmesugustest spordialadest huvitatutele.
Saar on kuulus oma golfiväljakute ja kalastusvõimaluste poolest. Mauritius on peaaegu
igast küljest ümbritsetud korallidega.
See on igavesti roheline paradiisisaar kaunite
liivarandade, kristallselge ookeanivee ja sõbralike inimestega.
Rodriguesi saar asub samuti India ookeanis ja
vaid pooleteisetunnise lennusõidu kaugusel
Mauritiuse saarest.
Mõlemad saared sobivad ideaalselt nii rannapuhkuseks kui noorpaaridele pulmareisiks.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Mauritiusele marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Pariis-Mauritius (Estonian
Air, Air France, Air Mauritius)
• lennujaamamaksud al. 605 EUR
(seisuga 30.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al. 33 EUR/in
• 3-päevane merekruiis katamaraaniga, hind al. 549
EUR (sisaldab toitlustamist ja majutust katamaraanil.)
• 3-päevane lennupakett Rodrigues’e saarele koos
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majutusega hotellis Mourouk Ebony Hotel 2**+,
hind al. 425 EUR
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
10 päeva / 7 ööd
Grand Baie
Täiskasvanu
Laps 2-6 a
Lisaöö
10 päeva / 7 ööd
Trou d’Eau Douce
Täiskasvanu
Laps 2-6 a
Lisaöö

Coin de Mire 3*** + (h/s ja õ/s )
1 550
1 110
46
Le Tropical 3*** (kõik hinnas)
1 980
1 110
98

10 päeva / 7 ööd
Grand Baie
Täiskasvanu
Laps 2-5 a
Lisaöö

Beachcomber Le Cannonier 4****
(h/s ja õ/s)
2 246
1 110
136

10 päeva / 7 ööd
Belle Mare
Täiskasvanu
Laps 3-11a
Lisaöö

Constance Belle Mare Plage 5*****
(h/s ja õ/s)
2 715
1 553
203

MALDIIVID

eksootilised korallsaared
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.10.12–30.04.13
• majutus ja transport teistele väikesaartele –
atollidele
• kõrgema kategooria toad (deluxe, water villa,
beach villa, lagoon bungalow, spa water villa)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al 115 / in
EUR(mootorpaadiga või vesilennukiga)
• toitlustamine all inclusive – kõik hinnas pakett

Unistuste paradiis, mis on kuulus oma valgete randade ja hingematvalt kauni veealuse
maailma poolest. Iga snorgeldaja ja sukelduja
unistus.
Maldiivid koosnevad 1192 korallsaarest, millest ainult 200 ringis on inimeste poolt asustatud. Saared on väikesed ja madalad ning
nendele on ehitatud väikesed bungalow-tüüpi
hotellid.

PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised kolmapäeviti

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Maldiividele marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Dubai-Male (Estonian Air,
Air Emirates)
• lennujaamamaksud al. 112 EUR
(seisuga 30.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• ekskursioonid ja merekruiisid (inglise keeles)
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Sun Island Resort
4**** (h/s ja õ/s)
1 633
1 225
72

Meeru Island
Resort 4**** (h/s,
l/s ja õ/s)
1 913
1 264
112

Hilton Maldives
Iru Fushi Resort &
Spa 5***** (h/s)
2 214
1 171
155

SRI LANKA

Eedeni aed täis kultuuri
ja traditsioone
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Sri Lanka on küll pisike, kuid sellel saarel on
uskumatult palju pakkuda. Huvitav ajalugu,
rikas kultuur, imeline loodus, aasiapärane
toit, sõbralikud inimesed, kaunid liivarannad,
eksootiline kohalik köök ja puhkus Ayurveda
hotellis muudavad Sri Lankal viibimise põnevaks seikluseks.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Sri Lankale marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Frankfurt-Colombo
(Estonian Air, SAS, Sri Lankan Airways)
• lennujaamamaksud al. 425 EUR
(seisuga 20.08.12)
• majutus valitud hotellis, 8 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

• kõrgema kategooria toad
• ööbimine ja lennujaama transport Colombos
• inglisekeelsed ekskursioonid (min 2 osavõtjat):
- 7-päevane ringsõit “Avastamata Sri Lanka” al.
625 EUR
- 4-päevane ringsõit “Ceyloni võlud” al. 322 EUR
Lapsed 2-12a saavad 50% soodustust
• Sri Lankasse sõitmiseks tuleb end enne reisi registreerida elektroonilises reisisüteemis www.eta.gov.lk,
viisa maksab al. 20 USD
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised neljapäeviti
10 päeva /
8 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam

Hotel Sunset
Beach 2**,
(h/s ja õ/s)
Negombo
1 378
897
39

Paradise
Beach 3* (h/s),
Negombo
1 490
1 049
53

Bentota Beach Jetwing LightHotel 4****,
house Resort
(h/s ja õ/s)
& Spa 5*****,
Bentota
(h/s) Galle
1 690
1 770
897
897
78
88

* Osades hotellides on lisavoodid ja toitlustus lastele vanuses al 5.-11a tasulised.
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MALAISIA

metsikust džunglist klaastornideni
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
• transport lennujaam-hotell-lennujaam vastavalt
sihtkohale al. 17-30 EUR
• inglisekeelsed ekskursioonid ja ringreisid

Imeilus maa, mis pakub avastamist igal hetkel. Lääneosa Malaisiast pakub külastajale
kultuuri, vaheldusrikkaid maastikke, kauneid
liivarandu, koloniaalajastu vaatamisväärsuseid ja ülimoodsaid torne pealinnas Kuala
Lumpur’is. Samas Malaisia idapoolel Borneo
saarel asub läbitungimatu džungel ja igal sammul põnevaid seiklusi.

Maalt lahkumise maks 45 MYR (ca 11.18
EUR) ja kohalikud maksud siselendudel.
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Rainbow Paradise
Beach Resort
3*** (h/s)
1 245
920
25

10 päeva / 7 ööd
LANGKAWI

The Lanai Beach
Resort 2** (h/s)

Berjaya Langkawi
Resort 4**** (h/s)

1 235
920
23

1 491
1 075
60

10 päeva / 7 ööd
PENANG

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Malaisiasse marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Kuala Lumpur-Penang/
Langkawi/Kota Kinabalu (Estonian Air, Malaysia
Airlines)
• lennujaamamaksud olenevalt sihtkohast al. 471
EUR (seisuga 10.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt hotellile

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
10 päeva / 7 ööd
KOTA KINABALU

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
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Beringgis Beach
Resort 3*** (h/s)
1 338
980
36

Parkroyal Penang
4**** (h/s)
1 575
920
72

ShangriI-La’s Rasa
Sayang Resort
&Spa 5***** (h/s)
1 911
920
120
The Westin Langkawi Resort & Spa
5***** (söökideta)
1 862
920
113

Shangri-La’s Rasa Bunga Raya Island
Ria Resort 5*****
Resort & Spa
(söökideta)
5*****+ (h/s)
1 646
2 542
930
930
80
208

