
 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL KREETALE 

Meie reisiesindajad Kreetal on: 

ANGELIKA TAMME: + 372 5191 8404 

REENA VÄLI:           + 372 5191 9757 

NB! Esindajad vastavad telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 

Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otsereisid Kreetale väljuvad teisipäeviti 20.08.-22.10.2019 (viimane väljumine 

Tallinnast). Lennuk maandub Hania lennuväljal. Lennud toimuvad lennukompaniiga Smartlynx, 

lennuaeg 3 t ja 30 min.  

Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo/lennuajad. NB! Palume 

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

sihtkohas meie esindajatelt! Aurinko tšarterlendudel toimub reisile registreerimine passi või ID 

kaardi alusel.                                                                                     

Pagas: Lubatud pagas on Smartlynxi lendudel 20 kg+5 kg ühe inimese kohta. 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 kaudu 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 asuvast R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 

automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti).  Soovitame käsipagasisse pakkida ka rannariided, 

et saaksite hotellitoa kätte saamiseni rannas või basseini ääres mõnusalt aega veeta. 

Teenindus pardal: Smartlynxi meeskond räägib eesti-, vene- ja inglise keelt.  Reisipaketi hind ei 

sisalda toitlustamist lennuki pardal. Toite saab Smartlynxi lendudele 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). Ainult lennupileteid müüme igale reisile 

piiratud hulgal. 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootavad teid lennujaamas Aurinko reisiesindajad, kes 

suunavad teid transfeerbusside juurde. NB! Palume kindlasti esindajaid informeerida, kui mingil 

põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata. 

Infotunnid: Saabumisjärgselt viivad Aurinko esindajad läbi infotunni, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka ekskursioonide kohta.  

Turismimaks: Kreetal majutudes tuleb  tasuda turismimaksu. Maksu makstakse vastavalt hotelli 

kategooriale. Tärne arvestatakse kohaliku hotellikategooria, mitte Aurinko tärnihinnangu kohaselt. 

Turismimaks ei sisaldu reisipaketi hinnas ja see tuleb tasuda hotelli saabudes või enne lahkumist. 

 

 



 

 

 

 

Hea teada 

Ajavahe: Kreetal on Eestiga sama aeg. 

Apteek ja arstiabi: Rohelise ristiga märgitud apteeke (farmakion) on mitmeid. Apteegid on 

reeglina avatud E-R 8:00-14:00 ja 17:30-21:00. Valveapteegi nimi, aadress ja telefoninumber on 

märgitud iga apteegi uksele. Valveapteek on avatud iga päev 24 tundi. 

Elekter: Kreetal on 220 V. Üldiselt on pistikud Euroopa süsteemile vastavad, vajadusel saab 

adapteri osta enamikest ostukeskustest, hind u 3-5 eurot. 

Helistamine ja internet: Eestisse helistamiseks tuleb valida + või 00 ning seejärel riigikood 372. 

Kreeka suunakood on 30, Hania suunakood 2810. Kreekas kohalikule telefoninumbrile helistades 

valige number ilma Hania suunakoodita. Enamikes hotellides on wifi ja internetipunkt. Hinnad on 

hotelliti erinevad, keskmiselt u 15 min/1 € või 30 min/2 €. On ka kohvikuid, kus külastajatele 

pakutakse kohvi juurde tasuta wifit. 

Joogivesi: Kreeta kraanivesi on väga lubjarikas ja sel põhjusel seda eriti joomiseks ei soovitata. 

Kuid toiduvalmistamiseks ja hammaste pesemiseks on see vesi sobilik. Tee- ja kohvi keetmiseks 

soovitame kasutada pudelivett. Vett on võimalik osta kõikidest kauplustest ja baaridest 

Jootraha: Kreekas on kombeks tänuks hea teeninduse eest jootraha anda. Restoranis on sobilik 

jätta u 5-10 % arve summast. Ekskursioonibussi juhile võiks päeva lõpus anda u 1-2 eurot ning 

toateenijale puhkusenädala lõppedes u 5 eurot. 

