
 

 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL RIMINISSE 
 

Meie reisiesindajad Riminis on: 
 

KAIE NURMESTE: + 372 5388 6565 

KRISTEL UNUS:   +  372 5388 8685 

 
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 Riminisse toimuvad lennukompaniiga Smartlynx ning lennuaeg on u 3 

tundi. Lennud maanduvad Rimini lennuväljal. Lennuajad leiate Aurinko kodulehelt 
www.aurinko.ee/et/lennuinfo. NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma 
reisibüroost või Aurinko Tallinna kontorist, sihtkohas meie esindajatelt! Tallinnas palume 
lennujaams olla 2-1,5 tundi enne lennu 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 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. 
Palun tutvuge Smartlynxi pagasireeglitega: http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-
journey/baggage-ee. 
 
Teenindus Smartlynxi 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 müüme igale 
reisile piiratud hulgal. 

 
Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootavad teid lennujaamas Aurinko reisiesindajad, kes 
suunavad teid transfeerbusside juurde. NB! Palume kindlasti esindajat 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: Hotelli sisse- või väljaregistreerimisel tuleb tasuda turismimaksu,mille suurus 
oleneb hotellikategooriast. Tärne arvestatakse kohaliku hotellikategooria, mitte Aurinko 
tärnihinnangu kohaselt. Turismimaksu arvestatakse maksimaalselt 7 päeva eest. Turismimaks 

tasutakse kohapeal sularahas ning seda Eestis ette maksta ei ole kahjuks võimalik.  
 

 



 

 

 
 
Hea teada 
 

Ajavahe: Itaalias on kell 1 tund Eesti ajast taga.  
 
Apteegid ja arstiabi: Apteeke tähistatakse rohelise ristikesega. Apteekide ustel on väljas ka 
informatsioon valveapteegi kohta. Kiirabi saab tellida numbrilt 118. Kui on kiires korras arstiabi 
tarvis, siis on kõige mõistlikum oma kuurortlinna haigla esmaabipunkti (pronto soccorso) minna. 
Suvisel tursimi kõrghooajal töötavad kuurortides ka arstipunktid, kust kergemate 
terviseprobleemide puhul abi saab. Vastuvõtt toimub elavas järjekorras. Arsti juurde tuleb kaasa 

võtta isikut tõendav dokument ning raha. Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes 
arstiabile, ravimitele ning arsti juurde sõiduks vajalikule transpordile kulutatud raha tšekkide alusel 
tagasi. Visiiditasu on enamasti 25 €. Vajadusel saab arsti tellida ka hotelli, kuid siis on visiiditasu 
kallim. 
 
Elekter: Elektrivõrgus on 220-voldine vahelduvpinge. Pistikupesad on enamasti kolmeaugulised, 
kuhu meie elektriseadmed alati ei pruugi sobida. Mobiililaadijat saab tavaliselt kolmeauguslistesse 

pistikupesadesse panna. Paljudes hotellides saab laenutada adapterit. Adaptereid saab osta ka 
elektritarvete poest või supermarketist, hind 3-5 eurot.   
 
Turvalisus: Soovitame reisidokumente mitte kaasas kanda! Hotellid ei vastuta tubadest kadunud 
raha ja väärisesemete eest, kui neid ei hoiustata seifis. Mõnedes hotellides on seifid hotellitubades, 
teistes vastuvõtulaua juures. Isegi kui seif ei ole kindlustatud, on see väärisasjade ja raha 

hoidmiseks siiski turvalisim paik. Suuremaid rahasummasid ei maksa randa kaasa võtta. Ka 
rahvarohketes paikades nagu ühistranspordis, turul ja tänaval tuleks oma isiklikel asjadel silm peal 

hoida. 
 
Pangad: Pangad on avatud E-R u 8:30–13:20. Mõned pangad on avatud veel ka pärastlõunal, 
15:00–16:00. Panka minnes tuleb suuremad kotid ja pakid sissepääsu juures paiknevatesse 
seifidesse jätta. Linnakeskustes leidub arvukalt pangaautomaate kust saab sularaha välja võtta nii 

välismaiste deebet- kui krediitkaartidega.  
 
