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Touresti erisoodustusega ja allpool toodud eritingimustega hinnad on broneerimissüsteemis märkega „TOU“. 
Tegemist on Touresti eritingimustega Novatoursi üldtingimustest.  
Antud tingimustes sätestamata ulatuses kehtivad Novatoursi üldised reisitingimused.  
 
 
TASUMISTINGIMUSED kliendile:  
TALV 2018/19  

 Koheselt broneerimisel tuleb tasuda 60 eur iga reisija kohta 
 24 tundi peale broneeringu kinnitamist peab olema tasutud ettemaks +20% ( see ei sisalda 60 eur/in 

ettemaksu, s.t 60 eur/in + 20%). 
 30 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest. 
 NB! Kui broneerimise hetkel on reisini vähem kui 30 kalendripäeva tuleb tasuda 60 eur/in koheselt 

broneerimisel  ning 100% peab olema tasutud 24 tunni jooksul peale broneeringu kinnitamist. 
Liinilende sisaldavate reiside puhul:  

 Koheselt broneerimisel tuleb tasuda 60 eur iga reisija kohta 
 24 tundi peale broneeringu kinnitamist peab olema tasutud ettemaks +20% ( see ei sisalda 60 eur/in 

ettemaksu, s.t 60 eur/in + 20%). 
 42 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% 
 NB! Kui broneerimise hetkel on reisini vähem kui 42 kalendripäeva tuleb tasuda 60 eur/in koheselt 

broneerimisel  ning 100% peab olema tasutud 24 tunni jooksul peale broneeringu kinnitamist 
SUVI  2019 

 Koheselt broneerimisel tuleb tasuda 60 eur iga reisija kohta 
 14 päeva peale broneerimist peab olema tasutud ettemaks +20% (ei sisalda 60 eur/in ettemaksu, s.t 60 eur/in 

+ 20%). 
 30 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% reisi maksumusest. 

 
TASUMISTINGIMUSED edasimüüjale: 
TALV 2018/19 

 3 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist ettemaks 60 eur/in + 20% 
 22 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% 
 NB! Kui broneerimise hetkel on reisini vähem kui 30 kalendripäeva: tasumine 100% 3 tööpäeva jooksul peale 

broneeringu kinnitamist. 
Liinilende sisaldavate reiside puhul:  

 3 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist ettemaks 60 eur/in + 20% 
 39 päeva enne reisi peab olema tasutud 100% 
 NB! Kui broneerimise hetkel on reisini vähem kui 39 kalendripäeva: tasumine 100% 3 tööpäeva jooksul peale 

broneeringu kinnitamist. 
SUVI  2019 

 3 tööpäeva jooksul peale broneeringu kinnitamist ettemaks 60 eur/in  
 17 päeva peale broneerimist ettemaks +20% (ei sisalda 60 eur/in ettemaksu, s.t 60 eur/in + 20%). 
 22 päeva enne reisi tasumine 100% 

 
TAGANEMISTINGIMUSED TOUREST ERIPAKKUMISTELE: 
NB! Taganemise korral peale broneeringu kinnitamist jääb ettemaks 60 EUR/in annulleerimishüvitiseks. 

 Peale 20% ettemaksu tasumist kehtivad tavapärased taganemise tingimused vastavalt Novatoursi 
reisitingimustele: 

 20% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 
kalendripäeva;   

 40% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 15 
kalendripäeva;  

 60% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 14 kuni 11 
kalendripäeva;   

 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui taganemise hetkel on reisi alguseni jäänud 10 või vähem 
kalendripäeva;   
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 100% reisiteenuste maksumusest juhul, kui Reisiteenuste leping on sõlmitud Tingimuste punktis 1.5. 

nimetatud pakkumise põhjal ning juhul, kui pakkumise tingimused näevad ette hüvitise tasumisest kogu reisi 
maksumuse ulatuses.  

 Reisija hüvitab Reisikorraldajale kahju, mis Reisikorraldajale taganemisest tingituna tekib ning mis on suurem 
kui Tingimuste punktis 5.4. nimetatud hüvitis. (nt. liinilendude lennupiletite maksumus, majutusasutuse poolt 
määratud trahvid jne) 

 
MUUTMISTINGIMUSED TOUREST ERIPAKKUMISTELE: 

 Peale broneeringu kinnitamist on võimalik broneeringus muuta maksimaalselt ühe reisija nime: 
o 60 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud rohkem kui 30 

kalendripäeva  
o 90 eurot inimese kohta juhul, kui muutmise hetkel on reisi alguseni jäänud 30 kuni 7 kalendripäeva.   
o Kui reisini on muutmise hetkel alla 7 kalendripäeva, loetakse mistahes eelnimetatud muutust 

taganemisena ning rakenduvad taganemishüvitised.  
 Lisaks eelnevalt nimetatud kulutustele tuleb Reisijal hüvitada Reisikorraldajale muutmise hetkeks 

Reisikorraldaja poolt kantud kulud seoses viisa hankimise, lennupileti ja/või majutuse broneerimisega jms. 
Reisikorraldaja teavitab Reisijat muutmisest tingitud kuludest.  

