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registrikood 10554550      OÜ  BALTIC KUURORT GRUPP 

    
 

RUMEENIA      27.05 - 3.06.2017 
 

Marmaatia, Sighişoara, Cluj-Napoca, Sibiu,  

Transilvaania lossid Bran ja Peleş, Turda soolakaevandus 
 

paketihind     329 € / in. 
 

 
Reisikava on manuses, samuti saab sellega tutvuda internetis www.bohemiantravel.ee/RO.htm 

 

PAKETIHINNA   SEES: eestikeelsed linnaekskursioonid 

 Mugavustega buss (konditsioneer, küte, video, WC, kuum vesi) 

    2* hotellid  Poolas ja Rumeenias 

    Majutus kahekohalistes tubades mugavustega (dušš ja WC) 

hommikusöögid iga päev  

LISATASU  EEST:  

 

Lõunasöök folklooriprogrammiga 

    - täiskasvanu   25 € 

    - laps kuni 9 a (k.a)  18 € 
 

Brani loss   külastus eestikeelse ekskursiooniga 

- täiskasvanu   12 €  

- laps kuni 17 a (k.a)  6 €  
 

Pelesi loss   külastus eestikeelse ekskursiooniga 

- täiskasvanu   12 €  

- laps kuni 17 a (k.a)  6 €  
 

Turda soolakaevandus  külastus eestikeelse ekskursiooniga 

    - täiskasvanu   8 €  

- laps kuni 17 a (k.a)  5 € 
  

Vahuveinide degusteerimine koos lõunasöögiga 

    - täiskasvanu   25 € 

    - laps kuni 9 a (k.a)  18 € 
 

Reisikindlustus    medistiiniabi- koos reisitõrkekindlustusega 

- kuni 17 a (k.a)   10,37 € 

- 18–64 a   13,82 € 

- 65–74 a   27,65 € 

- 75–80 a   26,45 € 
 

Sissepääsupiletid kohapeal kõik muuseumid ja vaatamisväärsused 
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RUMEENIA  RINGREIS  -  8 päeva 

Reisikava 
 

 

1. päev 

Läbime lõunanaabrid Läti ja Leedu ning jõuame reisi esimesse ööbimispaika Poolas. 

 

2. päev 

Jätkame teekonda Poolas ning läbi Slovakkia ja Ungari jõuamegi Rumeeniasse. 

 

3. päev 

Alustame Rumeenia avastamist tema põlisest rahvast ja traditsioonilisest maaelust. Tänase 

päeva veedame Marmaatia piirkonnas. Siinsete mägede, metsade ja karjamaade vahele on 

end sisse seadnud pisikesed puumajadega külakesed, kus pered tänapäevalgi põlvkonniti 

ühe katuse all elavad. Võõrvõimu ajal lubati siin kirikuid ehitada vaid puidust, lootuses, et 

need kaua ei püsi. Ometi saame koos sisse astuda nendesse aastasadu vastu pidanud 

puukirikutesse, kus maalähedane ja taevane kohtuvad. Jalutame ka Săpănţa eriskummalises 

„rõõmsas surnuaias“, kus humoorikad kirjad ja pildid kõnelevad siinse rahva naljasoonest. 

Soovijad saavad kohaliku muusika ja tantsude saatel lõunastada Sighetu Marmaţieis, 

endises Marmaatia pealinnas. 

 

4. päev 

Edasi viib tee meid Rumeenia kõige legendaarsemasse piirkonda – Transilvaaniasse. Päeva 

esimeses pooles külastame piirkonna pealinna – kuulsa Ungari kuninga Mátyás I Corvini 

sünnilinna Cluj-Napocat, mis juba Ungari võimu ajal oli kuningriigi suuruselt teine linn. 

Tänaseks on sellest saanud Tartu-sarnane ülikoolilinn ja akadeemiline keskus, mida 

kaunistavad pariislikud bulvarid ja suursugune arhitektuur.  