INDONEESIA

muinasjutuline Bali saar
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Bali on üks Indoneesia 13 700-st saarest,
luues omaette kordumatu maailma. Loodus
sel ülieksootilisel saarel on hingematvalt ilus
– astmelised riisipõllud, läbi pilvede kõrguvad
vulkaanid, vohavad troopikametsad ja kaunid
liivarannad. Saarel on tuhandeid templeid ja
paleesid.
Lomboki saar asub Bali saarest vaid pooletunnise lennusõidu kaugusel. Saare lopsakas
puutumata loodus ja läbipaistev merevesi
meelitavad siia nii rannapuhkajaid kui sukeldujaid.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Balile marsruudil TallinnAmsterdam-Denpasar (Estonian Air, KLM Royal
Dutch Airlines)
• lennujaamamaksud al. 431 EUR (seisuga
11.08.12)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al. 24 EUR
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid hotellis

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• viisa piirilt al. 25 USD
• inglisekeelsed ekskursioonid ja lennureis naabersaarele Lombok

Balilt lahkudes tuleb tasuda maalt lahkumise
maks 150 000 IDR, mis on ca 13 EUR
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
10 päeva /
7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-9a
Lisaöö

Bali Agung
Village 3* (h/s)

Hotel Segara
Village 4****
(h/s)

Grand Mirage
Resort 4****+
(kõik hinnas)

1 465
1 080
25

1 647
1 282
51

2 137
1 080
121

* Laste hinnad alla 12.a sõltuvad hotellist ja valitud toatüübist.
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Nusa Dua
Beach Hotel
& Spa 5*****
(h/s)
1 836
1 158
78

LENNAKE FINNAIRIGA

ÜLE 70 SIHTPUNKTI MAAILMAS
Broneerige oma lennud aadressil ﬁnnair.com
New York
Toronto

Helsinki

Peking
Delhi
Chongqing

Hongkong
Singapur

Bangkok

30

Soul
Shanghai

Tokyo
Nagoya
Osaka

TAI KUNINGRIIK
sõbralik naeratuste maa
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Taimaa võlub meid kaunite randade, iidsete
kultuurilinnade, suurepäraste ostuvõimaluste
ja imeliste loodusvaadetega.
Tai pealinn Bangkok on eksootiline ja põnev,
pakkudes igal sammul uusi elamusi: hiilgavad
templid, safrankollastes riietes buddhamungad, kolisevad tuk-tukid ja ujuvad turud. See on
linn, mis kunagi ei maga.
Pattaya puhkus on kombinatsioon suurest valikust hotellidest, rannast, veespordist, atraktsioonidest, vaatamisväärsustest, ostude tegemistest, rahvusvahelisest köögist ja meeletust
ööelust.
Taimaa suurim saar Phuket on tõeline pärl.
Siinsed imeilusad rannad, kookospalmipuud,
helesinised laguunid, põnev veemaailm ja maitsev tai söök muudavad puhkuse ideaalseks.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Taisse marsruudil TallinnHelsingi-Bangkok (Finnair)
• Phuketi reisi puhul edasi-tagasi siselennu piletid
marsruudil Bangkok-Phuket (Thai Airways)
• lennujaamamaksud al. 329 EUR (seisuga
24.08.12), Phuketi siselendudel al. 5.16 EUR
(seisuga 13.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• hommikusöögid

LISATASU EEST:
• inglisekeelsed ekskursioonid
• transport lennujaam-hotell-lennujaam, BankgokPattaya edasi-tagasi transport ca 124 EUR, Phuketi
lennujaam-hotell-lennujaam al. 50 EUR
• majutus Bangkokis ja teistes Tai kuurortides
• viisa koos vormistamisega Helsingis al. 70 EUR (min
2 passi) Tai viisa kuni 15 päevaks vormistamine piiril
1000 THB ehk ca 26 EUR ( vajalik dokumendifoto
ja 10 000 THB / reisija kohta)
• lennujaamast lahkumise maks – rahvusvahelised
lennud 700 THB ehk ca 18 EUR ja siselennud
100 THB ehk ca 3 EUR
• ühese majutuse lisa
• reisija tervisekindlustus 9 päeva al. 14.37 EUR (Salva)
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
SIAMI LAHE
KUURORDID
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Sunshine Garden
Resort 3*** (h/s)
Pattaya
1 025
820
22

PHUKET / KHAO
LAK
9 päeva / 7 ööd

Apsaras Beach
Tropica Bungalow
Resort & Spa 4****
3*** (h/s) Patong
(h/s) Khao Lak

Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
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1 340
1 012
31

Baramie Residence 3*** (h/s)
Jomtien
1 075
856
29

1 438
1 167
45

Royal Cliff Beach
Hotel 5***** (h/s)
Pattaya
1 530
740
94
Le Meridien
Phuket Beach
Resprt 5***** (h/s)
Karon Beach
2 107
920
114

INDIA RINGREIS

Delhi – Agra – Jaipur – Udaipur
12 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
India on täis kontraste ja ilu. Eriti põnevad on
India inimesed oma traditsioonide ja huvitava
käsitööga. Jälgida tasub India igapäevaelu kirjudel turgudel, sakraalehitistes ja maal. Eksootiline India pakub suurepärast puhkust oma
kultuurilise rikkuse ja maitsva rahvustoiduga.
NÄIDISPOROGRAMM:
1. PÄEV
Õhtul lennatakse Tallinnast Helsingisse, kust edasi
lennatakse Finnair lennuga Delhisse.
2. PÄEV / Delhi
Saabumine varahommikul Delhisse. Vaba päev, majutus hotellis.
3.PÄEV / Delhi
Peale hommikusööki linnaekskursioon Delhis. Vaadatakse nii vana kui uut linnaosa – Punane Kindlus, India suurim mošee, Qutab Minar kompleks, Humayun
mausoleum.
4. PÄEV / Delhi - Agra
Peale hommikusööki sõit Agrasse (203 km). Teel
külastatakse Sikandra linna, suurmogul Shah Akbari mausoleumi. Pealelõunal linnaekskursioon Agras.
Õhtul külastatakse maailmakuulsat Taj Mahali.
5. PÄEV / Agra - Fatehpur Sikri- Jaipur
Peale hommikusööki sõit Jaipuri (235 km), tuntud
kui roosa-punane linn. Teel külastatakse Võidu linna
Fatehpur Sikri’t oma võimsate väravate ja paleedega.
Edasi toimub sõit Jaipuri.
6. PÄEV / Jaipur
Peale hommikusööki sõidetakse Amberisse, mis näitab
India vürstide hiigelaegu. Peale lõunat tutvutakse Jaipuriga, fotopeatus Tuulte Palee juures.
7. PÄEV / Jaipur – Ajmer - Jodhpur
Peale hommikusööki sõidetakse Jodhpuri (335 km).
Vahepeatus tehakse Ajmeris (131 km).
8. PÄEV / Jodhpur
Peale hommikusööki linnaekskursioon Jodhpuris.
Linn suurepäraste väravate ja kuninglike paleedega.

