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Palju õnne - olete ületanud puhkuse lävepaku ja leidnud 
end rõõmude ja meelelahutuse oaasilt. unustage kaugele 
mahajäänud argimured, nüüdsest on tähelepanu all teie 
heaolu ning ladusalt kulgev puhkus.

Puhates välisreisil, hoolikalt valitud hotellis, aitavad teil 
kohaliku elu-oluga tutvuda meie esindajad. Lõdvestuge ja 
kasutage meie pikaajalist  kogemust, muutmaks oma 
puhkus meeldejäävamaks.

oleme hoolitsenud juba enam kui 10 aastat eestimaalaste 
puhkamisvõimaluste eest. Parim hinnang meie tööle 
on tuhanded kliendid, kes valivad oma reisikorraldajaks 

Novatoursi üha uuesti ja uuesti. Meie reisivalik on suur - 
pakume palju erinevaid puhkepiirkondi Lõuna-Euroopas ja 
aasias.

samuti aitame teil vajadusel ühendada lõõgastumise ja 
vaatamisväärsustega tutvumise. Laia valiku ekskursioone 
leiate meie reisiesindajalt. 

Novatours on Balti riikide suurim reisikorraldaja. oleme 
kindlad, et kohtume uuesti meie reisidel. oleme siin, et 
aidata teil luua elu kaunemaid hetki.

Nüüd on aeg puhata. aeg iseendaga. Nautige seda!

teie parim reisikorraldaja Novatours
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tere tulemast Hispaaniasse!  
Ametlik nimetus: Hispaania Kuningriik

Pealinn: Madrid

Rahvaarv: ca 47 mln. (2012 a. seisuga)  

Pindala: 504 782 km² 

Riigikeel: Hispaania keel  (galeegi keel Galicias, baski keel Baskimaal 
ja Navarra piirkonnas, katalaani keel Kataloonias, valencia piirkonnas ja 
Baleaari saartel, kohalik murre mallorqui Mallorcal)

Rahaühik:  Euro 

Pikkus- ja kaaluühikud: Meetrid ja kilogrammid 

Lipp:  Horisiontaalsed triibud: punane, kollane , punane. Lipul on ka vapp, 
mis on aegade jooksul olnud erinev.  

Hispaania asub Euroopa edelaosas ja hõlmab 5/6 Pürenee poolsaarest. 
Hispaanlased nimetavad Pürenee poolsaart naljatamisi härjanahaks (una 
piel de toro), kuna poolsaare kuju meenutab nülitud härja nahka.

Asukoht 
Hispaania kirdeosas eraldab riiki Prantsusmaast ja andorrast Pürenee 
mäeahelik, lõunapiiriks on Gibraltari väin, läänenaabriks aga Portugal. His-
paania põhja- ja lõunarannikut uhuvad atlandi ookeani veed, kagukallast 
aga vahemere lained. riigi territooriumi alla kuuluvad Baleaari ja Pitiuusi 
saared vahemeres ning 13 Kanaari saart (millest suurimad on tenerife, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma) atlandi ookeanis. Lää-
nest itta on Hispaania ulatus ligikaudu 1000 km, põhjast lõunasse aga 
umbkaudu 840 km. Ligi 90% Hispaania territooriumist moodustavad 
kiltmaad ja mäestikud. riigi kõrgeimad tipud on Pico de teide (3718 m) 
Kanaari saartel ja Mulhacen (3478 m) mandril.

Religioon
suurem osa (94 %) Hispaania elanikest on katoliiklased. Peale selle on riigis 
õigeusklikke, protestante, moslemeid, judaiste ning bahaiste.

Hispaania ajavööndid
Hispaania on Kesk-Euroopa ajavööndis ehk on tunni võrra Eesti ajast 
maas (GMt/utC+1).

Ajalugu 
Pürenee poolsaarel elavad asukad moodustasid suurel hulgal erinevaid 
hõime. arvatakse, et ainus siin enne keltide tulekut elav ja tänini iseseisva 
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KESKMINE ÕHU- JA VEETEMPERATUUR  MALLORCAL °C
Kuu
Õhk °C
Vesi °C

etnilise grupina säilinud rahvas on baskid. iX sajandi alguses eKr ületasid 
keldi hõimud mäed ning asustasid terve poolsaare, muutudes nõnda 
Pürenee keltideks. iii–ii sajandil eKr asusid kartaagolased elama peaaegu 
tervele siinsele vahemererannikule. teise Puunia sõja järel, mil kartaago-
lased poolsaarelt välja tõrjuti, sai tänapäevane Hispaania üheks rooma 
impeeriumi provintsidest. 

Kristliku Hispaania ühendasid riigiks aragoni kuningas Fernando ii ja ku-
ninganna isabel i. 1492. aastal alistus viimane mauride tsitadell Granadas 
ning Hispaaniast sai ühtne riik. Christoph Kolumbuse avastusretkede järel 
hakkas Hispaania looma oma koloniaalimpeeriumi. Xvi sajandi keskel 
algas Hispaania majanduslik langus. Xvii sajandil halvenes riigi majan-
duslik olukord rohkete sõdade tõttu veelgi. Hispaania hakkas järjest oma 
territooriumi kaotama – 1640. aastal jäädi ilma Portugalist, 1648. aastal 
Hollandist, 1659. aastal lasti vallutada artoisi ja roussilloni provintsid. 

Hispaania vallutanud Napoleon Bonaparte andis 1808. aastal riigi oma 
vennale Josefile valitseda. Kodusõjad, milles kolooniad kuulutasid end 
iseseisvaks, muserdasid Hispaaniat järjest enam. 1898. aasta sõjas usa-ga 
kaotas Hispaania oma viimased ülemere-kolooniad Kuuba ja Filipiinid. 
Esimesest maailmasõjast jäi Hispaania kõrvale, teises maailmasõjas aga 
oli riik saksamaa poolel. 1936.–1975. aastal oli Hispaanias Franco diktatuur. 
Franco surma järel tõstis riigis pead demokraatia ning majandus hakkas 
hoogsalt kasvama. Hispaania on andaluusiale, aragonile, Baskimaale, Ext-
remadurale, Galiitsiale, Katalooniale, valenciale, Baleaaridele ja Kanaaridele 
andnud autonoomia. 1982. aastast on Hispaania Nato ja 1986. aastast 
Euroopa Liidu liige.  