Helistamine ja internet: Itaalia suunanumber on +39. Rimini, Riccione ja Cattolica suunakood on 
+0541. Hädaabinumbrid on politsei (carabinieri) 112, tuletõrje 115, kiirabi 118. Itaalias kehtivad 
Euroopa liidu reguleeritud rändlushinnad. Piirkonnas on mitmeid internetipunkte, kus interneti 
kasutamine maksab sõltuvalt kohast u 3-5 €/tund. Internetipunktides küsitakse sageli kasutaja 
pildiga dokumenti! 
 
Joogivesi: Kraanivesi on joomiskõlbulik, kuid juuakse enamasti siiski pudelivett. 

 
Jootraha: Aadria ranniku kuurortides sisaldub teenustasu enamasti arve summas, kuid lisaks 
sellele on kombeks hea teeninduse eest ka jootraha jätta. Restoranides võib arve summat paari 
euro võrra ülespoole ümardada. Hotelli toateenijale on samuti kena nädala lõpus jootraha jätta, u 

1-2 €/päeva eest. Ekskursioonibussi juhile jäetakse päeva lõpus samuti 1-2 €. Sentide jätmist ei 
peeta üldiselt heaks tavaks.  
 
Kauplused ja sisseostud: Itaaliast ostetakse kaasa rõivaid, kingi, käekotte, pastat, sinki, 
parmesani juustu ning muidugi veini. Allahindlused toimuvad piirkonna poodides juulist augustini. 
Kauplused on enamasti argipäeviti avatud u 9:00–12:30 ning peale siestat jälle 16:00–19:30. 
Kuurortides on enamik poode avatud siiski terve päeva ning lausa kella 23:00-ni õhtul. Suuremates 

linnades on kauplustel lisaks pühapäevale veel üks päev, mil poed on lahti vaid pool päeva. 
Ravennas ja Santarcangeloses neljapäeva pealelõunal. Iganädalased Itaalia turud on kogemus 
omaette. Igal piirkonnal on traditsiooniliselt oma turupäev, suuremates kohtades isegi kahel 
nädalapäeval. Kohalikelt turgudelt leiab kaupu toidust rõivaste ja tarbeesemeteni. Turud on 

enamasti avatud hommikupoolikul, 7:30–13:00. Rimini vanalinnas toimub turg kolmapäeviti ja  
 
laupäeviti. Kõige mugavam on sinna sõita bussiga nr.11 ning turg algabki raudteejaama juurest. 

Neljapäeviti toimub veel tänavaturg Rivazzurra piirkonnas, alguse saab rand nr 89 juurest 



 

 

(rannateel) ja suunaga Riccione poole. Riccione turg toimub reedeti vanalinnas, Piazza Unitá 
väljaku ümbruses. Cattolica turg toimub laupäeviti Via Giuseppe Verdi ja Via Petrarca vahelisel alal, 
Piazza De Curtise väljakul, mis on parim koht maitseainete, veinide ja tarbekaupade ostmiseks. 
Turuhoone on avatud E-L 7:00–19:45. Bolognas, Cattolica lähistel paikneb ka mitmeid outlet’e. NB! 

Turgudel tuleb oma isiklikel asjadel silm peal hoida, sest ringi liiguvad taskuvargad.  
 
