
  

SUUR REISILAAT KAMPAANIA ÜLDTINGIMUSED 

• Kampaania periood: 07.02.2022 – 17.02.2022 

• Pakkumiste arv on piiratud, hinnad võivad kampaania ajal muutuda.  

  

Tingimused suvereisidele:  

• Ettemaks – 50 €/reisija kohta peab olema tasutud 1 tööpäeva jooksul. 

• 14 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest.  

• Lisateenus "Gold Flex" ehk paindlik reisiplaanide muutmine 50% soodustusega – hinnaga 7.50 EUR! 

• Lisateenus COVIDi PAUS tasuta kaasa!  

• 1 nimevahetus pakettreiside puhul tasuta 

 

Tingimused talvereisidele:  

• Ettemaks – 50 €/reisija kohta peab olema tasutud 1 tööpäeva jooksul.  

• 14 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest. Kaugreiside puhul 42 

kalendripäeva enne reisi, Dubai ja suusareiside puhul 28 kalendripäeva enne reisi.  

• Lisateenus "Gold Flex" ehk paindlik reisiplaanide muutmine tasuta (v.a. suusareisid, ringreisid ja Dubai). 

• Lisateenus COVIDi PAUS soodushinnaga 9,50 EUR (v.a. suusareisid, ringreisid ja Dubai) 

• 1 nimevahetus pakettreiside puhul tasuta 

 

 Tingimused ringreisidele (Niiluse kruiis):  

• Ettemaks – 50 €/reisija kohta peab olema tasutud 1 tööpäeva jooksul.  

• 28 kalendripäeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest  

• Lisateenus "Gold Flex" ehk paindlik reisiplaanide muutmine tasuta. 

 

  
Lisasoodustused * 

• 5% - noorpaari soodustust (kehtib kahele täiskasvanule broneeringus, reisile mis toimub väljumisega mitte varem kui 3 
kuud enne abieluregistreerimist ja mitte hiljem kui 3 kuud peale abieluregistreerimist, ei kehti samas broneeringus olevatele 
lastele/sugulastele, kehtib ühekordselt)*  

• 5% - pensionäri soodustus (rakendub broneerimisel inimese kohta Eesti Vabariigis välja antud pensionitunnistuse või 
osalise/ puuduva töövõime kaardi alusel. Dokumendi hilisemal esitamisel soodustus ei rakendu)*  
*Soodustused kehtivad olemasolevatest süsteemi hindadest Tallinnast väljuvatele reisidele.  
*Soodustuse info palume lisada koheselt broneerimisel, hilisemal lisamisel soodustus ei rakendu. 

• KOOS ON LÕBUSAM grupisoodustused. Grupipäringud alates 16 reisijast palume saata reisikonsultandile. 
 

• Lisasoodustusi ei saa kasutada koos PROMO koodiga. 

• PROMO kood kehtib vaid uutele broneeringutele.  
 
 
Novatours OÜ jätab endale õiguse reegleid igal ajal muuta või täiendada. Teave paranduste, muudatuste või täienduste 

kohta avaldatakse veebilehel http://www.novatours.ee 

http://www.novatours.ee/