Kirikute/kloostrite külastamine: hea tava kohaselt on naistel õlad ja põlved kaetud ning mehed 

ei sisene palja ülakehaga ega ujumispükstes. 

Kasulikud telefoninumbrid: Politsei 100, turismipolitsei +30 26 6103 0265; tuletõrje 199; 

vetelpääste +30 26 6303 1311.  

Dokumentide kaotamine või vargus: kui juhtute kaotama oma dokumendid või langete varguse 

ohvriks, tuleb pöörduda politseisse, kes väljastab selle kohta tõendi. Nii aukonsulitelt kui 

saatkonnast on võimalik reisidokumendist ilmajäämise korral taotleda tagasipöördumistunnistust, 

millega saab Eestisse naasta. Väljaspool tööaega soovitame kontakteeruda Eesti Välisministeeriumi 

valveametnikuga telefonil + 372 5301 9999. Eesti Suursaatkond Ateenas asub Messogion Ave. 2-4, 

Athens Tower, 23 korrus, tel + 30 21 0747 5660, embassy.athens@mfa.ee. 

Raha ja krediitkaardid: Kehtiv rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa, EuroMaster ja 

American Express, on laialt kasutusel pealinnas ja puhkekeskustes. Väiksemates tavernides  ja 

külapoodides eelistatakse reeglina sularaha. Soovitame Kreetale reisides kaasa võtta ka sularaha! 

Samuti saab sularaha välja võtta pangaautomaatidest, teenus on tasuline.  

Sisseostud: Poes käimine on lahutamatu osa kohalike igapäevasest suhtlusest. Kreeklased ise 

ostavad traditsioonide kohaselt liha ikka lihakauplusest ning saia pagaritöökojast. Päeva kuumimal 

ajal, u 14:00 - 18:00, peavad kohalikud siestat ning tänavad on suhteliselt vaiksed. Kuurortides on 

hulgaliselt pisikesi kauplusi, kus müüakse puhkajatele vajalikke esmatarbekaupu. Need poed on 

avatud iga päev varahommikust hilisõhtuni. Mõned väiksemad kauplused on lõunase siesta ajal 



 

 

suletud. Kuumuse taandudes, u kella 18:00 paiku, avatakse kauplused uuesti ning kauplemine 

kestab u 21:00 õhtuni. Poed on avatud E,K,L kuni kella 14:00 ja T,N,R terve päeva. Pühapäeviti on 

avatud ainult suveniirikauplused. Hanias toimub ka turg kõigil päevadel nädalas, v.a pühapäeval. 

Laupäevaturgu peetakse Hania Kohtumaja ees. Tänavaturgu tasub külastada tavaliselt 8:00 – 

13:00 vahelisel ajal. Rethymnonis saab parimaid sisseoste  teha Antistasseose ja Arkadiou tänaval. 

Kreetalt tuuakse kaasa fetajuustu, külmpressitud oliiviõli, erinevaid meesorte ja ürte. Kõikjal 

müüakse ka oliiviõlist valmistatud seepi. Kohalikest jookidest armastatakse koju viia ouzot, 

Metaxat ning traditsioonilist Kreeka aromaatset valget Retsina veini. Nimetamist väärib ka kohalik 

käsitöö - keraamika, laudlinad, väikesed vaibad ning ikoonid. Lastele meeldivad kohalikud pehmed 

mängukilpkonnad, mida on saadaval mitmes erinevas suuruses. 