Lastele: Rimini pakub lastele mitmeid vee-ja teemaparke. Aquafan on  üks Euroopa suurimatest 
veekeskustest, mis asub Ricciones, via Ascoli Picenol. Siin jagub tegevust kindlasti terveks päevaks 
kogu perele. Veekeskuses on mitmeid basseine ja atraktsioone nii pere kõige pisematele kui ka 
täiskasvanutele. Pargis on suur roheala, kus saab niisama lõõgastuda või kosutava pikniku pidada. 
Veepargis on võimalus ka laste sünnipäevi tähistada. Park on avatud 10:00-18:30 (atraktsioonid 

suletakse 18:15). Pilet täiskasvanule u 30 €, lapsele (100-140 cm) ja seeniorile üle 65. a 21 €, alla 
meetri pikkused lapsed pääsevad veeparki tasuta. Sissepääsu eest saab tasuda nii sularahas kui ka 
deebet- ja krediitkaardiga. Hind sisaldab kõiki atraktsioone ja pilet kehtib 2 päeval. Külastajate 
kasutuses on ka tasulised turvakapid, kuhu saab vajadusel oma asjad jätta. Pargis on piiratud 
koguses rannatoole ja päikesevarje, mida saab lisatasu eest laenutada. 
Rimini ja Riccione vahel, Viale d'Annunzio 150, asub väiksem veepark Beach Village. Veepargi 
territooriumil on ka kohvik. Mirabilandia on  Ravenna lähistel paiknev suur teemapark, kuhu saab 

Riminist sõita rongiga. Maha tuleks minna Lido di Classe peatuses, kust saab tasuta bussiga 
teemaparki. Müügil on ka paketid, milles sisaldub pargi sisepääsupilet ning edasi-tagasi 
bussitransfeer. Teemapark on avatud iga päev 10:00–18:00. Pilet sisaldab kõikide atraktsioonide 
pileteid, v.a. Mirabilandia Beachi veepargiala & Phobia. Sünnipäevalapsed saavad isikut tõendava 
dokumendi alusel parki poole hinnaga.  
Akvaarium Le Navi Cattolica on mereteemaline infokeskus, kus saab põhjalikult tutvuda näiteks 

erinevate kalade, s.h haide ja pingviinide eluga.  Aadress Piazzale delle Nazioni. 
Oltremare teemapark asub Riccione lähedal, kohe Aquafan veepargi kõrval. Teemapargis ootab 

lapsi  näitus eelajaloolisest maailmast ja akvaarium delfiinidega. Park on avatud juunis ja juulis 
10:00-18:00.  
Teemapark Italia in Miniatura on kogu perele mõeldud teemapark Rimini põhjaosas, Viserbas. 
Siin võib näha üle 270 Itaalia ja kogu Euroopa vaatamisväärsuse ja ehitise miniatuurset koopiat. 
Kohale saab sõita Rimini raudteejaamast bussiga nr. 8 iga poole tunni tagant. Osa pargi 

atraktsioone on lisatasu eest. Atraktsioonid on lõunapausi ajal (kell 13:00–14:00) suletud. Avatud 
iga päev 10:30–18:00.  
Fiabilandia on üks Itaalia vanemaid lõbustusparke, mis asub Rimini ja Riccione vahel Miramare 
piirkonnas, aadress Via Cardano 15. Sinna saab Riccionest sõita bussiga nr.11, maha tuleks minna 
peatuses nr. 28. Bussipeatusest tuleb pargini pisut sisemaa poole kõndida. Ka Rimini 
raudteejaamast sõidab parki buss nr. 9. Lõbustuspark on muinasjutuliselt kirev ja mõeldud 
eelkõige väiksematele lastele. Avatud juunis-juulis iga päev kell 10:00–18:00.  

 
Rannad: Rimini, Riccione ja Cattolica liivarannad on jagatud tasulisteks rannaribadeks, kus 

renditakse lamamistoole ning varjusid. Hind sõltub kalendrikuust ja kohast. Mida lähemale merele, 
seda kõrgem on lamamistooli hind. Üks ilma varjuta lamamistool maksab u 8 €/päev. Juulis-
augustis on hinnad veelgi kõrgemad. Hinna üle võib rannavahiga ka kaubelda. Rannavahilt saadud 
koha number tuleb meelde jätta, et vahepeal ära käies oma koht jälle üles leida. Kui maksate 

