
 

 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL COSTA DEL SOL’I 

Meie reisiesindaja Costa del Solis on: 

Ave Riisberg  + 372 5191 9995 

 

Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 
Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otsereisid Costa del Sol’i väljuvad teisipäeviti 03.09.-19.10.2019 (viimane väljumine 
Tallinnast). Lennuk maandub Malaga lennuväljal. Lennud toimuvad lennukompaniiga Air Baltic ning 

lennuaeg on u 4 t ja 45 min. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt https://www.aurinko.ee/et/lennui
nfo/lennuajad. 

NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko 
kontorist, sihtkohas meie esindajalt. Reisile registreerimine toimub passi või ID kaardi alusel. 

Pagas: Lubatud pagas on 20 kg+8 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!  
 
Teenindus pardal: Reisipaketi hind ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Toite saab ette tellida 

alates nädal ja kuni 24 tundi enne väljalendu Air Balticu kodulehelt.  Lennu ajal on lisatasu eest 
võimalik osta jooke ja suupisteid pardamenüü alusel.  

Saabumine ja lahkumine: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas meie esindaja, kes 
suunab teid busside juurde. Sõit kuurortitesse kestab orienteeruvalt 20-40 minutit, Marbellasse u 1 
t ja 30 min (sõltuvalt hotelli asukohast). NB! Kui mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata, 
teatage sellest palun kindlasti esindajale! Rahvusvaheliste reeglite kohaselt toimub hotellist 
väljaregistreerimine hiljemalt 12:00 ja sisseregistreerimine alates kella 14:00. Hotellist lahkumisel 

saab kohvrid jätta kas hotelli pagasiruumi või retseptsiooni valve alla. Vabade tubade olemasolul 
saab ärasõidul oma hotellituba lisatasu eest ka õhtuni pikendada. Küsige päev varem oma hotelli 
retseptsioonist! 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viib esindaja läbi infotunnid, kus saate lähemat teavet nii sihtkoha 

kui ka ekskursioonide kohta. Infotunni kellaaja teatab esindaja teile transfeeril. 
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Hea teada: 

Ajavahe: Mandri-Hispaanias on kell 1 tund Eesti ajast taga.  

Elekter: Elektrivõrgus on tavaline 220-voldine vahelduvpinge. 

Ööelu:Baarid, kohvikud, ööklubid on tavaliselt avatud hilisööni või koguni varahommikuni, sest 

hispaaniapärane seltsielu toimub üsna hilistel tundidel. Baarid on üsna lärmakad. Hispaanias 

juuakse peamiselt kolme sorti kohvi: cafe solot (itaalia espresso sarnane must kohv), cortadot 

(piimaga kohv) ning cafe con lechet (so cafe latte ehk pooleldi piimast, pooleldi kohvist koosnev 

jook). 

Internet ja helistamine: Paljudes hotellides on korralik internetiühendus. Eestisse helistamiseks 

tuleb valida ette kood +372. Kohalikud tavanumbrid algavad 9-ga ning mobiil 6-ga. 

Joogivesi: Kraanivesi on joodav, kuid kloorisisaldusest johtuvalt võib olla harjumatu maitsega. 

Soovitame teil juua pudelitesse villitud joogivett. 

Jootraha: hea teeninduse eest on kombeks jätta jootraha 5-10% arve summast. Väikese 

jootrahaga võib rõõmustada ka hotelli toateenijat ja bussijuhti (1-2 eurot). 

Turvalisus: Hotellis on rangelt soovitatav hoida väärisesemeid, dokumente ja raha seifis. Samuti 

ärge jätke oma isiklikke asju ja kotte valveta baarides, restoranides ning randades.  Taskuvaraste 

suhtes ettevaatlik tuleks olla ka tänaval liigeldes. 

Apteegid ja arstiabi: Loodame, et Te ei vaja reisil olles arstiabi, kuid vajadusel soovitame 

pöörduda hotelli retseptsiooni poole, et arsiabi kutsuda. Hädaabinumber on 112. Torremolinoses 

asub Medicos Costa del Sol arstipunkt, mis on avatud 24 t, arstid teevad ka hotellivisiite. Visiiditasu 

on päevasel ajal u 75 eurot, öisel ajal natukene kallim. Benalmadena Xanit erahaiglas võtab vastu 

nii üldarst kui eriarstid. Fuengirolas on Soome arstidega hambaravikliinik Scandental. 

