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MAK 1, kokku 50, reisiaeg 02.07.-13.07.2018. 

7th International Folk Festival “OHRID PEARL”  -  05.07.2018 to 09.07.2018 
Buss Vanhool Kudina OÜ 
KOKKU KOOS BUSSIJUHTIDEGA 50 IN. 
01.07. eelpäeva õhtu 
buss KUDINA, õhtul Kudina buss väljub oma pargist bussijuhid Aivar Sander 5053841 ja Meelis Udso / 
+ Kaja Sander, niimoodi, et olla: 
22:30 Sompa 5b, Jõhvis, Ingeri-Soome NR Metsäkukät 19, Maire Petrova 5260394 
23:00 Maidlas Maidla mõisas, NR Omasoodu 15, Maris Toomel 53407045 
 
02.07. 1.päev. Eestist Varssavisse  (kellaajad võivad muutuda vastavalt oludele ± 1 kuni … tundi)  
00:30 Koerus Paide tee 3, SR Koeru Karap 13, Ülle Jääger 53836638 
02:30 Eesti-Läti piiripunktis olmepeatus 
05:00 Läti-Leedu piiril teemaksu- ja bensukas olmepeatus  
08:30 Kaunase „mäel“ bensukas olmepeatus  
09:30 (Poola aeg on 1 tund tagasi) Leedu-Poola piiril teemaksu- ja olmepeatus, xx:xx Augustowi 
möödasõidul helistage Piatnica motelli ja teatage, et olete juba Augustowis ja tulete sööma. Siis jääb 
sõita veel 100 km. Motell „Zacisze“ +48 86 219 27 77 Piątnica, Ul. Stawiskowska 51, 10:30 kuni 13:00 
lõunasöök motelli Zacisze restoranis (supp, praad, mahl).  
16:00  (± 1-2 tundi) jõuate Varssavisse hotelli Aramis Mangalia utca 3b Warszawa tel. +48 
222078100, +48 222076750, GSM +48 606960110. Majutus kolmestes tubades (kahene 
bussijuhtidele). Aramise juures võite rahulikult kogu pagasi jätta bussi. Turvalisus on tagatud 100%. 
Vaba aeg ka vanalinna minekuks (linna transpordiga, näiteks liinibuss 116).  
19:00 -21:00. Õhtusöök Aramises on hinna sees. Küsige Receptionis üle õhtusöögi kellaaeg! NB! Bussi 
parkimise eest on tasutud. Kviitung tuleb esitada hotelli registratuuri tembeldamiseks ning hommikul 
valvurile. Arvestage magamisvajadusega, sest järgmisel hommikul on taas väga varane ärasõit. 
 
03.07. 2.päev  Varssavi – Forro Fogadõ 
04:00 ärasõit Varssavist hommikusöögi pakikestega. Väga pikk päev, sõita vaja ca 900+ km, sellest 
vaid osa kiirteel (E77 ja E75). Läbi Krakovi, üle Madal-Tatrate. Nonstop. Poola-Slovaki piiril tuleb osta 
teemaksubox ja Ungarisse sisenedes tuleb tasuda Ungari teemaks 10-ks päevaks. 
19:00 jõutakse Lõuna Ungaris motel Forro Fogadõsse.  +36-30-9289544  www.forrofogado.hu   
Röszke I.korzet 4.  GPS: 46.19880, 20.01300   Tel/Fax +36 62 273245. Majutus ja õhtusöök. 
 
04.07. 3.päev  Forro Fogadõ – Skopje 
05:00 hommikusöök. Pagas bussi enne hommikusööki. 
05:30 ärasõit Ungari-Serbia piirile. Passid või ID kaardid käepärast. ID kaardiga saab kiiremini. 
Piiride ületamine (täna 4 korda) võib võtta määramatul hulgal aega. Muidugi kahju, kui toppama 
jääte, aga selle vastu ei saa me ise mitte midagi teha. Kui jõuate õhtul Forrosse niimoodi, et vähemalt 
9 tundi saab varem täis, siis võite motellis hommikusöögi veel varasemaks rääkida ning varem 
lahkuda (1 tund varem). Kunagi ei tea, mis piiridel ees ootab… Vahel 4-8 tundi. Aga igal juhul pole 
miskit hullu – Skopjes teavad, et te võita vabalt ka hilineda. 
xx.xx ületate esmalt Ungari piiri ja seejärel Serbia piiri. Edasi sõit läbi Serbia Makedoonia piirile. 
Ca 10 tundi kulub sõiduks läbi Serbia (kui lõunapool teede ümberehitus takistusi ei lisa). Belgradist 
möödute ringteed mööda. 
xx:xx ületate esmalt Serbia piiri ja seejärel Makedoonia piiri. 
19:00 loodetavalt olete jõudnud Skopjesse, kus majutus on Hotel De Koka, Goce Delcev nr. 5, Skopje  
Monika Chuleva., Tel. + 389 23 112 200, Cell. +389 78 447 384, www.hoteldekoka.mk  . Toad on 
erinevad. Olete otse vanalinna servas. Buss saab parkida täpselt hotelli ukse ette. Paras ukerdamine. 