Transport: Hanias on mugav liikuda nii bussi kui taksoga. Bussid  sõidavad põhjaranniku 

suuremate linnade vahel tihti, mägedes ja lõunarannikul harvemini. Küladevahelised lähibussid 

sõidavad läbi Hania keskuse piki peateed u 15–30 min intervalliga. Külades ei ole bussijaama, vaid 

peatused on tee ääres. Kaugliinide bussid väljuvad Hania keskusest. Hania taksopeatus on 

bussijaama kõrval 1866-väljakul. Plataniase taksopeatus on keskväljakul. Taksot saab püüda ka 

tänavalt. Taksodes on olemas taksomeetrid, tasub kontrollida, kas sõitu alustades need ka tööle 

pannakse. Takso võtab peale kuni neli reisijat. Rendiautot üürides, tasub olla ettevaatlik, kui üürite 

auto nt Hanias ja loovutate selle Heraklionis– lisatasu selle teenuse eest võib olla suhteliselt kallis. 

Rethymnonist sõidavad bussid iga tunni tagant Iraklioni ja Haniasse, samuti saab bussiga Lõuna-

Kreeta väiksematesse küladesse. Bussijaam on Kefalogianni tänaval linna lääneosas. Kohalikud 

bussid sõidavad hotellirajooni ja keskuse vahel iga poole tunni tagant. Lisainfo http://www.e-

ktel.com/. MegaJet-katamaraan sõidab Rethymnonist Santorinile aprillist septembrini igal 

teisipäeval ja laupäeval. Lisainfo https://www.ferries.gr/sea-jets/rethymno-santorini.htm 

Kreeta köök: Kohalikud elanikud on tuntud oma pika ea ja rõõmsa meele poolest, mille põhjusena 

märgitakse tervislikke toitumisharjumusi. Tuhanded erinevad toiduvalmistamise kombinatsioonid 

moodustavad suurepärase maitseelamuse. Liha ei ole saare elanike toidulaual iga päev, seda 

serveeritakse tavaliselt ainult pühapäeviti või eriti pidulikel sündmustel. Kunagi ei puudu laualt 

värske oliiviõli. Teisi toiduaineid nagu juustu, kala, pähkleid, värskeid aed- ja puuvilju tarbitakse 

Kreetal aga ohtralt. Populaarseimad kanged joogid on aniisiviin ouzo ja viinamarjaviin raki. 

Kergematest jookidest on esikohal veinid. Kohalik õlu on samuti hea.  

Söögi-ja joogikohtade valik on lai. Esindatud on suurem osa erinevaid kööke rahvusrestoranidest 

hamburgeribaarideni. Hinnatase sõltub nii asutuse nimest (kohvik, tavern, restoran) kui ka 

asukohast, sest mere- ja järvevaate ilu kajastub ka hinnatasemes. Kalatoidud on keskmisest 

kallimad ja nende hinda arvestatakse kilo järgi.  

Hania: Hania on suuruselt teine linn Kreetal ja mitte asjata ei kutsuta teda väikeseks Veneetsiaks. 

Hania linna ala on asustatud juba 6000 aastat tagasi. Ammustel aegadel paiknes siin tähtis 

antiiklinn- Küdoonia, mille legendi kohaselt asutasid päikesejumal Apollo poeg  Kydonas ning 

kuningas Minose tütar Akakalida. Mitmed antiikaja kirjamehed nimetavad Küdooniat lausa Kreeta 

linnade emaks, mis eksisteeris juba hellenismieelsel perioodil. Hania vanalinnal on õnnestunud 

säilitada oma kultuuripärand ning kombineerda see suurepäraselt moodsa kaasaegse elustiiliga.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Rethymnon: Kauni vanalinna ja pika liivarannaga Rethymnon on Kreeta suuruselt kolmas linn. 

Laugjalt süveneva mere ja liivaranna tõttu, on see meelispaik ka merikilpkonnadele. Päikeselisele 

rannapäevale pakub vaheldust rikkaliku Veneetsia ja Türgi pärandiga Rethymnoni vanalinn. 

Ahvatlevatest poodidest on raske mööda astuda ning gurmaanide maitsemeeli hellitab Kreeta köögi 

paremik.  

Rethymnonis leidub hotelle nii lastega peredele kui ka üksi reisivatele puhkajatele. Puhkusele saab 

lisada vürtsi väisates lähiümbruse väikekülasid või teha põnevaid avastusretki  Balose laguuni 

juurde. 