Kliima
Hispaania asub lähistroopilises kliimavööndis, kus on kaks aastaaega. 
riigi kliimat kujundavad aafrika manner, atlandi ookean ja siinse maas-
tiku omapärad. suved on Hispaanias kuumad ja kuivad, talviti on siin 
vihmaperiood. Hispaania on üks kuivemaid riike Euroopas: Hispaania 
kaguosa sademetehulk aastas (200–300 mm/m²) on väikseim Euroopas. 
riigi loode- ja põhjaosas on jaanuari keskmine õhutemperatuur 7–9°C, 
juuli oma 18–20°C. Juuli on Hispaania loode- ja põhjaosas väga vihma-
ne. riigis puhuvad terve aasta vältel valdavalt atlandi ookeanilt tulevad 
läänetuuled.
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Hispaania
Madrid Mallorca

Palma de  Mallorca

Barcelona

Malaga

Grahnada

Kas teadsite, et...? 

• Hispaania rannajoone pikkus on üle 8000 km.

• Hispaanias asub Euroopa ainus kõrb –Tabernaso.
Hispaanias asuvad nii maailma madalaim kui ka 
kõrgeim kirik.
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Cala Mandia on vaikne kuurortpiirkond 64 km kaugusel Palmast. See asub väikeses kaljuses lahesopis otse liivaranna 
kõrval. Cala Mandi kuurort on võrdlemisi uus ning ideaalne neile puhkajatele, kes soovivad vaikset ja lõõgastavat puhkust. 
Kuurorti iseloomustavad päike, meri ja liivarannad ning sõbralik kogukond. Suurem osa õhtusest meelelahutusest toimub 
hotellides. 5 km kaugusel asub elav ja vilgas Porto Cristo sadamalinn, kuhu pääseb bussi või laevaga. Porto Christost, mis 
on tuntud oma maa-aluste koobaste poolest, pääseb ühistranspordiga mugavalt ümberkaudsetesse linnadesse: Manakor, 
Cala Mayor, Cala Ratjada. Kuurorti armastavad eriti lastega pered. Siin leidub palju sportlikku meelelahutust.

Cala Mandia

Saare pealinna Palma ja looduskaitse all olevate roheliste metsade vahele jääv Son Vida on oma luksuslike majade, villade 
ja hotellidega idülliline piirkond. Palma keskusest 7 km kaugusel paiknev Son Vida linn meelitab oma vaadetega. Linnulaulu 
kuulates, lopsakaid rohelisi mägesid ja sinist merd nautides tekib tunne justkui viibiksid paradiisis. Selles väikeses linnakeses 
asub kuulus “Son Vida” golfiväljak.

Son Vida 

Cala Mayor on pealinnast Palma de Mallorcast 1 km kaugusel paiknev kuurort. Siin asub kuulus turismimagnet Mariventi 
loss, kus Hispaania kuninglik perekond iga aasta augustikuus puhkamas käib. Väike, kuid väga hubane linnake võlub 
kristallselge merevee, imekaunite liivarandade ning rahu ja vaikusega. See on ideaalne paik neile, kes otsivad mõnusat 
lõõgastust ja romantikat. Siit mõneminutilise autosõidu kaugusel asub saare pealinn, kus elu keeb ööpäevaringselt.

Cala Mayor

Kaunis kuurortlinn Illetas asub saare pealinnast Palma de Mallorcast 9 km kaugusel. Linn, mille elanikkonna moodustavad 
hispaanlased, on turistide poolt veel suures osas avastamata. Jalutuskäigud rahulikul merekaldal ja kaunid merevaated 
pakuvad mõnusat lõõgastust. Vahemere vetes on mõnus end jahutada. Linna armastavad paarid ja vastabiellunud, keda 
veetlevad ilusatel nõlvadel asuvad luksuslikud villad ning peened, jumalikult ilusat panoraamilist vaadet pakkuvate 
akendega hotellid.  Linn väärib peatumist ning Hispaania kuningliku suveresidentsi imetlemist. Illetas asub riiklik purje-
tamiskool (National Sailing School). 

Costa de Blanes on väike kuurortlinn Mallorca edelarannikul, 7 km kaugusel pealinnast Palmast. See on vaiksem alternatiiv 
lähedalasuvale Illetase kuurortile. Costa de Blanesi iseloomustavad päike, rand ja poleeritud rahuoaas. See on sobiv paik 
lastega lõõgastumiseks, sest nad saavad vaikses vees mängida. Randadele lisaks on siin ka palju baare, mis pakuvad 
suupisteid ja karastusjooke. Puhkajatele pakutavate tegevuste hulka kuuluvad veespordialad – sukeldumine, purjeta-
mine ja lainelauasõit. Aktiivsemad neist saavad laenutada rattaid või jalutada mööda rannikut Palmanova populaarse 
kuurorti poole. Golfifänne ootab kuurortist 5minutilise sõidu kaugusel asuv Real Golf de Bendinat golfiväljak. Lapsed 
ja täiskasvanud on lummatud Marinelandi delfinaariumist, kus näeb delfiine, haisid, kilpkonni ja merelõvisid.

Magaluf
Umbes 13 km kaugusele Palmast läände jääb elav Magalufi kuurortpiirkond. Piirkond on kuulus oma kaunite valgete liivarandade 
poolest. See on üks vanemaid kuurorteid Mallorcal, mis pole aastatega oma populaarsust sugugi kaotanud. Magaluf on Briti 
noorte hulgas väga armastatud. Siin leidub rikkalikult ööklubisid ja muid meelelahutusasutusi. Magaluf on üle kogu Hispaania 
tuntud oma ööklubi “BCM” poolest. Haljad jalakäiatealad kutsuvad turiste arvukatesse poodidesse, baaridesse, restoranidesse 
ja kohvikutesse. Linnas on palju auto-, jalg- ja mootorrattalaenutusi. Rannas on võimalik tegeleda aktiivsete veespordialadega. 
Magalufi lähistele jääb kaks golfiväljakut. Magalufist mõne kilomeetri kaugusele pealinna Palma suunas jääb väiksem, kuid sama 
elav kuurortlinn Palmanova, mis sobib paremini perepuhkusteks.

Santa Ponsa
Palma’st 20 km kaugusel edelas asub Santa Ponsa – kõige kaasaegsem kuurortlinn, kus leidub turiste kogu 
maailmast. Liivases lahesopis vaheldub maaliline kaljune rannik imeliste randadega. Siin saab laenutada mit-
mesugust veespordivarustust. Kuna kallas sügavneb järk-järgult, on puhkajatel siin ohutu ujuda. See on vaikne, 
roheline, maaliline turismipiirkond, kus on vähem turiste kui Magalufis. Piirkond sobib eelkõige lastega peredele 
– kuurort pakub päeval aktiivset puhkust ning öösel rahulikku und. 