http://www.forrofogado.hu/
http://www.hoteldekoka.mk/
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Kuna Skopjesse jõudmist on raske ette ennustada, siis õhtusöögi ettetellimine oli seotud riskiga. Enam 
kui tunniajalist hilinemist ei tahtnud aktsepteerida ükski toitlustaja. Seetõttu on see õhtu teil vaba ja 
omal käel õhtustamise võimaluse leidmiseks. 
Kui olete ületanud Makedoonia piiri, siis siinkohal ühe toitlustaja kontaktid – kui mingi osa või kõik 
bussis soovivad minna koos sööma, helistage ja küsige võimalust. Koht on hea ja teenindus on hea ja 
õhtusöögi orienteeruv hind 13-15 eurot.  Restoran DION aadressil: Kej 13, Skopje,  +389 2 310 1030  
Vardari jõe teisel kaldal (salat, kas kana- või sealihast põhiroog, dessert, jook). Samal aadressil ja 
samas jõe kaldal on ridamisi toitlustajaid – saab ka ette teatamata, kui grupp suur pole. Varasemate 
aastate põhjal on neist DION üks parim. Aga söögikohti on vanalinnas kümneid-kümneid… 
Skopje vanalinna võtke kindlasti kaasa fotokad – sellist antiikaega kopeerivat kesklinna pole mitte 
kusagil mujal (vahest vaid filmides).  Minge ja nautige! 
 
05.07. 4.päev  Skopje – Ohrid – Peshtani 
08:00 Hommikusöök ja seejärel suundume Ohridi ja sealt kohe edasi Peshtani. Näiliselt lühike sõit.  
Enne Ohridi teete ka peatusi pildistamiseks (mäed, linnad, minaretid jm.). Just sellel teelõigul näete 
Makedooniat kui mägismaad. 
14:00 3 star hotel Zlaten Prsten in Peshtani , Hotel Zlaten Prsten, Ul.Naum Ohridski BB, Peshtani 
6323  . Hotel on igati hea. Korraga majutab vaid ühe bussigrupi. Asub järverannast ca 30 meetrit. 
Bussi saab parkida kohe hotelli juurde. 3-4 toad ja paar kahest tuba (üks bussijuhtidele) 
Kui  jõuate kohale veel kella 14:oo-ks, siis on lootust ka lõunasööki saada. 
14:00-15:00 lõunasöök 
15:00-19:00 vaba pealelõuna (võimalus supelda, päevitada – hotell on järvest 30 m) 
20:00-21:00 õhtusöök hotelli restoranis 
21:00-22:00 kollektiivijuhtide koosolek (tõenäoliselt tuleb selleks mujale sõita).  
 
06.07. 5.päev  Peshtani – Ohrid – Peshtani 
Plaaz, päike, ujumine, mõned ekskurseerimised, odav kaubandus, puhkus, 3 korda päevas söök 
restoranis, õhtul rongkäik ja esinemine. Siin toodud kohapealne ajakava on orienteeruvalt toimiv, 
kuid võib päeviti ka muutuda) 
09:00  hommikusöök  hotelli restoranis     
10:00  ekskursioon Ohridis mööda ajaloolisi ja olulisi vaatamisväärsusi, buss on linnaservas parklas 
14:00  lõunasöök   hotelli restoranis   ( võimalik, et piknikupakikesena kaasas)  
15:00  vaba aeg 
18:00 riietumine rahvarõivastesse (hotellis) ja ärasõit paraadile 
19:30  paraad Ohridis esinemiskostüümides, buss on linnaservas parklas 
20:00 kontsert vabaõhulaval, iga esinev bussigrupp maksimum 10 minutit kokku. 
22:00 õhtusöök  hotelli restoranis     
 