Kaubatänaval võimalus suveniire osta.
9. PÄEV / Jodhpur – Udaipur
Peale hommikusööki sõit Udaipuri (259 km). Teel
sinna külastatakse Ranakpur’i, koht Aravalli mäe jalamil. Varasel õhtupoolikul jõutakse Udaipur’i, paleede
ja järvede linna.
10. PÄEV / Udaipur
Peale hommikusööki linnaekskursioon Udaipuris.
11. PÄEV / Udaipur – Delhi
Vaba päev Udaipuris. Õhtul lennatakse Delhisse.
12. PÄEV
Hommikul lennatakse Delhist Helsingisse ja õhtuks
jõutakse tagasi Tallinna.
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
12 päeva / 10 ööd
min 2 pax
Täiskasvanu
Laps 2-5a (lisavoodita)
Laps 6-11a

Standard majutus
3*** (h/s)
2 102
595
759

Superior majutus
4**** (h/s)
2 475
595
759

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Indiasse marsruudil
Tallinn-Helsingi-Delhi (Finnair)
• lennujaamamaksud al. 370 EUR
(seisuga 11.08.12)
• majutus valitud hotellis hommikusöökidega,
10 ööd
• sihtkohas rikkalik ekskursiooniprogramm saksa
või inglise keeles (jalgsi- ja bussiekskursioonid)
• siselend Udaipur-Delhi (Jet Airways)
LISATASU EEST:
• India viisa vormistamine Tallinnas al. 84 EUR
• lõuna- ja õhtusöögid
• reisija tervisekindlustus 12 päeva al. 17.44 EUR
(Salva)
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HIINA

suurlinnad Peking ja Chongqing
7 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Hiina on väga vastuoluline ja mitmepalgeline maa. Külastaja kohtab neid eripärasid igal
sammul, sest Hiinal on neid kuhjaga pakkuda.
Muljetavaldav ja imetlusväärne on hiinlaste
maailmavaade ning nende püüdlused oma hinge eest hoolitsemisel. Peking on vaid imetilluke
osa Hiinast, mis tutvumist väärib. Peamistest
vaatamisväärsustest tasub kindlasti mainida
Taevatemplit, Taevase Rahu väljakut, Keelatud Linna ja loomulikult kuulsat Hiina Müüri.
Chongqing on Edela-Hiinas asuv üks suurimaid ja kiiremini kasvavaid tööstuslinnu. Piirkond asub Jangtse ja Jialingi jõe ristumiskohas
ning on seetõttu ka oluline riisi ja apelsinide
kasvatamise keskus. Chongqing pakub ka palju vaatamisväärsusi. Kindlasti tuleks vaatama
minna Dazu kivinikerdusi, Wulongi karstiala,
maailma suurimat Buddha kuju, dinosauruste
muuseumi, maailma suurimat tualetikompleksi, Giant Panda teaduskeskust Chengdus ja
nautida Jangtse jõekruiisi. Mäestikest ümbritsetud suur Sichuani ehk Punane nõgu on Hiina üks maalilisemaid piirkondi.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid marsruudil Tallinn–
Helsingi–Peking või Tallinn-Helsingi-Chongqing
(Finnair)
• lennujaamamaksud al. 322 EUR
(seisuga 05.08.12)
• majutus valitud hotellis 5 ööd
• hommikusöögid hotellis

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus al. 12.31 EUR (Salva)
• hiina viisa koos vormistamisega al. 71 EUR
• ühene majutus
• ekskursioonid inglise keeles
- Dazu Rock Carvings, hind ca 159 EUR
- Cinder Cave, White House, Chong Qing People’s
Square, Hong Ya Cave ,Traditional Cultural Street
ja Jangtse jõekruiis 1,5h koos lõunasöögiga, hind
ca 140 EUR
- Pekingi vaatamisväärsused: Suur Hiina Müür ,
Taevatempel, Keisrite hauad, Taevase Rahu Väljak,
Keisrite Suvepalee, Keelatud Linn, hind al. 58-68
EUR
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al.42 EUR/
Peking ja al. 73 EUR/Chongqing
• Hiinast lahkudes tuleb tasuda maalt lahkumise tasu
ca 12 USD
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
PEKING
7 päeva / 5 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
CHONGQING
7 päeva / 5 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
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Capital Hotel 4*** (h/s)
1 125
973
47
JW Marriott Hotel Chongqing 5*****
(h/s)
1 165
995
64

VIETNAMI RINGREIS
Hanoi – Ho Chi Minh City
11 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Vietnam on tõeline kultuuri varakamber, mis
pole massiturismi poolt veel vallutatud. Just
puutumatu ja võltsimata aasialik elustiil muudavad Vietnami eriliselt võluvaks.
Pealinn Hanoi asub Vietnami põhjarannikul.
Linna võlu seisneb eht-aasialikus tänavasaginas ja buddha torntemplites. Tänavatel märkad
naeratavaid inimesi, ärimehi, tüdrukuid valgetes koolivormides ja kookospähkleid kandvaid
väikeseid paljasjalgseid poisse. Liiklusvahendina kasutatakse palju jalgrattaid ja mopeede.
Hanoist lõuna poole jääb Ho Chi Minh City.

et näha 200 km pikkust tunnelitesüsteemi, mis ehitati
Vietnami sõja ajal.
9. PÄEV / Ho Chi Minh
Peale hommikusööki lennatakse Mekong Deltasse, kus
avaneb võimalus näha Vietnami kõige värvikirevamat
ujuvat turgu Cai Be.
10. PÄEV / Ho Chi Minh
Peale hommikusööki ekskursioon linnas koos Hiina
kvartali, Ben Thanh turu ja paleede külastustega. Õhtupoolik on vaba.
11. PÄEV / Hommikul tagasilend koju. Tallinnasse
jõutakse sama päeva hilisõhtul.

NÄIDISPROGRAMM:
1. PÄEV / hommikul väljub lend Tallinnast
2. PÄEV / Hanoi
Lõunaks saabumine Hanoisse, transfeer hotelli, vaba
õhtupoolik Hanois.
3. PÄEV / Hanoi - Halong
Peale hommikusööki sõit Halongi (180 km), kus külastatakse budistlike pagoodasid Thay ja Tay-Phuong.
Ööbitakse Halongis.
4. PÄEV / Halong - Hanoi
Peale hommikusööki 4h kruiis traditsiooniliste puulaevadega. Hiljem sõidetakse tagasi Hanoisse.
5. PÄEV / Hanoi - Hue
Peale hommikusööki lennatakse Hue’sse. Keelatud
Violetse linna külastus. Peale seda on võimalik näha
Tu Duc hauda, mis asub metsadega kaetud mägede
ja järve vahel.
6. PÄEV / Hue – Danang – Hoi An
Peale hommikusööke võimalus näha Thien-Mu pagoodat. Edasi sõidetakse Danangi, kus külastatakse
Cham muuseumi. Seejärel sõidetakse Hoi An’i.
7. PÄEV / Hoi An
Hommikusöök. Jalutuskäik Hoi An’i linnas: turg,
eramajad ja jaapani sild. Päeva lõpuks paadisõit Thu
Bon jõel.
8. PÄEV / Hoi An – Ho Chi Minh
Peale hommikusööki sõidetakse Danangi ja sealt lennatakse Ho Chi Minh’i. Edasi minnakse Cu Chi’sse,

