
 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL HORVAATIASSE! 

Meie reisiesindaja Horvaatias on: 

 

Reena Väli: 

  

Poreč ja Umag +372 5191 8404 

   
 

Lend: Lennuk maandub Itaalias, Trieste lennuväljal. Itaalia-Sloveenia-Horvaatia piirid 

ületatakse bussiga. Umag jääb lennujaamast u 95 km  ja Poreč u 130 km kaugusele. Transfeer 

Umagi ja Poreči hotellidesse kestab u 2-2,5 tundi. Lennud  toimuvad teisipäeviti ajavahemikus 

21.08.-11.09.2018 (viimane väljumine Tallinnast). Lennud toimuvad lennukompaniiga Smartlynx 

marsruudil Tallinn-Trieste-Tallinn. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt www.aurinko.ee. NB! Palume 

kontrollida lennuaegu kindlasti 24 tundi enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko Tallinna kontorist, 

sihtkohas meie esindajalt! Horvaatias on kell 1 tund Eesti ajast taga. Aurinko tšarterlendudel toimub 

reisile registreerimine passi või ID kaardi alusel.  

 

Pagas: Lubatud pagas on 20 kg äraantavat +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. 
Spordi- ja eripagasi veo palume tellida enne lendu Aurinko kontorist Tallinnas. 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 info põhjal pagasiomanikuga kiiresti kontakti. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, 
korgitserid jms tuleb pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik 
vedelikud, ka hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte 
saab reisiterminalis asuvast 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 Smartlynxi pardal: Lennuki meeskond räägib eesti, inglise ja vene 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 müüme igale reisile piiratud hulgal.  
 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas Aurinko reisiesindaja, kes suunab teid 

busside juurde. NB! Palume kindlasti esindajaid informeerida, kui mingil põhjusel jätate meie 

transfeeri kasutamata. 

 

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

kui ka ekskursioonide kohta. Lisainfo esindajalt transfeerbussis. 

 

Hotellitubade kättesaamine ja äraandmine: Piirkonnale eripäraselt toimub check-in hotellitubadesse 

kell 15:00.  

Ärasõit ja hotellist lahkumine: Hotellist ärasõidu kellaaja kohta saate infot Aurinko reisiesindajalt 

kohapeal.   

 

 

http://www.aurinko.ee/
https://flydinner.com/


 

 

 

Hea teada 

 

Horvaatia pindala on  56 542 km² 

Elanike arv u 4,5 milj 

Pealinn Zagreb (u. 800 000 elanikku) 

 

 

Arst ja arstiabi : arstiabi on Horvaatias heal tasemel ja kättesaadav.Väiksemate terviserikete korral, 

saab abi apteekrilt, kes oskab teid ka nõustada, kas oleks siiski vajadust pöörduda arsti poole. Arsti on 

võimalik kutsuda ka hotelli retseptsioonist, Porečis on munitsipaalpolikliinik ja Albatros hotellis Zelena 

Lagunas on arstipunkt. Pulas on üks üldhaigla, mille erakorraline vastuvõtt toimub 24 t, aadress 

Zagrebaćka 30 (Naval Hospital), tel +385 5237 6500. Apteegid on avatud 9:00-20:00. Pühapäeval on 

avatud valveapteek 9:00-12:00  ja 17:00-20:00. 

 

Internet: Suuremad netioperaatorid on METRONET ja ISKON. Horvaatias on nii internetikohvikuid kui ka 

wifi leviala. Internetikohvikus maksab internet u 30 kunat/tund. Ka avalikes raamatukogudes on 

tavaliselt tasuta interneti kasutamise võimalus, kasutusaeg on limiteeritud. 

 

Joogivesi: Kraanivee joomine ei ole keelatud, kuid soovitatakse kasutada pudelivett. 

 

Kliima: Istra poolsaarel valitseb geograafilisest asukohast tingituna eriline vahemereline kliima. Põhjast 

kaitsevad karmide kliimamuutuste eest Alpid. Suvekuudel puhub siin pehme tuul ning seetõttu ei ole 

kunagi liiga palav. Mõnusat kliimat oskavad hinnata ka naaberriikide elanikud, kes siia kesksuvise 

kuumuse eest varju poevad. Suvel on päevane temperatuur mõnusalt soe ning õhtud ei ole hirmus 

palavad. Lühikesi kuumaperioode esineb harva. Vaatamata sellele, et päevane temperatuur on jahedam 

kui mõnes teises naaberriigis, on Aadria mere vesi pidevalt soe. Õhuniiskus on eriti rannikualadel küllalt 

kõrge.  