07.07. 6.päev  Peshtani – Ohrid – Peshtani 
09:00 hommikusöök  hotelli restoranis 
10:00    ekskursioon eelajaloolisse asulasse „Bay of bones“ , mis on rajatud vaiadele vee kohale 
(sissepääs piletiga. Lisakulu  kuni 2 eurot, ). Lühike bussisõit sinna ja tagasi. 
13:00 lõunasöök   hotelli restoranis   ( võimalik, et piknikupakikesena kaasas)  
15:00 vaba aeg 
18:00 riietumine rahvarõivastesse (hotellis) ja ärasõit paraadile 
19:30 paraad Ohridis  või Strugas esinemiskostüümides 
20:00 kontsert vabaõhulaval, iga esinev bussigrupp maksimum 10 minutit kokku. 
22:00 õhtusöök  hotelli restoranis     
 
08.07. 7.päev  Peshtani – Ohrid – Peshtani 
09:00 hommikusöök  hotelli restoranis     
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10:00    ekskursioon Püha Naumi kloostrisse, laevaga. Laevasõit kuni 1 tund (oleneb, kust laevale 
saab). Üks ots kuni 30 km. Ohridis mööda ajaloolisi ja olulisi vaatamisväärsusi. Laevasõit ca 10 eurot 
per isik 
14:00-15:00 lõunasöök  hotelli restoranis  ( võimalik, et piknikupakikesena kaasas) 
15:00 vaba aeg – nautige veel viimast korda randa 
20:00 õhtusöök  hotelli restoranis     
22:00-24:00 pidulik koosviibimine-õhtusöök kollektiivide juhtidele (2 in igast kollektiivist). 
Vastastikku kingituste-suveniiride vahetamine. Varuge kaasa ca 10 kingitust (kui jääb üle, hoidke 
järgmisteks reisideks. Kui jääb puudu, on nats piinlik). 
 
09.07. 8.päev  Peshtani – Ohrid – Meteora 
07:00 hommikusöök ja ärasõit Kreekasse Kalampakasse. Küsige hommikusöök varaseks. 
13:00 saabumine Kalampakasse Hotel Alexiou*** Trikalon street 144b , Kalampaka  Phone: 
2432077126, 2432077127; Mobile: 6937107624, lõunasöök .Majutus kahestes-kolmestes tubades. 
15:00 Tehke Meteora ringsõit veel samal õhtupoolel (kuniks päikest jätkub). Ma tellisin küll giidi 
Meteora ringsõiduks, kuid mul pole kindlat vastust. Kui giid on olemas, siis tema tasu on 100 eurot 
sularahas ning tasuda tuleb tuuri lõpus. Ca 2,50 per person. Giid tuleb hotelli, kui tuleb. 
20:00 Õhtusöök hotellis või mõnes teises restoranis. Kohapeal selgub. 
Õhtul Saate rahulikult linnas ringi käia ja nautida vaateid Meteorale… Hotell on hea, toitlustus on 
samuti hea ja pooltest tubadest avaneb supervaade Meteora mägede poole.. (loterii-allegrii). Nautige 
Meteorat! 
 
10.07. 9.päev  Meteora – Bulgaaria – Serbia Jagodina 
07:30  Hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Serbiasse Jagodinasse. Sõidate  suuri teid pidi 
möödudes Trikalast,  Larisast,  Litochorost (sellest vasakule jäävad kuulsad Olympose mäed) , 
Thessalonikist  …edasi Bulgaariasse Kulata piiripunkti kaudu ja sealt piki Bulgaariat Sofia suunas. 
Sofiasse ei sisene . ringteelt Serbia poole Gradina piiripunkti … edasi Serbiasse. Sõita on 800 km ja 
selleks kulub ca 14 tundi.  
19:00 Oleks väga positiivne, kui selleks ajaks kohale jõuaks. Hotell „Hill Hotel“  Stevana Ivanovića 3  
35000 Jagodina,. Tubade jaotus on ette juba saadetud. Hotellis on ka saun, mida saate tasuta 
kasutada. 
 vaba aeg. Lähedal on nii loomaaed kui ka lõbustuspark, kaubandusest rääkimata. 
20:00 õhtusöök hotelli restoranis (täpsustage kellaaeg kohapeal) 
 
11.07. 10.päev   Serbia – Ungari – Slovakkia Zwolen 
07:00 Hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Slovakkiasse. Serbia ja Ungari piirid. Seekord sõitke 
läbi Belgradi. Päevateekond ligi 700 km. Enne Budapesti saate otsustada – kas minna nö. tuldud teed 
või minna Esztergomi kaudu. Sama pikad teed. 
19:00 hiljemalt võiksite jõuda Zwoleni Hotell Polana.  Námestie SNP 64/2, Zvolen, lauatelefon :+421 
45 532 01 24, Mobil: +421 908 925 929. 
20:00 Õhtusöök hotelli restoranis (täpsustage õhtusöögi ja hommikusöögi kellaaeg kohapeal).  
Ja seejärel minge ning nautige vaba aega ja Zwoleni kesklinna! See algab kohe hotelli eest. 
 
