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SUUSATAMINE ITAALIAS

TUNNETAGE ITAALIAT

• Tutvuge Itaalia kultuuriga.
• Olge vaimustatud lummavatest Alpidest.
• Nautige aktiivset meelelahutust, mida  

suusakuurordid pakuvad.
• Proovige kuulsat Sella Ronda suusaringi, 

mis läbib Val Gardena, Alta Badia, Arabba ja 
Val di Fassa kuurorte.

Itaalia suusakuurorte peetakse õigustatult nii Euroopa kui kogu 
maailma parimateks. Kui külastate Itaaliat talvel, veendute, et 
miljonitel turistidel, kes igal aastal siin käivad, on õigus – imeilu-
sad mäed, esmaklassilised suusarajad, hästi välja arendatud 
kuurordid ja hullumeelne après-ski muudavad teie puhkuse 
meeldejäävaks.

RAHVUSKÖÖK

• Tõeline Itaalia pizza
• Kange Itaalia kohv espresso
• Pasta erinevate traditsiooniliste kastmetega
• Itaalia magustoit tiramisu

SUUSATAMINE 
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• Maitsvat Itaalia juustu
• Veini
• Oliiviõli
• Kuivatatud veiseliha Bresaola’t

KINGITUSEKS:



Bergamo

Alta Valtellina

Val di Solė

Val Rendena

Val di Femme

Val di Fassa

Val Gardena
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SAABUMINE SUUSAKUURORTI
Püüdke olla kannatlik, kuna sõit suusakuurorti 
on üsna pikk, sõit mööda linnade ja külade kit-
said teid võtab aega ning mõned teed või tun-
nelid võivad ilmaolude tõttu olla suletud. 

Sõit Bormio kuurorti võtab aega ligikaudu ~3,5 
tundi, Livignosse ~4,5 tundi, Madonna di Cam-
piglio’sse või Val di Sole’sse ~3-4 tundi, Val di 
Fassa, Val di Fiemme, Val Gardena kuurortides-
se ~4-5 tundi.

Sõidu täpne kestus sõltub valitud kuurordist 
ja ka hotelli või apartemendi asukohast linnas. 
Kõikide hotellide juurde bussiga ei pääse, see-
ga on vaja lühike maa jala käia.

HOTELLIST LAHKUMINE

LISAINFO

Novatoursi reisiesindaja 
sihtkohas on:

Marina Tsingisser +372 548 00230  
(Val Rendena, Madonna di Campiglio, Val di Fassa, 
Val di Fiemme, Val di Sole).  
Eve Tappo +372 538 70118 (Livigno)



HOTELLIDE JA APARTEMENTIDE REEGLID
Itaalias kehtivad rahvusvahelised majutusreeglid. Saabumispäeval algab hotelli sisseregistree-
rimine ajavahemikus kell 14:00-16:00; apartemendis alates 17:00-st. Lahkumispäeval toimub 
väljaregistreerimine vahemikus kell 9:00-10:00.

Mõnes kuurordis kehtib 
kuurordimaks, mis makstakse 
saabudes. Saabumisel 
võidakse küsida tagatisraha.TÄHELEPANU! 

Lisatasu võidakse küsida apartemendi
koristamise, vee, elektri, voodilinade
laenutamise ja muude teenuste eest.

• Hotellist lahkudes on 
soovitatav jätta võtmed 
retseptsiooni.

• Kandke apartemendi 
võtmeid alati endaga kaasas 
ja lahkudes jätke võtmed 
kokkulepitud kohta (ukse 
ette või apartementi lauale).

Apartementi sisseregistreerimine ja võtme saamine toimub ainult 
kontoris kohapeal, mis võib asuda mitu kilomeetrit eemal või linna 
teises osas. Pärast registreerimist peavad turistid sageli iseseisvalt 
apartemendi juurde minema.

Lahkumispäeval võib pagasi jätta hotelli/apartemendi pagasihoiusta-
mise ruumi.

Hotellides ei tohi kanda suusasaapaid ega hoida suuski toas, kui sel-
leks on olemas eraldi koht.

Mõnes hotellis saab saapad ja 
suusad jätta suusaruumi lukusta-
tavatesse kappidesse (tagatisra-
ha eest).

Restoranid ja baarid töötavad 
vastavalt hotelli kehtestatud graa-
fikule.
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SUUSARIIDED JA -VARUSTUS

Suusariideid ei laenutata. Need tuleb suusatama minnes kaasa 
võtta või osta. Suusakuurortides asub palju spordipoode. Neist 
leiab kõike, mida suusataja või lumelaudur puhkuse ajal vajab.

Samas on võimalik varustust laenutada. Novatoursi reisiesindaja 
jagab soovitusi, kust saab laenutada parema kvaliteediga varus-
tust. Asjatundjad, kes seal töötavad, annavad nõu ja valivad varus-
tuse, mis vastab teie vajadustele kõige paremini. Laenutuspunk-
tid töötavad iga päev, tavaliselt hommikuti.

• Kandke alati suusakiivrit.