 

Lastele: Horvaatia on väga lastesõbralik, siin on mitmeid loodus-, teema- ja veeparke. Sageli on lastele 

hinnad soodsamad nii muuseumis kui ka vee- ja teemaparkides. Pulas asub Underwater Park 

Verudela, avatud kuni 15.09.18 kell 10:00-18:00, pilet maksab 200 kunat. Porečist 2 km kaugusel, 

Zelena Laguna piirkonnas on teine vahva veepark Aquacolors Water Park. Siin saavad kõik suured ja 

väikesed puhkajad mõnusalt aega veeta. Veepargis on 13 erinevat veeatraktsiooni. Euroopa pikim, 20 m 

kõrge ja 28 m lai veeliumägi on tõeline väljakutse ka kõige kogenumale veepargi külastajatele. 

Päevitamiseks ja niisama lõõgastumiseks on mitu puhkeala. Keha saab kinnitada erinevates 

söögikohtades - kohvikutes, kiirtoidurestoranides, mõnusates kogupere restoranides. Veepark on avatud 

augustis 10:00-19:00 ja septembris (kuni 15.09) kell 10:00-18:00. Verduela poolsaarel Pulas, asub 

Aquarium Pula. Kohale saab linnaliinibussidega 2A ja 3A. Kollektsioon koosneb neljast erinevast osast: 

Aadria mere, Vahemere, Horvaatia jõgede ja järvede ning troopiliste mageveekogude taimede- ja 

loomariigist. Akvaariumi juures on ka merikilpkonnade keskus. Akvaarium on avatud augustis iga päev 

kell 9:00-22:00, septembris kuni 21:00. Täiskasvanu pilet maksab u 100 kunat, 7-18 aastaste ja 

pensionäride pilet 70 kunat, 3-6 aastaste pilet 50 kunat. Alla 3 aastased lapsed tasuta. Lisaks n-ö 

tavalistele veeparkidele, on Horvaatias väga levinud komme püstitada  lastele suveks mere peale 

veepark. Pulale lähim mereveepark asub Fažanas, hotelli Resort Bi Village juures, Pulast u 10 km 

kaugusel. Rovinji keskusest umbes 2 km kaugusel on nn. Horvaatia teemapark, kus on kujutatud 

miniatuurses vormis Horvaatia erinevaid linnu, ehitisi ja kuulsamaid vaatamisväärsusi. Samas asub ka 

väike loomaaed. Istralandia Aquapark asub Brotonigla ja Novigradi vahel. Pargis on 20 liumäge, 

tehislainetega bassein, lastebassein (sügavust 40 cm) koos veekindluse, liumägede ja 

vesimänguväljakuga jpm. Siin jagub kindlasti tegevust kogu päevaks. Peale veeatraktsioone, saab 



 

 

lõõgastuda päikest võttes või erinevates kohvikutes ja restoranides einestades. Pilet täiskasvanule 180 

kunat, lapsele 140 kunat, perepilet 440 kunat (2 täiskasvanut ja 1 laps) või 570 kunat (2 täiskasvanut ja 

2 last). Umagis ootab külastamist allveelaev, millega saab näha veealust maailma nii päeval kui õhtul. 

Allveelaev ei sõida ringi, laeva tekilt saab nautida Umagi imelist panoraami. Päevased ekskursioonid 

toimuvad 9:00-20:00 ja õhtused 20:00-23:30. Squirrel Park Umag ootab nii suuri kui väikseid 

loomasõpru. Siia on rajatud öko-oravapark, saab õppida tundma oravete käitumist, vaadelda nende 

liikumist ja mängimist. Zip Line on õhusõit, kus ühelt kaljuservalt sõidetakse mööda trossi teisele 

servale. Õhusõit algab Pazinis asuva hotelli Lovac Green terrassilt ja koosneb kahest lõigust. Esimene lõik 

on 220 m pikk ja kiirus sellel lõigul võib ulatuda isegi 60 km/h. Kümne sekundiga jõuab seikleja teisele 

poole Pazini orgu. Siit algab teine, 280 m pikk ja natuke aeglasema kiirusega läbitav õhurada. Alla 16-

aastased lapsed võivad sellel atraktsioonil osaleda vaid vanemate nõusolekul ning alla 35 kilo kaaluvad 

lapsed, saavad õhusõitu kogeda vaid tandemina koos juhendajaga. Õhusõite korraldatakse tööpäeviti 