12.07. 11.päev   Zwolwn – Varssavi 
07:00 Hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Varssavisse läbi Slovakkia. Enne Poola piiri tuleb 
Slovakkia teemaksubox tagasi müüa.  Oravski Podzamoki juurest tuleb taas otsustada – kas Krakowi 
või Katowice kaudu. 
19:00 hiliseim aeg jõudmaks Varssavisse, et veel õhtusööki saada ja hommikul vara lahkuda. 
Kolmesed toad. Õhtusööki saab ka siis, kui jõuate peale 20:00 ja enne 21:00, kuid sel juhul nihkub 
edasi te hommikune väljasõiduaeg ja see pole üldsegi enam hea uudis. 
 
13.07. 12.päev   Varssavi – koju 
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04:00 varane ärasõit hommikueinepakikestega kodu poole.  Kuid – enne ei saa lahkuda, kui 
bussijuhtidel on vähemalt 9 tundi katkematut puhkeaega täitunud. Seadused on sellised!  
16:00 või varem võiks olla lõunasöögipaus 19.kilomeetril või mujal Leedus.  
Ja siis juba edasi koju!   Buss peaks oma parki jõudma kella 23:59-ks.  Väljudes 04:00 Varssavist, nii ka 
jõuab üldjuhul. Kui kusagil tekib toppamisi või hilinemisi, siis võib bussifirma iga üle tunni ja kilomeetri 
eest küsida lisatasu. Aga usun ja loodan, et kõik klapib plaani kohaselt.  
 
Hinna sees on:  
bussiga seonduv; kõik majutused; kõik hommiku- 
➢ eined; kõik õhtusöögid (peale Skopje); kõik piiriületustasud ja Kreeka eritasu; 
➢ kõik teede- ja linnade maksud; kõik parkimistasud; bussile praamide tasud; 
➢ kõik bussijuhtidega seonduv; kõik asjaajamis- ja korralduskulud;  
 
Hinna sees ei ole: 
➢ võimalikke ekskursioone või sissepääsukulusid;  
➢ ei ole tervise- ega muid kindlustustasusid. 
➢ praamide ja laevasõitude reisijate tasusid 
➢ võimelikke giidide tasusid 
 
Võimalikud ekskursioonide hinnad, mis tuleb koguda ja kohapeal ka tasuda: 
➢ 2,00 € ekskursioon eelajaloolisse asulasse „Bay of bones“ 
➢ 10 € laevasõit 
➢ 3,00 € Meteora giid (giidile on vaja tasuda 100 eurot bussi kohta) 
 
Märkmed: 
Rahvarõivaid saab bussi pagasis riputada (riidepuud olgu metallkonksudega) 
Võtke võimalikult väiksem kohver, mitte vastupidi (pagas pole kummist) 
Bussi salongi sisse võtke minimaalselt tarbeid (igas peatuses saate pagasile ligi) 
Bussis on vee soojendaja, kuid mitte suure kubatuuriga (paar liitrit korraga) 
Võtke kaasa väike padi ja õhuke tekike, et enda olemist reisi ajal parandada 
Kõik istmed on jalatugedega ja turvavöödega 
Kõik hommikusöögid ja õhtusöögid (peale Skopje) ning esimese päeva lõunasöök ja lõunasöögid 
Ohridid on hinna sees 
 
Võimalikud lisakulud:  
➢ Lõunatamised ja õhtusöök Skopjes, 
➢ kohalik transport, jm. taoline,  
➢ ka tasulised WC-d minnes-tulles. 
 
Võtke kaasa: 
➢ Väike padi (bussis mugavam) 
➢ Väike tekike (bussis mugavam) 
➢ Käterätt (näiteks minekuks randa) 
➢ Rannaplätud 
 
 
Parimat õnnestumist parima reisiseltskonnaga! 
 
Teie bussigrupi juhtmeeskond on iga kollektiivi esindaja + bussijuhid.  
 
 