mitme päeva eest ette, siis kirjutage rannavahi nimi ja rendiperiood oma toolile. Ujumas võib 
loomulikult igal pool tasuta käia. Oma isikliku rannarätikuga saab päevitada vaid tasuta randades 
(spiaggia libre). Rimini tasuta rannariba paikneb vaateratta naabruses, samuti linna Riccione 
poolses otsas, Rimini Terme juures. Riccione tasuta rand asub Piazzale Azzarita väljaku ning Piazza 
San Martino väljaku lähistel. Rannas liiguvad ringi kaupmehed, kes müüvad kellasid ja ehteid. 
Nende kaupade hinna üle tasub kõvasti tingida! Rannas on erivärvilised lipukesed tähistamaks 
võimalikke merehoovusi või suurt lainetust. Valge lipp tähistab seda, et ujumine on lubatud ja 

turvaline. Üks punane lipp hoiatab võimaliku lainetuse ja hoovuste eest. Kaks punast lippu on 
tõsisem hoiatus ning sel juhul ei rendita näiteks ka pedaalipaati. Kollane lipp tähistab seda, et 
tugeva tuule tõttu ei ole rannavarjusid kasutada võimalik. Ajavahemikus 23:00–05:00 ei ole 
randades viibimine lubatud.  
 
Transport: Kuurortides võib ringi liikuda jalgsi, bussi või taksoga. Linnadevaheliseks liikluseks on 
nii bussid kui rongid. Kuurortides sõidavad firma Start bussid, mis on enamasti oranži värvi. 

Bussipilet tuleb enne sõitu osta bussijaamast või piletiautomaadist. Pileteid müüakse ka 



 

 

ajalehekioskites, tubakakauplustes jms kohtades, mille aknal on vastav kleebis. Piletiautomaadist 
ja bussist saab osta vaid mõnede bussiliinide pileteid ning pileti hind on kallim.  
Rimini piirkond on jagatud kolme tsooni. Bussipileti hind sõltub sellest, kui mitu tsooni sõidu vältel 
läbitakse. Osa tsoone on nö neutraalsed ehk et nende läbimise eest lisatasu ei arvestata. Ühe 

tsooni pilet, mis kehtib tund aega, maksab u 1,30 €.  Alla meetri pikkused lapsed sõidavad bussis 
koos täiskasvanuga tasuta. Kui ühe maksva reisijaga sõidab koos kaks alla meetri pikkust last, siis 
on kahele lapsele tarvis osta üks ühine pilet. Üle 10 kilo kaaluvale pagasile tuleb samuti bussipilet 
osta. Valideerimata piletiga sõidu või mõne muu rikkumise eest on ette nähtud vähemalt 60 € 
trahv. Bussigraafikutes esineb muudatusi. Kõige täpsema info saab bussipeatuste infotahvlitelt. 
Rongisõit on Itaalias nn aeglaste rongidega küllalt soodne, kiirrongide piletihind on tunduvalt 
kallim. Rongipilet on soovitav osta raudteejaamast, sest konduktorilt ostetud pileti hind on kallim. 

Rongiga saab sõita nt Bolognia kaudu Firenzesse ja Veneetsiasse, Rimini kaudu Ravennasse ja 
Falconara kaudu Rooma. Taksosõit on suhteliselt kallis. Näiteks sõit raudteejaamast Riccione 
hotellidesse maksab u 15–25 € ning Cattolicasse u 15 €. Taksod on varustatud taksomeetriga. 
Öisel ajal on taksosõit kallim, samuti võetakse lisatasu taksoga veetava pagasi eest. Ka need 
lisatasud peaksid kajastuma taksomeetril. Taksot ei saa üldiselt tänavalt, vaid tuleks tellida hotelli. 
Taksopeatus asub siinsetes linnades tavaliselt raudteejaamas. 
 