Illetas

Costa de Blanes

Palmanova
Mallorca edelarannikul asuv Palma Nova jääb naaberlinnast Magalufist kõigest jalutuskäigu kaugusele. Magalufiga 
võrreldes on Palma Nova palju enam peredele orienteeritud. Mõlemad on Briti perede hulgas väga populaarsed. Palma 
Novas on kolm randa. Peamine rand Playa de Son Maties on 1200, Cala Blanca 1000 ning Es Carregador 600 meetrit 
pikk. Kõik kolm on ilusad, selge sinise veega liivarannad. Kõik kolm randa on lastesõbralikud. Kallas on siin lauge ja vesi 
üsna madal. Laia, Palma Nova kolme randa ühendava ‘Passage de la Mar’ promenaadi ääres on palju restorane ja baare. 
Palma Nova on üks esimesi turismi otstarbel rajatud sihtkohti Mallorcal ning on ideaalne koht perepuhkusteks.

Camp de Mar, Paguera
Camp de Mar on vaikne, suurepärase liivarannaga kuurortpiirkond 36 km kaugusel pealinnast. Seda ümbritsevad kõrged 
mäed ja lõhnavad ürdid. Selles väikeses õdusas linnakeses on palju baare, restorane ja poode. 4 km eemal asub Paguera. 
Palmidega ääristatud kaunil merekaldal asub palju kohvikuid ja baare. Kuurortis on kolm peamist randa. Just selles linnas 
peitsid kristlased end kunagi türgi mereröövlite eest. 
Jalgratas on neis linnades üks populaarsemaid sõiduvahendeid. Arvukalt leidub auto- ja jalgrattalaenutusi. Need piirkonnad 
on väga populaarsed jalgsimatkadeks.
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Playa de Palma kuurort asub pealinnast Palmast 10 km kaugusel. Playa de Palma ja El Arenali vahele jääb üks pikimaid liivarandu 
Mallorcal. Kuurortid on kohe üksteise kõrval, neid ühendab suurepärane promenaad ning kuurortite vahel sõidab turismirong. El Arenal 
on suur ja elav kuurort, mis on eriti Saksa noorte seas palavalt armastatud. See pakub rohkelt meelelahutust, ööklubid ja diskod on 
avatud hommikutundideni. El Arenal on kuulus oma veelõbustuspargi “Aquacity” poolest. Paadi- ja purjelaualaenutused, maitsev toit, 
kohvikud, mitmed suupistebaarid, rannas asuvad duššid kindlustavad lõõgastava puhkuse mere ääres. Rannikust eemale hotellide 
taha jääb haljas männisalu ala. Playa de Palma pole nii elav ja  kärarikas kuurort kui El Arenal, siin valitseb rõõmus puhkusemeeleolu. 
See piirkond on ideaalne spordifännidele. Playa de Palma kuurort läheb üle C’an Pastilla kuurortiks ning asub 8 km kaugusel pealinnast 
Palmast ja 2,5 km kaugusel lennujaamast. See linn asub kaunil liivarannal, mereäärsel promenaadil ootavad turiste mitmed restoranid 
ja kohvikud. See väike kuurort on ideaalne perepuhkusteks ning neile, kes otsivad ööelu, pakuvad seda lähedalasuvad kuurortid.

C’an Pastilla, Playa de Palma, El Arenal

Sa Coma, S’Illot, Cala Millor

Cala Mesquida

Alcudia and Playa de Muro

Cala d’Or 
See on väike vaikne linnake saare idarannikul, umbes 60 miili kaugusel Palmast. Siin leidub kaljuseid kaldaid ja 
männimetsadega ümbritsetud liivarannalapikesi. Kunagisest kalurikülast on nüüdseks saanud maaliline sadamalinn 
koos õdusate kalabistroode, kohvikute ja väikeste poekestega. Puhkus siin on eriti sobilik lastega peredele ning 
neile, kes soovivad eemale pääseda linnamelust. Puhkajad saavad tegeleda veespordiga, ööelu siin praktiliselt 
puudub, suur osa teenustest pakutakse hotellides. Cala d’Orist kõigest 10minutilise sõidu kaugusel asub Mondragi 
rahvuspark. See on looduskaitseala 785 hektaril, kuhu jäävad taevalikud rannad, kristallselge meri, imetlusväärsed 
kaljud, orhideeparadiis, etnoloogiline park ja spetsiaalne linnukaitseala.

Sa Coma on rahulik kuurortpiirkond 68 km kaugusel Palmast, kus leidub modernseid hotelle, poode, kohvikud ja moodsat turismi-
inventari. Siinsed rannad pakuvad suurepärast võimalust päikest nautida ning energilistele inimestele on ehitatud terve spordikomp-
leks. Spordiarmastajad saavad siin tegeleda välitennise, squashi ja ratsutamisega. Valge liivarand ja kaunis lahesopp on ideaalseks 
puhkusepaigaks. Sa Coma õhtune meelelahutus toimub peamiselt hotellides. Ilus mereäärne promenaad ühendab Sa Coma kuurorti 
väikese S’Illot’i linnakesega. See kuurortlinn kasvas välja väikesest kalurikülast ning on säilitanud autentse atmosfääri. Linn asub 
heleda liivaranna kõrval ning on eelistatud perede ja vanemate turistide poolt. Linnas on mõned baarid ja restoranid ning neile, kes 
soovivad lõbutseda ja ööklubides käia, pakub seda kõike mõneminutilise autosõidu kaugusele jääv Cala Millori kuurort. Cala Millor 
on vilksam ja elavam kuurortlinn Sa Comast 2 km kaugusel. Siinsed jalakäijatealleed on täis poode, kohvikuid ja baare. Sa Coma ja 
Cala Millori vahel on hea transpordiühendus. Cala Millorist kõigest 800 meetri kaugusel asub väike ja õdus Cala Bona linnake, kus 
on ka väike kalasadam. 

Cala Mesquida on Mallorca kirdeosas kaunis Levanti pargis asuv turismipiirkond. Lahesopil on avar 
rannaosa, mida ümbritsevad mändidega kaetud mäed ja järsud kaljud. Siin asub vaid üks hotelli-
kompleks ning seetõttu on piirkond väga vaikne. See on ideaalne koht neile, kes ihkavad lõõgas-
tavat mugavat hotelli peaaegu keset metsikut loodust ning soovivad puhkust linnamelust. Ööelu 
siin praktiliselt puudub. Lähim asustus jääb 7 km kaugusele (mugav ühistransport). Cala Mesquida 
sobib hästi lastega peredele.