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Vietnamisse marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Bangkok-Hanoi/Ho Chi Minh
City (Estonian Air, KLM Royal Dutch Airlines,
Vietnam Airlines)
• lennujaamamaksud al. 429 EUR
(seisuga 16.08.12)
• programmis mainitud siselennud
• majutus valitud hotellis, 9 ööd
• hommikusöögid hotellis
• sihtkohas rikkalik ekskursiooniprogramm saksa või
inglise keeles (jalgsi- ja bussiekskursioonid)
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 11 päeva al. 16.42 EUR
(Salva)
• viisa vormistamine Helsingis al. 91 EUR
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
Majutus 2**-3*** hotellides
(h/s)
Täiskasvanu
2 076
Laps 2-11a
1 629
Lisaöö Hanois /Ho Chi Minh
29
11 päeva / 9 ööd min 2 pax

Majutus 3***-4****
hotellides (h/s)
2 208
1 734
45

Reisi on võimalik pikendada Lõuna-Vietnami rannakuurortides Phan Thiet, Phan Rang või Nha Trang.
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FILIPIINID

Vaikse ookeani unistuste saared
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Filipiinid koosnevad 7107-st saarest Vaikse
ookeani lääneosas. Peamised vaatamisväärsused on modernne Manila, riisiterrassid Banaue
ümbruses, Boracay saar suhkruvalgete randade ja asuursinise veega, Cebu linn, Boholi
Choclate mäed, Katibawasani joad. Filipiinide
põhjaosas asuvates randades on ideaalsed lained surfaritele ja teistele veespordi harrastajatele. Troopiline Mactani saar Cebu südames
pakub rahulikku eemalolekut igapäevasest
rutiinist. Soovitame külastada Filipiine jaanuaris, kui Cebu linnas toimub eksootiline ja
elamusterohke festival – Sinulog.

LISATASU EEST:
• reisija terviskindlustus 10 päeva al. 15.10 EUR
(Salva)
• inglisekeelsed ekskursioonid
• Boracay ja Boholi paketi puhul minekul 1 öö
Manilas 3*** hotellis al. 53 EUR, edasi-tagasi
lennujaama bussitransfeer ca 38 EUR

Maalt lahkumise maks 750 PHP (13 EUR) ja
kohalikud maksud siselendudel.
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
CEBU
10 päeva / 7 ööd

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Filipiinidele marsruudil
Tallinn-Helsingi-London-Hongkong-Manila/Cebu
(Finnair, British Airways, Cathay Pacific Airways)
• lennujaamamaksud vastavalt sihtkohale
al. 544 EUR (seisuga 21.08.12)
• siselennud kuurorditesse, Manila-Bohol
või Manila-Boracay(Philippine Airlines)
• majutus valitud hotellis 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam

Täiskasvanu
Laps 2-11a1
Lisaöö
BORACAY
10 päeva / 1 öö
Manilas +6 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a1
Lisaöö
BOHOL
10 päeva / 1 öö
Manilas +6 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a1
Lisaöö
1
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Badian Island
Resort & Spa
5***** (h/s)
1 833
1 110
77

Maribago Bluewa- Shangri-la’s Macter Beach Resort tan Island Resort &
4**** (h/s)
Spa 5***** ( h/s)
1 742
2 204
1 475
1 110
64
130

1 659
1 550
43

Boracay Regency
Beach Resort
4**** (h/s)
1 862
1 583
72

Bohol Beach Club
3*** (söökideta)

Amorita Resort
4**** (h/s)

1 559
1 327
44

1 965
1 373
102

Boracay Tropics
Resort 3*** (h/s)

Shangri-Las
Boracay Resort
5***** (h/s)
2 995
1 390
238
Eskaya Beach
Resort & Spa 5*****
(h/s), Panglao
2 728
1 738
211

Lisavoodi lisatasu eest, mõnedes hotellides on lisatasu eest ka laste hommikusöögid.

KARIIBI MERE
SAARED

Guadeloupe ja Martinique
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Guadeloupe – omapärase liblika kujuga saar on
Kariibi mere kreooli kultuuri keskus, mida on
mõjutanud prantsuse ning aafrika kultuurid.
Olles kuulus rummi ja suurepäraste puhkekeskuste poolest, pakub see provintsisaar reisijatele
huvitavat segu moodsatest linnadest, külakestest, vihmametsadest ja eraldatud randadest.
Martinique – tükike Prantsusmaad keset eksootilist Kariibi merd. Ligi kolmandik maast on
kaetud metsadega, suurel osal maastikust kasvatatakse banaani, ananassi ja suhkruroogu. Siiani
võib Martiniquelt leida armsaid kalurikülasid,
inimtühje rannaalasid ja matkaradu mägedes.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid sihtkohta marsruudil
Tallinn-Kopenhaagen-Pariis-Pointe-a-Pitre /
Fort de France (SAS, Air France)
• lennujaamamaksud Guadeloupe’le ja
Martinique’le al. 497 EUR (seisuga 17.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

• otse hotelli tuleb maksta kohalik maks, mis on
tavaliselt 1 EUR in/öö
• saartevaheliste laevade piletid
GUADELOUPE PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised neljapäeviti
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Hotel Pierre &
Vacances Village
de Sainte-Anne
3***+ (söökideta)
1 325
888
44

Mahogany & Creole Beach Hotel &
Spa 4**** (h/s)

La Cocoteraie
4**** (h/s)

1 521
888
72

1 703
888
98

MARTINIQUE PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised neljapäeviti
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Pierre & Vacances
Village de
Sainte-Luce 3*** +
(söökideta)
1 346
888
47

Carayou Hotel &
Spa 3***
(kõik hinnas)

Hotel Bakoua
4****+ (h/s)

1 626
966
87

2 060
1 417
149

* Lapsed 2-11 on vanematega ühes toas ilma lisavoodita. Lisatasu eest ka toitlustamine.

LISATASU EEST:
• transport lennujaam-hotell-lennujaam 54-98 EUR
• reisija tervisekindlustus 9 päeva alates 14.37 EUR
(Salva)
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BARBADOS

väike Inglismaa keset Kariibi merd
10 päeva – individuaalreis
Ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Barbados on eksootiline ja mitmekesine Kariibimere korallsaar. Metsik ja kaljune Atlandi
ookeani rannik, meelelahutuslik lõunapiirkond restoranide ja poekestega St. Lawrence
Gap’is ning läänes asuvad nooblid liivarannad
annavad aimu väikese saare erinevustest. Barbadose saart nimetatakse ka väikeseks Inglismaaks. Viktooria-aegsed mõisahooned, traditsiooniline kella-viie-tee ja kirg kriketimängu
vastu on vaid mõned näited Inglismaaga sarnasusest.