Pärastlõunal sõidame edasi kauni vanalinnaga Sibiusse, mis on kandnud ka Euroopa 

kultuuripealinna tiitlit ning arvatud Euroopa kaheksa idüllilisema elukoha hulka.  

 

5. päev 

Rumeenia lahutamatuks osaks on mägilossid ning meiegi suundume Brani lossi kurikuulsa 

krahv Dracula lugu avastama. Brani loss sisaldab veel palju teisigi lugusid – alates Saksa 

ordurüütlitest ning lõpetades armastatud Rumeenia kuninganna Marie ja printsess 

Ileanaga. Hiljem on soovijatel võimalik kunagise Rumeenia kuningliku õukonna varustajana 

tuntuks saanud veinikeldris kohalikke vahuveine mekkida.  

Seejärel suundume süngele Dracula-lossile vastukaaluks avastama Rumeenia kõige 

muinasjutulisemat lossi Peleşit, mille lasi oma suveresidentsiks rajada kuningas Carol I. 

Ehitus kestis tervelt 39 aastat ning imeliste puuskulptuuridega uusrenessansi stiilis kodu 

valmis alles vahetult enne kuninga surma.  
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6. päev 

Viimane ekskursioonipäev viib meid UNESCO-pärandi linna Sighişoarasse, mida peetakse 

Euroopa üheks kaunimaks ja paremini säilinud kindluslinnaks. Just siin sündis tegelikult 

legendaarne Vlad Dracula, kelle nimi linna kuulsaks tegi.  

Edasi sõidame läbi kauni Turda oru pea tuhande aasta vanusesse Turda soolakaevandusse, 

kus soovijatel on võimalik soolakivipalkonitel jalutada ja soolakristallidest kujunenud 

stalaktiite imetleda. Ometi pole Turda kaevandus üksnes ajalootolmu alla mattunud 

muuseum, vaid suurejooneline teemapark soolateraapia, paadisõitude, spordiväljakute ja 

vaaterattaga. Turda kaevandust loetakse kümne maailma vingema maa-aluse paiga hulka. 

 

7. päev 

Sõidame läbi Ungari ja Slovakkia ning jõuame reisi viimasse öömajja Poolas. 

 

8. päev 

Jätkame teekonda Poolas, kulgeme läbi naabermaade Leedu ja Läti ning olemegi tagasi 

kodus.   
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Väljasõit ja tagasitulek 

Meie reis algab Tallinnast, Paldiski mnt. 68 (Lääne-Tallinna Keskhaigla juurest). 
Kogunemine toimub väljasõidupäeva hommikul kell 6.45. Võimalike muutuste korral 
teavitatakse teid eelnevalt telefoni teel. 

Reisi lõpp-punkt on Paldiski mnt. 68, Tallinn. Samuti teeb meie buss tagasiteel peatuse Filtri 
teel (100 meetri kaugusel Tallinna bussijaamast). Saabumise aeg on vahemikus 21.00-
00.00. Reisijate kojuvedu ei toimu. 

Dokumendid 

Rumeenia on Euroopa Liidu liikmesriik, kuhu reisimiseks Eesti kodanikud viisat ei vaja. 
Piiriületuseks piisab ID-kaardist või passist, mis peab kehtima kogu plaanitava reisi vältel.  

NB! Rumeenia ei kuulu Schengeni riikide hulka, mistõttu toimub piiriületusel alati 
passikontroll. Juhul kui Teil puuduvad vajalikud reisidokumendid, on piirivalvuril õigus teile 
suur trahv teha, võtta bussilt maha ja asjaolude väljaselgitamiseks kinni pidada või riigist 
välja saata, st tagasi Eestisse. Seetõttu ilma kehtiva reisidokumendita ei saa me teid 

kahjuks reisile lubada. 

Teel 

Bussis on 

 

Bussis pole 

 

• WC  • WiFit 
• kliimaseade/küte • pistikupesa istme juures 
• video • külmkappi 
• kuumaveeaparaat  
• lahustuv kohv, tee, suhkur ja 

koorepulber 
 

• pistikupesa bussi esiosas või keskel   
 
Reisi jooksul tehakse iga 3,5-4 tunni järel vahepeatusi kestvusega 15-20 minutit. Korra 
päevas teeme ka pikema lõunapeatuse: esimesel päeval peatume lõunaks Leedus, teisel 
päeval aga Poolas või Slovakkias. 