Alcudia on oluline turismikeskus ilusa Alcudia lahe kaldal, kus pikk liivarand ulatub kuni 11 km. See on ideaalne puhkusepaik 
just peredele. Alcudia ranna soe ja madal vesi on eriti populaarne väikeste lastega perede hulgas. Spordientusiastid saavad siin 
tegeleda veespordi, tennise, golfi, ratsutamise ja jalgrattasõiduga. Uus jalakäijateallee on ääristatud paljude poodide, baaride 
ja restoranidega. Ajaloohuvilistele leidub vanalinnas palju vaatamisväärsusi. Kindlasti tasub külastada keskaegset kindluslinna, 
Vana-Rooma aegu meenutavaid linnamüüri varemeid. Puerto de Alcudia neemel paikneb jahisadam, kuhu pääseb lennujaa-
mast bussiga ning kuhu toimuvad ekskursioonid. Alcudiast mõne kilomeetri kaugusele jääb Playa de Muro kuurort, mis on üks 
uusimaid puhkealasid Mallorcal. Linnas leidub palju uusi kõrgklassi hotelle, puhkajaid meelitavad laiad heledad liivarannad. 
Kuurorti armastavad eriti lastega pered, kes saavad rannas aktiivselt veesportiga tegeleda. Kuurortis leidub kohvikuid, restorane 
ja poode ning hotellid pakuvad õhtuprogrammi.
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Täpsema teabe korraldatavate ekskursioonide, hindade ja neis sisalduvate teenuste kohta saate Novatoursi esindajalt sihtkohas.

Ekskursiooni kirjeldus: Esimeseks sihtpunktiks on Manacor, kus külastatakse pärlitehast. Teel sinna 
möödutakse paljudest, veel tänapäevalgi kasutuses olevatest tuuleveskitest. Pärast seda suundutakse 
Porto Cristosse, et külastada looduse tõelist meistriteost, kuulsaid Drachi (Draakoni) koopaid. Tuhandete 
aastate eest moodustunud stalaktiidid ja stalagmiidid on imetlusväärsed ja müstilised. Euroopa suurima 
maa-aluse järve Marteli ääres lahutavad gondlites muusikud teie meelt hingematva klassikalise muusika-
ga. Porto Cristos ootab ees vaba aeg (*ainult kogupäevaste ekskursioonide puhul). Porto Cristos ootavad 
külastamist ka imelised Hamsi koopad, mis on oma nime saanud konksukujuliste stalaktiitide järgi (hams 
tähendab konksu). Koopa südames ootab külastajaid ees heli- ja valguseshow.

Väljumine:  *El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, Camp de 
Mar, Alcudia,** Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida. (**AINULT POOLEPÄEVANE DRACHI 
(DRAAKONI) KOOPA KÜLASTUS)

Ekskursiooni kirjeldus: Kauni Mallorca saare ühe kõige maalilisema piirkonna, ilusa Valdemosa 
külakese külastus. Uidake munakivisillutisega tänavatel ja tunnetage mõnusat külaatmosfääri. Kü-
lastamist ootavad La Cartuja klooster ja Aragoni kuninga Martini poolt 1339. aastal rajatud Sanc-
ho kuningapalee. Siin paikneb kirik ja kambrid, kus helilooja Frederic Chopin veetis koos kirjaniku 
George Sandiga 1838/39 aasta talve. Ruumid, kus nad peatusid on külastajatele avatud nagu ka 
muuseum, munkade apteek, vanempreestri kamber, raamatukogu, kirik ning imekaunid aiad. 
Järgneb “Costa Nordi”, Michael Douglase poolt edendatava kultuurikeskuse külastus, mis viib teid 
maagilisele tuurile. Pärast seda külastatakse La Granja de Esporles’i, ühte Mallorca kaunimat maa-
maja, mis on muudetud paeluvaks maaelu ja –traditsioone tutvustavaks vabaõhumuuseumiks. 
Muuseumis leiab aset tasuta juustu ja vorstikeste, sõõrikute ja viigimarjakoogi maitsmine ning 
restoranis serveeritakse tüüpilist Mallorca toitu. Majatuur hõlmab perekonna kabelit, keskaegseid 
kööke ja piinakambriga vangitorni!

Väljumine:  El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, 
Camp de Mar. Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Saaretuur
Ekskursiooni kirjeldus: Esimesena külastatakse nahapealinna Incat. Järgmisena möödutakse saare põh-
jaosas, Puig Majori läheduses paiknevatest mägedest, kuni jõutakse Lluci orgu (El Valle de Lluc), kus austa-
takse sügavalt Musta Madonnat (Virgin Morena), Mallorca kaitsepühakut. Reis jätkub mööda imeilusat teed 
La Calobra kuristikuni (Cala de La Calobra). Pärast 200 meetrise tunneli läbimist ootab ees Pareis’ kärestiku-
line jõgi (Torrente de Pareis). Kui ilm lubab, jätkatakse laevakruiisiga Puerto de Solleri, et imetleda merelt 
Mallorca Costa Bravat. Tagasitee Sollerist hotelli läbitaks bussiga. Ekskursioon pakub võimalust avastada 
saare ilusat loodust, põnevat rannajoont, pimestavat maastikku ning nautida apelsinisalude ja mandliõite 
lõhna.

Väljumine:  El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, Camp de 
Mar,  Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Ekskursiooni kirjeldus: Kõigepealt külastatakse 13. sajandist pärit Bellveri lossi, ainsat lossi Eu-
roopas, mis on oma ülesehituselt täiesti ümmargune. Järgneb katedraali külastus, mille ehita-
mist alustati 13. sajandil ning viidi lõpuni alles 19. sajandil ning mis on oma 8meetrise diameet-
riga maailmas suuruselt teisel kohal. Ekskursiooni käigus külastatakse ka imeilusat Valdemosa 
külakest, mis on üks maalilisemaid piirkondi kaunil Mallorca saarel. Jalutage munakivisillutisega 
tänavatel ja tunnetage mõnusat külaatmosfääri. Külastamist ootavad ka La Cartuja klooster ja 
Aragoni kuninga Martini poolt 1339. aastal rajatud Sancho kuningapalee. Siin paikneb kirik ja 
kambrid, kus helilooja Frederic Chopin veetis koos kirjaniku George Sandiga 1838/39 aasta tal-
ve. Ruumid, kus nad peatusid on külastajatele avatud, nagu ka muuseum, munkade apteek, 
vanempreestri kamber, raamatukogu, kirik ning imekaunid aiad.

Väljumine:  El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, 
Camp de Mar.  Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Drachi (Draakoni) & Hamsi koopad

Ekskursiooni kirjeldus: Marineland pakub nii väikestele kui suurtele imelist kogemust otse nende 
silme ees avanevast veest ja fantaasiast. Laiad troopiliste aedadega ääristatud basseinid pakuvad 
ideaalset tausta imelisi akrobaatilisi trikke tegevatele lustlikele delfiinidele. Värisege nähes ähvarda-
vaid haisid – vaikseid, hõbedasi ja ootavaid – just nagu filmis „Lõuad“! Marineland koos oma vahvate 
mereelukatega pakub kaunist päeva kogu perele!