12:00-18:00, üks sõit kestab 45 min (kaks lõiku kokku) ja maksab u 160 kunat. Dino Park Funtana on 

esimene teemapark Horvaatias, kus eksponeeritakse elusuuruses dinosauruseid. Istra poolsaarelt on 

leitud dinosauruste jäänuseid ja nii on sellest saanud põnev teema, mida ka turistidega jagada. Siin saab 

teha ääretult huvitava ja hariva rännaku ajas tagasi, kuulates ja vaadates elusuuruses dinosauruseid. 

Park on avatud 10:00-18:00, pilet täiskasvanule 160 kunat, 4-14 aastasele lapsele 140 kunat, aadress 

Istarska 16. Idüllilist Poreči lähiümbrust on ideaalne avastada Parenzana rongiga. Rong liigub mööda 

endisi rongimarsruute, tehes peatusi kohalikes külades. Sõit kestab umbes 30-40 min. Meeskond on väga 

sõbralik ja külalislahke. Täiskasvanuid kostitatakse veini ja suupistetega (lisatasu eest), lastele on 

virtuaalmängudeala ning näha saab koduloomi. Sobib mõnusaks ajaviiteks kõigile pereliikmetele, aadress 

on Karla Huguesa 28. Valida saab kahe marsruudi vahel.  

 

Mobiiltelefoniga helistamine: kohalikud operaatorid on T-Mobile, VIP ja Tele2. Horvaatia suunakood 

on +385. Erinevatesse piirkondadesse helistamisel on eri suunakoodid, nt Zagreb 01, Istra 052. 

 

Raha ja krediitkaardid: Horvaatia rahaühik on kuna, mille tähis on HRK (kasutusel on ka lühend KN). 

1 euro eest saab u 7,427 kunat (august 2018). Rahavahetuspunktid on olemas nii lennujaamas, 

postkontorites kui pankades (nt Istarska Banka). Pangaautomaate on piisavalt. Igapäevane sularahas 

maksmine toimub kunades. Tihti saab nt turgudel või erataksodes maksta ka eurodes, aga sel juhul tuleb 

arvestada kehva kursiga. Kasutusel on rahvusvaheliselt tuntud pangakaardid (Visa,Mastercard, American 

Express). Raha vahetavad ka postkontorid. 

Pangakaardi kaotamise puhul teavitage viivitamatult oma panka:  Swedbank +372 631 0310, SEB 

+372 665 5100, Luminor Bank +372 628 3300, Krediidipank +372 661 6039. 

 

 

Rannad: Istra poolsaare rannad varieeruvad kiviklibustest kaljusteni. Kuivõrd rannajoon on hästi 

sopiline, siis leiab soovija endale rannas hõlpsasti päris privaatse kohakese. Fakti, et Istras liivarannad 

praktiliselt puuduvad, kompenseerib kristallselge merevesi. Tänu vee selgusele on siin ka ülihead 

sukeldumisvõimalused. Pula on kuulus oma suurepäraste randade poolest. Kõige rahvarohkemad on 

Verudela Peninsula ja Hawaii Beach. Neile, kes soovivad rahulikumat omaette olemist, sobib kindlasti Rt 

Kamenjak, 10 km linnast lõuna poole jääv piirkond. Sellel asustamata neemel saab nautida imelist 

loodust, näha metsikuid orhideesid, viljapuid, erinevaid ravimtaimi. Ligi 30 km pikkune rannariba pakub 

unustamatu võimaluse põigata erinevatesse lahesoppidesse ja nautida rannamõnusid. Sikk-sakina 

kulgevad teed ja rajad teevad ringi liikumise mugavaks ning küngastelt avanevad lummavad vaated Cresi 

saarele ja Velebiti rohelistele nõlvadele. Oma olmepraht palutakse kilekotiga kaasa viia. Rt Kamenjakki 

saab kõige mugavalt sõita rendiautoga, kuid loodussõbralikum viis on tulla linnaliini bussiga nr.26 

marsruudil Pula-Premantura, pilet u 15 kunat. Mõnusaid liivarandu leiab veel ka Rovinji lähedalt Creveni 

Otokist. 