Vaatamisväärsused Riminis:  Keiser Augustuse Triumfikaar – linna kaitsemüüri sisse ehitati 
aastal 27.a eKr Keiser Augustuse auks Triumfikaar. Keiser Tiberiuse sild - ka tänapäeval 
autoliikluseks avatud sild ehitati juba 21.a pKr. See on suurepärane näide antiik-Rooma 
ehituskunstist.  
Amfiteater - vanalinna servas paikneva amfiteatri varemed, mis ehitati keiser Hadrianuse 
valitsusajal 100. a pKr. Ellipsikujulise areeni mõõtmed olid 117 x 88 meetrit ning sinna viis 60 

võlvitud trepiastet. Gladiaatorite võitlusi sai korraga jälgida vähemalt 15 000 pealtvaatajat.  
Arengo ja Podestà paleed - Arengo ja Podestà paleed paiknevad Piazza Cavour’i väljaku servas.  

Nende paleede juures toimus juba 13. ja 14. sajandil õigusemõistmine ning siin võttis otsuseid 
vastu ka tolleaegne linnavalitus. Hooneid on mitu korda renoveeritud ning oma tänapäevase ilme 
on nad saanud 16. sajandil.  
Tempio Malatestiano ehk Malatesta perekonna kirik - Sigismondo Malatesta otsustas Püha 
Frantsiskuse kiriku kohale ehitada oma perekonna pühamu. Uuest kirikust pidi saama uhke 

mälestusmärk renessansiaegsele teadusele, kunstile ja kultuurile ning ühtlasi ka Malatesta 
perekonnale. Kirik jäi pooleli, sest 1447. a Sigismondo suri. Kirik on täis Sigismondo rikkusest ja 
võimust tunnistust andvaid sümboleid, näiteks Piero della Francesca maalitud fresko, mis kujutab 
Sigismondot hardalt põlvili palvetamas. Teine tuntud kunstiteos pärineb Giottolt Jeesuse 
ristilöömisest.  
Malatesta perekonna kindlus - Sigismondo Malatesta 1437. a ehitatud kindlusest on säilinud 
vaid keskmine osa. Algselt oli kindlus tunduvalt laiem, seda ehitati peaaegu 15 aastat. Hiljem oli 

kindlus paavsti omanduses ning seejärel asus siin vangla. Tänapäeval korraldatakse siin näituseid, 
mille käigus publik saab ka kindluse siseruumidega tutvuda. Lahtiolekuajad ja piletihinnad sõltuvad 

konkreetsest näitusest.  
Museo della Città ehk Rimini linnamuuseum - Piazza Ferrari väljakul, aadressil Via Luigi Tonini 1. 
Kolmekorruselise muuseumihoone antiigiosakonnas võib näha skulptuure, mosaiike ning ehteid 
alates 1. saj p.Kr, teisel korrusel eksponeeritakse kirikukunsti ning 17. Saj pärit efektseid 

gobelääne ehk seinavaipu. Ülakorrusel leidub kunsti 17. saj tänapäevani.  
Domus del Chirurgo ehk arsti maja - Piazza Ferrari väljakul, linnamuuseumi kõrval, on antiik-
Rooma ajastust pärit maja varemed. Väljakaevamiste käigus leitud arsti instumentide tõttu on see 
nimetatud arsti majaks. Majas on kaunid mosaiikpõrandad. Maja saab vaatama minna 
linnamuuseumi piletiga.  
 
Vaatamisväärsused Ricciones: Riccione sai II MS ajal pommirünnakute käigus tugevasti 

kannatada ning seetõttu on linna hoonestus võrreldes teiste Aadria ranniku kuurortidega suhteliselt 
uus. Linna servas mäekünkal asub vana Castello degli Agolanti loss. Pommitamise tõttu 
varemetes loss on kohandatud näituste tarbeks. Rannatänaval paikneb endine  Mussolini 
suvemaja, kus korraldadatakse samuti näitusi.  
Villa Franceschi - vanas suvemajas Via Gorizia tänaval, töötab Riccione kunstimuuseum. Sõltuvalt 
konkreetsest näitusest võib piletihind kallim olla.  



 

 

Kilpkonnade varjupaik - väike loodusest päästetud kilpkonnade varjupaik asub rannas, Riccione 
lõunaosas. Aadress Viale Torino 7 A, sissepääs ranna poolsest otsast (rand 44). Kohale saab sõita 
bussiga nr. 125, maha tuleb minna peatuses nr. 55. Sissepääs tasuta. 
 

