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HORVAATIA ADRIATICO FOLKLOORIFESTIVAL 2018 
15.08.-19.08.  (reisiaeg 13.08.-21.08.) 

 

HOR 4    13.08.-21.08.  

12.08.  väljub buss oma pargist 
13.08. 

00:01 Rapla Kultuurikeskuse taga parkla, Rapla Laulustuudio 45,  
Thea Paluoja +372 51917742 ja Age Rebel +372 5290853 

buss Ankalte Setra 139 AYZ 
bussijuhid Ango Kübarsepp ja Agu Kübarsepp +372 5295470 

  

HOR 5    13.08.-21.08.  

12.08.   
Orissaare Kultuurimaja, SR Viirelind 45, Anu Viljaste +372 53473668; Anne Keerd  +372 53810339 

19:45 väljub Tallinnas pargist 
21:30 Virtsus ootab saarlaste buss. Ülekolimine Hansabussi. 

(kui ülekolimine ka veerand tundi viibib, pole hullu. Peaasi, et saarlaste buss 22:15 praamile saaks) 
buss Hansabuss Vanhool 521 BRM 

bussijuhid Margus Kookmaa 5307 6420 ja Raigo Kaldmäe 5302 6231 
 / + Jane-Ly Kookmaa + Ly Villemi 

 

1.päev 13.08.  (kellaajad on orienteeruvad ja muutuvad vastavalt oludele  ± 1 kuni … tundi)  
xxxx  Ikla piiripunktis olmepeatus 
xxxx Läti-Leedu piiril teemaksu- ja bensukas olmepeatus 
xxxx Kaunase „mäel“ bensukas olmepeatus 
xxxx (Poola aeg on 1 tund tagasi) Leedu-Poola piiril teemaksu- ja olmepeatus, Statoil 
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,  
10:00 kuni 13:00 lõunasöök motelli Zacisze restoranis (supp, praad, mahl).  
15:00 - 16:00 (± 1-2 tundi) jõuate Varssavisse hotelli Athos Mangalia utca 3b Warszawa  tel. 
+48 222078100, +48 222076750, GSM +48 606960110. Majutus kolmestes tubades (kahene 
bussijuhtidele). Athose juures võite rahulikult kogu pagasi jätta bussi. Turvalisus on tagatud 
100%. Vaba aeg ka vanalinna minekuks (linna transpordiga, näiteks liinibuss 116). Õhtusöök 
Athoses on hinna sees õhtul ca kell 19:00 -20:00. Küsige Receptionis üle õhtusöögi kellaaeg! 
NB! Bussi parkimise eest on tasutud. Kviitung tuleb esitada hotelli registratuuri 
tembeldamiseks ning hommikul valvurile.  
 
2. päev 14.08. Varssavist Viini 680-740 km.  
06:15 tooge pagas bussi.  06:30-07:15 hommikusöök buffee. Olge operatiivsed. 
07:30 ärasõit (pigem varem, kui et hiljem) 

Tsehhi ja Austria go-boxid on bussidel eelmisest reisist olema. Kontrollige vaid raha piisavust 

(kui pole automaat box). Sõidate otseteed Viini, kuid teepeal saate teha ka lühipeatusi. 

17:00 peab saabuma Viini Jugendgästehaus Wien Brigittenau, Adalbert Stifter Straße 73 

TEL. +43 1 33282940  Tubade jaotuse saab teada kohapeal (kahesed-kolmesed-neljased). 

18:00 – 19:00 õhtusöök buffee. Vaba aeg kesklinnas kollamiseks. Tramm hosteli eest. 
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3.päev 15.08. Horvaatiasse  

06:30 Hommikusöök buffee – enne võite pagasi bussi panna. Ärge unustage -voodilinad ja 

padjapüürid tuleb alla tuua (vastav luuk on kohe lifti vastas). 

07:30 Edasi Horvaatiasse, sõita on vaid ca 520-530 km. Seega saate rahuliku päeva. 

Sloveenia läbite Maribori poolt. Sloveenias kohe peale sisenemist Sentiljs tuleb hankida (kui 

veel pole) Sloveenia teemaksubox Dars-GO. Peaks saama Sentilj piiripunktis.  www.darsgo.si . 

Edasi sõitke Ljubljanast mööda Postojna suunas ja seal kohe lõunasse Horvaatia suunas 

piiripunkti Jelsane Sloveenias/ Rupa Horvaatias. Tagasiteel tulge sama teed.  

17:00 peaksite/võiksite/ jõuda Horvaatias Uvala Scotti.   Uvala Scott, Cove Grabrova 37, 

51262, Kraljevica, Horvaatia.  Buss tuleb parkida alla mineva tee äärde. Mõistlik on ülevalt 

kohe tagurdades alla sõita. Kuna teie hotellini võib jääda jalgsi  veel 100-300 meetrit või 

enamgi, siis peate tõenäoliselt käima kaks korda (pagas, kostüümid…).  

Majutus hotellis  

HOR 4 üks kahene (bussijuhid) ja 15 kolmest tuba 

HOR 5 kaks kahest (bussijuhid) ja 15 kolmest tuba 

vaba aeg, grupijuhtide koosolek, õhtusöök, meri, trahteris tants 24-ni. 

Bussivanemad – juba õhtul peale koosolekut juhendajatele soovitakse teilt saada 

ekskursioonide raha! 

