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 Uuendatud 08.augustil 2019! 
PROGRAMM: kellaajad on orienteeruvad, kuigi realistlikud.   

Buss 1 KUDINA buss 207 TMP 
Bussijuhid: Aivar Sander, 5053841; teine juht Enn Elblaus  

Festivalile sõitvad grupid: 
RMA Siller Tartu ,    Silja Tofri 372 58232886 
Seto LS Ilolang Nõo,   Aino Koser 372 55547079 

NR Tantsutosin   Kärstna, Viljandi v, . Anu Tomp 372 55582585 
Palamuse SR Palamuse,  Kadri Lille 372 53454242  

 
NB! 

Bussis on reisikaust, milles on kõik vajalikud infod. Seal on ka nimekirjad, mida teil on vaja nii 
hotellides kui piiridel.  Selles kaustas on iga läbitava riigi kohta infot – see info on mõeldud kõigile 

ettelugemiseks (ei pea sõna sõnalt) vastavat riiki läbides. Mõnda infot on rohkem – seda saab 
ettelugeja ise interpreteerida. 

Teie bussigrupi suuremate kogemustega „festivalireisija“ on tõenäoliselt Silja Sillerist, kuid aktiivsed 
on samuti ka Aino, Kadri ja Anu. Raske kedagi bussivanemaks eelistada. Tehke esimesel õhtul 

omavahel valik – et kelle sõna peaks vajadusel määravam olema. Teil on kogenud bussijuht Aivar, kes 
seda marsruuti juba teist korda läbib. Tehke head koostööd ja siis laabub ka kõik hästi!. 

 
11.08.   eelõhtul väljasõit esimestest kohtadest 
 
22:00 Palamuse SR:, Palamuse Rahvamaja parkla; Köstri allee 1 
23:00 Siller ja Ilolang: Tartu, Teater Vanemuine, alumine parkla, Ülikooli tn. 
23:30 Nõo peatus (Aino täpsustab koha) 
 
12.08.    1.päev - Varssavisse, öö Aramises 
 
00:30 Tantsutosin: Viljandi vald, Kärstna külas 
02:00 Eesti-Läti piiripunktis olmepeatus (juhul, kui sõidate Ikla kaudu – so. ca 20 km pikem tee kui 

Valmiera kaudu, kuid tee peaks olema parem ja ka kiirem. Soovitan.) 
05:00 Läti-Leedu piiril teemaksu- ja bensukas olmepeatus  
08:00 Kaunase „mäel“ bensukas olmepeatus (kohvibaar peaks olema  avatud) 
09:00 (Poola aeg on 1 tund tagasi) Leedu-Poola piiril vajadusel 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 (± 1 tund) lõunasöök motelli Zacisze restoranis(supp, praad, mahl). See söögikord on ette 
tasutud. 

14:00  (± 1-2 tundi) jõuate Varssavisse hotelli Aramis Mangalia utca 3b Warszawa tel. +48 
222078100, +48 222076750, GSM +48 606960110. Majutus kolmestes ja/või neljastes 
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). Parkla kõrval on toidupood. Kaubamaja on ca 15 min jalgsi. 

18:00 -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 magamise vajadusega, sest järgmisel 
hommikul on väga varane ärasõit. 

 
13.08.    2.päev - väga varane (04:00) edasisõit Ungarisse, öö Forro Fogadõs  
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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. 

 
14.08.    3.päev , Serbiast läbi ja Makedoonia Skopjesse, öö De Kokas 
 
04:30 hommikusöök. Pagas bussi enne hommikusööki. 
05:00 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. 
19:00-20:00 loodetavalt olete jõudnud Skopjesse, kus majutus on Hotel De Koka, Goce Delcev nr. 

5, Skopje, registratuur 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 sissesõiduga (tagurdades). 

Õhtusöök: 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 12-15 eurot.  Restoran DION aadressil: Kej 13, 
Skopje,  +389 2 310 1030  Vardari jõe teisel kaldal (salat, kas kana- või sealihast põhiroog, 
dessert, jook, vein). 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! 