Vaatamisväärsused Cattolicas: Museo della Regina ehk Cattolica muuseum asub vanalinnas, 
Via Pascoli tänaval. Eksponaatide hulka kuulub arheoloogiliste väljakaevamiste käigus leitud 
esemeid jms. Ülakorrusel on erinevad näitused. Sissepääs tasuta. Esmaspäeviti on muuseum 
suletud.  
Gradara kindlus - Malatesta ja Sforza perekondadele kuulunud kindlus, mida on seostatud 
muuhulgas ka Dante looga Paolost ja Francescast. Kindlus paikneb mäenõlval, kaunis ümbruses, 
Cattolicast sisemaa pool. Kindlust ümbritseb armas küla. Mõne näituse puhul võib piletihind olla 

kallim. Suvekuudel saab Cattolicast Gradarasse sõita minirongiga.  
 
Harrastused: Riminist u 10 km kaugusel paikneb 18-rajaline Rimini Golf Club, mis on avatud iga 
päev. Cattolicast sisemaa pool paikneb Riviera Golf Resort, mis on samuti avatud iga päev. 
Keskuses on ka jõusaal, saun, basseinid jms. Tasase pinnasega rannapiirkonnas on jalgrattaga 
väga mõnus ringi sõita. Aadria mere rannikul on ka mõned spetsiaalsed jalgrattateed. Jalgratta 
rendihind on sõltuvalt rendifirmast u 5 €/tund ja 15 €/päev. Jalgrattarent nõuab tagatiseks mõnd 

isikut tõendavat dokumenti. Osad hotellid laenutavad oma külalistele ka tasuta jalgrattaid 2-3 
tunniks. Rollerirent on u 20 €/tund. Tenniseväljakuid leidub Rimini piirkonnas rohkelt. Mõistlik on 
mänguaeg eelnevalt broneerida. Riminis saab tegeleda erinevate veespordialadega. Näiteks rand 
nr.73 juures saab rentida erinevaid veespordivahendeid.  Skuuter maksab u 30 €/15 min,  
banaanipaat u 10 €/in, väike mootorpaat  25 €/30 min, pedaalipaat u 4 €/30 min või u 7 €/tund. 
Rimini ja Riccione vahelisel rannaribal on purjelauarent. Purjelauasõiduks sobivad rohkem tuulised 

kevad- ja sügisilmad. Cattolica rannas saab pedaalipaati ja kanuud rentida.  
 

Baarid, kohvikud, restoranid, ööelu: Itaalia baarides on lauas istudes joogid kallimad kui 
baarileti ääres jooke nautides. Leti ääres seistes tuleb jookide eest enne kassas tasuda. Itaalia 
köök on tuntud üle kogu maailma. Ühised toidukorrad koos pere ja tuttavatega ei ole mitte ainult 
söömine, vaid ka sotsialiseerumine ja elu nautimine. Pasta ehk erinevad makaronisordid on Itaalia 
rahvusroaks. Itaalia on ka tuntud veinimaa ning kuulub Prantsusmaa kõrval maailma suurimate 

veinitootjate hulka. Aadria mere kuurortides on arvukalt õhtuveetmisvõimalusi. Õhtul välja minnes 
on kombeks end veidi paremini riidesse panna. Peale õhtusööki minnakse jalutama. Vahepeal 
puhatakse tänavakohvikutes jalga kohvi või kokteili juues, jäätist limpsides ning möödakäijaid 
silmitsedes. Õhtu jätkub baarides ja diskoteekides. Paljud õhtuveetmiskohad avatakse alles juuni 
alguses, kevadel on mõned kohad avatud vaid laupäeviti. Diskoteekidesse minnakse peale 
keskööd, teistesse tantsukohtadesse umbes kell 22:00. Pidu kestab varajaste hommikutundideni. 
Õhtuti jagatakse tänaval õhtuveetmiskohtadesse tasuta pileteid või sooduskuponge. Nendes ei 

sisaldu enamasti tasuta jooki nagu tava-hinnaga sissepääsupiletite puhul. Piletihind on  sõltuvalt 
kohast 10–25  €. Paljudes diskoteekides on pilet naistele odavam kui meestele. Kuivõrd suuremad 

diskoteegid paiknevad linnast väljas, siis kesksuvel on neisse kuurortidest ka bussitransfeer. 
Varahommikul ei ole kindlasti turvaline hääletada!  
 
