
Tere Europeade huvilised!    Tallinn, 5.november 2022 
 
Panin täpsustavat infot kodulehele https://www.europeade.ee/europeade/58.europeade_gotha.htm   
Uuendus on see, et Belgia büroo soovib osalustasude osas iga rühmaga eraldi arveldada. See 
tähendab, et teie arv, mille jaanuaris onlines registreerite, peab olema võimalikult täpne. Selle arvu 
järgi saadetakse teile osalustasude arve ja seda hiljem muuta on peaaegu võimatu. Muidugi jääb alati 
võimalus, et väljajääja saab uue liitujaga asendada. Kui seni tegime seda kogu Eesti ulatuses, siis nüüd 
piirneb selline vajadus iga rühma piires.   
Ja ärge unustage teha Belgiasse praegune eelregistreerumine.  
https://www.europeade.eu/en/current-event/request-for-participation   Mis parata, topelt. 
 
Kuna tulevikus peavad rühmad niikuinii hakkama ise kõiki oma reise ise korraldama, siis soovijatele 
pakume seda võimalust juba ka eeloleval suvel. 
Tavapäraselt teeb kogu logistika (transport, majutused teel, toitlustused teel, marsruut jm.) Eesti 
Europeade Komitee. Teeme vastavad hinnapäringud ja korraldame broneeringud ka sel korral. 
Kuid kui olete huvitatud ise oma bussigrupi kokkupanekust ja kogu kaasneva logistika korraldamisest, 
siis andke sellest võimalikult varakult teada ja kindlasti enne 1.detsembrit 2022. 
Sel juhul jäävad teie puhul Eesti Europeade Komitee hallata repertuaar, mitmed korraldustegevused 
ja asjaajamised. 
Detsembris alustame kokkuleppeid ja broneeringuid. Kui siis alles tuleb keegi omaenda sooviga, siis 
tekitab see tarbetut topelt tegevust ning segadust. 
Viimastel aastatel oleme kasutanud erinevaid busse. Hinnad on erinevad, kuid oleme need 
summeerinud ja jaganud kõigi vahel võrdselt. Kes võtavad ise oma bussi, peavad arvestama, et 
võivad saada keskmisest odavamalt, aga ka kallimalt. Seda hinda me „ühises katlas“ arvestada ei saa. 
 
Olen praegu igaks juhuks broneerinud kahele bussigrupile lisaööbimise Dresdenis 16/17.juuli. See on 
vaid võimalus rühmadele, kes soovivad pühapäeval enne lõppkontserti lahkuda ja näha rohkem. Sel 
juhul saate õhtu veeta Dresdenis ja nautida selle linna suursugusust. Ööbimine koos õhtusöögiga ja 
hommikusöögiga lisab 54 eurot. Ilma õhtusöögita 43. Bussile see hinda ei lisa. 
Nii on esmaspäeval rahulikum sõit Varssavisse ja jääb ära öine sõit. Kui olete huvitatud, andke teada.  
Teistele gruppidele soovitan alustada sõitu Varssavisse pühapäeva õhtul kella 22-23 paiku. Öine sõit 
ja Varssavis keskpäevaks. Varssavi hotellis on võimalik tellida lisaks ka lõunasöök. Kuid saab ka mujal 
vabalt toituda. 
On olemas võimalus lahkuda Gothast alles esmaspäeva hommikul  Varssavisse ja seal ööbida. 
 
Kui on bussigrupp, kes peaks olema võimalikult kiiresti Eestis tagasi, siis võib alustada tagasisõitu 
laupäeva õhtul (jääte ilma ainult lõppkontserdist – pühapäeval muud polegi) ja nii jõuate koju 
esmaspäeva õhtuks. Varssavis ööbimine pühapäev/esmaspäev öö. 
Kõik variandid on võimalikud. Andke oma soovidest ja ka erisoovidest teada enne 1.detsembrit. 
Detsembri algul saadame kõigile veelkord küsitlusvormi, kus saate oma soovid ja erisoovid täpselt 
fikseerida ja meie saame nende alustel edasi toimetada. 
 
Ja muidugi vaadake ka teisi suvefestivale. Alles eile sai juurde lisatud uusi võimalusi (Kreeka, 
Montenegro). Kuni 25.detsembrini saate oma reisisoove vabalt ümber teha. Seda enam, et kõik 
teised festivalid on mugavamad (hotellid ja toitlustus restoranides) ja teie ise esinejatena paistate 
rohkem silma. Aga otsustate ikkagi teie ise. 
 
Kõike parimat teile kõigile! 
 

Valdo Rebane 
Asjaajaja 
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