Aktiivne puhkus: Kreeta on suurepärane koht matkamiseks. Tunnustatud matkarajad asuvad 

Chaniá Lefká Óri mäestikus (nimi tähendab valgeid mägesid) ja Irákleio Psilorítise mäe juures.  

Randades on võimalik tegeleda erinevate veespordialadega. Maleme piirkonna randades saab 

kesksuvel tegeleda purjelauasõiduga.  Ka Agia Marina ja Plataniase piirkonnas on purjelauasõiduks 

soodsad tuuled. Kreekas on sukeldumine lubatud vaid sukeldumisklubide- või koolide juures. 

Snorkeldada võib kõikjal ning vajaminevat varustust saab osta supermarketitest. Lastele teeb 

rõõmu Haniast 10 km kaugusel Limnoupolises asuv veepark. Lääne-Kreekas on mitmeid 

matkaradu, millest tuntuim on muidugi Samaria. Kui pole soovi nii raskele rajale minna, siis 

väikese jalgsimatka võib teha näiteks ka Plataniase apelsini- ja oliivisaludes. 

Lastele: Kreetal on 3 suuremat veeparki, kaks neist saare idaosas ning üks läänes, Hania 

lennujaama lähedal. Parkides on söögi-ja joogikohad, suveniiripoed, hoiukapid, riietusruumid, 

dušid. Limnoupolis veepark asub Varipetro küla lähedal. Pargis on mitmesugused veeliumäed, 

260 m pikkune ja 3-3,5 m laiune laisk jõgi, 1500 m2 suurune peabassein, eraldi mänguala 

väikelastele. Aquaplus veepark asub u 5 km Hersonissosest ning on tuntud oma lopsaka 

eksootilise aia poolest. Pargis on mitmesugused veeliurajad igale eale ning läheduses asuvad ka 

golfiväljakud. Keha saab kinnitada erinevates baaridesolemas turvakapid asjade jaoks ja wifi. 

Water City veepark on saare suurim veepark, mis asub Iraklioni lähedal. Pargis on 26 erinevat 

veeliurada igale vanusele.  Park on avatud kuni oktoobri keskpaigani.  

Ööelu: Suvekuudel on ööelu keskusteks Platanias ja Hania linn. Populaarseimad paigad on 

koondunud Hania sadamasse ja selle lähiümbrusse. Sissepääs ööklubidesse ja diskoteekidesse on 

enamasti piletiga. Kesksuvel avatakse ka vabaõhudiskoteegid. Agia Marina ööelu on vaiksem kui 

Hania linnas. Hilisematel õhtutundidel võib siirduda Hania sadama läheduses paiknevatesse 

muusikabaaridesse. Sadamas on väike baaride tänav, kus on noorte hulgas eriti populaarsed 

kohad. Väikstes baarides mängitakse ka Kreeka muusikat, kuid pearõhk on diskomuusikal. 

Kreekalikku meelolu otsivatel tasuks suunduda Koumkapi piirkonna rannatänavale, kus on mitmeid 

baare ja kohvikuid. Samuti Androgeo tänaval, Veneetsia arsenalide läheduses on mitmeid hubaseid 

baare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ekskursioonid 

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

osavõtjat. Juhul, kui soovijaid on vähem, siis on võimalik osaleda võõrkeelsetel ekskursioonidel. 

Nende toimumispäevad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist mõnevõrra 

erineda. Lastele kehtib hinnasoodustus kuni 50% (juhul kui ekskursiooni kirjelduse juures ei ole 

mainitud teisiti). NB! Ekskursiooniprogramm ja hinnad võivad kohapeal muutuda, täpsem info 

Aurinko esindajalt kohapeal. 