 
15.08.    4.päev - Kreeka, Meteora, Kalampaka, hotell Alexiou 
 
07:00 Hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Kreekasse. Sõidate Kreekasse Kalampakasse suuri 

teid pidi möödudes Gradiskost – Bogorodicast (Mak.-Kreeka piiripunkt) . Thessalonikist – 
Katerinist – Litochorost - Larisast – Trikalast ja jõuate Kalampakasse.    

14:00 saabumine Kalampakasse. Ööbite Hotel Alexiou*** Trikalon street 144b , Kalampaka  Phone: 
2432077126, 2432077127; Mobile: 6937107624  NB! Kreekas tuleb kell jälle 1 tund edasi 
keerata! Majutus kahestes-kolmestes tubades. UUS: Lõunasöök on tellitud ja ette makstud 
kella 14:oo-ks hotelli restoranis. Kuna ajaliselt saabumist on võimatu ette ennustada, siis 
hotell arvestab teie saabumisajaga. .  

15:00 Tehke Meteora ringsõit veel samal pealelõunal (kuniks päikest jätkub). Ma tellisin giidi 
Meteora ringsõiduks, kes peaks tulema hotelli. Kui giid on olemas, siis tema tasu on juba 
arvega ette tasutud. Giid räägib kas vene või inglise keeles ja bussis on vaja kedagi abiks, kes 
jutu eesti keelde tõlgib. Seda ka juhul, kui vaid mõni üksik otse aru ei saa. 

19:00-20:00 Õhtusöök hotelli restoranis. (täpsustage kellaaeg registratuuris peale saabumist üle). 

http://www.forrofogado.hu/
http://www.hoteldekoka.mk/


 EESTI EUROPEADE KOMITEE 2019 PÕHJA-MAKEDOONIA PROJEKT BUSSILE 1  

3 
 

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!. Poed on avatud hilise ajani… 

 
16.08.    5.päev - Ohridi, majutus hotell Aqualina 
 
08:00 Hommikusöök. Näiliselt lühike sõit, kuid teeolud pole just parimad. Kalambakast võib sõita 

mööda teed 6/E92 kuni Malakasini ja sealt kiirteed mööda 86 km kuni mahasõiduni. Tee on 
nii küll pikem, kuid kiirem ja mugavam. Aga küllap navigaator näitab õiget või kiiremat teed. 
 

12:00 Peale piiri ületamist Nikis  (Kreeka-Makedoonia) võite Bitolas teha pausi. Linna sisse sõites 
mööda Makedonska Falangat teete vasakpöörde Partisankale ja seal kohe varsti näetegi 
vasakut kätt suurt parklat. Parkla servas City Promenadel on palju söögiputkasid ja muid 
kohti. Edasi on teil jäänud veel ca 90 km, kuid selle läbimiseks kulub oma 2 tundi kindlasti. Sel 
teel enne Ohridi teete ka paar selle reisi „kõrgusrekordit“. Teete peatusi pildistamiseks.    

16:00 St.Stefanisse Hotel „Agualina“    http://www.hotelpela.mk    Enne hotelli Aura tuleb pöörata 
paremale ja siis ca 60 m järel vasakule. Edasi veel ca 400 m ja ongi vasakul Agualina.  
Hotellil on suur parkla.  Saabute Ohridi vast alles kella 16 ajal. Kellaaeg piiril muutus jälle teie 
kasuks, 1 tund tagasi. Kuna teil sel päeval Ohridis ülesandeid pole, siis liigselt kiirustada pole 
ka just vaja. Kuid kui jõuate Ohride veel kella 14:oo-ks, siis on lootust ka lõunasööki saada.  

Tubade jaotus hotellis Aqualina: 
Ilolang: 3 kolmest ja 2 kahest tuba 
Tantsutosin: 2 kolmest ja 2 kahest tuba 
Siller: 2 kolmest ja 2 kahest tuba 
Palamuse: 2 kolmest ja 4 kahest tuba 
Bussijuhid: 1 kahene ja 1 ühene tuba 

 
Makedooniast saadetud programm:  16.august 
 
12.00 – 14.00 Gruppide saabumine hotellidesse  
14.00 – 15.00 lõunasöök 
15.00 – 17.00 vaba aeg, päevita ja suple järves või basseini 
18.00 - 19.00 Eesti kontsert hotelli ees (kaks bussi kokki 1 tund või +) 
20.00 – 21.00 õhtusöök 
21.00 – 22.00 Grupijuhtide koosolek 
 
