
 

 

 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL LIDO DI JESOLOSSE 
 

Meie reisiesindaja Lido di Jesolos  on: 
Kristel Unus    + 372 5388 8685 

 

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

 
Lend: Otselennud Tallinnast Trieste lennuväljale toimuvad lennukompaniiga Smartlynx marsruudil 
Tallinn-Trieste-Tallinn. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt www.aurinko.ee/et/lennuinfo. 
Lennuaeg on u 3 tundi. Transfeer Trieste lennujaamast hotelli kestab u 2 tundi. NB! Palume 
kontrollida lennuaegu kindlasti 24 h enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko Tallinna 
kontorist, sihtkohas meie esindajalt.  Tallinna lennujaamas palume 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 jagate pagasi 
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. Eripagasi ja ülekilode vedu tuleb enne reisi ette tellida Aurinkost. 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 ja ärasõit:  Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas Aurinko reisiesindaja, 
kes suunab teid busside juurde. Transfeer Trieste lennujaamast hotelli kestab u 2 tundi. NB! 
Palume kindlasti esindajat informeerida, kui mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata. 
Transfeeribuss peatub Lido di Jesolos võimalikult hotellide lähedal. Ekskursioonidele sõiduks on 
osadel hotellidel kindlad kogunemispaigad, millest esindaja informeerib teid infotunnis.  
Itaaliale eripäraselt toimub check-in hotellitubadesse 15:00. Hotellides on pagasi hoiuruumid, kuhu 

vajadusel saab oma pagasi hoiule jätta. Hotellist ärasõidu kellaaja kohta saate infot Aurinko 
reisiesindajalt kohapeal. 
 
Infotunnid: Saabumisjärgselt viib Aurinko esindaja transfeerbussis läbi infotunnid, kus saate 
lähemat teavet nii sihtkoha kui ka ekskursioonide kohta. Lisainfo esindajalt kohapeal.  
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

Hea teada 
 
Kellaaeg: Itaalias on kell 1 tund Eesti ajast taga.   
 
Joogivesi: Kraanivett joogiveena ei ole keelatud kasutada, kuid soovitame siiski osta pudelivett. 
 
Apteegid ja arstiabi: Farmaciad on tavaliselt avatud E-R 9:00-12:30 ja pärastlõunal 15:30-

19:30. Laupäeviti ainult hommikupoolikul. Pühapäeviti töötab valveapteek. Jesolo haigla ehk Jesolo 
Hospital (Ospedale di Jesolo) asub 104, Via Levantina tänaval, tel +3904 2138 8411. Haigla juures 
tegutseb ka esmaabipunkt, tel +3904 2138 8730. 
 
Elekter: Pistikupesad on meie omadest pisut väiksemad. Tarvis võib minna adaptrit. Maksab u 3-5 
€, mis on müügil enamikes tubakakauplustes. 

 
Internet ja helistamine: Wifi on olemas enamikes hotellides, samuti leiate mitmeid 
internetikohvikuid, peamiselt peatänava ääres ja ka mõnedes hotellides. Itaalia suunakood on +39, 
Veneetsia provintsi kood on +0421. 
 
Pangad ja krediitkaardid: Kehtiv rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa, EuroMaster ja 
American Express, on laialt kasutusel. Väiksemates külapoodides eelistatakse reeglina sularaha, 

seega soovitame  reisides kaasa võtta ka sularaha. Sularaha saab välja võtta pangaautomaatidest, 
teenus on tasuline. Sularahaautomaate leiate puhkerajooni keskusest. Pangad on avatud E-R 8:30-

13:30 ja 15:00-16:00. 
 
Turvalisus: Rahvarohketes kohtades võib ette tulla pisivargusi, seega ärge jätke oma isiklikke 
esemeid järelvalveta, soovitavalt ka mitte rendiautosse nähtavale kohale, väärisesemeid ja 
dokumente hoidke hotelli seifis. Hotellitoas sulgege soovitamatute külaliste sisenemise vältimiseks 

rõduuks. Kohapealsed hädaabinumbrid on:  carabinierid tel + 3904 2195 1400, politsei 
(Commissariato di Jesolo) tel  + 3904 2138 5811. 
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.  
 
Turismimaks: Lido de Jesolos majutudes tuleb tasuda turismimaksu. Maksu makstakse vastavalt 

hotelli kohalikule kategooriale. Turismimaks ei sisaldu reisipaketi hinnas ja see tuleb tasuda hotelli 
saabudes või enne lahkumist. Lapsed alla 10. a turismimaksu tasuma ei pea. 
 