Raha ja krediitkaardid: Hispaanias on käibel Euroopa Liidu rahaühik euro. Pangad töötavad 

äripäevadel kell 8:30-14:00. Krediit- ja deebetkaartidega saab võtta  pangaautomaadist sularaha, 

aga rakendub reeglina teenustasu välja võetavalt summalt.  

Transport ja parkimine: Costa del Solis on mugav jalgsi liigelda. Samuti sõidavad kuurortites 

kohalikud minirongid. Fuengirola minirong alustab sõitu El Puerto hotelli juurest 

rannapromenaadilt. Minirongid sõidavad 45 min intervalliga. Benalmadena minirong alustab sõitu 

Sealife mereakvaariumi juurest. Minirong kulgeb Tivoli Word ette, Arroyo de la Mielin. Sadama 

piirkonnas sõidab samuti minirong. Bussi ja rongiühendused lähilinnadesse nagu Malaga, Marbella 

ja väikestesse küladesse on head ja hinnad taskukohased. Torremolinosest saab bussiga läbi 

Benalmadena nt Rondasse, reis kestab u 2 t ja 30 min. Malaga ja Fuemgirola vahel käib kohalik 

rong 20 min intervalliga. Fuengirola keskuses on kaks peatust Los Boliches ja Fuengirola. Malagast 

pääseb mugavalt nii Sevillasse kui  Cordobasse. Benalmadenast saab bussiga Torremolinosesse ja 

Fuengirolasse ja mitu korda päevas.  

Enne taksosse istumist on soovitav taksojuhilt hinnakirja/sõidu maksumust küsida. Öisel ajal, 

nädalalõppudel ja pühade ajal ning samuti taksot ette tellides on tariifid kõrgemad.  

Parkimine on üsna keeruline, sest vabu parkimiskohti leida on väga raske. Marbellas on hinnatase 

kõrgem. Sinisel joonel parkimine on tasuline, raha makstakse parkimiskontrolöri kätte või  



 

 

ostetakse automaadist pilet (Malagas), kollasele joonele ja keelava  märgi alla parkida ei soovita 

mingil juhul, kuna peale teisaldamist tuleb teil maksta trahvi  u 120  eurot.  

Kauplused: Kauplused on avatud kell 9:00-13:00 ja seejärel peale pikka siestat jälle 16:30-22:00. 

Suured kaubamajad töötavad ilma lõunavaheajata. Igas linnas on lisaks tänavaturule ka paar 

korda nädalas hommikupoolikul turg. Torremolinoses on turg neljapäeviti, Fuengirolas teisipäeviti 

ja laupäeviti, Marbellas esmaspäeviti ja laupäeviti. 

 

 

 

Ekskursioonid 

 

Vajaliku osavõtjate arvu korral (olenevalt ekskursioonist 15-25- inimest) toimuvad ekskursioonid 

eesti keeles. Kui soovijaid on vähem, on võimalik minna võõrkeelsetele ekskursioonidele, mille 

pogramm ja hind võib eesti keelse ekskursiooni omast erineda. Ekskursioonide eest saate tasuda 

kohapeal sularahas. Registreerumine on siduv. Kuni 3-aastastele lastele on ekskursioonid tasuta, 

lastele kehtivad soodustused.  

Gibraltar (terve päev), neljapäev 

Eesti keelse esindajaga. Sõidame Briti kolooniasse, kuulsale ahvide kaljule Gibraltarile. Teeme 

ringsõidu Gibraltaril ja külastame Saint Michaeli koobast. Võimalus sõita funikulööriga kalju tippu, 

kust avaneb suurepärane vaade Marokole ja Atlandi ookeanile. Vaba aeg sisseostudeks. NB! 

Gibraltar on Suurbritannia territoorium, seega võtke kindlasti kaasa reisidokument. Eesti 

kodanikele on Gibraltar viisavaba punaste ja hallide passide omanikele on vajalik Suurbritannia  

viisa. 