 

  



 

 

Ekskursioonid 
 
Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on 25 osavõtjat. Juhul, 
kui soovijaid on vähem, siis on võimalik minna rahvusvahelistele ekskursioonidele. Nende  

toimumispäevad, hinnad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist erineda. 
Kohapeal saab ekskursioonide eest maksta ainult sularahas eurodes. Lastele vanuses 4-14. a 
(venekeelsetel 3-11. a) kehtib soodustus kuni 50%.  NB! Ekskursioonide hinnad ja programm 
võivad hooaja vältel muutuda. Täpsem info Aurinko reisiesindajatelt kohapeal!  
 
 
San Marino (pool päeva), neljapäeviti 

Väljasõit miniriiki, mis paikneb 750 m kõrgusel üle merepinna. Võtame ette põneva jalutuskäigu 
maailma vanima vabariigi ajaloolisse keskusesse. Ekskursiooni käigus jääb vaba aega sisseostude 
tegemiseks või omal käel ringi vaatamiseks. Kui ostusumma ületab 250 eurot, siis tuleb esitada 
isikut tõendav dokument.  
Hind: 25 €, laps 12 € 
 
Bologna ja Ravenna (terve päev), reedeti 

Hiilgava ajalooga Ravenna on olnud nii Lääne-Rooma kui Büntsantsi impeeriumi pealinn, millest 
annavad tunnistust maailma paremikku kuuluv rooma- ja bütsantsiaegne mosaiigikogu ning 
arvukad kuplitega kirikud. Ravenna olulisimate vaatamisväärsuste hulka kuulub ka kuulsa Itaalia 
poeedi Dante Alighieri haud. Punaseks linnaks kutsutavat Bologna vanalinna iseloomustavad 
renessansiaegsed terrakottavärvi hooned, kirikud, armsad väljakud ja arvukad muuseumid. 
Euroopa vanimas ülikoolilinnas toimub tänu ülikoolile pidevalt erinevaid üritusi, festivale, 

teatrietendusi ning kontserte. Bolognast on pärit ka mitmed tuntud Itaalia toidud nt bolognese 
pastakaste ja tortelliinid. Mõlemas linnas jääb ka vaba aega iseseisvalt ringi vaatamiseks.  

Hind: 50 €, laps  25 € 
 
Mondaino (pool päeva), esmaspäeviti 
Poolepäevase väljasõidu käigus tutvume piirkonna veinide ja pecorino juustusortidega ning 
külastame Mondaino mägikindlust. Õhtustame traditsioonilises Emilia-Romagna maakonna 

pererestoranis, mida on mitmel korral pärjatud Trip Advisori auhinnaga.  
Hind: 59 €, laps 42 € 
 
Veneetsia (terve päev), pühapäeviti 
Maailmakuulus kanalite linn pakub põnevaid vaatamisväärsusi värvikast minevikust tänapäevani. 
Tutvume Püha Marcuse imelise väljakuga. Jääb ka vaba aega sisseostude tegemiseks ning omal 
käel ringi vaatamiseks. Lisatasu eest gondlisõit Veneetsia kanalitel ( u 20 €/in, makstakse reisi 

ajal). Osa reisist toimub laevaga mööda krevetikasvatuslaguuni ning ka tagasitee Riminisse algab 
laevasõiduga.  

Hind: 82 €, laps 45 € 
 
 
Ülal toodud info on antud 10.06.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

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

 
Head puhkust! 


