
 

 

 

 

Emeraude Travel reisibüroo koostöös Eesti Psoriaasiliiduga kutsuvad Sitsiilia ja Vulcano saare 

puhkuse- ja ravireisile! 

 
Reisi aeg ja kestvus: 10. oktoober -17. oktoober 2016 (sihtkohas 7 ööd) 
 
10.10. Otselend Tallinnast Sitsiilia saarele Catania lennujaama. Otselennu pikkus ca 4 tundi. 
Peale saabumist Catania lennujaama võtame suuna Milazzo linna (vahemaa ca 140 km), kust 
sõidame laevaga tuultejumala Aiolose järgi nime saanud Aioolia ehk Lipari saarestikus asuvale 
Vulcano saarele.  
Majutumine 3-tärni hotelli ja vaba aeg puhkuseks. 
 
Lipari saarestik (UNESCO) koosneb seitsmest vulkaanilisest saarest: Alicudi, Filicudi, Lipari, 
Panarea, Salina, Stromboli ja Vulcano. Kõrgeim on Salina 962 meetriga.  
 
Reisi programm: 
 
10.10-14.10 Puhkus “tulisel” Vulcano saarel, 4 ööd 

Siin saarel lõõgastume väävlirohketes terapeutilistes ravivetes, laseme end musta vulkaanilise 
liivaga rannas mõnusalt päikesel paitada ja naudime kauneid vaateid türkiissinistele vetele ning 
veest väljaulatuvatele kaljunukkidele. Vulcano saar on tuntud just oma kuumaveeallikate ja 
loodusliku väävlilõhnalise muda poolest. Tõeline puhkus ja lõõgastus! 
 
Lisatasu eest on võimalik teha väljasõite Vulcano saare naabersaarekestele. 
 
14.10-17.10 Puhkus Sitsiilia saarel Giardini Naxose puhkepiirkonnas, 3 ööd 
Pärast Vulcano saare kogemust sõidame tagasi Milazzosse ja bussiga populaarsesse Giardini 
Naxose puhkepiirkonna 4-tärni hotelli, kus veedame 3 ööd. 
 
Giardini Naxose puhkusepäevade jooksul saame osaleda lisaekskursioonidel (lisatasu eest) , 
näiteks teha väljasõitu templiteorgu Agrigento piirkonda (UNESCO), Sitsiilia pealinna 
Palermosse või lähedal asuvasse Taorminasse, linna Etna vulkaani jalamile. Taormina on imeline! 
 
Puhkuse jooksul on võimalik minna sisseoste tegema erinevatesse kaubanduskeskustesse ja 
outlet-poodidesse. 
 
Toidu- ja gurmeehuvilistele saame pakkuda väljasõitu oliiviõli degusteerimisele, veinimõisa või 
tomatipõldudele (Sitsiiliast tulevad maailma parimad ning magusaimad värsked ja 
päikesekuivatatud tomatid). 
 
17.10 varahommikune kojulend suunal Sitsiilia (Catania) -Tallinn 
 



Lennuajad 10.10-17.10.2016: 
 
10. oktoobril - 06:00 Tallinn - 09:00 Catania (Sitsiilia)  
17. oktoobril - 06:40 Catania (Sitsiilia) - 11:40 Tallinn 
 
 
Paketi soodushind kuni 02. maini 2016 on 939 eurot reisija kohta kaheses toas (eeldusel, et 
osaleb vähemalt 15 reisijat). 
Paketi tavahind on 1139 eurot. 

  
Hind sisaldab: edasi-tagasi lendu koos põhipagasiga, kõiki plaanipäraseid lennujaama- ja 
hotellidevahelisi bussitransfeere mugavustega bussis kogu reisi vältel, laevasõite Vulcano saarele 
ja tagasi, majutust 3- ja 4- tärni hotellides, hommikusööke, eestikeelse esindaja teenuseid 
(ekskursioonidel vene- või inglisekeelset teenindust). 
 
Lisatasu eest: reisikindlustus, turismimaks hotellides, ekskursioonid (soovi korral), lõuna- ja 
õhtusöögid, isiklikud kulutused. 
 
Reisile registreerimise tähtaeg on hiljemalt 02. mai 2016. 
 
Ettemaks broneerimisel reisija kohta: 02. maiks 2016 - 400 eurot, 10. juuliks 2016 - 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: Sitsiilia ravireis 10.10- 17.10.2016 (Eesti Psoriaasiliit) 
 
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 