Baarid ja kohvikud: Itaalia eripäraks on, et baaris-kohvikus leti ääres einestades, on arve 

tunduvalt väiksem, kui samas kohas laua taga istudes. Jootraha on paljudes kohtades juba arvele 
lisatud, soovi korral saate meeldiva teeninduse eest tänada 5-10% teenuse summast lisatava 
jootrahaga. Kalarestoranides peaks arvestama sellega, et menüüs on tavaliselt esitatud kala 
kilohind ja hiljem tasutav summa võiib osutuda suuremaks, kui esialgu arvasite. 
 
Jootraha: on paljudes kohtades juba arvele lisatud, soovi korral saate meeldiva teeninduse eest 
tänada 5-10% teenuse summast lisatava jootrahaga. Kalarestoranides peaks arvestama sellega, et 

menüüsse on tavaliselt pandud kala kilohind ja hiljem tasutav summa võib osutuda suuremaks, kui 
esialgu arvasite. 
 
Kliima: Ei saa rääkida üldisest Itaalia kliimast. Riigi põhjaosas (Alpides) on talvel lumi ja üsna 

jahe, lõunas tunduvalt soojem. Veneetsia talved on niisked ja kõige külmem kuu on jaanuar, mil 
temperatuur võib langeda alla 0 kraadi. Kanalitest õhkuv rõskus ja ägedad lühikesed vihmahood on 

üsna tavaline kliimakombinatsioon. Aeg-ajalt toob Veneetsia laguuni veetaseme tõus kaasa  
 



 

 

 
 
üleujutused ehk acqua alta. Kohalikud elanikud on selle kõigega harjunu, sest ilmastikuolude vastu 
teadupärast ei saa. 

 
Basseinid: Mõnes hotellis võib bassein lõunapausi ehk siesta ajal suletud olla. Õhtuti on basseinid 
avatud enamasti kuni 19:00.  
 
Rannad: Piirkonda on õnnistatud ligi 15 km pikkuse liivarannaga, mida nimetataksegi Lido (rand) 
di Jesolo. Mere äärde kõndides rabab avar panoraamvaade ka paljunäinud reisiselli, sest valget 
liivariba jätkub nii kaugele kui silm seletab.  

 
Lastele: Caribe Bay veeparki peetakse Euroopa parimaks, mis pakub  põnevaid elamusi nii 
suurtele kui väikestele ja on tavapäraselt avatud maist septembri keskpaigani. Laguna 
ostukeskuses asub Sea life Aquarium Lido di Jesolo.  
 
Sisseostud ja kauplused: Kauplused on ametlikult avatud E-R 9:00-13:00 ja 15:30-19:00, 

turismipiirkonnas ja eriti suvisel kõrghooajal töötatakse ka ilma siestat pidamata ja kauem.  
Veneetsia on ostlejate paradiis - tõsi, hinnad on üsna soolased, see-eest on maitsekalt kujundatud 
kauplustest-butiikidest võimalik leida originaalseid ehteid, värvikirevaid Veneetsia maske, kuulsast 
Murano klaasist dekoratiiv- ja tarbeesemeid. Ülipopulaarsed on Veneetsia klaaspärlid, mida on 
võimalik osta ka lahtiselt ja oma fantaasia ja maitse kohaselt ketiks põimida. Itaallaste hulgas on 
väga populaarsed igasugused amuletid, mis kaitsevad kaetamise eest, peletavad eemale kurja ja 
ebaõnne. Juveelipoodidest ongi võimalik endale soetada nt corno e Cornicello (sarv), mis on tuntud 

juba antiikajast - kaitseb väidetavalt imetavaid emasid. Tavaliselt on corno valmistatud punasest 
korallist hõbeda või kullaga ümbritsetud ja teda kantakse ketiga kaelas. Paljud riputavad selle 

kujutise ka oma auto tahavaatepeegli külge, tõsi, siis on tegemist juba mitte väärtusliku 
juveelitootega. 
Väga populaarne on ka etruskide ajast pärit mano fico sümbol, mis üldiselt kujutab ülespoole 
sirutatud nimetis- ja väikest sõrme, peopesa on kinni surutud. Lõuna-Itaalias nimetatakse seda 
sümbolit ka nn sarviliseks käeks ja see ei ole läbi aegade meele järgi olnud katoliku kirikule, kes 

näeb neis erinevais amulettides saatana märki ja paganlust. Kui sooviks on soetada lihtne ja ilma 
erilise tähenduseta kaunis kaelaehe - siis sobib selleks kindlasti murina - õhuke Murano klaasist 
mustritega kaelaehe. 
 