17.08    6.päev - Ohridis  17.august 
 
09.00 – 09.30 hommikusöök 
10.00 – 13.00 linnaekskursioon Ohridis  (Ohrid Amphitheater, Samoil's Fortress, jt.)  
14.00 – 15.00 lõunasöök 
17.30 – xxx Ärasõit Vevchani 
Xxx   Rongkäik ja Kontsert Vevchanis (esinemisaeg 15-20 min per bussigrupp) 
Xxx   Tagasi hotelli ja õhtusöök 
 
18.08.    7.päev - Ohridis 18.august 
 
09.00 – 09.30 hommikusöök 
10.00 – 12.00 Ekskursioon eelajaloolisse vesikülasse  “Bay of bones”. (bussiga) 
13.00 – 14.00 lõunasöök 
19.30 – 20.00 Paraad rahvarõivastes läbi Ohridi või Struga või mujal 
20.00 – 22.00 Kontsert Ohridis (esinemisaeg 10 min per bussigrupp) 

http://www.hotelpela.mk/
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22.00 – 22.30 õhtusöök 
 
19.08.    8.päev Ohridis  19.august (bussi vaja ei ole) 
 
09.00 – 09.30 hommikusöök 
10.00 – 14.00 Laevasõiduga ekskursioon St.Naumi kloostrisse. 30 km üks suund. 
14.00 – 15.00 lõunasöök 
15.00 – 19.00 vaba aeg, päevita ja suple järves või basseinis  
20.00 – 21.00 õhtusöök 
22.00 – 24.00 Grupijuhtide Gala Dinner (2 person per group).  

Kingituste vastastikku vahetamine. 
Festivalil osalevad peale eestlaste veel Serbia, Bosnia ja Herzegovina, Horvaatia, Rumeenia, 

Saksamaa, Montenegro, Slovakkia and Poola. Seega peale kahe korraldaja (Marjan ja Dobre) 
on veel 8 subjekti, kellele miskit nänni võiksite arvestada. Pluss igaks juhuks paar asja veel – 
et kui üle jääb, toote koju tagasi. 

 
20.08.    9.päev  20.august, Jagodinasse Hill Hotelli 
 
08.30 – 09.00 hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Serbiasse Jagodinasse.  
19:00 Oleks väga positiivne, kui selleks ajaks kohale jõuaks. Hotell „Hill Hotel“  Stevana Ivanovića 3  

35000 Jagodina,. Tubade jaotust ei saanud ette saata, sest kõik rühmad ei teinud oma 
valikuid.  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) 
 
21.08.    10.päev - Slovakkia Bratislavas laev-hotell Botel Gracia 
 
07:00 Hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Slovakkiasse. Serbia ja Ungari piirid. 
19:00 hiljemalt võiksite jõuda Bratislavasse Botel Gracia, Rázusovo nábrežie, 811 02 Bratislava, Tel.: 

02/54432132, www.botelgracia.sk  See on laev-hotell Doonaul. Majutus  kahesed ja kolmesed 
toad. Bus parking is in distance 700 m. Jõe kaldal, otse edasi sõites. Kallis parkimine – ca 150 
eurot öö (bussijuhid tasuvad). Bus can stop for get off or on in distance 50 m – limited time for 
10 minutes. 

20:00 Õhtusöök laev-hotelli restoranis (täpsustage õhtusöögi ja hommikusöögi kellaaeg kohapeal). 
Ja seejärel minge ning nautige Bratislava vanalinna! See algab kohe üle tänava. 

 
22.08.    11.päev - Varssavi, Aramis, 
 
07:00 Hommikusöök ja peale seda alustate sõitu Varssavisse läbi Tsehhi.  Slovakkia-Tsehhi piiril 

(enne piiri, pööre paremale ja siis silla alt vasakule) tuleb Slovakkia teemaksubox tagasi müüa 
ja kui pole, tuleb osta Tsehhi box. Võimalik, et Tsehhi boxi saab alles Tsehhi poolelt osta. 
Mõistlik on minna tagasi Varssavisse mööda teed 7 (Krakowi kaudu). 