 

 

 

Sisseostud: Kauplused on üldiselt avatud ajavahemikus 9:00-21:00, osa neist ka kauem. Siinsed 

kauplused on avatud ka nädalavahetustel. Horvaatias pööratakse suurt tähelepanu naturaalsetele 

toodetele, väga populaarne on looduskosmeetika, tuntuimad kaubamärgid on ULOLA, S´Atea, Brac Fini 

Sapuni – saadaval on seebid, kreemid, õlid, šampoonid jm. kosmeetika- ning hügieenitooted, mis 

valmistatud eranditult looduslikest komponentidest – näiteks ürtidest, oliivi- ja mandliõlist, kitsepiimast. 

Lavendel on samuti üheks väga populaarseks komponendiks, mida kosmeetikatööstus palju kasutab. 

Suurimad lavendlipõllud laiuvad Hvar saarel.Üldist hinnataset peetakse u 10 % võrra Euroopa keskmisest 

odavamaks, aga turismipiirkondades on hinnad loomulikult kallimad. Pula on Istra poolsaare suurim linn, 

koos oma parimate ostlemisvõimalustega. Suurim ostukeskus on Mercator. Peamine ostutänav on 

jalakäiatele mõeldud Flanaticka Ulica. Siin leidub hulgaliselt kinga-, rõiva- ja  kosmeetikaärisid. Samuti 

on siin suurim värsketoidu turg. Turult tasub osta oliiviõli, kuivatatud viigimarju, mett, sidruni- ja 

viigimarja marmelaadi. Umagis asub viis suuremat ostukeskust. Suurim neist on kohe linna sissesõidul 

(Novigradi poolt tulles) olev Plodine. Linna peatänaval on hulgaliselt suveniiripoode, mis pakuvad 

kohalikku käsitööd. Lisaks on Umagis ka mitmeid väiksemaid rõivakauplusi. Kuna Umagi peetakse 

jalgrattaspordi keskuseks, siis leidub siin hulgaliselt just jalgrattaspordi riietust ning varustust müüvaid 

kauplusi. Rannatarbeid ja riietust saab osta peaaegu kõigist ostukeskustest ja tänavakauplustest. Rovinji 

toidupoodidest leiab tavaliselt ka vajalikke esmatarbekaupu. Carera Ulica on peamine Rovinji ostutänav. 

Vanalinnas on mitmeid suveniiri ja kunstipoekesi, restorane ja kohvikuid. Tõeline ostumeka  on Tower 

Centre Rijeka, mis asub Rovinjist u tunnise autosõidu kaugusel Rijekas. Poreči peamised ostukeskused 

asuvad eeslinnas, suurimad neist on Konzum (aadress Ulica Mate Vlaśića), Kaufland ja Mercator. 

 

Toit: Hommikueineks söövad horvaadid tavaliselt leiba, võid, keedist ja juuakse piimakohvi. Põhiline 

söögikord päeva jooksul on lõuna. Eelroana süüakse vürtsikat juurvilja- või kalasuppi ja salatit, põhiroaks 

on erinevad lihatoidud: grillitud lihapallid, loomalihakotletid või  lihavarras. Liharoad serveeritakse 

tavaliselt sibula, friikartulite või köögiviljadega. Liharoogade juurde sobib ka täidetud paprika või täidetud 

suvikõrvits. Kindlasti tasub proovida kuivatatud suitsusinki, mida pakutakse koos juustuga. Desserdiks 

süüakse erinevaid imemaitsvaid küpsetisi - struudlit, juustu- ja pähklikooke. Väga populaarne on 

kreemikook- kremshnite. Horvaatia kööki iseloomustab maitserohelise rohkus. Horvaadid armastavad 

väga kalmaari- ja krevetitoite. Aadria merest püütud kala ja krabi peetakse parimaks maailmas. Pagi 

saarel valmistatud kitsepiimast juust ei jää oma kvaliteedilt alla prantsuse juustudele. Horvaatia köök on 

regiooniti väga erinäoline.Tüüpilisi Horvaatia köögi hõrgutisi saate maitsta gostionojeks või gostionicaks 

nimetatavates kõrtsides, mis kujutavad endast traditsioonilisi kohalikke roogi pakkuvaid väikeseid 

restorane. Horvaatia saarte ja terve Aadria mere ranniku elanike toidulaual domineerib kala. 