Itaallased on teadupärast ka innukad moejärgijad ja suurem osa maailma tippdisaineritest on 
itaalia päritolu - ka Veneetsias leiate terve rea kõrgmoe butiike, esindatud on maailmanimed 

Armani, Versace, Dolce&Gabana, Cucci ja paljud teised. Moekauplused paiknevad põhiliselt 
Mercerie tänaval, valik on väärikas ja moegurmaanile peibutav. Veneetsiast saab kaasa osta ka 
mitmeid hõrke maiustusi, nagu näiteks zaeti -maisijahust, rosinatest küpsised. 

 
Lido di Jesolo ostuvalikud ei ole nii rikkalikud, kuna tegemist ikkagi kuurortlinnaga ja kaubavalik on 
ka vastav - peatänava ääres leiate rohkelt väikesi kauplusi, kus pakutakse rannatarbeid, rõivaid, 
jalatseid. Huvitavam on vast Jesolo Paese vanalinna turg, mille rikkaliskust kaubavalikust leiab ka 

toiduaineid. Lido di Jesolos asub ka kaubanduskeskus Laguna, aadress Venezia 8. 
 
Transport: on Lido di Jesolos suhteliselt hästi korraldatud, ATVO bussifirma teenindab nii 
lähiümbruse piirkondi kui sõidab ka kaugemale. Lido di Jesolo on turistidele orienteeritud linn, kus 
jalgsi liiklemine on  üsna lihtne. Tähtis on teada, et maist-septembrini on ajavahemikus 20:00 kuni 
06:00 peatänaval sõidukiga liiklemine keelatud, mis teeb õhtused jalutuskäigud turvaliseks ja 
meeldivaks. 

Litsentseeritud taksod on tavaliselt kollased või valged, katusel plafoon ja autos ka taksomeeter. 
Sõidutasu moodustub kilometraaži, alustustasu ja pagasiruumis olevate kohvrite arvu järgi. Nii 
nagu paljudes teisteski kohtades, on siinsetel taksojuhtidel õigus kõrgemale tariifile pühapäeviti, 
riiklike pühade aegu ning öisel ajal töötamise eest. Hinnas tuleks eelnevalt kokku leppida. Taksot 

on võimalik tellida hotelli retseptsioonist.   
Eurostar rongid sõidavad mitmetesse piirkondadesse, k.a Milaano ja Rooma. Täpsem info 

www.eurostar.com. Osta saab nii edasi-tagasi kui ka ühe otsa pileteid, lastele alla 12. a 



 

 

hinnasoodustused. Soovitav on Eurostar rongipiletid eelnevalt broneerida. Saab kasutada ka 
Intercity teenuseid. Mõlemal juhul saab valida ka 1. või 2. klassi vaguni vahel. 
Teenindav bussifirma on ATVO, pileteid saab osta tubakakioskidest, ATVO piletikassadest, 
bussijaamast ja ka mõnedest reisibüroodest, kus on väljas ATVO silt. Bussijuhid pileteid ei müü ja 

kohustuslik on bussi sisenedes pilet komposteerida. Bussijuhid ei pruugi igas peatuses peatuda, 
oma sõidusoovist andke käega märku ja kui soovite väljuda, on bussis sellest teavitamiseks 
spetsiaalsed STOP nupud. Kohalike marsruutide puhul tuleks arvestada paari-kolme euroga, 
kaugemad otsad maksavad mõnikümmend eurot. Bussijaam asub Jesolo Shopping Centre Laguna 
Shopping lähistel.  
Omal käel ringi liikumiseks saab rentida ka mopeede, mille päevahind on u 50 € ning jalgrattaid 
hinnaga alates 25 €.  

