
 
 

 

Emeraude Travel reisibüroo koostöös Eesti Psoriaasiliiduga kutsuvad Horvaatia,Umag´i piirkonna 

puhkusereisile! 

 

Reisi aeg ja kestvus: 13.mai - 20. mai 2017 (sihtkohas 7 ööd) 

 

Sihtkoha eelised: 

-Rikkumata loodus, puhta ja kirka veega rannad 

-Sõbralikud inimesed, mõnus atmosfäär 

-Head sportimisvõimalused 

 

Ammustel aegadel nimetati Umagi „väravaks Euroopasse" ja tänu soodsale geograafilisele asukohale 

rajasid siia oma suveresidentsi ka mitmed Rooma ülikud. 

Umagis on kaunis rannapromenaad ning kohvikute ja restoranidega pisike vanalinn. 

 

Tänapäeval elab siin üle 7000 elaniku ja tegemist on Horvaatia ilmselt kõige rahvusrohkema linnaga - 

peale etniliste horvaatide elavad siin veel itaallased, serblased, sloveenid, bosnialased ja albaanlased. 

Umag asub 40 km kaugusel Triestest, 150 km kaugusel Ljubljanast ja Veneetsiast lahutab seda vaid 50 

meremiili - seega on siit mugav avastama minna ka Horvaatia naaberriike. 

 

13. mail on otselend Tallinnast Rijeka lennujaama. Otselennu pikkus ca 2 tundi ja 45 minutit. 

Peale saabumist Rijeka lennujaama võtame suuna Umagi puhkusepiirkonda, meie hotelli (vahemaa ca 

160 km).  

 

13.05-20.05.2017 Majutumine 3+ tärni apartmenthotellis Sol Katoro.  

Hotelli ametlik kategooria on 4 tärni. 

Hotell asub ca 100m rannast ja 3 km keskusest.  

 

Sol Katoro classic tüüpi apartemendid on 2014. a renoveeritud. Apartemendid paiknevad suures aias, 

väikestes majakestes. Hotelli avaral territooriumil on supermarket, kiirsöögikioskid ning mõned 

poekesed. Hotellis on restoran, pitsarestoran ja kohvik.  

 

Kompleksis on bassein ja basseini ääres mõned tasuta lamamistoolid, rannas aga lisatasu eest.  

 

Apartementides on konditsioneer, televiisor, seif. Kööginurgas külmkapp, kohvimasin, mikrolaineahi. 

Vannitoas dušinurk ja wc.  

 

Hotelli info internetis leiate siit: http://www.istraturist.com/en/apartments/sol-katoro/description 

 

20. mail hommikune kojulend suunal Rijeka -Tallinn 

 

Lennuajad 13.05-20.05.2017 (LOT Polish Airlines): 

 

Tallinn- Rijeka  05:55- 07:40   13.05.17  

Rijeka-Tallinn   08:15- 11:50  20.05.17  

 

 

 

 



Reisipaketi varajase tellija soodushind kuni 20. detsembrini 2016 koos hommikusöökidega on  

669 eurot ühele reisijale kaheses apartmendis. Paketi tavahind on 929 eurot. 

Soodushind hommiku- ja õhtusöökidega on 766 eurot. Tavahind on 1026 eurot. 

Soodushinnad kehtivad eeldusel, et osaleb vähemalt 18 reisijat. 

 

Hind sisaldab: edasi-tagasi otselendu koos 23 kg põhipagasiga, bussitransfeerid lennujaam- 

hotell-lennujaam, majutust 3+ tärni Sol Katoro apartmenthotellis, hommiku- ja /või õhtusööke, 

eestikeelse esindaja teenuseid (ekskursioonidel vene- või inglisekeelset teenindust). 

 

Lisatasu eest: reisikindlustus, ekskursioonid (soovi korral), lõuna- ja/või õhtusöögid, isiklikud 

kulutused. 

 

Soodushinnaga paketi broneerimise tähtaeg on hiljemalt 20. detsember 2016. 

 

Broneerimise tingimused reisija kohta: 20. detsember 2016 - ettemaks 200 eurot, 20. veebruar 2017 - 

järgmised 200 eurot ja 45 päeva enne reisi algust summa ülejäänud osa. 

 

Reisi eest tuleb tasuda järgnevalt: 

 

Saaja: Emeraude Travel OÜ 

Kontod: 

SEB PANK: EE941010220215746220 

SWEDBANK:EE312200221059854798 

 

Selgitus: Horvaatia reis 13.05-20.05.2017 

 

Hea meelega vastame Teie küsimustele! 

 

Lisaküsimuste korral pöörduge Emeraude Travel´i reisikonsultandi või Eesti Psoriaasiliidu poole: 

 

Helen Vahter 

Emeraude Travel OÜ 

Mob: +372 51 77 181 

E-mail: helen@emeraudetravel.ee 

 

või 

 

Georg Jurkanov 

Eesti Psoriaasiliit 

Mob: + 372 50 52 455 

E-mail: georg.jurkanov@gmail.com 