Väljumine: Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Õhtune meelelahutus Es Fogueros

Palma & Valdemosa

Marineland

Ekskursiooni kirjeldus: Totaalselt ümber kujundatud Mallorca kõige esinduslikum teater Foguero avab oma uk-
sed, et tuua teieni unikaalne, imeline ja saarel esmakordselt etenduv Bizet’ Carmen, maailmakuulus hispaania klas-
sika. See on lugu kirest, reetmisest, armastusest ja petmisest, mis lõppeb traagilise surmaga. Tegevus toimub 1820. 
aastate Sevillas ning kujutab noore sõduri Don Jose elu, kes on armunud sensuaalsesse ning temperamentsesse 
mustlasneidu Carmenisse. Neiu nimel jätab Don Jose maha oma kihlatu ning hakkab röövliks. Kuid Carmen, kes 
pole kunagi Don Josele truudust vandunud, lakkab teda armastamast ning armub härjavõitlejasse Escarmillosse. 
Kadedusest ja vihast pulbitsev Don Jose tapab Carmeni.

Väljumine: El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, Camp de Mar. Cala 
Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Ekskursiooni kirjeldus: See on üks informatiivsemaid päevaekskursioone. Reisi jooksul kü-
lastatakse Lucki kloostrit. Merelt avaneb suurepärane vaade rannikule. Võimalus on nautida 
värvikirevat loodust ja kanjoneid. Serpentiinid on hingetuksvõtvad. Puerto de Pollensat on 
külastatud juba 1920. aastast. See inspireeris Agatha Christiet sedavõrd, et ta kirjutas siin ühe 
oma romaanidest. Reis saare põhjaossa pakub teravaid kaljusid, ilusaid merevaateid ja täius-
likku liivaranda. Reis lõppeb veinimaitsmisega.

Väljumine:  El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, 
Camp de Mar. Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Ekskursiooni kirjeldus: Mallorcal on lugematu arv koopaid. Need varieeruvad väikestest koobastest 
kuni katedraali suuruste saarteni. Selle ekskursiooni käigus külastatakse ühte kõige huvitavamat Co-
ves d’Arta koobast, mis paikneb Capdeperose lähedal. Sissepääs koopasse asub 40 meetri kõrgusel 
merepinnast. Siit avanevad imeilusad maastikuvaated. 22 meetri kõrgune stalagmiit on vapustavalt 
ilus. Reisi alguses külastatakse Montuiri pärlitehast ning hiljem uudistatakse kuulsaid koopaid. Aega 
jagub ka päevitamiseks ning ujumiseks. Reis lõppeb Mallorcas liköörimaitsmisega. Päev möödub just-
kui lennates!

Väljumine:  El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, Camp 
de Mar. Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.

Valdemosa & La Granja

Arta koopad

Lluc - Formentor
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Täpsema teabe korraldatavate ekskursioonide, hindade ja neis sisalduvate teenuste kohta saate Novatoursi esindajalt sihtkohas.

Ekskursiooni kirjeldus: Esimeseks sihtpunktiks on Manacor, kus külastatakse pärlitehast. Teel sinna 
möödutakse paljudest, veel tänapäevalgi kasutuses olevatest tuuleveskitest. Pärast seda suundutakse 
Porto Cristosse, et külastada looduse tõelist meistriteost, kuulsaid Drachi (Draakoni) koopaid. Tuhandete 
aastate eest moodustunud stalaktiidid ja stalagmiidid on imetlusväärsed ja müstilised. Euroopa suurima 
maa-aluse järve Marteli ääres lahutavad gondlites muusikud teie meelt hingematva klassikalise muusika-
ga. Porto Cristos ootab ees vaba aeg (*ainult kogupäevaste ekskursioonide puhul). Porto Cristos ootavad 
külastamist ka imelised Hamsi koopad, mis on oma nime saanud konksukujuliste stalaktiitide järgi (hams 
tähendab konksu). Koopa südames ootab külastajaid ees heli- ja valguseshow.

Väljumine:  *El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, Camp de 
Mar, Alcudia,** Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida. (**AINULT POOLEPÄEVANE DRACHI 
(DRAAKONI) KOOPA KÜLASTUS)

Ekskursiooni kirjeldus: Kauni Mallorca saare ühe kõige maalilisema piirkonna, ilusa Valdemosa 
külakese külastus. Uidake munakivisillutisega tänavatel ja tunnetage mõnusat külaatmosfääri. Kü-
lastamist ootavad La Cartuja klooster ja Aragoni kuninga Martini poolt 1339. aastal rajatud Sanc-
ho kuningapalee. Siin paikneb kirik ja kambrid, kus helilooja Frederic Chopin veetis koos kirjaniku 
George Sandiga 1838/39 aasta talve. Ruumid, kus nad peatusid on külastajatele avatud nagu ka 
muuseum, munkade apteek, vanempreestri kamber, raamatukogu, kirik ning imekaunid aiad. 
Järgneb “Costa Nordi”, Michael Douglase poolt edendatava kultuurikeskuse külastus, mis viib teid 
maagilisele tuurile. Pärast seda külastatakse La Granja de Esporles’i, ühte Mallorca kaunimat maa-
maja, mis on muudetud paeluvaks maaelu ja –traditsioone tutvustavaks vabaõhumuuseumiks. 
Muuseumis leiab aset tasuta juustu ja vorstikeste, sõõrikute ja viigimarjakoogi maitsmine ning 
restoranis serveeritakse tüüpilist Mallorca toitu. Majatuur hõlmab perekonna kabelit, keskaegseid 
kööke ja piinakambriga vangitorni!

Väljumine:  El Arenal, Platja de Palma, Cala Major, Magaluf, Santa Ponsa, Paguera, Palmanova, 
Camp de Mar. Cala Mandia, Sa Coma, Cala Millor, Cala Mesquida, Alcudia.
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jaosas, Puig Majori läheduses paiknevatest mägedest, kuni jõutakse Lluci orgu (El Valle de Lluc), kus austa-
takse sügavalt Musta Madonnat (Virgin Morena), Mallorca kaitsepühakut. Reis jätkub mööda imeilusat teed 
La Calobra kuristikuni (Cala de La Calobra). Pärast 200 meetrise tunneli läbimist ootab ees Pareis’ kärestiku-
line jõgi (Torrente de Pareis). Kui ilm lubab, jätkatakse laevakruiisiga Puerto de Solleri, et imetleda merelt 
Mallorca Costa Bravat. Tagasitee Sollerist hotelli läbitaks bussiga. Ekskursioon pakub võimalust avastada 
saare ilusat loodust, põnevat rannajoont, pimestavat maastikku ning nautida apelsinisalude ja mandliõite 
lõhna.
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HisPaaNia FraasiD

tere! 

tere tulemast!