 
Veneetsia: Kui Lido di Jesolo on ilusa rannaga sümpaatne kuurort, siis tõeline „pärl" asub siit 
30km kaugusel. See on loomulikult romantiline, ajalooline, salapärane Veneetsia. Seda rikkaliku 
ajalooga linna on ülistatud mitmetes surematutes kirjandusteostes. Kes juba kord on siin käinud ja 
Veneetsia pisikuga nakatunud, soovib kunagi kindlasti naasta. 
Veneetsia Vabariik oli üks keskaja rikkamaid ja mõjuvõimsamaid mereriike. Veneetsias on 

sündinud Antonio Vivaldi, siin on tegutsenud maadeavastaja Marco Polo ja seigelnud kuulus 
südametemurdja Giaccomo Casanova.Tänapäeva Veneetsia on Veneto regiooni pealinn, kus elab 
üle 272 000 elaniku. Linn asub arhipelaagis, mis koosneb kokku 117 saarest, kus on kokku 177 
kanalit ja 409 silda. 
Veneetsia linn oma kitsaste tänavate, kanalitel liuglevate gondlite, suursuguste paleede ja 
kirikutega moodustab ainulaadse atmosfääri. Piazza San Marco (Püha Markuse väljak) on tuntud 
mitte ainult selle servas asuva imposantse bütsantsi kuplitega Basilica di San Marco ja kuulsa 

Campanile (kellatorni) poolest, vaid ka tuvide rohkuse poolest. Nii mõnigi kord tuleb ette, et tuvid 
oma soovimatu „visiitkaardi" uudistavate turistide käistele viskavad. Palazzo Ducale (Doodžide 

palee) on olnud mitmeid põlvkondi Veneetsia valitsejate residents, mille ligi 500 aasta vanune 
katus on tõeliselt kaunis vaatamisväärsus. Siin asub muuseas ka Casanova vangikong. 1516.a 
rajatud Getto oli Veneetsia hiilgeaegadel juudi soost linlastele eraldatud elupiirkond. Ka tänapäeval 
elab Veneetsias oma juudi kogukond. Getosse ei ole mõtet laupäeviti jalutama minna - siis on 
sabati aeg ja kauplused - söögikohad suletud. Muuseumitest tasuks kindlasti külastada Museo 

Civico Correr´i - siit leiate huvitava väljapaneku alates kunstiteostest kuni müntide, rõivaste ning 
soomusrüüdeni, mis kõik annavad tunnistust Veneetsia hiilgeaegadest. Võluvad ja kohalike jaoks 
tähtsad on St Maria della Salute ja Madonna dell´Orto kirikud. Kuulsa Ponte di Rialto silla ümbruses 
on rohkelt suveniirikauplusi ja söögikohti, ent hinnad ei ole just kõige odavamad. 
Veneetsia sümboliks on saanud gondlid, ja kasvõi kord elus tuleks see omapärane ja lummav sõit 
läbi teha, laguunisaartele aga on soodne ja mugav sõita kasutades vaporettot - veebussi või ka 

veetaksot. 
On võimalik külastada imekaunite klaasist käsitöö toodete poolest kuulsat Murano saart, kus 
muuhulgas asub ka klaasimuuseum, Burano saar on tuntud oma pitside poolest, Torcello saarel 

asub ligi 1000 aastat vana katedraal. San Michelel ( kalmistusaar ) asub 15. sajandist pärit kirik ja 
surnuaed. 
Lido di Venezia on rannakuurort, mis paikneb Veneetsia laguuni ja Aadria mere vahel. Ajaloolised 
luksusvillad on ümber ehitatud sama luksuslikeks hotellideks. Siinsed peened butiigid ja 

kõrgetasemelised restoranid-kohvikud meelitvad kohale varakaid külalisi lähedalt ja kaugelt. Siin 
on Veneetsia Filmifestivali ajal hea õnne korral näha ka filmimaailma kuulsusi. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
Ekskursioonid 

  
Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 20 

osavõtjat. Lastele kehtib üldjuhul hinnasoodustus kuni 50% (juhul kui ekskursiooni kirjelduse 
juures ei ole mainitud teisiti). NB! Ekskursiooniprogramm ja hinnad võivad kohapeal muutuda, 
täpsem info Aurinko esindajalt kohapeal.  
 
Veneetsia ning Murano ja Burano saared (terve päev), reede 
Kogu bussiteekonna vältel läbi eri-ilmeliste väikekülade saadavad meid kaunid vaated Aadria 
merele ja Veneetsia laguunile. Poolsaare tipus istume ümber laevale. Veneetsia laguuni kruiis 

kestab umbes 30 minutit. Veneetsias näeme tähtsamaid vaatamisväärsusi ning naudime ajaloolise 
linna ainulaadset õhustikku (ei toimu giidiga ekskursiooni). Peale jalustuskäiku linnas saab soovi 
korral minna romantilisele gondlisõidule või teha  veetaksoga tiir mööda kanaleid (lisatasu eest). 
Veneetsias jääb vaba aega jalutamiseks kitsatel tänavatel, istuda kohvikus ja teha sisseoste. 
Pealelõunal jätkub laevareis Murano saarele, kus tutvume enam kui 700-aastase 
klaasivalmistamise kunstiga. Järgmiseks külastame maalilist värviliste majadega naabersaart 