Kalarestoranid on eriti populaarsed turistide seas. Kuna kala tuuakse siia otse kalalaevadelt ilma seda 

külmutamata, on see väga kvaliteetne. Horvaatia mägistes piirkondades ja Istra poolsaarel armastatakse 

väga õhukesteks viiludeks lõigatud kuivatatud sealiha, tallelihapraadi ja mereande. Üks suuri hõrgutisi 

Horvaatia köögis on praetud talleliha Cresi saarelt – kuna siinsete karjamaade rohule puistatakse soola, 

on ka talleliha erilise soolase maitsega. Mägede vahel orgudes peituvates külades pakutakse 

teravamaitselist guljašši kartulitega ning erinevaid linnuliharoogasid. Põhja-Horvaatia köögile on suurt 

mõju avaldanud Austria ja Ungari toiduvalmistamistraditsioonid. Selles regioonis armastatakse süüa 

praetud kalkuni-, hane- ja pardiliha. Tihtipeale küpsetatakse linnuliha maisitaignas. Istra poolsaarel 

valmistatakse palju roogasid ulukilihast ja seentest. Selle piirkonna restoranides saate maitsta ka üksnes 

maa all kasvavaid aromaatseid seeni - trühvleid. Väga populaarne on kitsepiimajuust Pagi saarelt. Juustu 

leotatakse oliiviõlis, et see kauem säiliks. Õli annab kitsejuustule omapärase maitse. Horvaatia 

maiustustest on kõige hõrgumad kohupiima ja hapukoorega rullbiskviit ning pähkli- ja moonipirukad. 

Horvaatia veinivalmistamise traditsioonid on 6000 aasta vanused. Rannaäärsetel aladel armastatakse 

Horvaatia punast veini, nagu Teran, Merlot, Cabernet, Opoplo. Valgetest veinidest on siin populaarseimad 

Malvazija, Pošip, Pinot, Kujundžuša, Muskat. Horvaatia maapiirkondades valmistatakse viinamarjadest 

erinevaid maitsvaid koduveine. Paljudes kohtades müüakse kohalikku lauaveini ka lõunasöögi juurde. See 



 

 

on odav ja väga kvaliteetne. Rannaäärsetes regioonides juuakse janu kustutamiseks mägiallikaveega, 

sisemaal aga mineraalveega lahjendatud veini. Sellist lahjendatud veini nimetatakse gemistiks. 

Soodaveega segatud veini kutsutakse spriceriks. Kangematest alkohoosetest jookidest on siin 

populaarsemad ploomiviin ja viinamarjaviin rakia. Kohalikud õllesordid on Tuborg ja Karlovaco, mida 

juuakse terves maailmas. 

 

Takso: Taksod on kõik erataksod. Kilomeeter maksab tavaliselt 7 kunat ja sisseistumistasu on 15 kunat. 

Nädalavahetustel ja öösel on tariifid umbes 20 % kõrgemad. Kui on plaan sõita linnast välja 

lähiümbrusesse, leppige summa enne sõitu kindlasti kokku. 

 

Transport: Linnadevahelistele liinidele saab pileteid osta bussijaama kioskist (Brioni nimeline kiosk). 

Eraldi tasu võetakse pagasi eest, tavaliselt 7 kunat tükk. Poreči bussijaam asub Rade Koncara tänaval, 

sõita saab Rovinjisse (40 min, piletihind u 40 kunat), Zagrebisse (5 tundi, pilet u 220 kunat), Rijekasse 

(2 tundi, pilet u 80 kunat) ja Pulasse (1,5 tundi, pilet u 50 kunat). Suveperioodil ajavahemikus märtsist-

oktoobrini liigub Umagi, Materada, Plava Laguna ja Zelena Laguna piirkonnas turistidele minirong (pileti 

hind sõltuvalt piirkonnast 10 kunat kuni 25 kunat). Võimalik on sõita ka laevaga, mis teeb peatusi 

erinevates kuurordisadamates (pilet 20 kunat, edasi-tagasi 30 kunat). Zelena Lagunast, Materadast ja 

Laternast käib ka buss. Kiirtee on tasuline, 8-50 kunat, sõltub läbitavast vahemaast. Umagi bussijaam 

asub keskusest umbes 1 km kaugusel, aadress on Joakima Rakovka. Bussiterminalis asub lisaks 

piletikassale pagasi hoiuruum, väike kohvik ja Mercator kauplus. Päevareise saab Umagist mugavalt teha 

Tristesse, Novigrad, Rovinji, Pulasse, Poreči, Motovuni ja Groznjani.  