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
al. 28 EUR
• minekul 1 ööbimine Londonis (Gatwick)
• lennujaama transport Londonis
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised kolmapäeviti
10 päeva / 7 ööd

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Barbadosele marsruudil
Tallinn-Riia-London-Bridgetown (airBaltic, Virgin
Atlantic)
• lennujaamamaksud al. 522 EUR
(seisuga 19.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

Täiskasvanu
Laps 2-11a1
Lisaöö
1
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Coconut Court
Beach Hotel 3***+
(h/s)
1 526
950
58

Hind lapsele ilma lisavoodita, toitlustuseta.

Accra Beach Hotel
& Resort 4****
(söökideta)
1 705
950
83

Hilton Barbados
5***** (söökideta)
2 188
950
152

JAMAIKA

päikesesaar Kariibi meres
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Troopiline Jamaika saar asub Kariibi meres ja on kõigest 145 km kaugusel Kuubast.
Saare maastik vaheldub lopsaka rohelise taimestikuga kaetud kaljumäestike ja orgudega.
Kõrgeim mäetipp asub saare idaosas ja ulatub
kuni 2256 meetrini. Parimad valged liivarannad asuvad saare lääne ja põhja osas - Negril,
Montego Bay, Ocho Rios.
Jamaika pealinn, kultuurikeskus ja suurim sadamalinn on Kingston.
Jamaika toidud on väga teravad ja vürtsikad.
Jookidest on ülemaailma kuulus loomulikult
Jamaika rumm ja kindlasti tuleb seda nautida
reggae rütmide saatel.
Jamaika saar sobib ideaalselt veespordiharrastajatele. Siin saab tegeleda sukeldumise,
ujumise, surfamise, snorgeldamise, veesuusatamise ja kalapüügiga.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Jamaikale marsruudil
Tallinn-Riia-London-Montego Bay (air Baltic,
Virgin Atlantic)
• lennujaamamaksud al. 566 EUR
(seisuga 20.08.12)

• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 (Salva)
• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
al. 13-30 EUR/in
• minekul majutus Londonis, 1 öö
• viisa piirilt al. 20 USD
• ekskursioonid
• autorent (vasakpoolne liiklus)
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised teisipäeviti
10 päeva /
7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
1
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Rooms on the
Beach Negril
3***, (h/s)
Negril

Country
Country 3***+,
(h/s)
Negril

RIU Montego
Bay 4****,
kõik hinnas
Montego Bay

1 409
1 086
33

1 640
1 017
63

1 805
1 017
86

Hind kehtib 2-5a lapsele, 6-11a alates 1 315 EUR

Iberostar
Rose Hall
Suites 5*****,
kõik hinnas,
Montego Bay
2 043
1 017
120

DOMINIKAANI
VABARIIK
mitmenäoline saar
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Suuruselt teine saar Kariibi meres sobib
ideaalselt unistuste puhkuseks. Maa täis kontraste: suurepärased rannad, vihmametsad,
rohelised orud ja Kariibide kõrgeimad mäed.
Lõunaranniku kuulsaim kuurort on Punta
Cana, mille rannad on täpselt nii ilusad nagu
pildiraamatus.
Põhjaranniku kuurort Puerto Plata on nooruslik ja täis kariibidele iseloomulikku meelelahutust ning surfarite meelispaik.

• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al 37 EUR
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 9 päeva al. 14.37 EUR
(Salva)
• Dominikaani Vabariigi turistikaart 10 USD
(vormistatakse kohapeal)
• ühene majutus, lisaööd hotellis
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti

PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Dominikaani Vabariiki
marsruudil Tallinn-Riia-Frankfurt-Punta
Cana (airBaltic, Condor)
• lennujaamamaksud al. 264 EUR
(seisuga 18.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd

PUNTA CANA
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
1
2
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Occidental Grand
Punta Cana 4****
(kõik hinnas)
1 430
1 025
39

RIU Palace Macao
5***** (kõik hinnas)

Kehtib 2-5a lapsele, 6-11a maksab al. 1 350 EUR.
Kehtib 2-4a lapsele, 5-11a maksab al. 1 547 EUR.

1 626
1 0251
67

Paradisus Punta
Cana 5*****
(kõik hinnas)
2 039
1 0252
126

BAHAMA SAARED
KARIIBIDEL
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Bahama koosneb 700 saarest ja 2400 väiksemast korallrahust. Troopilise kliima tõttu
sobib Bahama külastamiseks aastaringselt,
kus keskmine temperatuur on ca + 25 C. Bahama saared laiuvad Florida lõunaosast kuni
Kuuba idapoolse tipuni, jäädes Kariibi mere
ja Atlandi ookeani vahele. Bahama meelitab
turiste just tänu oma imeilusate valgete liivarandadega ja kristallselge mereveega, siin saab
tegeleda nii snorgeldamisega, sukeldumisega,
surfamisega ja võimalus ujuda koos delfiinidega. Pealinn Nassau on tuntud kui uhkete kasiinode, all-inclusive hotellide, purskkaevude,
veeparkide poolest ja sobib sihtkohaks neile,
kellele meeldib vilgas ööelu. Kuid samas on
võimalik ka suurtest turismisaartest eralduda
ja puhata privaatsemalt mõnel teisel vähemasustatud saarel.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast Bahamale,
Nassau (Estonian Air, British Airways)
• lennujaamamaksud ca 568 EUR
(seisuga 27.08.12)
• majutus valitud hotellis 7 ööd, 1 koht 2-sest toast
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
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LISATASU EEST:
• minekul 1 vaheööbimine Brüsselis
(Thon Brussels Airport 3*, hind 1 koht 2-sest
al 33 eur)
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.10 EUR
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam vastavalt
sihtkohale al. 33 EUR
• lisaööd hotellis
• lisatoitlustamine
* Eesti kodanik võib riigis viibida viisavabalt kuni 90
päeva.
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised pühapäeviti
Bahama
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Breezes Resort Bahamas 3* (kõik
hinnas)
1 995
1 159
94

Bahama
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Sheraton Nassau Beach Resort &
Casino 4* (söökideta)
2 324
1 159
141

Bahama
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Sandals Royal Bahamian Spa Resort &
Offshore Island 5* (kõik hinnas)
2 702
1 159
195

TOBAGO

Robinson Crusoe saar
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
Tobago on Trinidad & Tobago väiksem ja rahulikum saar. See on parim koht, kus end lõdvaks
lasta ja lihtsalt puhata.
Kuigi Tobago infrastruktuur ei ole just kiita ja
liikumiseks kõige parem vahend on tõenäoliselt
džiip, tasub saarel ringi sõita ja tutvuda saare
kauni looduse ja rõõmsate inimestega.
Tobagost leiab igaüks midagi enda jaoks: sukeldujad, ornitoloogid, loodusesõbrad, päikesekummardajad, värske toidu nautlejad, surfajad, purjetajad, vanad ja noored ning armunud
paarid.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Tobagole marsruudil
Tallinn-Riia-London-Tobago (airBaltic, Virgin
Atlantic)
• lennujaamamaksud al. 589 EUR
(seisuga 19.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• transport lennujaam-hotell-lennujaam