Buranot, mis on tuntud ka pitsisaarena. Buranol jääb pisut aega ka omapäi ringi vaadata. Tagasi 
jõuame umbes kell 19:00.  
Hind: 70 €, laps vanuses 4-11. a 35 €  
 
Verona ja Garda järv (terve päev), esmaspäev 
Ekskursiooni käigus tutvume Veneto regiooni maapiirkondadega, Verona võluva arhitektuuriga ja 
naudime Garda järve ümbruse kordumatut ilu. Teekonna vältel näeme maalilist keskaegset 

väikelinna Soavet, mis on kuulus suurepärase samanimelise veini poolest. Verona linn on olnud läbi 
aegade tähtis kunsti- ja kultuurikeskus. Jalutame linnakeskuses ja naudime värvikat ja elavat 

Piazza delle Erbet. Näeme 13. saj pärit kuulsa rõduga Julia maja, vana raekoda ning Scaligere 
hauakambreid – Verona aadlike matmispaika. Veronas asub ka 1. sajandist pärit Arena amfiteater, 
mis on Rooma Colosseumi järel suuruselt teine kogu Itaalias. Edasi suundume Sirmionesse, mis on 
idülliline väikelinn Garda järve kaldal. Siin jääb aega lõunatamiseks ja vanalinnaga tutvumiseks. 
Pärastlõunal saavad soovijad minna u 20 minutilisele paadisõidule. Sirmiones on rand, järve 

põhjast alguse saavad termaalallikad, keskaegne kindlus ja loomulikult ka palju suurepäraseid 
ostuvõimalusi. Lahkume Garda järve äärest u 16:30 ja jõuame tagasi Jesolosse u 19:00.  
Hind: 67 €, laps vanuses 4-11. a 35 €  
 
Treviso ja veinid (pool päeva), neljapäev  
Rahvusvaheline ekskursioon. Väljasõit väiksesse sümpaatsesse provintsilinna Trevisosse. Jalutame 

Treviso vanalinnas ja promenaadil, imetleme keskaegseid paleesid ja elamuid. Jääb ka vaba aega 
mõnes hubases kohvikus cappuccino nautimiseks ja sisseostude tegemiseks. Edasi jätkame 
teekonda Roncade linnakesse, kus külastame Giustiniani kindlusehoones paiknevat veinikeldrit. 

Ekskursioonil saame ülevaate kohalikust veinivalmistamise traditsioonist, maitseme  heatasemelisi 
veine ja suupisteid (juust, salaami). Tagasi jõuame u kell 16:00. 
Hind: 50 €, laps vanuses 4-11. a 25 € 
 

Trieste ja Postojna koopad (terve päev), teisipäev 
Rahvusvaheline ekskursioon. Trieste on Aadria mere põhjaosas asuv sadamalinn, mis on sajandeid 
võtnud vastu laevu kogu Euroopast. Trieste on oluline kaubandussõlm ja alati olnud kohtumispaik 
paljudele erinevatele kultuuridele. 1855. a püstitati Triestest u 6 km kaugusele Habsburgi õukonda 
kuulus Miramare loss. Lossist avaneb vaade Trieste lahele ja seda ümbritseb u 22 ha suurune park. 
Edasi võtame suuna Sloveenias paiknevatele Postojna koobastele. Postojna koopad kuuluvad 
kahtlemata Sloveenia olulisimate vaatamisväärsuste hulka. 115 m sügavusel maapõues paiknevad 

24 m pikkused maa-alal laiuvad karstikoopad on uuristanud kaljudesse Pivka jõe. Imetleme 
sajandite jooksul tekkinud maa-aluseid stalagmiite ja stalaktiite ning nende ühinemisel kujunenud 
kauneid kivisambaid. Koobaste õhutemeperatuur on aastaringselt 8-10 plusskraadi ning õhuniiskus 
95%. Lisatasu eest sissepääs Miramare lossi (10 €) ja Postojna koobastesse (8 €). 

Hind: 60 €, laps vanuses 4-11. a 30 €.  
 

Ülal toodud info on antud 16.08.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 
vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. Head puhkust! 