• Valige ainult mugavad 
saapad, kinnitage 
need tugevalt!

• Valmistage suusad või 
lumelauad eesootavaks 
suusatamiseks korralikult 
ette (kuurordis saab seda 
teha laenutuspunktis).

• Kaitske oma silmi ja 
kandke suusaprille, mis on 
valmistatud talispordi jaoks.

Suusavarustuse 
laenutamisel on vajalik 
esitada isikutunnistus.

Soovitame 
suusavarustuse 
kindlustada.

Püüdke suusavarustusel 
silma peal hoida, mõnikord 
toimub mägedes vargusi.
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MÄRKIGE SUUSAPASSI 
NUMBER ÜLES JA 
HOIDKE ALLES.

Kui suusapassi kaotate, aga 
number on olemas, siis ei 
pea uut ostma. Uue passi 
saamiseks tuleb maksta teatud 
summas trahvi. Tihti küsitakse 
suusapassi eest tagatisraha.

Suusapassi on 
keelatud anda edasi 
teisele inimesele.

Suusapasse on erinevaid, need lubavad kasutada kas ühe või 
mitme oru suusaradasid ja on erineva kehtivusajaga. Hinnad 
täiskasvanutele, lastele ja pensionäridele on tavaliselt erinevad.

Suusapass on pilet 
(magnetkaart), mis lubab 
teil kasutada köisraudteed 
kuurordis. Piisab, kui panna 
magnetkaart suusajope 
vasakusse taskusse või 
varrukataskusse – sel moel 
saab seda kergesti valideerida.

SUUSAPASS
Kui te ei ostnud suusapassi enne reisi, siis 
saate selle osta kuurorti sõidu ajal bussis 
Novatoursi reisiesindaja käest (Livigno 
ja Bormio piirkonnas) ja nõnda aega 
kokku hoida. Maksta saab 
sularahas või võimaluse 
korral krediitkaardiga. 
Samuti on võimalik see 
osta spetsiaalsetest 
suusapassi 
müügikohtadest.
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Igal hooajal võib tulla ette muudatusi, seepärast küsige Novatoursi
reisiesindaja käest kõige uuemat infot transpordi kohta.

TRANSPORT LINNAS
Enim kasutatav ja populaarseim liiklusvahend kuurordi külastajate seas on eriline „suusabuss“. Li-
vigno ja Bormio piirkonna suusapassiga on see tasuta ja selle töötunnid on vastavuses köisraudtee 
töötamise aegadega. Teistes kuurortides, näiteks Val di Fiemme või Val di Fassa piirkonnas, on suu-
sabussid tasulised. Val di Fassas tuleb hotelli retseptsioonist või infopunktist osta suusabussikaart. 
Val di Fiemme piirkonnas on soovitatav maksta linnamaksud ära esimesel päeval, kuna pärast seda 
saavad turistid Val di Fiemme piirkonna külastajakaardi, millega saab tasuta kasutada suusabusse 
ning ujulaid ja muid teenuseid.

Kuurortides on võimalik kasutada ka taksot.

Kuurortide vahel sõidavad ka linnaliinibussid. Kui turistil on kogu piirkonna suusapass, siis on bus-
sisõit tasuta, teistele kehtib määratud tasu.
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Meditsiiniasutusest peate 
oma hotelli või apartementi 
ise tagasi minema. 
Kindlustus tavaliselt selle 
teenuse eest ei maksa.

Radade ja köisraudteede töötamise aegade 
kohta saate infot iga köisraudtee juurest, samuti 
internetist ja Novatoursi reisiesindajalt. Hommi-
kul vaadake ilmateadet ja uurige välja, kas kõik 
rajad ja köisraudteed töötavad.

Kui mägedes juhtub õnnetus, siis helistage 
hädaabinumbril 118 ja võtke ühendust meditsii-
niasutusega.

Suusatades kandke endaga alati kaasas kõrgema 
riski meditsiinikindlustust, mis kehtib talispordiga
tegelemise korral.

Päike on mägedes erakordselt 
intensiivne, seepärast soovitame 
kasutada kaitsekreemi.

PANE  
TÄHELE!

Seda infot täpsustavad Novatoursi reisiesin-
dajad alati pärast kuurorti saabumist.

Hädajuhtumi korral aitavad vigastatut radadel 
töötavad inimesed. Teel haiglasse informeeri-
ge õnnetusest oma kindlustusfirmat ja Nova-
toursi esindajat.
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SUUSAKOOLID
Kui soovite suusatamist õppida 
või oma oskusi parandada ning 
vajate instruktorit, siis soovita-
me kasutada suusakooli teenu-
seid. Koolid asuvad põhiradade 
ääres. Tunnid võivad toimuda 
individuaalselt või grupis. Oluline 
on teada, et need teenused tuleb 
tellida kohe pärast saabumist ja 
kooli teenused ei sisalda suusa-
passi.

Võite minna saunadesse, ujulas-
se, spaakeskusesse, kõndida 
hubastes linnakestes, minna 
suusatama, proovida sõitmist 
mootorsaani ja koerarakendiga 
või liuelda mäe otsast langevar-
juga alla. 