Kuidas käsi käib?

tere hommikust!

tere päevast!

tere õhtust!

( suur ) tänu

Palun

Pole tänu väärt

soovin küsida

Hästi

Halvasti

Meeldiv tutvuda

Mulle meeldib

sõiduauto

arve

Õlu

Joogivesi(gas.,ilma gaas.)

Kui palju maksab?

Mis kell on?

Kus asub…..?

¡Hola!

Bienvenidos

¿Que tal?

Buenos días

Buenas tardes

Buenas noches

 (Muchas) gracias

Por favor

De nada

Quisiera preguntar 

Bueno, bien

Mal

Encantado (-a)

Me gusta

El coche

La cuenta

La cerveza

El agua (con gas, sin gas)

¿Cuánto cuesta (vale)?

¿Que hora es?

¿Dónde está... ?

• 44% kogu maailma oliiviõli toodangust on valmistatud 

Hispaanias.

• Mallorca saart külastab aastas umbes 20 miljonit turisti.

• Hispaania on suuruselt teine riik Euroopas.

• Hispaania koosseisu kuuluvad ka väljaspool Euroopat 

asuvad Kanaari saared ja kaks linna Aafrikas – Sueta ja 

Melilla.

www.novatours.ee

Kas teadsite, et...? 



HEa tEaDa!

Hotelli sisse- ja väljaregistreerimine 
Hotelli sisseregistreerimise aeg märgib aja, millest arve jooksma hakkab ning mil 
saate ligipääsu oma tuppa. sisseregistreerudes saate oma toavõtme ning mõne-
des hotellides peate jätma ka valvelauda oma krediitkaardiandmed (potentsiaal-
seteks lisakulutusteks). tavaliselt on sisseregistreerimise aeg vahemikus kl. 14-18. 
Kui jõuate varem kohale ning teie tuba pole veel valmis, võite kohvrid hotelli jätta 
ning külastada kas basseini või restorani. väljaregistreerimise aeg märgib hilisei-
ma aja, milleni võite hotellitoas viibida ning võimaldab hotellitöötajatel toa uute 
külastajate jaoks ära koristada. tavaliselt on väljaregistreerimise aeg hiljemalt kl. 12 
päeval. vastavalt kokkuleppele hotelliga võite tuppa ka kauemaks jääda, kuid tihti 
tuleb selle eest juurde maksta.

Nõuandeid 
Hispaania baarides ja restoranides on kombeks teenindajatele jootraha jätta (10% 
arvest) 

Ohutus 
Hispaania on sõbralik ja turvaline riik. olgugi, et võite end tunda riigis turvaliselt, 
on ka seal viimasel ajal suurlinnades suurenenud tänavakuritegevus. rahvarohke-
tes kohtades, tuleb oma käe- ja rahakotil, kaameral, ehetel ja muudel väärisasjadel 
igaks juhuks silm alati hoolsalt peal hoida. rahvarohketes kohtades hoidke oma 
kott kogu aeg endale nähtavas kohas.

Sularaha
sularahaautomaate märkate nii linnades, lennujaamades ja linnakeskustes. teie 
arvelt võetakse maha sama summa, mille Hispaania pangaautomaadist välja võ-
tate (võib lisanduda  lisandub mõningane teenustasu). Küsige sularaha väljavõt-
mise üksikasjade kohta Novatoursi kohalikult esindajalt. 

Pangad on tavaliselt avatud esmaspäevast reedeni 8.30-14.00, laupäeviti ja püha-
päeviti on pangad suletud. Üks Hispaania leev on 100 stotinkat.  riigis on käibel 
5-, 10-, 20-, 50-, 100-, 200- ja 500-eurosed paberrahatähed, samuti 1-, 2-, 5-, 10-, 

20- ja 50-sendised ning 1- ja 2-eurosed mündid. raha saab vahetada kõikides 
pankades ja valuutavahetuspunktides, samuti enamikus hotellidest (ehkki eba-
soodsama kursiga), reisibüroodest ja restoranidest. Kõige parem on raha vahe-
tada pangas. 

Tervisekindlustus ja esmaabi
ostke enne reisileminekut kindlasti tervisekindlustus. tutvuge hoolikalt oma 
kindlustuspoliisis esitatud tingimustega ning selgitage välja, milline on kindlus-
tushüvitise maksmise kord (nt millised dokumendid tuleb kindlustusseltsile esi-
tada, kui teil tekib probleeme tervisega ning te peate oma raviarved ise tasuma). 
Kindlustusseltsid nõuavad osutatud raviteenuste kohta harilikult järgmisi doku-
mente: diagnoosiga arstitõend, arsti allkirja ja pitsatiga kinnitatud raviteenuste 
arved, ravimiretseptid ja ravimi ostukviitungid. raviteenuste kulud hüvitatakse 
vastavalt kindlustuspoliisi tingimustele, kui esitate kindlustusseltsile õigeaegselt 
vajalikud dokumendid. Haiguse või õnnetusjuhtumi korral pöörduge lähimasse 
arstiabipunkti või kutsuge hotelliadministraatori kaudu arst. 

Apteek 
apteegi võite leida puhkusekuurortite- ja linnade keskustest. apteegid on avatud 
sõltuvalt asukohast (kl.  13:30-16:30 vahel võivad olla suletud - siesta). Öisel ajal ja 
nädalavahetustel teenindavad teid valveapteegid.

Elekter 
Elektripinge on 125 v ja 220 v. Palume pöörata tähelepanu vannitubades oleva-
tele juhenditele.

Transport 
Kogu Hispaanias on väga mugav teedevõrgustik ja regulaarne rongi- ja bussi-
ühendus. Bussi peale minnakse esiuksest ja väljutakse tagumisest uksest. Pileti 
saab osta kas piletikassast või bussijuhilt.
Ka taksoteenust on mugav kasutada. Enamikul taksodest on taksomeetrid. sõidu 
hind taksoga sõltub nädalapäevast,  kellaajast vastavalt tariifile.

