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Reisimine 

Vabatahtlik maksab ise oma reisikulude eest ning korraldab reisi ise. Soovi korral aitab 
EstYES sobivamat reisimisvõimalust otsida. Soovitame sul piletid broneerida varakult, 
sest sellisel juhul on sul suurem valikuvõimalus ning võib leida ka odavamaid pileteid. 
Samas tuleb kindlasti meeles pidada, et ülisoodsate piletitega odavlennufirmad 
tavaliselt piletiraha ei tagasta ning kui sa reisi tühistad, siis võid kaotada kogu makstud 
summa. 

Tahame sind ka hoiatada harvade juhtude eest, mil sinu poolt valitud projekt jääb ära 
või kuupäevad muutuvad (aastal 2016 oli vaid üks selline juhtum). Sellisel juhul pakub 
EstYES koos vastu võtva organisatsiooniga välja alternatiivse võimaluse ligilähedaste 
kuupäevadega ning enam-vähem samas piirkonnas. Kui aga uus variant sulle ei sobi, 
ei võta EstYES kaotatud piletiraha eest vastutust enda kanda. 

Enne reisile asumist peab kontrollida oma passi kehtivust ning vabade lehtede 
olemasolu piiriületustemplite jaoks. Enne reisi tuleb kontrollida, et pass kehtiks 
vähemalt kuus kuud peale koju tagasipöördumist. Samuti tuleb jälgida, et passis oleks 
vajaduse korral olemas viisa. 

Kaugematesse maadesse reisile asumise eel selgita välja, kas ja missuguste 
haiguste vastu soovitatakse teha kaitsesüst. Infot saab Tallinnas Merimetsa Haiglas 
ning Tartus Maarjamõisa Polikliinikus. 

 

Kindlustus 

Soovitame sul alati kogu reisi ajaks reisikindlustuse vormistada. Mõned 
koostööpartnerid tagavad vabatahtlikule projekti jooksul kindlustuse. 

 

Viisa 

Kui oled projekti vastu võetud ja vajad reisimiseks viisat, saadab meie 
parterorganisatsioon sulle kutse. Viisakulud tuleb sul endal kanda. 

 

Vanematepoolne luba 

Alla 18-aastane noor, kes läheb välismaale, vajab mõlema vanema allkirjastatud 
nõusolekut (soovitatavalt inglise keelne). 
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Koha tühistamine: 

Tagastame sulle osavõtumaksu juhul 

- kui tühistad oma osalemise enne, kui oleme partnerorganisatsioonilt vastuse 
saanud; 

- kui meil ei õnnestunud sulle soovitud projekti kohta saada. 

Tagastame osavõtumaksust 80% juhul 

- kui tühistad suvise projektis osalemise enne 1. maid (seda ka siis, kui oled juba 
endale laagrikoha saanud). 

 

Kasulikud lingid 

Välisministeerium- Tõsiste probleemide puhul (nt. passi kaotamise, õnnetusjuhtumi 
jne. korral) välismaal võib pöörduda nõu ja abi saamiseks lähima Eesti saatkonna, 
konsulaadi või Eesti aukonsuli poole. Juhul, kui teie läheduses pole Eesti saatkonda 
ega aukonsulit, võib abi saamiseks pöörduda Läti Vabariigi või Leedu Vabariigi 
diplomaatiliste esinduste poole: nende riikidega on Eesti Vabariik sõlminud 
konsulaarabi kokkuleppe.  

AirBaltic- Baltimaade lennukompanii 

Bookinghouse.ee- siit võid leida odavaid lennupakkumisi 

Eurolines- Eurolines turumärk ühendab 38 bussiettevõtet, mille rahvusvahelistel 
regulaarliinidel sõitvad bussid tagavad üleeuroopalise liiniliikluse. 

Ecolines- ECOLINES'iga on võimalik sõita 01.01.06 seisuga Lätti, Leetu, Poola, 
Saksamale, Hollandisse, Ukrainasse, Venemaale, Šveitsi, Prantsusmaale ja 
Inglismaale.  

Deutsche bahn- info Saksamaa bussi- ja rongiliikluse kohta 

Pranstsusmaa bussi-ja rongiliiklus  

Pass -  

Haigekassa- Mõne riigiga (Soome, Rootsi, Läti ja Leedu) on Eestil sõlmitud ka 
vältimatu arstiabi osutamise leping, mille alusel saab neis riikides viibiv haigekassas 
kindlustatu vältimatut arstiabi samas korras nagu vastava riigi elanikudki. Leping ei 
garanteeri veel arstiabi saamist, ennem tuleb hankida haigekassast vajalikud paberid. 

Toll- Nii Eestist lahkumisel kui ka Eestisse naasmisel tuleb läbida toll ja vajadusel ka 
karantiin. Seetõttu peaks enne Eestist lahkumist tutvuma nii Eesti kui külastatava riigi 
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tollieeskirjade ning karantiininõuetega, teadmaks, mida ja millises koguses on lubatud 
riigist välja viia või sisse tuua. Ebameeldivuste vältimiseks ei tohiks vedada kunagi 
teiste isikute kirju ega pagasit, kui see ei ole teie juuresolekul pakitud. Kontrollima 
peaks, et võõrastel puuduks võimalus lisada midagi teie pakitud pagasisse. Vastasel 
juhul võidakse tahtmatult osutuda salakaubavedajaks. Seaduste (sealhulgas 
tollieeskirjade) mittetundmine ei vabasta vastutusest.  

Hostelid - hea ülevaade hostelitest üle maailma. 

 

 

http://www.sleepinginairports.net- Infot magamisvõimalustest lennujaamades üle 
maailma. Ekstreemsemad rändurid leiavad endale kindlasti öömaja ka täiesti ilma raha 
maksmata.  

Hospitality Club - klubis on liikmed üle maailma, kes aitavad üksteist reisidel, olgu siis 
ööbimiskohta pakkudes või linna vaatamisväärsusi tutvustades. Hospitality Clubis on 
sul võimalus kohtuda just nende inimestega, kes aitavad sind su järgmisel reisil või kes 
vajavad sinu kodumaal reisides abi. 
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