4.päev 16.08. (päevakavadesse  võivad tulla muudatused. Selgub kohapeal) 
Plitvice ja tagasi, kokku 320 - 350 km. Giid on kaasas ja juhendab. Minnes üht ja tulles teist 
teed. Saate hea ülevaate suurest alast. 
07:30 hommikusöök, kell 08:00 ärasõit Plitvicesse, matk pargis ca 5 tundi. Käimist on palju ja 
palju ka puit-laud radadel. Parim on sportlik jalats. Kõige ebamugavamad on plätud, 
varbavahed ja muud lahtise kannaga jalatsid (kohati on nad isegi ohtlikud).  Tagasi Uvalasse 
kella 19:00-ks, õhtusöök ja vaba aeg, meri, disco, trahter… 
NB! Millalgi on grupijuhtide omavaheline kinkide jagamine. See võib toimuda ka just sel 
õhtul. Mitu erinevat gruppi ehk kingiootajat on, seda saab teada hiljem, kui saab. 
 
5.päev 17.08. (päevakavadesse  võivad tulla muudatused. Selgub kohapeal) 
Krk ja Crikvenica, 120 km 
07:30-st hommikusöök,  
09:00 ärasõit Krk saarele linna nimega Krk 30 km. , esmalt tunnike vaba aega Krk-i linnas. 
Bussi parkla orientiiriks aadress Šet. Sv. Bernardina 3, 51500, Krk. Tasuline parkla. Seejärel 
sõidate mudaranda Solin eBay (Soline väikelinnakese lähedal) 20 km. Seal saate mudaga end 
mustanahalisteks mäkerdada ja seejärel meres puhtaks pesta. See rand peaks olema tasuta.  
Peale mudaranda tehke supermarketi peatus saarel (näiteks Konzum kohe enne silda). Ja siis 
tagasi oma hotelli Uvala Scott. Hotell, meri ja puhta veega rand , õhtusöök ja ärasõit 
esinema Crikvenicasse. Esinemisaeg bussi kohta ca 15 minutit. Tagasi ca kell 23:00. 
 
6.päev 18.08. (päevakavadesse  võivad tulla muudatused. Selgub kohapeal) 
Vaba ja Novi Vinodolski, 150 km 
97:30-st hommikusöök, täna võiksite Nikolaga läbi rääkida – kui soovite kuhugi minna, siis 
küsige nõu, kuhu?. Kuid võite ka omaenda rannas peesitada.  
Hiljem õhtusöök ja ärasõit esinema Novi Vinodolskisse. 
 

http://www.darsgo.si/
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7.päev 19.08..  
Peale hommikusööki , kl. 08:00 ärasõit, tagasi Viini samasse hostelisse. Valige siis võimalusel 
taas tee Postojna kaudu, kuna piiriületus on seal kõige kiirem. Viinis ootab teid 18:00 
õhtusöök. Kasutage ka vaba aega linnaga tutvumiseks. 
 
8.päev 20.08. 
Varssavisse ca 700 km, hotel Athos,  
06:30-st hommikusöök Viini hostelis. Ja edasi Varssavisse, kus kell 18:00-20:00 õhtusöök. 
Hilineda ei tohiks. Eriti oluline on see saarlaste grupi jaoks. Kohe hotelli parkla kõrval poest 
varuge midagi järgmise päeva lõunasöögiks – siis ei peaks Leedus üldse peatust tegema ja 
kojugi jõuate kiiremalt. 
 
9.päev 21.08. koju ca 1100 km 
HOR 5 saarlased lahkuvad hommikul taas (04:00)  vara  (piknikupakid), et jõuda õhtul 
Virtsust 19:20 või 19:55 praamile. Neid ootab sadamas saarlaste buss.  
06:15 HOR 4 Rapla Laulustuudio tooge asjad bussi.  
06:30-st on hommikusöök buffee. Seejärel hiljemalt 07:30 peaksite lahkuma, et jõuda õhtuks 
ilusti koju. Ja mõlemad bussid oma parki. 
Lõunasöögi võimalus traditsiooniliselt 19 kilomeetril Leedus. 
 
Lisanduvad ekskursioonide tasud: 
Plitvice rahvuspark giidiga 40  eurot (vaja enne reisi sularahas koguda), alla 18 a. 30 € 
Krk saare mudarand Soline Bay 1 € (loodetavalt rand ise pole tasuliseks muudetud) 
Krk saarele sõitmiseks tuleb tasuda sillamaks ja lisaks parkimistasud. Selleks see 1 euro ongi. 
Kui plaanite ka kolmandal päeval Krk saarele sõita, siis tuleb uuesti eurone ring koguda. 
 
Kingid-suveniirid : peakorraldaja Nikola (mees) ja tema 2 abilist (mehed) 
Plitvice giid. Teiste maade grupid. Arvud selguvad hiljem. Võtke miskit kaasa. 
 
NB! Käterätid võtke kaasa, sest igal pool neid ei ole (isegi Viini hostelis ei ole). 
Ujukad ja rannaplätud. Mudarannas on meri väga pikalt madal – seega ka ujuda 
mitteoskajad saavad sulistada. Uvala Scotti juures läheb aga meri järsult sügavaks ning seal 
peab olema ettevaatlik ka ujuda oskaja. 
 
Kilekeep ja/või vihmavari. Täiesti ootamatult võib sadama hakata ka esinemise ajal. Seega 
oleks kilekeebid abiks. Vihmavari võib abiks olla ka siis, kui päike liiga teeb. 
Plitvice matka jaoks võtke miski müts või rätt pähe – muidu piinate end liialt. Samuti väike 
seljakott, et kilekeep, veepudel, miskit näksida … matkale kaasa võtta. Loodan, et vihma ei 
hakka sadama. 
 


