
 

 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL 
COSTA DAURADASSE 

 
 

Meie esindajad Costa Dauradas  on: 

 
Kaie Nurmeste: +372 5388 6565 
Thea Sepp:          +372 516 0632 

 
 

Esindajad vastavad telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 
Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 
 
Lend: Aurinko otsereisid Costa Dauradasse maanduvad Reusi lennuväljal. Lennud toimuvad 
lennukompaniiga Smartlynx ning lennuaeg on u 4 tundi. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt 
www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko 

kontorist, sihtkohas meie esindajatelt. Tallinnas palume lennujaamas olla 2-1,5 tundi enne lennuki 
väljumist. 

Aurinko tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi või ID kaardi alusel.                                                                                    
 
Pagas: Lubatud pagas on 20 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 
reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 
toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 
kontaktidega vms). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 
(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo järgi pagasiomanikuga kiiresti 
ühendust võtta. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 
pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 
hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 

Tallinna lennujaamas  reisiterminalis asuvas R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 
automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti). Kõik dokumendid, ravimid, võtmed, telefonid, 
sülearvutid, raha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida käsipagasisse, mitte äraantavasse 
pagasisse! 

Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-
journey/baggage-ee 
 

Teenindus pardal: lennuki meeskond räägib eesti, vene ja inglise keelt. Reisipaketi hind ei sisalda 
toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu Airo Cateringi 
kodulehelt https://flydinner.com/. Lennu ajal on lisatasu eest võimalik osta jooke ja suupisteid 
pardamenüü alusel.  
Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis).  
NB! Ainult lennupileteid on müüme igale reisile piiratud hulgal.  

 
Saabumine ja lahkumine: Pärast pagasi kättesaamist ootavad teid lennujaamas Aurinko 
reisiesindajad, kes suunavad teid tranfeerbusside juurde. NB! Palume kindlasti esindajat 
informeerida, kui mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata. Infot ärasõidu kellaaja kohta 
saate Aurinko esindajatelt. 

 
Infotunnid: Saabumise järel viivad Aurinko esindajad läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka ekskursioonide kohta. Lisainfo esindajatelt transfeerbussis.  
 

http://www.aurinko.ee/et/lennuinfo
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

 
 
Hea teada 
 

Costa Daurada asub Kataloonia autonoomses piirkonnas, kus on kokku 4 provintsi: Girona, Lleida, 
Barcelona ja Tarragona. Costa Daurada (katalaani keeles) või Costa Dorada (hispaania keeles) jääb 
Barcelonast lõuna poole Tarragona provintsi ja rannikuala nimi eesti keeles tähendab Kuldset 
rannikut. Siinsete mererandade liiv on tõepoolest kullakarva. Piirkonna suurim ja tähtsaim linn on 
provintsikeskus Tarragona, mis on tuntud tähelepanuväärsete Rooma -
aegsete arhitektuurimälestiste poolest. Rannikuala kuulsaimad kuurordid on Salou, Cambrils, 
Sitges ja La Pineda. 

 
Apteegid  ja arstiabi: Hispaanias on apteegid avatud üldjuhul E-R 9:30–13:30 ja 16:30–20:00, L 
vaid hommikuti, P suletud. Saadavad on samad käsimüügiravimid kui Eestis. Arstiabi on tasuline 
erakliinikutes. Visiit maksab u 60-75 €. Kui arst hotelli kutsuda, maksab visiit u 90-100 €. 
Teenindus on kiire ja hakkama saab ka inglise-, saksa- ja vene keelega. Riiklikus haiglas on arstiabi 
odavam või tasuta Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saavad Eesti Haigekassas kindlustatud 

inimesed ajutiselt teises liikmesriigis viibimise ajal vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles 
riigis elavate kindlustatud inimestega (vajaminev arstiabi ei ole tasuta, maksta tuleb patsiendi 
omavastutustasud asukohamaa tariifide järgi). Riiklikus meditsiiniasutuses on probleemiks 
personali napp võõrkeeleoskus ning pikem ooteaeg.  
Enamasti suhtleb kliinik teie raviarvete tasumise osas kindlustusseltsiga ise. Sõltuvalt juhtumist, 
võidakse nõuda ka arve tasumist kohapeal. Sellisel juhul hoidke alles kviitungid arstiabile, Eestisse 
tulles saate need esitada oma kindlustusfirmale. Arsti poolt määratud ravimite ostmisel tuleb 