 

Turvalisus: Horvaatia on turvaline nii rendiautoga seiklejatele, matkajatele kui ka kuurortpiirkondades 

rannamõnude nautijaile. Kuid nagu tavapärased turvameetmed seda ette näevad, ärge jätke isiklikke 

esemeid järelvalveta, ka mitte rendiautosse nähtavale kohale ning hotellitoas rentige 

väärisasjade hoidmiseks seif. Omal käel maad avastama minnes soovitame järgida ametlikult 

kaardistatud matkaradasid ja maanteid. Kohalikud elanikud on reeglina väga sõbralikud ja abivalmid, 

pildistamiseks ja filmimiseks on siiski viisakas luba küsida. Üldine hädaabinumber on 112. 

NB! Politseinikke ja sõjaväelasi, k.a militaarobjekte ei ole lubatud pildistada ja filmida, samuti 

soovitatakse hoiduda rannikukuurortides asuvate striptiisiklubide külastamisest, teile esitatav 

arve võib olla ehmatavalt suur ja selle tasumata jätmine on praktiliselt võimatu. 

 

Vaatamisväärsused ja harrastused: Porečis e. Parenzos on kuulsaim vaatamisväärsus 6. sajandist 

pärit  Euphrasiuse basiilika, mis on kantud ka UNESCO maailmapärandite nimekirja. Sakraalkompleks 

koosneb kirikust, aatriumist ja ristimiskohast.  Ära tasub käia Marafori väljakul, kus kunagi asus Rooma 

foorum. Siin on võimalik näha ka originaalfragmente ajaloolisest kogunemiskohast, väljaku lääneosas on 

säilinud 2. sajandist pärit merejumal Neptunile pühendatud templi varemed. Plava Laguna ja Zelena 

Laguna on aktiivse puhkuse sõpradele ideaalsed kohad - siin on võimalik mängida tennist (ka sisehall), 

tegeleda veespordiga, matkata ja soovi korral rentida jalgrattaid. Korraldatakse ka ratsaretki looduslikult 

kaunitesse paikadesse. Jalgrattaid saab laenutada mitmest kohast Porečist, hind u 90 kunat/päev. 

 

Umag on Porečist põhja poole jääv linn. Umagi on ajalooliselt mainitud juba 7. sajandil. Linna staatus 

anti talle aga alles 1997. aastal. Umag asub 40 km kaugusel Triestest, 150 km kaugusel Ljubljanast ja 

Veneetsiast lahutab teda vaid 50 meremiili seega on siit mugav avastama minna ka Horvaatia 

naaberriike. Umagi peamiseks vaatamisväärsuseks on kahtlemata vanalinn oma käänuliste ja kitsaste 

tänavate ning linnamüüriga, samuti St. Roche kirik, mille seinu katavad 16. sajandist pärit õlimaalingud. 

Aadria mere vanim, Savudrija majakas, asub Umagi lähedal Savudrijas.Tegemist on maailma esimese 

gaasiga töötava majakaga. Majakas on ehitatud kohalikust kivist ja on hästi näha ka Itaaliast Opicinast. 

 



 

 