20:00 hiliseim aeg jõudmaks Varssavisse, et veel õhtusööki saada ja hommikul vara lahkuda. 
Kolmesed ja neljased 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. 

 
23.08.    12. päev – Hommikusöök Aramise rootsi lauas ja sõit koju.  
 
06:10 tooge oma pagas bussi ja minge hommikusöögile. 
06:30 hommikusöök (olge juba 06:20 restorani ukse taga. Vahel on veel mõni grupp, kes samuti 

üritab esimesena sööma saada). Olge operatiivsed ja sööge kiiresti kõht täis. 
07:15 orienteeruv ärasõiduaeg 

http://www.botelgracia.sk/
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11:00 peatus enne Suvalkit suures bensukas (uus uue tee ääres). 
15:00 umbes sel ajal võiks olla lõunasöögipaus 19.kilomeetril Leedus.  

Ja siis juba edasi koju!   Õhtul olete normaalselt kodus. Kes varem, kes hiljem. 
 
Hinna sees on:  
 

• Kõik bussiga seonduv; kõik majutused; kõik hommikueined; kõik õhtusöögid (*v.a. Skopje); 
kõik piiriületustasud ja Kreeka ning Serbia  eritasud; 

• kõik teede- ja linnade maksud; kõik parkimistasud (ka Bratislava);  

• kõik bussijuhtidega seonduv; kõik asjaajamis- ja korralduskulud;  
 
Hinna sees ei ole: 
 

• võimalikke ekskursioone või sissepääsukulusid; 

• linnades ühistranspordi pileteid;  jmt.;  

• Skopje õhtusööki ja Kalampaka lõunasööki; 

• Minnes-tulles bussisõidul lõunasööke (v.a. Piatnicas minnes); 

• Hinna sees ei ole tervise- ega muid kindlustustasusid. 
 
Võimalikud ekskursioonide hinnad, mis tuleb koguda ja kohapeal ka tasuda: 
2,00 € ekskursioon eelajaloolisse asulasse „Bay of bones“ 
7-10 € laevasõit Ohridi järvel St.Naumi kloostrisse 
 
Märkmed: 

• Rahvarõivaid saab bussi pagasis riputada (riidepuud olgu metallkonksudega) 

• Võtke võimalikult väiksem kohver, mitte vastupidi (bussi pagasiruum pole kummist) 

• Bussi salongi sisse võtke minimaalselt tarbeid (igas peatuses saate ka põhipagasile ligi) 

• Bussis on vee soojendaja, kuid mitte suure kubatuuriga (paar liitrit korraga) 

• Võtke kaasa väike padi ja õhuke tekike, et enda olemist reisi ajal mugavdada 

• Kõik istmed on jalatugedega ja turvavöödega 

• Kõik hommikusöögid ja õhtusöögid* ning esimese päeva lõunasöök on hinna sees 

• Ohridis on lõunasöögid hotellis 

• Võimalikud lisakulud: lõunatamised, kohalik transport, jm. taoline, ka WC-d teel minnes-
tulles. 

 
Kingitused: (igast rühmast 2 in. on kutsutud lõpetamise Gala Dinnerile) igalt rühmalt: 

• 2 kobedamat kahele kohalikule peakorraldajale (Marjan ja Dobre) 

• 8 võimalikele teiste maade gruppidele 

• 1-2 varuks (kas hotellile või giidile või … kohapeal võib alles selguda) 
Kui miskit üle jääb, tooge koju järgmist reisi ootama. 

 
Lisaks: 

• Püüan kaubelda esinemisaega juurde (10 min bussi kohta on ikka väga vähe). Nii jäigi, 10 
min. bussi kohta. 

• Tantsijad, rääkige Silja ja Silleriga, mis tantse nad saata saavad 

• Kui kasutate CD-d, siis kopeerige tantsud õigesse järjestusse 

• Esimesel õhtul Ohridis võiks hotelli juures teha soolokontserdi kahe bussiga. 
 
Loodetavalt möödub reis positiivsete emotsioonide ja mälestustega. Selleks ikka parimat. 
 
Info: Valdo Rebane +372 56 459 359 