Tükike Kreetat, laupäev 

Sellel ekskursioonil saab kogeda tükikest nii Põhja- kui Lõuna-Kreetast. Võtame suuna idüllilisse 

Spili külakesse. Selles armsas külakeses leidub mitmed kohalikku käsitööd pakkuvaid poekesi, 

käime ära ka legendaarse 25 lõvipeaga veevõtu kohas. Edasi liigume läbi Kourtaliotiko kanjoni, kus 

teeme pildistamiseks peatuse, jõudes Moni Prevelisse. Siinses mungakloostris (sissepääs lisatasu 3 

€ eest ilma eestikeelse giidita) peidab end imet tegev allikas, mille vesi pidavat aitama just neid 

hädalisi, kellel silmadega probleeme. Lõunatame tavernis ja teeme ka ujumispeatuse. Teekond 

jätkub Argiroupolisse. Üldise nime all on see iidne roomlaste Lappa asula. Esmalt degusteerime 

ülemises külas avokaado mahla ja kohalikku avokaado kosmeetikat ning kohalik pagar ootab meid 

oma maiustustega, mida saab ka kodustele külakostiks kaasa osta. Peale seda suundume alumisse 

Argiroupoli külla, mis tuntud võimsate allikate poolest. Siin jääb natuke vaba aega pildistamiseks. 

Seejärel suundume tagasi hotellidesse. Kaasa ujumisriided, päikesekaitsekreem, veepudel. 

Hind: 56 €, laps vanuses 5-12. a 28 € 

Taimeaed ja Kreeta rahvusõhtu (õhtune üritus), esmaspäev 

Nautige traditsioonilist Kreeta atmosfääri, omanäolist taimeparki, head sööki ja muusikat väikeses 

Fournesi mägikülas. Saabudes on võimalik jalutada erilises taimeaias, kus kasvab erinevaid 

viljapuid tervest maailmast, ravim- ja maitsetaimi. Päikeseloojangu saatel nauditakse maitsvat 

õhtusööki, mille menüüs on traditsioonilised Kreeka toidud, mille tooraine tuleb samast taimeaiast. 

Paiga ainulaadse asukoha tõttu kasvab siin nii banaan, mango kui rosmariin. Peale buffee 

õhtusööki saab nautida kohalikku muusikat ja kaasakiskuvat tantsuetendust. Soovitame panna 

jalga mugavad jalanõud, taimeaia ekskursioon on u 1,5 km pikk ja kestab u 1 t. 

Hind: 46 €, laps vanuses 5-12. a 23 €. NB! Ekskursioonil võimalik osaleda vaid Haniast. 

Matk Samaria mäekurus, terve päev 

Rahvusvaheline ekskursioon. Samaria mäekuru alguspunktist Omalose platoolt, mis asub u 1200 m 

merepinnast, minnakse umbes 5-7 tundi kestvale head vastupidamist nõudvale jalgsimatkale. 

Rännaku pikkus läbi Euroopa ilusaima kanjoni on u 16 km. Matkal võib näha vaid Kreeta saarel 

elutsevaid keerdsarvelisi Kri-kri kitsi ja mitmeid endeemilisi taimi. Matka lõpp-punktiks on Agia 

Roumeli küla saare lõunarannikul Liibüa mere ääres, kus on võimalik pisut lõõgastuda ja meres 

ujuda. Agia Roumelist teeme tunniajalise laevasõidu Sougia sadamasse. Oluline: Pange jalga 

mugavad jalanõud, võtke kaasa ka soojem riietusese (hommikul vara võib mägedes jahe olla), 

ujumisriided. Kasutage kindlasti peakatet ja päikesekreemi ning võtke kindlasti kaasa veepudel 

(joogipudelit saab veega täita ka matka vältel iga 2-3 km järel). Matka ei soovitata reisijatele, 

kellel on liikumisega raskusi (põlvehaigused jms), kõrgusekartus, kõrge vererõhk vms. 

Hind: Haniast 38 €, laps vanuses 5.-12. a 19 €. T,K,N 

          Rethymnonist 35 €, laps vanuses 5-12. a 17,5 €. E,K,R,L  

  

 

 



 

 

Lisatasu eest Hania klientidele  mäekuru sissepääs 5 € täiskasvanu, alla 15. a tasuta ja 

laevapilet  Agia Roumelist bussi väljumiskohta 10 € täiskasvanu, 5,50 € laps alla 12. a.   