Õhtul võite tantsida, maitsta 
Itaalia köögi hõrgutisi või kü-
lastada Itaalia kino. Kui peatute 
Livignos, on teil suurepärane 
võimalus shoppamiseks, sest 
seal asub üle 200 tax-free poe.

MEELELAHUTUS
Itaalia suusakuurortides 

saab tegeleda paljude 
aktiivsete ja lõbusate 
talviste tegevustega.
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1. Teiste suusatajatega arvestamine. Iga suusataja peab mägedes käituma nii, et ta ei seaks ümbritsevaid 
inimesi ohtu ega vigastaks neid.

2. Kiiruse ja liikumistrajektoori piiramine. Iga mäesuusataja peab kiiruse ja liikumistrajektoori valimisel ar-
vestama reaalset olukorda, nähtavust rajal, ilmastikutingimusi, lumikatt e olusid ning nõlva üldist seisundit.

3. Liikumistrajektoori valik. Nõlva kõrgemal osal olev suusataja, kellel avaneb kõrgemalt parem ülevaade olu-
korrast, peab oma laskumistrajektoori seadma nii, et vältida kokkupõrget madalamal suusatava inimesega.

4. Möödumine. Teisest suusatajast möödumisel on kõige tähtsam hoida ohutut vahet, et vältida kokkupõrget 
mis tahes manöövrit sooritava teise suusatajaga.

5. Kokkupõrge. Suusataja peab kellegagi või millegagi (rajapiirdeaed vm takistus) kokkupõrkel peatuma ja 
veenduma, et ta ei vigastanud kedagi/midagi. Suusataja peab enne rajale sõitu tähelepanelikult vaatama 
üles ja alla ning veenduma, et ei sea rajalesõiduga ohtu ennast ega teisi suusatajaid. Samamoodi tuleb 
toimida sõidu jätkamisel pärast lühikest peatumist rajal.

6. Peatumine. Kitsal ja halva nähtavusega rajal ei tohi mõjuva põhjuseta peatuda, nii teisi suusatajaid segades. 
Kukkunud suusataja peab võimalikult kiiresti püsti tõusma ja teisi suusatajaid mitt e takistama.

7. Jalakäijad. Nõlval jalgsi üles või alla liikuv suusataja peab kõndimiseks kasutama raja äärt, et mitt e segada 
teisi suusatajaid.

8. Märgid. Suusataja peab tähelepanelikult jälgima hoiatavaid ja keelavaid märke.

9. Käitumine õnnetusjuhtumi korral. Õnnetusjuhtumi korral peab iga läheduses viibiv suusataja kannatanule 
abi osutama. Iga suusataja peab oskama anda esmaabi.

10. Õnnetusjuhtumi tunnistamine. Õnnetusjuhtumi tunnistajaks või osaliseks osutunud (ükskõik, kas ta on süü-
di või mitt e) suusataja peab ütlema oma perekonnanime ja kontaktandmed.
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RAHVUSVAHELISE SUUSALIIDU (FIS)
10 REEGLIT:
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Riik ITAALIA

Suusaregioon Alta Valtellina
(Livigno,
Bormio)

Val di Sole 
(Marilleva 900, 
Marilleva 1400, 
Folgarida, Mez-
zana, Dimaro, 
Monclassico, 

Malé)

Val Rendena 
(Madonna di 
Campiglio,  

Pinzolo)

Paganella 
(Andalo, 

Molveno)

Val di Fiemme 
(Predazzo,  
Cavalese, 

Carano

Val di Fassa  
(Canazei,  

Campitello,  
Pozza di Fassa, 
 Vigo di Fassa)

Val Gardena 
(Selva,   

St. Cristina, 
Ortisei)

Maksimaalne kõrgus, m 3012 2443 2550 2125 2440 2638 2200

Kõrguste erinevus, m 1200 1200 1650 1095 1580 1297 964

Radade pikkus, km 220 120 150 50 109 220 175

Sinised rajad 30 46 40 44 38 32 30

Punased rajad 52 41 45 52 46 60 60

Mustad rajad 18 13 15 4 16 8 10

Puglatõstukid 23 5 3 3 8 31 32

Tooltõstuk 25 15 20 9 29 39 41

Gondeltõstuk 10 7 6 2 7 5 6

Kaabeltõstuk + - - - + 7 2

Valgustatud rada + + + + + + -

Lumelaua park 3 2 + + + + +

Kelgurada + - - + + + +

Murdmaasuusarada, km 53 81 44 6 130 70 115

Liustik - - - + - - -

Riik ITAALIA
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Informatsioon on kokku pandud kuurortide ametlikel veebilehtedel oleva ning välispartnerite ja välismaal asuvate 
reisiesindajate antud teabe põhjal. Siin toodud info võib muutuda. NOVATOURSi esindajad annavad kõige uuemat ja 
põhjalikumat teavet.



www.novatours.ee Novatours novatours_ee


