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                                     PÄIKESEREISILE KREEKASSE 
                                        

Head liidukaaslased ja koostööpartnerid ! 
 
Eesti Psoriaasiliit kutsub Teid   PÄIKESEREISILE KREEKASSE, mis toimub  
15.-26. septembril 2017.  
 
LENNUAJAD                        15.09.17  Tallinn kell 21.25 – Riia      kell 22.15 
Air Baltic lennukompaniiga:  15.09.17   Riia     kell 23.20 -  Ateena kell 02.40 (16.09.17)  
 
                                                26.09.17  Ateena kell 03.15  - Riia      kell 06.35 
                                                26.09.17  Riia      kell 07.35  - Tallinn kell 08.25  
  
15.septembril saame Tallinna Lennujaamas kokku kell 19.30. 
Peale kohasaabumist Ateenasse suundume Perais sadama poole tellitud transferi või liinibussiga. 
Edasi sõidame praamiga Aegina saarele Agia Marina kuurortlinna, kuhu jääme puhkama 9 päevaks. 
Elame mereranna vahetus läheduses asuva hotelli Oasis territooriumil vene ja inglise keelt kõneleva 
perenaise juures. 
 
Aegina saar on vähestest Kreeka saartest, kus leiame liivaranda. Soe ja piisavalt soolakas merevesi  

ning rahulik ja sõbralik õhkkond aitavad Teile kindlasti nahaprobleeme leevendada.  

Saarel on piisavalt vaatamisväärsusi ning paljud saavad teha erinevaid väljasõite ja kruiise. 

Väga võimalik, et sattume traditsioonilisele pistaatsiapähklite festivalile Aegina linna. 

 

NB! Kaasa tuleb võtta kindlasti päikesekreemi, päevitusriided, vajalikud hügieenitarbed ja piisavas 

koguses sularaha (paljudes kohtades pangakaardiga maksmist ei toimu). 

Keskmine õhutemperatuur on sel ajal 22 – 28 kraadi, merevesi aga 20 – 23 kraadi soe. 

 

Koduteel 25. septembril on meil plaanis külastada Ateena vaatamisväärsusi, suundudes seejärel 

lennujaama. Liikumise täpsemat plaani paneme üheskoos paika juba reisil.  

  
Esmalt tuleb tasuda lennupiletite eest järgnevalt: 
Saaja: Emeraude Travel OÜ 
Pank: SEB pank        konto nr. EE941010220215746220 
          SWEDBANK  konto nr. EE312200221059854798 
Selgitus: Kreeka reisi lennupiletite eest 15.09.-26.09.17     lisada reisijate nimed 
Summa:  70 €  tasuda 20.detsembriks 2016  (deposiit, mida reisist loobuse korral ei tagastata). 
              233 € tasuda  26.juuniks 2017. 
 
Koos hommikusöökidega majutuse ja kohapealse transpordi kulu summa 208 € palume sularahas 
reisile kaasa võtta. Seega reisi orienteeruvaks maksumuseks kujuneb 511 €. 
NB! Broneeritud lennupileteid ümber ei vahetata ega tagastata.    
 
Soovitame soetada reisikindlustus ja võtta reisile kaasa Euroopa ravikindlustuse kaart. 
 
Lisainfo ja registreerimine tel. 5052455 (Georg Jurkanov) või e-mailil: georg.jurkanov@gmail.com 
Seoses esimese osamaksuga on registreerimise viimaseks kuupäevaks 18. detsember 2016. 
 

Teie aktiivsele osavõtule lootes, 

Eesti Psoriaasiliidu juhatus 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