Pula on Horvaatia loodeosas, Istra poolsaarel, Aadria mere rannikul asuv kõige suurem linn, kus elab 

umbes 65 000 elanikku. Pula jääb Poreśist u 60 km ja Umagist u 85 km kaugusele. Peamiseks 

vaatamisväärsuseks on Rooma impeeriumi ajal (27 e.Kr-81 p.Kr) ehitatud suure  amfiteatri varemed, 

mida peetakse kaasajal kõige paremini säilinud Vana-Rooma amfiteatrite hulka kuuluvaks.  Amfiteatrit on 

kujutatud ka Horvaatia 10 kunase rahatähe tagaküljel. Algselt ehitati amfiteater puidust, kuid peagi 

asendati see suurema kivist ehitisega. Teater rajati peamiselt gladiaatorite omavaheliste võitluste 

pidamise kohaks ja gladiaatorite ning metsikute loomade vaheliste võitluste tarbeks. Amfiteatrit kasutati 

aktiivselt 5. sajandini, mil keelustati gladiaatorite võitlused. Hiljem, kuni 7. sajandi teise pooleni 

korraldati seal aeg-ajalt surmamõistetute ja loomade vahelisi võitlusi. Tänapäeval leiab siin juulis 

aset iga-aastane Pula filmifestival ning  suviti toimub siin nii kaasaegse kui ka klassikalise muusika 

kontserte ja festivale.  Siin on toimunud ka kaks hokimatši. Amfiteatri all olevates ruumides on 

muuhulgas püsinäitus vanaaja veini- ja oliiviõli tootmisest Istra poolsaarel, piirkonna kunagistest 

kaubateedest ning amforatest. Lisaks amfiteatrile on Pulas hulgaliselt muudki põnevat - 1. sajandist pärit 

triumfikaar (Slavoluk Sergijevaca), samuti 1. sajandist pärinevad Augustuse tempel, Heraklese 

värav, ajalooline kitsaste tänavate ja osaliselt vanaajast pärit sillutisega piirkond, mitmed 

hiliskeskaegsed kirikud. Aktiivseks puhkuseks pakub Pula samuti mitmeid võimalusi.  

 
Rovinj on armas sadamalinn, kus toimub alati palju põnevat. Kindlasti tasub külastada sadamas asuvat 

Batana majamuuseumi. Kaluripaat on  Rovinji linna sümbol. Muuseumis on eksponeeritud Rovinji kalurite 

madalapõhjalised paadid, mis on oma traditsioonilise valmistusviisiga kantud ka UNESCO 

maailmapärandite nimekirja. Muuseum on ajavahemikul 1.01-30.09 avatud 10:00-14:00 ja 19:00-23:00. 

Sissepääs tasuta, koos giiditeenusega 15 kunat. Üks imposantsemaid ehitisi on kindlasti barokkstiilis 

St.Euphemia kirik, mille 60 m kellatorni tipus on massiivne St. Euphemia  vaskne kuju. Torni tippu 

pääseb kirikust, kus avaneb hunnitu vaade kogu linnale ja merele. Kaljuronimise harrastajatele on 

Rovinjis 80 erinevat ronimisrada, algajatele on nendest sobivaim Zlatni Rt. Linnuvaatluseks ideaalne paik 

on Rovinjist 8 km kaugusel asuv linnuvaatlusala  Palud Marsh. 

 

Bale on arhailine kivilinn, mis on justkui Istra hoolikalt peidetud pärl. Siin armastavad koguneda 

vabameelsed kunstiinimesed.Kamene Price" restoranis korraldatakse mõnusaid džässkontserte ja 

pakutakse maitsvaid suupisteid ning nö parandatakse spontaanse musitseerimisega maailma. 

 

Beredine koobas on põnev looduslik koobas Poreči lähedal, kust leiab muljetavaldavad stalagmiidid ja 

stalaktiidid 

 

Novigrad on sümpaatne arhailine linnake Umagi ja Poreči vahel, väidetavalt parima kalarestoraniga 

(Damir i Ornella ) tervel poolsaarel. Proovige kindlasti toorest kalast valmistatud hõrgutisi! 

 

Savudrija on Istra kõige läänepoolseim punkt, kus paikneb 1818.a. ehitatud majakas, mida tänapäeval 

ka välja renditakse. 

 

Vrsar on armas väike kalurilinn Rovinji ja Poreči vahel, pisut rahulikum kui tema kuulsad naaberlinnad. 

Vrsarist leiab mäekülgedele ehitatud keskaegsed hooned ning kindlasti tasub külastada siinset põnevat 

skulptuuriparki. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Horvaatia ekskursioonid  

 

Eestikeelsete ekskursioonide toimumise eelduseks on vähemalt 20 osavõtjat. Kui soovijaid on vähem, siis 

on võimalik minna võõrkeelsetele ekskursioonidele. Kohapeal saab ekskursioonide eest tasuda ainult 

sularahas Horvaatia kunades. 4–12-aastased lapsed saavad ekskursioonidelt 50% hinnasoodustust. 