säilitada maksekviitungid, nende alusel maksab kindlustusfirma üldjuhul Eestis  raha tagasi. 
Kuurortites on mitmeid apteeke, alati on avatud ka valveapteek. Kui tekib vajadus arstiabi järele, 

võtke ühendust hotelli vastuvõtuga. Salous on olemas ka haigla.  
 
Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220 voldine vahelduvpinge. Mõnes väikeses paigas on oht 
sattuda ka alalisvoolule – ettevaatust pardli kasutamisel, videokaamera akude laadimisel jms. 
 

Helistamine, internet ja post: Internetipunkte on nii linnas kui ka mitmetes hotellides 
(suuremates 3* ja enamikes 4-5* hotellides). Eestisse helistamiseks tuleb valida ette suunakood 
+372. Hispaania kood on +34. Postmarke (sellos) on võimalik osta kõigist tubaka- ja 
ajalehekioskitest (otsi pruune ja kollaseid tabacos silte) ja  suveniiripoodidest. Post Eestisse liigub 
vaevaliselt. Kiri või kaart võib jõuda koju nädalaga, kuid samahästi ka kuuga.  
 

Raha, krediitkaardid ja pangad: Hispaanias käibelolevaks rahaühikuks on euro. Kaardiga saab 
tasuda suurtes ostukeskustes, kaubamajades, supermarketites. 
Väiksemad külapoed, minimarketid jms eelistavad sularahaga arveldamist! Tavapärane on, et alla 

10 eurosed ostud tuleb tasuda sularahas. Enne ostu sooritamist kontrollige üle, kas kaardimakseid 
aktsepteeritakse. Sularaha väljavõtmine pangaautomaadist on tasuline. 
 
Turismimaks: Hispaanias majutudes tasutakse turismimaks kohapeal hotellis.Tasud erinevad 

vastavalt sihtkohale ja hotelli ametlikule kategooriale. Turismimaksu makstakse maksimaalselt 7 
öö eest, summa on u 0,50-1,25 €/öö inimese kohta. Alla 18-aastased lapsed ei pea 
turismimaksu tasuma. 
 
Joogivesi: Kraanivesi on joomiskõlbulik, kuid soovitame  siiski juua pudelitesse villitud joogivett. 
 
Jootraha: Jootraha ei ole kohustuslik, kuid tavakohaselt antakse baaris ja restoranis  hea 

teeninduse eest 5-10 %  jootraha. Samuti võib jätta väikese jootraha hotelli toateenijale, 
taksojuhile. Hispaanias on tavapärane jätta jootraha ka ekskursiooni- ja transfeerbussi juhile, u 1-2  
eurot reisija või pere kohta.   
 

Turvalisus: Traditsioonilised ettevaatusabinõud on mitte kanda suurt summat sularaha ja 
väärisesemeid endaga kaasas; mitte jätta oma isiklikke asju (käekotte, kaameraid, telefone jms) 

baaris, kohvikus, rannas ega rendiautos järelvalveta. Ettevaatus kulub ära ka diskoteekides,  
 



 

 

 
kaubakeskustes ja nt Barcelonat külastades. Hoidke oma dokumente ja väärisesemeid hotelli seifis. 
Hotellitoast väljudes ja öösel sulgege oma toa uksed ja aknad! 
 

Kauplused ja sisseostud: Kauplused on reeglina avatud kell 9:00-13:00 ja seejärel peale pikka 
siestat e lõunapausi jälle 17:00-21:00. Suured kaubamajad ja supermarketid on avatud ilma 
lõunavaheajata. Suvel on mõned kuurortides asuvad kauplused avatud isegi õhtul kella 22:00. 
Turismikeskustes on valdav osa poode lahti ka nädalavahetusel. 
Turud. Suuremates linnades on igapäevane turg avatud hommikupoolikul, tavaliselt 8:00-14:00. 
Väiksemates linnades on üks või mitu turupäeva. Salou toiduturg asub Via Roma tn. 
 