Hind: 70 €, laps vanuses 4-12. a 52 € 

Maroko Tanger (terve päev), neljapäev, laupäev 

Tule ja saa osa Hispaania lõunanaabri  Maroko ilust! Merereis saab alguse Tarifa sadamast ja vaid 

tunnise laevasõidu järel randume Tangeri sadamasse Marokos. Näeme Maroko kuninga 

suveresidentsi, ajaloolises mediinas ootavad meid värvikireva kaubaga käsitöölised. Saame jälgida 

imeliste ehete valmimist, meeli ülendab lõhnade ja maitsete pillerkaar. Lõunatame kohalikus 

restoranis, kus pakuvad silmailu kohalikud tantsijad ja kõlab ehtne Maroko muusika. Peale lõunat 

jalutame vana kindluse juurde. 

NB! Võtke kaasa pass (pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale riigist lahkumist). Eesti 

kodanikele on Maroko viisavaba. Eesti elamis- ja tööloaga punase vene passi omanikud võivad 

Marokos viibida samuti viisavabalt 90 päeva poole aasta jooksul. Riiki sisenemiseks on vajalik pass 

ja elamisluba Eestis (originaal), mis mõlemad kehtivad vähemalt 3 kuud pärast reisi. Maroko ei 

tunnista Eesti halli välismaalase passi ning viisat nende omanikele ei väljasta. 

Hind: 87 €, laps vanuses 4-10. a 65,5 € 

 

 

 

 



 

 

 

 

Granada (terve päev), reede 

Granadat peetakse Hispaania üheks ilusamaks linnaks. See oli viimane suur mauri kindlus, mille 

langemine 15. saj. tähistas islami ajajärgu lõppu Hispaanias. Siin on palju gooti- ja renessansistiilis 

hooneid, linna peamine vaatamisväärsus on aga kindlasti suurejooneline Alhambra (e.k. punane ) 

paleekompleks. Ekskursiooni jooksul näete ka Carlos V paleed ning kauneid Generalife aedu. Vaba 

aeg linnas. Sissepääsupiletid on hinnas. 

Hind: 83 €, laps vanuses 4-10. a 62,25 € 

NB! Kuivõrd Alhambra on üks Andaluusia enimkülastatavaid vaatamisväärsusi, siis sõltub Granada 

ekskursioonipäev ja väljasõidu kellaaeg sellest, mis ajaks Alhambra sissepääsupiletid kinnitatakse. 

Seega võib väljasõidu päev ja kellaaeg nädalati muutuda. Lisainfo Aurinko reisiesindajalt kohapeal! 

Sevilla (terve päev), kolmapäev, reede 

Andaluusia pealinn Sevilla on lummava atmosfääriga linn, mille pärliteks on majesteetlik gooti 

katedraal ning romantiline keskaegne vanalinn. Ajaloost on ta tuntud ka kui Carmeni linn, 

tänapäeval on kuulsust kogunud EXPO korraldajana. Vaba aeg linnas. 

Hind: 77 €, laps vanuses 4-10. a 57,75 € 

 

Ronda (terve päev), laupäev 

Maaliline Ronda on kõrgel mäenõlval asuv Andaluusia väikelinn. Külastame Hispaania vanimat 

härjavõitlusareeni, vanalinna, keskaegset katedraali ning imetleme meeliülendavat vaadet Tajo 

kuristikule. Vaba aeg linnas.  

Hind: 48 €, laps vanuses 4-10. a 36 € 

 

Andaluusia õhtu (pealelõunane üritus) 

Andaluusia juurde kuuluvad kindlasti flamenko rütmid ja sirgeseljaliste ratsanike uljad hobused. 

Pärastlõunal avaneb meil võimalus saada osa Torremolinose kuulsa ratsaklubi 20 puhtaverelise 

tõuhobuse sõust Ritmo a Caballo. Hobused on erakordselt hästi treenitud ja kuuletuvad pelgalt 

kõrvasositatud märguandele...1,5 tundi hobuste tantsulist etteastet möödub märkamatult. Õhtu 

jätkub lähedal asuvas El Ranchito rantšos flamenko rütmides -

seelikud sahisevad, kastanjetid klõbisevad....Tule ja saa osa ehedast Andaluusiast! 

Hind: 57,50 €, laps vanuses 4-10. a 36,50 € 

 

 

Ülal toodud info on antud 13.09.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. 

Head puhkust! 