Veneetsia ekskursioonil kuni 6-aastased lapsed tasuta, 7-14-aastased lapsed saavad 50% 

hinnasoodustust. NB! Ekskursioonide eurohind võib seoses kohaliku valuutakursi kõikumisega muutuda. 

Istra pärlid (terve päev, lõunasöögiga) 

Meie teekond kulgeb läbi maaliliste viinamarjaväljade ja õlipuuistanduste, punakat karva tasandike, 

rohelusse uppuvate orgude ning läbi väikeste tagasihoidlike külade. Teeme peatuse väikeses Groznjani 

linnas ja sealt edasi suundume juba Livadesse, kus maitseme trühvleid. Edasi külastame Motovuni, kus 

on aeg nautida lõunasööki. Lõpetuseks Istra piirkonna pärl, ajalooline Pula – siinne imposantne Rooma 

amfiteater on kogu maailmas suuruselt kuues. Lisaks amfiteatrile külastame Pulas Augustuse templit, 

antiikseid linnamüüre, Kuldset Väravat jpm.  

Hind: 450 kunat, laps vanuses 4-12. a 225 kunat 

 

Plitvice järvede rahvuspark (terve päev, lõunasöögiga) 

Plitvice järvede rahvuspark on üks omanäolisemaid ja kaunimaid piirkondi Horvaatias. Siin paikneb 16 

maalilist järve, mitmeid karstikoopaid ja jugasid. Plitvice järvede rahvuspark on Horvaatia vanim, 

asutatud 1949. a ja kantud ka UNESCO maailmapärandi nimistusse aastal 1979. Lisaks lähestikusele 

asukohale, teeb Plitvice järvede ala eriliseks vee muutuv värvus - vesi varieerub türkiissinisest roheliseni, 

siis jälle hallist helesiniseni. Vee värvust mõjutavad eelkõige mineraalainete hulk vees ja päikesevalguse 

langemine järvele. Siin on ka väga liigirohke looma- ja taimestik - lausa 70 taimeliiki on endeemilised. 

Seda looduseilu saab nautida kas jalutades mööda puitsildasid, kogedes paadisõitu või liikudes 

elektrirongiga. Soovitame mugavat riietust ja sportlikke jalanõusid.  

Hind: augustis    860 kunat, laps vanuses 4-12. a  430 kunat 

        septembris 665 kunat, laps vanuses 4-12. a 332,5 kunat 

 

Veneetsia (terve päev) 

Läheme hommikul Poreči või Rovinji sadamast laeva peale ning umbes kolme tunni pärast randumegi 

juba Veneetsias. Sissesõit Veneetsiasse on tõeliselt muljetavaldav elamus – ümberringi väikesed 

saarekesed, majesteetlikud kirikud ning elegantsed linnamajad. Veneetsias saab igaüks aega oma 

äranägemise järgi veeta: tutvuda vaatamisväärsustega, jalutada vanalinna kitsatel tänavatel, istuda 

kohvikus või teha sisseoste. Jõuab minna ka romantilisele gondlisõidule või  sõita veetaksoga mööda 

kanaleid (lisatasu eest).  Külastame koos klaasitöökoda, kus valmivad kuulsad Murano klaasist tooted. 

Laev Veneetsia sadamast tagasi Horvaatiasse väljub u 16:30. 

NB! Veneetsia ekskursioonile võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument, sest sõidame teise 

riiki.  

Hind: 520 kunat, laps vanuses 7-13. a 260 kunat. Lisandub transfeeri tasu 35 kunat 

        

 

 



 

 

 

Rahvusvahelised ekskursioonid 

 

Merereis Rovinji külastusega (terve päev, sisaldab piknikku) 

See on päev täis päikest ja kauneid merevaateid. Sõidame Rovinj ja Vrsari, kus meil jääb vaba aega omal 

käel ringi vaatamiseks. Imetleme panoraamvaateid Lim´i kanalist (kohalik fjord). Lõunasöögiks naudime 

kala-või liharooga.  

Hind:  250 kunat, laps vanuses 4-12. a  125 kunat   

 

 

Ülal toodud info on antud 14.08.2018 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja vältel 

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

Head puhkust! 