Suuremad ostlemisvõimalused on Tarragonas, Reusis ja Barcelonas. Peńedese piirkonna veinid, 
eriti Freixenet´i ja Codorniun´i vahuveinid on ka meil hästi teatud ja populaarsed tooted, mida 
külakostiks kaasa tuua. 
 
Lastele: Hispaania suurim teemapark on Port Aventura, mis asub Saloust ainult 1,5 km kaugusel. 
Parki pääseb hõlpsalt liinibussi või taksoga. Port Aventura kuulub Universal Studios lõbustusparkide 

ketti ja on kujundatud 6 erineva teemapargina: Vahemeremaad, Metsik Lääs, Mehhiko, Hiina ja 
Polüneesia. Neis on suur valik atraktsioone alates väikelastele mõeldud rahulikest karussellidest 
kuni peadpööritava kiirusega sõitvate Ameerika mägedeni. Pargis korraldatakse temaatilisi 
etendusi, kus pürotehnilised lahendused on põimitud koreograafia, muusika-, valguse  ja 
veemänguga. Kord nädalas saab nautida Fiestaventura meelelahutusprogrammi, mille on Themed 
Entertainment Association Award tunnustanud maailma parimaks live-sõuks. On olemas suur valik 
söögi- ja joogikohti.  

Caribe veepark. PortAventura Caribe Aquatic  veepark asub kohe PortAventura kõrval, kuhu 
pääseb eraldi piletiga. Veepargis on liumäed, mullivannid, laste mänguala, restoranid, sisebassein, 

hoiukapid ja suveniiripood.  
Ferrari Land. 2017. a kevadel avatud teemapark asub Port Aventura juures, sissepääs eraldi 
piletiga. Siin saab proovida Euroopa kõrgeimat Ameerika mägede atraktsiooni. 
Aquapolis. Traditsiooniliste atraktsioonidega veepark (lainebasseinid, liumäed jms), kus on eraldi 
pargiosa väikelastele. Veepark asub La Pinedas, aadress on Passeig Pau Casals. Aquopolis on Costa 

Daurada ainus veepark, kus lisaks veemõnudele saab nautida delfiinide ja merilõvide sõud ning 
eelregistreerimise korral merilõvidega mängida ja ujuda. Pargis on ka söögi- ja joogikohad.  
Salou kardirada. Karting Salou, mis paikneb Salou-Reusi maantee 2,1. km-l on üks suurimaid 
kardiradu Euroopas. Tavaline ringrada (lubatud al 14. eluaastast) on üle 800 m ja lasterada u 300 
m pikk. Kompleksis on suur parkla, baar, laste mänguväljak ning benji-hüppe plats.   
 

Söök, jook: Toidul on katalaani hinges kindel koht ning Kataloonia kulinaarne maastik on üks 
paeluvamaid Euroopas. See on kerge, maitsev, tervislik. Kasutatakse eelkõige kohalikku toorainet - 
rannikul rohkelt värsket kala ja mereande, sisemaal on populaarsed röstitud ja praetud liha, 

pajaroad, hautised ning erinevad vorstid. Kataloonia on tuntud mar i montaña ehk meri ja mäed 
kontseptsiooni poolest, mis tähendab erinevate ja tihti ka vastandlike toiduainete kombineerimist.  
Söögikohtade valik on lai, hõlmates nii odavaid kiirsöögikohti kui ka erinevad rahvuskööke 
Katalooniast, Hiinast ja Indiast. Lõunasöögiks on odavaim valik nn päevamenüü - menu del dia, 

mis sisaldab tavaliselt kuni 3 käiku. Hispaania köögi austaja leiab siit ka valiku tapas-baare, kus 
kohalikke hõrgutisi nautida. Suitsusink, vürtsikad vorstid, juustud, oliivid, seened, krevetid, 
merekarbid, kalmaarirõngad, kaheksajalg, anšoovis - see nimekiri on väga pikk ja õnneks 
serveeritakse kõike väikeste portsjonitena, nii et maitsta jõuab palju ja erinevad maitseelamused 
on kindlustatud. 
Vein on püsivalt katalaanide laual. Lisaks laiale kvaliteetveinide valikule kogu Hispaaniast (Rioja, 
Navarra, Ribera del Duero jt), võib siin proovida suurepäraseid kohalikke veine, Barcelona lähistelt 