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• minekul 1 vaheööbimine Londonis
• lennujaama transport Londonis
• lisaööd hotellis, ühene majutus

Maalt lahkumise maks 100 TTD (ca 13 EUR)
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised kolmapäeviti
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
1

41

Hotel Grafton
Beach Resort 3***+
(söökideta)
1 215
869
35

Half Moon Blue
Hotel 3***+ (h/s)

Coco Reef Resort
& Spa 5***** (h/s)

1 362
869
56

1 607
869
91

Kehtib lapsele 2-5a, 6-11a maksab al. 1 124 EUR

HAVAI SAARED

Honolulu – surfarite paradiis
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12- 30.03.13
Havai saartegrupp koosneb 132 saarestikust,
millest seitse on asustatud ja moodustavad
omaette ühendriigi. Pealinn Honolulu asub
Oahu saarel. Saarestikust kõige suurem on
Havai saar, millele järgnevad Maui, Kauai,
Molokai, Lanai ja Niihau saar.
Honolulul asub saare üks tuntumaid ja populaarsemaid kuurorte – Waikiki Beach. Honolulu on külastatav aastaringselt, sest keskmine
temperatuur saarel on +24ºC. Havai on ideaalne koht surfajatele. Siin on võimalik nautida
kõiki veespordialasid.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Honolulule marsruudil
Tallinn-Helsingi-London-Los Angeles-Honolulu/
Oahu saar (Finnair, American Airlines)
• lennujaamamaksud al. 393 EUR
(seisuga 19.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd

LISATASU EEST:
• hommikusöögid hotellis
• USA on Eesti kodanikele viisavaba, aga reisijal
peab olema biomeetriline pass ja kõik reisijad
peavad enne reisi taotlema luba siit:
https://esta.cbp.dhs.gov (hind 14 USD, tasutakse
krediitkaardiga)
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 30.78 EUR
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam al. 21 EUR
• soovi korral ühene majutus
• siselennud ja majutus teistele Havai saartele – Big
Island, Kauai, Lanai, Maui, Molokai
PAKETI HIND ALATES (EUR):
10 päeva /
7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Aston Waikiki
Circle 2**+
(söökideta)
1 479
965
48

Best Western
Coconut
Waikiki 3***
(h/s)
1 542
965
57

* lapsed vanematega ühes toas, ilma lisavoodita
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Sheraton
Waikiki
Hotel 4****+
(söökideta)
1 871
966
104

Hilton
Hawaiian
Village 5*****
(söökideta)
1 766
965
89

KUUBA

salsa, rumm ja sigarid
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Kuuba on tõeline Kariibimere pärl, võludes
külastajaid koloniaalajastu linnade arhitektuuri ja õhkkonnaga, põneva afro-kuuba kultuuri, revolutsiooniliste mälestusmärkide,
imeilusate liivarandade, kuuba rummi ja sigarite, sotsialistlike ideedega ning palju muuga.
UNESCO alla kuuluv Havanna vanalinn on
kindlasti vaatamisväärsus number üks, kuid
tutvumist väärivad enamus Kuuba romantilisi
linnakesi.
Kitsal poolsaarel asuv Varadero on kariibi
unelm – kristallselge vesi, kirkalt sinine taevas
ja 20 km pikkune valge liivarand. Rannamõnusid võib nautida ka teistes Kuuba kuurortides: Guardalavaca ja Holguin.
Kogu seda kariibi melu saadab hommikust
õhtuni Kuuba muusika ja kõigest hoolimata
naeratavad inimesed.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Kuubale marsruudil
Tallinn-Amsterdam-Havanna (KLM) või TallinnStockholm-Frankfurt-Varadero (Estonian Air, SAS,
Condor)
• lennujaamamaksud vastavalt al. 415 EUR ja
al. 249 EUR (seisuga 15.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile

• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
(Havanna-Varadero vahemaa ca 2h autosõitu ja ühe
suuna hind ca 78 EUR/ in, min 2 reisijat)
• inglisekeelsed ekskursioonid
• autorent

Maalt lahkumise maks 25 USD (20 EUR)
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised laupäeviti
HAVANNA
9 päeva / 7 ööd
(linnapuhkus)
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
VARADERO
9 päeva / 7 ööd
(rannapuhkus)
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
1
2

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 9 päeva al. 14.37 EUR
(Salva)
• Kuuba turistikaart al. 25-30 EUR
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H10 Habana Panorama 4**** (h/s)
Uus-Havanna
1 416
956
40

Iberostar Parque
Hotel Raquel1 3***
Central1 5*****
(h/s) Vana-Havanna (h/s) Vana-Havanna
lähedal
1 542
1 717
956
956
58
83

Hotel Varadero
Sol Palmeras 4****
Internacional 3*** +
(kõik hinnas)
(kõik hinnas)
1 436
1 604
1 032
1 032
40
64

Meliá Las
Américas2 5*****
(kõik hinnas)
1 786
90

Tuppa ei mahu lisavoodi. Perele küsige lisapakkumisi meie reisibüroost.
Hotelli on lubatud alates 18a.

AUSTRAALIA

Sydney, Melbourne ja Darwin
11 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-31.03.13
Austraalia loodus on väga mitmekesine: kuivad kõrbed, troopilised vihmametsad, lõputuna näivad viinamarjaistandused. Puutumatus
looduses turnivad ringi koaalad ja kuuma päikese all uimerdavad laiskloomad.
Samas on Austraalia ka kaasaegsete linnade
ja arenenud infrastruktuuriga riik. Austraalia
suurim linn Sydney lummab oma veteavaruste, roheluse ja madala hoonestusega. Sydney
visiitkaardiks on hästituntud ooperimaja.
Canberra tähendab pärismaalaste keeles
kohtumispaika. Linna suurimaks vaatamisväärsuseks on maa all asuv ülimoodne parlamendihoone, botaanikaaed, sõjamemoriaal,
kunstigaleriid ja satelliitide jälgimisjaam.
Melbourne on suuruselt teine linn Austraalias, mida kutsutakse ka kultuuripealinnaks.
Siinsed muuseumid, galeriid, teatrid, suured
pargid ja ajad ning viktooriaaegne arhitektuur
meelitavad linna palju turiste.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Austraaliasse marsruudil
Tallinn-Helsingi-Singapur-Sydney / Melbourne
(Finnair, Qantas Airways)
• lennujaamamaksud vastavalt sihtkohale al. 404-527
EUR (seisuga 09.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd
• toitlustamine vastavalt hotellile