HISPAANIA KööK, TOIT JA JOOGID
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Hispaania köök on tüüpiline vahemere maade köök, mida iseloomustab maitse-
rohelise, tomatite, baklažaanide, pipra ja oliivide rohkus. Kuna vahemere maade 
road on sarnased, võib nii mõnigi hispaania hõrgutis meenutada itaalia või prant-
suse köögi toite. Hispaania köök on väga lihtne, siin domineerivad aed- ja juurvil-
jad talupoegade söögilaualt – sibul, küüslauk, pipar, maitseroheline. 

Hispaania köögist rääkides ei saa üle ega ümber igas kõrtsis, baaris ja kohvikus 
pakutavatest kergetest suupistetest, nagu tapas. Hispaania köögi juurde kuulu-
vad kahtlemata mereannid – roogasid valmistatakse mitmesugustest kaladest, 
molluskitest, tigudest, vähkidest. Magusroogadest on populaarseimad  mallorca 
magus kook ensaimadas, samuti pudingid, mandlikreemiga pirukad. Hispaanias 
juuakse kolme sorti kohvi: itaalia espresso sarnast musta kohvi cafe solot, piimaga 
kohvi cortadot ning hommikusöögi juurde joodavat pooleldi piimast, pooleldi 
kohvist koosnevat jooki cafe con lechet . uusi roogi soovitame süüa väikestes ko-
gustes, et nendega järk-järgult kohaneda.

Maitseaineid tarvitavad hispaanlased mõõdukalt, üksnes safranit pannakse toi-
tudele palju. Kuna temperamentsed hispaania kokad armastavad rahvustoidu 
valmistamisel eksperimenteerida, on igal roal hulgaliselt eri variante (raske on 
mõista, milline neist on põhiline). sellel maal serveeritakse mitmesuguseid sala-
teid ja aedvilju praetult eraldi roana ning ka garneeringuna kalatoitude juurde. 
Hispaanlased armastavad väga roogasid kalmaaridest ja krevettidest.

tuntumad hispaania toidud on riis mereandide ja tükeldatud lihaga (paella), see 
roog on igal korral erineva maitsega, mitmesugustest aedviljadest külm supp 
gazpacho , mandlitega kreemsupp, küüslaugusupp, pikantne vorst sobrasada , 
väikesed teravamaitselised või magusad pirukad (sempanadillas), pitsasarnane 
suupiste coca mallorquina, terves Hispaanias armastatakse omletti köögiviljade, 
juustu, maitserohelise, sibula ja muu taolisega (tortilla), mida hispaanlased söö-
vad kella üheksa paiku õhtul, mil pärast palavat päeva koguneb terve pere laua 
äärde.

Hispaanlased tunnevad suurt uhkust Jamon serano üksnes tammetõrudega toi-
detavate mustade sigade liha üle. 

andaluusia on kuulus oma šerri, oliiviõli ja kuivatatud singi poolest. Kui artišokk, 

spargel ja tomat välja arvata, ei ole köögiviljad siinkandis populaarsed. Lõunas 
kasvatatakse apelsine ja teisi tsitruseid, läänes maasikaid, Las alpujarrase regioo-
nis kirsse ja mureleid, andaluusias virsikuid ja õunu.

Hispaanias liigitatakse restoranid viide kategooriasse, mida tähistatakse kahvliris-
tikestega. Kõige odavam on süüa meie söökla sarnases comedores’es.

Üks vanemaid teadaolevaid veinisorte on Hispaaniast pärit erilise valmistamisvii-
siga saadav heres, mis kuulub koos portveini, madeira, marsala, magala ja montil-
laga piiritusveinide kategooriasse. sageli kirjutatakse heresepudelitele erinevates 
keeltes – hispaania keeles on heres jerez, prantsuse keeles xérèz ja inglise keeles 
sherry. Edela-Hispaanias andaluusia provintsis valmistatavat veini kutsutakse meil 
ka šerriks. Kui kahjurid hävitasid XiX sajandi lõpus kõik Prantsusmaa viinamarja-
taimed, hakati konjaki asemel herese brändit jooma. Herese populaarsus tõusis 
veelgi Hispaania kodusõja aegu (1936–1939), mil jook hakkas meeldima sõjas 
osalenud vabatahtlikele välismaalt. asjatundjate sõnul on šerri ainus tõsiselt-
võetav konkurent konjakile ja armanjakile. Hispaania brändivalmistajate arvates 
määrab joogi kvaliteedi mitte niivõrd tooraine, kui meistrite kogemus ja valmista-
misviis. Brändi destilleerimiseks kasutatakse enam kui 300 km kaugusel asuva La 
Mancha regiooni valget veini, mida töödeldakse solera-meetodil ja laagerdatakse 
ameerika tammest vaatides. Erilise valmistamisviisi tõttu nimetatakse jooki herese 
brändiks.

Hispaania enimlevinud viinamarjasordiks peetakse Cabernet sauvignoni, tege-
likult kuulub see tiitel hoopis viinamarjasordile tempranillo. Enam kui 30 aasta 
jooksul on kõrgeklassiline vein torres Mas La Plana hoidnud Hispaaniat maailma-
tasemel Cabernet’ valmistajana. Penedesi südamest 72 aakrisest viinamarjaistan-
dusest pärit Mas La Plana, mida tuntakse musta etiketi tõttu ka nime all Black 
Label, on vaieldamatult hispaania Cabernet sauvignoni kuningas. Mas La Plana 
pärineb ühest väikese saagikusega viinamarjaistandusest, kus veini hoolega aren-
datakse ja alates 1990. aastast prantsuse tammest vaatides 18 kuud laagerdatakse. 
Mas La Plana on ainus hispaania Cabernet’-vein, mida võib lugeda võrdvääriliseks 
suursuguste veinidega Medoc, Napa ja teiste kuulsate veiniregioonide veinidega. 
Juba kolm aastakümmet ühe perekonna kätes olevat veiniretsepti võib pidada 
hispaania Cabernet’ etaloniks.
Mallorcal toodetakse ka taimedel baseeruvat likööre (Palo või Hierbas)



MiDa osta HisPaaNiast ?

www.novatours.ee

Kuurortides on suurem osa erapoodidest avatud iga päev kell 10:00–21:00. toidupoedki on avatud ilma lõunapausita, vaid püha-
päeviti on enamik neist suletud. turismikeskustest kaugemal asuvad kauplused on avatud esmaspäevast laupäevani 10:00–13:00 
ning alates 16:00–16:30 kuni 20:00–21:00. Mõningad poed on siesta (pika lõunapausi) ajal (13:00–16:00) suletud.

Käsitsi valmistatud meened

Erinevaid ürte  

veine
sherry -  üks vanematest tuntud veinidest, mis on 
valmistatud erilisel viisil

Ürdiliköör “Pale” või “Hierbas” on Mallorca uhkus.  