Penedes viinamarjakasvatuspiirkonnast, kus valmistatakse ka cavat - Hispaania vahuveini. Cava ise 
sobib suurepäraselt mereandide ja enamus tapas'tega.  
Sangría on üks eelistatumaid jooke, tehtud veinist, puuviljast ja brändist, kuid seda joovad rohkem 
turistid kui kohalikud. Cambrilsi sadamapiirkonnas on piirkonna parimad kala- ja mereandide 

restoranid ning tapas-baarid.    
 

Transport: Salous on mõnus liigelda  nii jalgsi, jalgratta kui ka taksoga. Salou linnataksod on 
valget värvi, kuid neid näeb ringi liikumas suhteliselt vähe, sest vahemaad on väikesed. Taksot 



 

 

saab tellida telefoni teel ja hotelli retseptsioonist ning pikema sõidu hinnas tasub eelnevalt kokku 
leppida. Kataloonias on hästi organiseeritud ka ühiskondlik transpordisüsteem. Saloust on hea 
bussiühendus nii lähikuurortidesse Sitges ja Cambrils kui ka suurematesse linnadesse nagu 
Tarragona, Reus ja Barcelona. Ühe suuna bussipilet Sitgesi ja Cambrilsi maksab u 4 €, bussid 

liiguvad iga poole tunni tagant. Bussiga pääseb hõlpsasti ka Port Aventura teemaparki, bussid 
sõidavad pooletunnise intervalliga. Saloust Cambrilsi ja Tarragonasse on võimalik sõita ka laevaga. 
Rongiühendus on lähimatest suurlinnadest näiteks Valencia ja Barcelonaga. Rongisõit Saloust 
Barcelonasse võtab sõltuvalt rongist tund kuni poolteist. La Pinedas  ja Sitgeses on mõnus liigelda  
nii jalgsi, jalgratta kui ka taksoga. Tarragona jääb La Pinedast u 9 km kaugusele, Salou u 5 km 
kaugusele. 
 

Vaatamisväärsused: Tarragona. Antiikpärandi poolest kuulus Tarragona on samanimelise 
provintsi pealinn ning Costa Dorada puhkepiirkonna süda. 3 saj. e Kr roomlaste rajatud 
Tarraconesis oli Rooma keisririigi üks tähtsamaid tugipunkte Kataloonias. Mitmed Rooma-aegsed 
mälestusmärgid (amfiteater, akvedukt) on tänapäevani 
säilinud. Külastamist väärib roomlaste Jupiteri templi kohale 12. saj rajatud suurejooneline Santa 
Tecla katedraal. Tarragona on linn, kus ajaloomälestised ja keskaegne vanalinn paiknevad 

harmooniliselt kõrvuti avarate puiesteede ning modernsete hoonetega. Tarragona ilus sadam sai 
oma näo 19. saj. Linnal on hea bussiühendus Salouga. 
Reus. See Costa Dorada üks suuremaid linnu on märkimisväärne oma modernistliku 
arhitektuuripärandi poolest. Reus on kuulsa Kataloonia arhitekti Antonio Gaudi sünnilinn, kuigi 
tugevama jälje on linnale jätnud teised tuntud modernistid. Parimad näited modernistlikest 
hoonetest on arhitekt Lluís Domènech i Montaneri kavandatud elumaja Casa Navàs (Plaça del 
Mercadal, 5) ja Institut Pere Mata (psühhiaatriainstituut). Vanemast ajalooperioodist on 

silmapaistvaimad ehitised 16. sajandil rajatud St.Pere kirik (Prioral de Sant Pere) ning 
renessansistiilis raekoda.  