LISATASU EEST:
• Eesti kodanikud peavad Austraaliasse sõitmiseks
vähemalt 2 nädalat enne reisi registreerima end
elektroonilises reisisüsteemis eVisitors Service
http://www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm Eesti
kodanikele registreerimine reisisüsteemis eVisitors
Service on tasuta.
• reisija tervisekindlustus 11 päeva al. 32.84 EUR
(Salva)
• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
al. 47 EUR/ in
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäevast-pühapäevani
11 päeva / 7 ööd
Sydney
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
11 päeva / 7 ööd
Melbourne
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
11 päeva / 7 ööd
Darwin
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
* lapsed vanematega ühes toas ilma lisavoodita
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Ibis Darling Harbour 3*** (söökideta)
1 831
1 095
72
Hotel Ibis 3*** (söökideta)
1 745
1 170
60
Holiday Inn Darwin 4*** (söökideta)
1 870
1 350
60

LAEVAKRUIISID
CARNIVAL CRUISE LINES
individuaalreis
ajavahemikul 01.10.12 – 30.09.13
Carnival Cruise Lines seilab meredel 23-e
kruiisilaevaga, pakkudes erineva pikkusega
kruiise, alg - ja sihtkohtadeks Kariibimere saared, Mehhiko, Havai, Alaska, Kanada ja Vahemere riigid. Hooliv ja personaalne teenindus,
suurepärased restoranid, palju erinevaid lõbustusi laevadel, sihtkohtades lai ekskursiooniprogramm – see on elamus kogu eluks.
PAKETIS SISALDUB:
• majutus 2-kohalises sisekajutis
• hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid, snäkk
• tee ja kohv
• 24h infolaud
• meelelahutusprogramm laeval
• tervisekeskus, basseinid, saunad
• sadamamaksud
Marsruut

Kruiisi pikkus

LISATASU EEST:
• edasi-tagasi lennupiletid kruiisi algus-ja lõpppunkti koos lennujaamamaksudega
• transfeerid lennujaam – sadam -lennujaam
• vajadusel viisade vormistamine
• kõrgema kategooria kajutid (aknaga, rõduga
kajutid, sviidid)
• ööbimine, kui puudub lennuühendus samal päeval
• joogid pardal
• jootraha 10 USD / päev
• organiseeritud ekskursioonid sadamalinnades
• lisateenused laevas (juuksur, massaaž, pesupesemine, videomängud, kasiino, internet jms )
• reisikindlustus (Salva)
• sõltuvalt kruiisist võimalik kütuse lisatasu ja muud
kohustuslikud maksud ca 100 EUR

Algus / lõpp

Lääne – Kariibid ( Miami – Key West – Cozumel – Mexico – Miami)
5 päeva / 4 ööd
Miami, Florida
Ida – Kariibid ( Miami – Grand Turk – Half Moon Cay – Nassau
6 päeva / 5 ööd
Miami, Florida
– Miami)
Alaska – Clacier Bay (Seattle – Juneau – Skagway – Ketchikan –
8 päeva / 7 ööd
Seattle - Vancouver
Vancouver)
Havai (Los Angeles – Hilo – Maui – Honolulu – Kauai – Kona –
16 päeva / 15 ööd
Los Angeles
Ensenada – Los Angeles)
Kanada & Uus-Inglismaa (New York – Boston – Portland – Saint
8 päeva/ 7 ööd
New York
John – Halifax – New York
*Kruiisi lõplik hind sõltub reisi kuupäevadest, kajutitüübist ja kruiisi broneerimise kuupäevast (mida varem, seda odavam).

45

Laev
Carnival Destiny
Carnival Destiny
Carnival Spirit
Carnival Splendor
Cranival Glory

1 koht 2-sest sisekajutist varajase tellija
soodushind alates*
281
339
768
1 220
523

MEHHIKO

Mexico city – Cancun – Playa del Carmen
9 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.03.13
Mehhiko on huvitav turismiriik Põhja-Ameerika lõunakaldal, Vaikse ja Atlandi ookeani
vahel. Mehhikos asuvad kuumad, kaunid ja
päikeselised rannad ning 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
(Estonian Air, KLM, Aeromexico)
• majutus valitud hotellis, 7 ööd

• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• lennujaamamaksud vastavalt sihtkohale
al. 352-394EUR (seisuga 20.08.12)
LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 9 päeva al. 14.37 EUR
(Salva)
• transport lennujaam-hotell-lennujaam vastavalt
sihtkohale al. 32 EUR
• inglisekeelsed ekskursioonid
- ½ päeva Mexico city linnatuur ca 35 EUR
- 1 päev Taxco linn ca 70 EUR
- 1 päev Xochimilco ja San Ángel ca 132 EUR
• autorent al. 41 EUR / päev
• siselennud teistesse Mehhiko sihtkohtadesse
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Cancun
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
Playa del Carmen
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Oasis Cancun 4****+ (kõik hinnas)
1 867
1 195
58
Sandos Caracol Eco Resort & Spa 4****
(kõik hinnas)
1 811
1 195
50

MEXICO CITY
9 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
* lapsed vanematega ühes toas ilma lisavoodita
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El Ejecutivo Hotel 3*** (h/s)
1 180
795
34

BRASIILIA

Rio de Janeiro – Salvador da Bahia
10 päeva – individuaalreis
ajavahemikul 01.11.12-30.04.13
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.
PAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Brasiiliasse marsruudil
Tallinn-Stockholm/Kopenhaagen-Lissabon-Rio de
Janeiro/Salvador (Estonian Air, TAP Air Portugal)
• lennujaamamaksud vastavalt sihtkohale
al. 438 EUR (seisuga 20.08.12)
• majutus valitud hotellis, 7/8 ööd
• hommikusöögid

• inglise- ja saksakeelsed ekskursioonid
-3-päevane Iguassu pakett al. 322 EUR
-3-päevane Amazonase kruiis al. 433 EUR
• siselennud Brasiilia teistesse linnadesse
al. 4 kupongiga hind al. 569 EUR

Maalt lahkumise maks 36 USD
PAKETI HIND ALATES (EUR):
Väljumised esmaspäeviti
RIO DE JANEIRO
10 päeva / 7 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö

Savoy Othon 2** (h/s)
1 744
1 089
82

Väljumised reedeti
SALVADOR
10 päeva / 8 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-11a
Lisaöö
SALVADOR
10 päeva / 8 ööd
Täiskasvanu
Laps 2-5a
Lisaöö

LISATASU EEST:
• reisija tervisekindlustus 10 päeva al. 15.39 EUR
(Salva)
• alates 01.10.12 saavad Eesti kodanikud turismi eesmärgil Brasiiliasse reisida viisavabalt kuni 3 kuud
• transport lennujaam-hotell-lennujaam vastavalt
sihtkohale al. 46 EUR
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Sol Victoria Marina 3*** (h/s)
1 632
1 080
48
Catussaba 3***+ (h/s)
1 800
1 049
69

Reisieksperdi pakettreiside tingimused
1.
1.1.