Lisatasu eest Rethymnoni klientidele mäekuru sissepääs 5 € täiskasvanu, alla 15. a 

tasuta ja laevapilet Agia Roumelist bussi väljumiskohta 11 € täiskasvanu, 

5,50 € laps alla 12. a. Sissepääs ja laevapilet tasutakse kohapeal sularahas. 

 

Mereretk Gramvousale ja Balos 

Rahvusvaheline ekskursioon. Laevakruiis Gramvousa saarele ja Balose sinisele laguunile. Keskajal 

oli saar piraatidevaheliste võitluste tallermaa - 137 m kõrgusel üle merepinna paiknev Gramvousa 

kindlus peidab endas hulgaliselt saladusi ja aardeid. Saart ümbritsevates üliselgetes vetes on 

Joonia, Egeuse ja Liibüa merede ühinemispaik. Ekskursioon jätkub laevasõiduga Balose lahe 

rannikule. Seda laguuni väisasid mesinädalate käigus ka Suurbritannia prints Charles ning 

legendaarne printsess Diana. Suurepärane võimalus ujuda kristallselges merevees. 

Oluline: pange jalga mugavad jalanõud. Laevalt saab osta jooke ja kergeid suupisteid. 

Hind:  Haniast 52 €, laps vanuses 5.-12. a 26 €. E, K, R 

           Rethymnonist 18 €, laps vanuses 5-12. a 9 €. T,N,P 

Lisandub keskkonnamaks 1 €/ainult täiskasvanud. Rethymnonist lisandub laevapileti 

eest (28 € täiskasvanu, 14 € laps vanuses  5-12. a).  Laevapilet ja keskonnamaks 

tasutakse kohapeal sularahas.  

 

Elafonissi, E, K, R 

Rahvusvaheline ekskursioon. Umbes 2 tunnine reis kulgeb läbi külakeste ja maalilise looduse, 

teeme ka väikese kohvipeatuse. Lõõgastav rannapäev Elafonissil laiul, mida tänu türkiisiinisele 

merele ja kaunile liivarannale kutsutakse ka Kreeka Maldiivideks. Laiu rannaliiv on huvitava 

roosaka varjundiga. Vaid 3 km2 suurust laidu ühendab rannikuga madal riff, mis tüüne mere korral 

võimaldab jalgsi läbi mere Elafonissile minna. Siin saab nautida ideaalset rannapäeva, ujuda, 

päevitada ja täiuslikult lõõgastuda. 

Hind: Haniast 38 €, laps vanuses 5.-12. a 19 € 

          Rethymnonist 30 €, laps vanuses 5-12. a 15 € 

 

Kruiis Souda lahel, T, P 

Rahvusvaheline ekskursioon. Souda laht jääb Haniast u 6,5 km kaugusele, olles üks Vahemere 

sügavamaid looduslikke sadamaid. Souda on oluline parv- ja merelaevade sadam, siin paikneb ka 

NATO mereväebaas ja saabuvad laevad Piraeusilt. Kruiisil tehakse peatused Almyridal, mille kaks 

imelist randa meelitavad just väikelastega puhkajaid, sest vesi on siin rahulik ja merepõhi laugelt 

süvenev. Seejärel suundutakse Marathi saarele, mis jääb u 17 km kaugusele Haniast. Marathi on 

oma valge peene liivaga populaarne suvituskoht just perede ja eakamate inimeste seas.  

Oluline: kasutage kindlasti päikesekaitsekreemi ja peakatet, kaasa ujumisriided. 

Hind: 36 €, laps vanuses 4.-12. a 18 €. NB! Ekskursioonil võimalik osaleda vaid Haniast. 

Ülal toodud info on antud 06.08.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

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

                                                   Head puhkust! 