Barcelona. Barcelona on Katalooonia pealinn ja tähtsuselt ning elanike arvult Madridi järel teine 
linn Hispaanias. Linna iseloomustab elegantne suurlinlik atmosfäär ning silmapaistvad arhitektuuri- 
ja kunstiväärtused: Antoni Gaudi tippsaavutus La Sagrada Familia, modernistlik Eixample'i 
linnaosa, Güelli park, keskaegne gooti kvartal ja suurejooneline katedraal, Picasso Muuseum, 
Kataloonia Rahvuslik Kunstimuuseum, Barcelona Kaasaegse Kunsti Muuseum. 

Sitges. Väike kuurortlinn, mis jääb poolele teele Barcelonast Salousse ja pealinlaste lemmikpaik 
nädalalõpu veetmiseks: hispaaniapäraselt valged majad, väiksed käänulised tänavad, palmidega 
ääristatud rannapromenaad. Linnas on mitu põnevat muuseumi: neist kuulsaim Cau Ferrat, kus 
eksponeeritakse muuhulgas kahte El Greco tööd. 
Montserrat. Umbes 50 km Barcelonast loodes kõrgub 1236 m kõrgune "sakiline mägi" (mont 
serrat), mis on koduks Kataloonia kõige pühamale paigale - tänapäevani tegutsevale Montserrati 

kloostrile. Ühe Hispaania vanima ja tähtsaima palverändurite sihtpunkti müüride vahel on peidus 
hulgaliselt aardeid: 12. saj pärinev puust nikerdatud La Moreneta (jumalaema), u 250 000 
hinnalise raamatu ja käsikirjaga raamatukogu, mitmete kuulsate kunstnike (El Greco, Picasso, 

Monet, Dali jt.) taieseid eksponeeriv muuseum. Hommikuse ja õhtuse palvuse ajal on võimalik 
kuulata maailmakuulsat, Euroopa vanimate kooritraditsioonidega poistekoori.  
Ebro Delta Rahvuspark. 7700 hektaril laiuv märgala on koduks u 300 linnuliigile (flamingod, 
pardid, iibised, jäälinnud, haigrud jpt). Siin näeb mitmeid Kataloonias vähe-esinevaid loodusvorme 

nagu soola- ja mageveejärved, rannaäärsed valged liivadüünid, maa-alused jõed, riisipõllud ja 
valged soolaväljad. Pargis on ökoloogiamuuseum ja uurimiskeskus. Huvilistele pakutakse 
organiseeritud paadimatku Ebro jõel, on olemas matka- ja jalgrattarajad ning telkimiskohad. 
Sissepääs parki on tasuta. 
Vilafranca del Penedes. Kihav turulinn asub Penedese veinipiirkonna südames ja on tuntud 
eelkõige kvaliteetsete valgete veinide poolest. Hispaania vahuveini e cava pealinn Sant Sadurni 
jääb Vilafranca del Penedesest u 8 km põhja poole. Veini degusteerimiseks on avatud mitmed 

bodegad ehk veinimõisad, tuntumatest tootjatest saab külastada näiteks Freixenet, Codorniu, 
Torres'e jpt veinikeldreid. 
Antoni Gaudi. Reusis, käsitööliste perekonnas  sündinud Gaudi oli katalaani modernismi juhtiv 
esindaja. Pärast lühikest töötamist sepa õpipoisina õppis ta Barcelona arhitektuurikoolis. Casa Mila 

e Gaudi elumaja on Gaudi suurim panus Barcelona elamuarhitektuuri. Nurgapealne, 
kaheksakorruseline ja kahe siseõuega elamul on keerulised sepitsetud rõdud, mis sarnanevad 

mererohuga tahumata lainjatel seintel. Hoones pole kusagil sirgeid seinu. Maja erines täielikult 



 

 

selle ajastu ehituspõhimõtetest, mille tulemusena langes see pilgete ja terava kriitika 
alla.Tänapäeval on ülemisel korrusel Gaudi muuseum. 
 
Gaudi kõige kuulsam hoone on siiski ekstsentriline Sagrada Familia kirik, millele Gaudi pühendas 

alates 1914. a oma elu, kulutades sellele kogu oma aja ja raha. 
 