Rahva eripärad

Hispaanlased on lihtsad, töökad, tundelised, temperamentsed, 
muretud, sõbralikud, ausad, kultuursed, mitte väga täpsed inime-
sed. Hispaanlaste jaoks on väga oluline austus. Kõhu täis söönud, 
armastavad hispaanlased leiba luusse lasta, seetõttu kestab ka 
nende lõunapaus ehk siesta sageli 2–3 tundi. sel ajal on poed, 
asutused ja enamik kohvikuid suletud. Linnad näivad siesta ajal 
justkui välja surnud. Hispaanlased õhtustavad hilja – alles kella 
üheksa paiku. Päevase palavuse tõttu eelistavad siinsed elanikud 
töötada õhtuti ja öösiti, seepärast nad ka söövad teistel aegadel. 
Hispaanlased armastavad õhtuti külatänavail jalutada, kõrtsi sisse 
astuda ja kohvitassi või veinipokaali ääres vaielda. Magama min-
nakse hilja, õigemini vara hommikul.  

Hispaanlased ise hilinevad sageli, ent teiste inimeste suhtes on 
nad  ranged – kui turist hilineb bussi peale 5 minutit, võib ta bussi 
enam eest mitte leida, kui aga buss hilineb 30–45 minutit, ei või 
küll bussijuhti süüdistada, sest seda peetakse siin normaalseks. 
siinne rahvas armastab lobiseda, keelt peksta. Ehkki hispaanlased 
on väga uudishimulikud, sõlmivad nad välismaalastega harva 
sõprussidemeid – siinsed elanikud on üpris jahedad, nad hoiavad 
justkui distantsi. samal ajal on nad aga suhtlusaltid, sõbralikud 
ja heatahtlikud. Hispaanlased on väga uhked oma kuulsusrikka 
mineviku üle ja peavad lugu oma kuningast, kelle üle ei tasu nalja 
visata. Hispaania heaks küljeks on see, et siin vaadatakse kõigele 
palju opimistlikuma pilguga kui meil – siin ei ole ümbruse ega 
inimeste rõhuvat hallust, seepärast saab sel maal end tunda kui 
rahuoaasis, kus kõik on alati hästi. Hispaania elanike kohta käib 
suurepärane ütlus „disfrutar la vida“, mis tähendab elu tõelist 
nautimist (sõna-sõnalt ‘elu vilju noppima’). Nagu suurem osa his-
paanlastest, on ka katalaanid muretud, nad ei kiirusta kusagile ja 
neid iseloomustab manana-põhimõte (manana ‘homme, kuna-
gi hiljem või mitte kunagi’).

turistidele pakuvad meeldejäävaid elamusi igas linnas vähemalt 
mõned korrad aastas korraldatavad rahvapeod, fiestad, festivalid, 
mida ei ole üheski Euroopa riigis nii palju kui siin. Pidustused pü-
hendatakse vastava paiga kaitsepühakule. Pidude ajal pannakse 
selga rahvarõivad, suured rongkäigud muusika ja tantsudega 
ummistavad tänavaid, kõikjal kõlab kitarrimuusika. igal aastal on 
Hispaanias umbes 200 erinevat pidustust. Kui soovite omal na-
hal tunda, mida tähendab näiteks vihase härja eest põgenemine, 
peaksite juulikuus külastama Pamplonat, kus toimub igal aastal 
härjajooksu festival. Palaval suvepäeval 16. augustil ootab teid 
Galiitsias asuvas vilagarcia de arousas aga veepidu – tänavatele 
kogunenud ja kohaliku pühaku kuju kandvatele inimestele va-
latakse mitu tuhat tonni vett. tomatisõja (La tamatina) huvilistel 
tasub augustikuus külastada valencia regiooni linnakest Bunol. 

Mallorca on kuulus oma folkloori poolest. saarel korraldatakse 

Loodame, et teie puhkusereis möödub postiivselt ja vastab 
ootustele. Hindame teie tagasisidet kõrgelt ning see on meile 
väga oluline. Palume teie transfeeri ajast mõne minuti täit-
maks lühikese tagasiside ankeedi. täidetud küsimustik
andke palun sõidukis viibiva Novatoursi esindaja kätte. teie 
tagasiside on teenuste kvaliteedi tõstmiseks äärmiselt oluline.

• 10. sajandil oli Cordoba esimene asula Euroopas, kus 
seati üles tänavavalgustus. Ehitus toimus linna õitseajal kui 
seda valitsesid araabia kuningad.

• Hispaanias leidub rohkelt metsloomi, sealhulgas nahkhiiri, kes 
on Valencia sümboliks.

• 14.aastaselt saadud tõsine jalavigastus lõpetas Malagast 
pärit Antonio Banderase  eduka jalgpallurikarjääri ja temast sai 
hiljem kuulus filminäitleja. 

www.novatours.ee

Kas teadsite, et...? 

Hakka Novatoursi Facebooki sõbraks:  
https://www.facebook.com/Novatours

mitmesuguseid pidustusi. Näiteks märtsis – aprillis lihavõttepü-
hade nädalal toimuvad siinsetel tänavatel etendused. Mai keskel 
tähistakse siin kristlaste võitu moslemite üle. siis tulistatakse va-
nadest kahuritest ja taevast kaunistab ilutulestik. 23 – 25 juunil 
tähistatakse san Juani päeva (jaanipäev), siis tehakse lõkkeid, 
korraldatakse rüütliturniire ja härjavõitluseid. 15 – 16 juuli tähis-
tatake meremeeste kaitsepühaku, neitsi Carmeni püha. Nende 
pidustuste käigus toimub laevade õnnistamine, korraldatakse 
võistluseid veespordialadel. augustis korraldatakse Mallorcal ja 
ibizal kunsti – ja muusikafestivale. 

Mallorca on kuulus oma folkloori poolest. saarel korraldatakse 
mitmesuguseid pidustusi. Näiteks märtsis – aprillis lihavõtte-
pühade nädalal toimuvad siinsetel tänavatel etendused. Mai 
keskel tähistakse siin kristlaste võitu moslemite üle. siis tulista-
takse vanadest kahuritest ja taevast kaunistab ilutulestik. 23 – 
25 juunil tähistatakse san Juani päeva (jaanipäev), siis tehakse 
lõkkeid, korraldatakse rüütliturniire ja härjavõitluseid. 15 – 16 
juuli tähistatake meremeeste kaitsepühaku, neitsi Carmeni 
püha. Nende pidustuste käigus toimub laevade õnnistamine, 
korraldatakse võistluseid veespordialadel. augustis korralda-
takse Mallorcal ja ibizal kunsti – ja muusikafestivale.