 Peale broneeringu kinnitamist on Touresti perioodil 07 – 12.02.2019 võimalik muuta toatüüp (kaasa arvatud 
toitlustuse tüüp), reisi kuupäev (kestvus) või hotelli muutmise hetkel kehtiva hinnakirja alusel ilma muutmise 
hüvitiseta (välja arvatud juhul, kui reisini on broneerimise hetkel vähem kui 14 päeva). Muuta ei saa sihtkohta.  
Muutmisel ei säili broneerimise hetkel kehtinud Touresti soodustus.  

 Peale Touresti perioodi kehtib toatüübi (kaasa arvatud toitlustuse tüüp),  kuupäeva (kaasa arvatud reisi 
kestvus) või hotelli muutmise korral muutmise hetkel süsteemis olev hind ning Reisijale rakendatakse 
Novatoursi üldiseid reisitingimusi. Muutmisel ei säili broneerimise hetkel kehtinud Touresti soodustus  

 Peale broneeringu kinnitamist käsitletakse sihtkoha muutust  taganemisena ning kehtivad Touresti või/ja 
üldised taganemistingimused (välja arvatud juhul, kui on broneerimise hetkel on ostetud Gold Flex lisateenus). 

 Broneeringu muutmisele rakendatakse lisaks Novatoursi tüüptingimusi.   
 
MUUD TINGIMUSED: 

 Kõik hinnad broneerimissüsteemis on lõplikud (koos messisoodustusega). 
 Messi erihinnaga kohti on piiratud arv. Enne broneerimist palume kontrollida vabade kohtade ja soodushinna 

olemasolu. Kui süsteemis ei ole nähtav messi erihind, siis on antud kuupäevaks messihinnaga kohad välja 
müüdud. 

 Touresti erisoodustusega hinnad on märkega „TOU“. 
 Touresti perioodil broneerides kehtib lepingujärgne agendikomisjon. 
 Hinnad, millede taga ei ole TOU märget (EB, SPO, VP jne), kehtivad S19 puhul EB3 ja Talv 18/19 puhul 

tavapärased reisi- ja maksetingimused.   
 Tourest perioodil kehtib 5% lisasoodustust pensionäridele ja noorpaaridele kõikidest hindadest (tõestavate 

dokumentide olemasolu korral, saab lisada vaid koheselt broneerimisel). 
o 5% - noorpaari soodustus (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)*  

o 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 ainult Tallinnast väljuvatele reisidele.  
 „TOU“ märkega erihindadega koos kehtib „Koos on lõbusam“ väikese grupi lisasoodustus.  
 Touresti perioodil broneerides ei kehti muud lisasoodustused. 
 Gruppidele alates 16 inimest küsida eripakkumist grupile meie sihtkoha haldurilt. Süsteemi hinnaga grupi 

broneeringuid ei kinnitata! 
 Ainult lennupiletite (Y ja YD klass) broneerimisel kehtivad tavapärased lennupiletite broneerimise reeglid. 
 Touresti perioodil  ei ole võimalik kasutada „Ajutise broneeringu“ võimalust.  

 
PAINDLIK REIS "GOLD FLEX"  
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 Lisateenust „God Flex“ on võimalik osta broneerimisel lisatasu eest hinnaga vaid 15 EUR inimese kohta. Teenus 

peab olema ostetud broneeringu vormistamise ajal. Hiljem lisateenust lisada ei ole võimalik: 
 On lubatud üks kord peale pakettreisi broneeringu vormistamist muuta tasuta reisi kuupäeva, kestvust, hotelli, 

toatüüpi, toitlustustüüpi ja/või sihtkohta, kuid mitte hiljem kui 21 päeva enne lendu. Suusareiside 
(Prantsusmaa, Itaalia) ja eksootiliste kaugreiside puhul saab lisateenust kasutada juhul, kui reisini on rohkem 
30 kalendripäeva.  

 Ei ole võimalik muuta hooaega 
 Broneeringu muutmisel kehtivad muutmise hetkel süsteemis olevad hinnad ja broneerimise tingimused. 
 Reisijate arvu ja nimesid (ees- ega perekonnanime) ei ole võimalik tasuta muuta. 
 Gold Flex lisateenus ei kehti ainult lennupiletite ja ainult majutuse broneerimisel. 
 Teenust ei saa pakkuda grupitellimuste puhul (al 16 reisijast grupis).  
 Teenuse tasu ei ole tagastatav, kui seda ei kasutata.  

 