Rannad:  Costa Dorada rannikul on mitmeid ilusaid liivarandu ja rannasoppe. Vesi on siin selge ja 
puhas, mille tunnustuseks on rannad pärjatud sinilipuga. La Pineda väikelinna rand on samuti ilusa 
heleda liivaga ning piisavalt pikk (u 2,5 km). Rannas laenutatakse vesijalgrattaid, skuutreid ja 
pakutakse muid rannateenuseid. 
 

Aktiivne puhkus: Piirkonnas on mitmeid vabaja veetmise võimalusi. Veespordist saab tegeleda nt 
SUP- ja purjelauasõiduga, laenutada vesijalgrattaid ja kajakke. Vesi on siin puhas ja läbipaistev, 
mis loob head võimalused nii snorkeldamiseks kui sukeldumiseks. Kogenumatele sukeldujatele on 
siin piirkonnas avastamiseks ka mitmeid veealauseid koopaid. Sukeldumiskursuseid ja retki 
korraldavad nt Beyond Salou ja Aventura Tour Salou klubid. Lisaks on aktiivse puhkuse veetmiseks 
olemas jalgrattalaenutused, minigolf, rannavõrkpalliplatsid. 

Costa Dorada piirkonnas on kokku 7 golfiväljakut. Nt Lumine golfikeskus jääb Salou´st paari 
kilomeetri kaugusele, Cambrilist u 14 km kaugusele. U 7 km kaugusele jääb kardirada ja u 15 km 
kaugusele La Pinedas asub veepark. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ekskursioonid 
 
Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 25 

osavõtjat. Juhul, kui soovijaid on vähem, siis on võimalik osaleda võõrkeelsetel ekskur-sioonidel. 
Nende toimumispäevad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooni-programmist mõnevõrra 
erineda. Lastele kehtib hinnasoodustus (juhul kui ekskursiooni kirjelduse juures ei ole mainitud 
teisiti). NB! Ekskursiooniprogramm ja hinnad võivad kohapeal muutuda, täpsem info Aurinko 
esindajalt kohapeal. 
 

Montserrati klooster ja Kataloonia veinid (terve päev) 
Alustame teekonda Montserrati mäeaheliku suunas, mis on 10 km pikk ja 5 km lai ning mille 
kõrgeim tipp on 1230 m. Mägedega sama nime kandev klooster, mis tegutseb juba u 1000 aastat, 

asub 725 m kõrgusel merepinnast. Mäelt avaneb panoraamne vaade Katalooniale. Kataloonlased 
peavad Montserrati pühaks mäeks ning see on Santiago de Compostela (Galicias) järel suurim 
palverändurite sihtkoht Hispaanias. Ekskursiooni hinnas sisaldub edasi-tagasi rongisõit kloostri 
juurde (u. 10 min üks suund) kus avanevad kaunid vaated mägedele ja orgudele.Tutvume 

kloostriga, saab külastada basiilikat, maitseme kloostris valmistatud likööri. Vaba aeg, et soovi 
korral saab sõita köisraudteel 1000 m kõrgusele mäetippu või süüa lõunat (mõlemad lisatasu eest). 
Edasi jätkub teekond Kataloonia suurima veinitööstuse linna Vilafranca del Penedési poole, kus 
asub Torrese veinitehas ja -kelder. Veinikeldris tutvume veinivalmistamise traditsioonide ja 
kaasaegse tehnoloogiaga ning saame infot Torrese veiniimpeeriumi kohta. Maitseme veine, mida 
saab soovi korral ka kaasa osta. 
NB! Kuna kõrgel mägedes võib olla jahe, soovitame kaasa võtta soojemad rõivad ja jalga panna 

sportlikud jalanõud mägedes liikumiseks. Kloostri territooriumil viibimine eeldab sündsat riietust 
(õlad-põlved kaetud). 
NB! Kloostri ja veinitehase külastus võib toimuda ka vastupidises järjekorras. 
Hind: 62 €, laps vanuses 4-10. a 55 € 

 
 

 
 



 

 