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:
Käesolevad reisitingimused käsitlevad juhtumeid, kus reisikorraldaja
on Reisieksperdi AS või Reisieksperdi AS vahendab teiste reisikorraldajate poolt koostatud pakettreise.
Pakettreis on Reisikorraldaja poolt terviksummana väljendatud
reisitasu eest pakutud eelnevalt kindlaks määratud ja vähemalt 24
tunni kestel osutatav vähemalt kahe järgneva reisiteenuse kogum:
sõitjateveoteenus; majutusteenus; muu reisiteenus, mis ei ole veo- või
majutusteenuse kõrvalteenus ja mis moodustab reisiteenuse kogumist
olulise osa.
Pakettreisiks loetakse ka reisiteenuste kogumit, mida osutatakse
vähem kui 24 tunni jooksul, kuid mis sisaldab majutust.
Pakettreisiks ei loeta reisiteenuste kogumit, mis on moodustatud
reisija valitud üksikutest reisiteenustest, mida reisiettevõtja pakub
müügiks ja müüb eraldi, sealhulgas ka juhul, kui selle moodustamisel
on kasutatud elektroonilisi müügisüsteeme või muid reisiettevõtja
pakutud võimalusi.
Reisija on füüsiline isik, kes tegelikult kasutab Reisikorraldaja poolt
koostatud või vahendatud pakettreisi. Reisija käesoleva lepingu ja
lepingu lisade mõistes võib olla ka Klient.
Pakettreis võib käsitletav olla pakettreisina, kui on täidetud nii
võlaõigusseaduses sätestatud tingimused kui ka reisiteenused
tulenevalt Turismiseadusest ja muudest Eesti Vabariigis kehtivatest
õigusaktidest.
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.

2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.

3.

liikmed ja reisipaketi hind põhineb kindlal inimeste arvul (lennul või
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).
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.2.

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.

5.3.
5.4.

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/

5.5.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
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Kliendi ja Reisija kohustused
Klient on kohustatud 3 päeva jooksul pärast pakettreisilepingu
sõlmimist tasuma Reisikorraldajale ettemaksu alljärgnevalt:
laevareiside puhul 24 EUR täiskasvanu ja 22 EUR lapse kohta;
bussireiside puhul 24 EUR täiskasvanu ja 22 EUR lapse kohta;
lennureiside puhul 96 EUR täiskasvanu ja 48 EUR 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.
Reisikorraldajal on õigus reisipaketi hinda tõsta ja vastavalt kohustus
alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel, teavitades sellest Klienti/

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.

Reisijat vähemalt 21 päeva enne reisi algust:
6.5.1. Eesti või sihtkohamaa maksude, lõivude ja teenustasude muutumine,
kui need mõjutavad reisi hinda;
6.5.2. transpordi- või majutushindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud võimalik ette näha;
6.5.3. valuutakursside muutumine;
6.5.4. 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.
6.6. Reisikorraldaja kohustub andma Kliendile hinnagarantii juhul, kui
reisi eest on täies ulatuses tasutud ning reisi alguseni on vähem kui 31
päeva.
6.7. 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.
6.8. Mitme hinnaalanduse võimaluse korral kehtib reeglina üks, suuremat
allahindlust võimaldav hinnaalandus.
6.9. 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.
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.
7.10.

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 asendama vähemalt samaväärse hotelliga.
Erinevatest puudustest või pretensioonidest reisikorralduse kohta
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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.

Reisieksperdi reisitingimused üksikteenustele leiate:
www.reisiekspert.ee/reisitingimused
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PUHKUSEREISID
OTSELENNUD TALLINNAST
Rühmareisid ajavahemikul 05.10.12-21.04.13
Saadaval 1-ja 2-nädalased reisipaketid

EGIPTUS, Sharm el Sheikh

INDIA, Goa

Reisid toimuvad 21.10.12 – 21.04.13,
väljumised pühapäeviti
Hind al. 369 EUR / 1 nädal

Reisid toimuvad 27.12.12 - 07.03.12,
väljumised neljapäeviti
Hind al. 979 EUR / 2 nädalat

EGIPTUS, Hurghada

REISIPAKETIS SISALDUB:
• edasi-tagasi lennupiletid Tallinn -sihtkoht - Tallinn
• sihtkohas transport lennujaam-hotell-lennujaam
• majutus valitud hotellis al. 7 või 14 ööd
(näidishinnad on antud loteriimajutusega või alates
madalaimast hotelli kategooriast 2*-3*)
• toitlustamine vastavalt valitud hotellile
• sihtkohas eestikeelse esindaja teenused

Reisid toimuvad 27.10.12 – 20.04.13,
väljumised laupäeviti
Hind al. 399 EUR / 1 nädal

IISRAEL, Eilat
Reisid toimuvad 11.10 – 08.11.12
ja 07.03 – 18.04.13
väljumised neljapäeviti
Hind al. 595 EUR / 1 nädal

LISATASU EEST:
• kõrgema kategooria hotellid 3*-5*
• vajadusel viisa
• reisikindlustus
• ekskursioonid
• lisanädal
• ühese toa lisamaks
Lisainfot täpsete reisikuupäevade ja hotellide kohta
küsi oma reisikonsultandilt!

KANAARI SAARED, Tenerife
Reisid toimuvad 05.10.12 – 18.04.13,
väljumised neljapäeviti
Hind al. 525 EUR / 1 nädal

MAROKO, Agadir
Reisid toimuvad 24.10-14.11.12,
väljumised kolmapäeviti
Hind al. 775 EUR / 1 nädal
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Sisukord
Soome, Rovaniemi
Soome, Himos
Soome, Tahko
Soome, Levi
Rootsi
Norra
Island
Suusareisid Alpidesse
Euroopa suurlinnad
Omaani sultaniriik
Araabia Ühendemiraadid
Gambia
Cabo Verde
Namiibia
Tansaania
Keenia
Seišellid
Lõuna-Aafrika Vabariik
Madagaskari saar
Mauritius ja Rodrigues
Maldiivid
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Sri Lanka
Malaisia
Indoneesia
Tai
India
Hiina
Vietnam
Filipiinid
Kariibi mere saared
Barbados
Jamaika
Dominikaani
Bahama saared
Tobago
Havai saared
Kuuba
Austraalia
Laevakruiisid
Mehhiko
Brasiilia
Otsereisid Tallinnast
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Reisieksperdi AS jätab endale õiguse teha reisiprogrammis muudatusi.
Reisieksperdi AS ei vastuta temast mitteolenevate hinnamuudatuste eest.
Reisitingimused vaata http://www.reisiekspert.ee
Tallinn
Roosikrantsi 8B
tel: 610 8626
e-post: tallinn.roosikrantsi@reisiekspert.ee

Estonia pst. 3
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

Tartu tn 1A
tel: 610 8686
e-post: viljandi@reisiekspert.ee

Parim lennupiletite veebipood Eestis
www.lennupiletid.ee
Osta reisi- ja pagasikindlustus internetist
www.reisikindlustus.eu
Viimase hetke pakkumised
www.reisiekspert.ee/lastminute

www.reisiekspert.ee