 
Barcelona (terve päev) 
Saame ülevaate Barcelona peamistest vaatamisväärsustest: Montjuici mägi, 1992 .a 
Olümpiamängude peastaadion, Camp Nou's ehk kuulsa FC Barcelona jalgpalliklubi kodustaadion ja 

muuseum- üks enimkülastatud muuseume Hispaanias. Käime ära ka 20. saj arhitektuuri 
tippsaavutuse, arhitekt Antoni Gaudi poolt kavandatud kirikut La Sagrada Familia juures (sissepääs 
lisatasu eest, u 16 €). Jääb ka paar tundi vaba aega, et jalutada sadamasse viival kaunil La Rambla 
bulvaril, keskaegses Gooti kvartalis (Barri Gotic) või Paseo de Gracial, imetlemaks sealset 
modernistlikku arhitektuuri. 
Hind: 40 €, laps vanuses 4-10. a 36 € 
 

Andorra (terve päev) 
Varahommikul algav bussiekskursioon viib meid selle väikeriigi südamesse, pealinna Andorra la 
Vellasse, kus jääb u 4 h vaba aega omal käel ringi vaatamiseks ja sisseostudeks. Hispaania ja 
Prantsusmaa piiril Pürenee mäestikus asuv kääbusriigi Andorra pindala on kõigest 470 km² ning 
seal elab ainult 79 000 inimest. Keeltest on kasutusel hispaania, prantsuse ja katalaani keeled. 
Talvisel ajal on ta tuntud eelkõige suusakuurordina. Suvel meelitab turiste maaliline loodus - ligi 

3000 m kõrgused mäed ja orgudesse ehitatud külad. Lisaks looduse ilule kütkestab külastajaid ka 
EL-ga sõlmitud tolliliidust tulenevad eelised. Andorras on käibel euro, aga ta ei kuulu EL. Arvukad 
poed meelitavad erineva maitsega ostjaid siia kõiksugu kaupa soetama. Bussisõit Andorrasse 
kestab koos piiripunkti läbimisega u 4 h. Nii minnes kui tulles tehakse kiirtee ääres peatus 
kohvitamiseks (ei ole hinnas), sirutamiseks, tualeti külastamiseks. NB! Reisile võtke kaasa pass. 
Hind: 59 €, laps vanuses 4-10. a 54 € 
 

 
Veepark Port Aventura Caribe 

Port Aventura Caribe veepark asub kohe Port Aventura kõrval, kuhu pääseb eraldi piletiga. 
Veepargis on liumäed, mullivannid, laste mänguala, restoranid, sisebassein, hoiukapid ja 
suveniiripood. 
Hind: 50 €, laps vanuses 4-10. a 44 € (kuni 07.09.19) 
Hind: 48 €, laps vanuses 4-10. a 42 € (alates 08.09.19) 

 
Kaks teemaparki samal päeval - Ferrari Land ja Port Aventura 
Adrenaliini sõpradele on avatud uus meelelahutuskeskus Ferrari Land! Siin saad seigelda 
legendaarse autovalmistaja Ferrari võistlusradadel. Saab hea ülevaate Ferrari ajaloost ja 
legendaarsematest võistlustest. Tegevust ja meelelahutust jagub kõigile pereliikmetele. 
Hispaania suurim teemapark Port Aventura kuulub Universal Studios lõbustusparkide ketti ja on 

kujundatud 6 erineva teemapargina: Vahemeremaad, Metsik Lääs, Mehhiko, Hiina, Polüneesia ja 
Seesamitee. Neis on suur valik atraktsioone alates väikelastele mõeldud rahulikest karussellidest 
kuni peadpööritava kiirusega sõitvate Ameerika mägedeni. Pargis korraldatakse temaatilisi 

etendusi, kus pürotehnilised lahendused on põimitud koreograafia, muusika-, valguse ja 
veemänguga. On olemas suur valik söögi- ja joogikohti. 
Hind: 55 €, laps vanuses 4-10. a 47 € 
 

 
 
Ülal toodud info on antud 30.08.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 
vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada.  
 
                                                    Head puhkust!            
 

 