Buss võib sihtkohta hilineda erinevatel põhjustel - näiteks liiklusummikute, ebasoodsate 
ilmastikutingimuste ja teeolude tõttu. Need tegurid ei sõltu kahjuks meist. 

Meie firma esindaja on grupiga koos kogu reisi vältel ning kõikide organisatoorsete 
küsimustega palume pöörduda tema poole.  

Palume teil arvestada, et sõidu ajal on keelatud alkoholi tarbida. 

Vajalikud esemed reisil  

• Mugavad riided ja jalanõud 

• Päikeseprillid, vihmavari/vihmakeep 
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• Tass ja lusikas 

• Kerge tekk ja kaelapadi bussis kasutamiseks 

• Õpilas-/üliõpilaspilet (ISIC-kaart), õpetajakaart (ITIC) 

• Vajalikud ravimid 

NB! Rumeenias maapiirkondades võivad teed olla üsna kurvilised, seetõttu tasuks 
mõelda ka iiveldamisvastaste tablettide peale. 

• Hügieenitarbed (mõnedes hotellides võib puududa seep) 

Hotellid 

Reisi jooksul peatume hotellides Poolas ja Rumeenias ning tagasiteel ka Ungari-Rumeenia 
piiri lähistel. Kõik hotellid on vähemalt 2*. Hotellides on kontinentaalne hommikusöök (kohv, 
saiake, või, moos), mis kuulub hinna sisse.  

Hotellitubades on alati olemas dušš ja WC. Külmkappi ja teekeetjat tavaliselt ei ole, 
mõnikord puudub ka föön. Mõnedes hotellides ei ole lifti. 

WiFit saab reeglina kasutada hotelli fuajees, mõnikord ka hotellitoas. Paljudes hotellides on 
see teenus tasuta.  

Pistikud ja pistikupesad on identsed Eesti omadele. 

Reisiraha  

Soovitame kaasa võtta (ühe inimese kohta terveks reisiks): 

• al 60 PLN (poola zlotti, 1 EUR ≈ 4 PLN) – söögiraha teel ja/või hotellis Poolas ja WC 
jaoks teel. Lõuna (praad ja jook) maksab Poolas umbes 25 PLN.  

Pöörame teie tähelepanu sellele, et Poolas pole pangakaardiga maksmine alati võimalik, 
seetõttu soovitame kaasa võtta sularaha. 

• al 20 EUR (euro) – söögi ja WC jaoks teel 

 
Rumeeniasse soovitame kaasa võtta kohalikku valuutat – Rumeenia leu (1 EUR ≈ 4,5 
RON). Eestis saab leud osta ainult valuutavahetuspunktidest (Tavid, Eurex jm), pankades 
seda valuutat ei leidu. 

• söögiraha – al 80 RON päeva kohta ehk al 320 RON terveks reisiks.   
Lõuna maksab al 40 RON. 

 
Mõned hinnad (RON) eelroog al 13 õlu (0,5 l)   al 5 

 supp   al 10 kohv al 4 

 seakoot  al 30 magustoit  al 12 

 
Pöörame teie tähelepanu sellele, et Rumeenia väiksemates linnades pole tihti võimalik 
maksta ei  pangakaardi ega eurodega. 

 

 

Juhul kui teil ei õnnestu Eestis Rumeenia leud osta, võtke sularaha kaasa eurodes, siis 
saate selle kohapeal leudeks vahetada. Seda saate teha kohalikes pankades või 
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akrediteeritud valuutavahetuspunktides. Rumeenia hotellides ei pruugi olla võimalik valuutat 
vahetada. 

Varguste vältimiseks kandke raha ja väärtuslikke asju turvalistes kottides ja olge 
rahvarohketes kohtades tähelepanelikud.  

Kindlustus 

Reisikindlustus kehtib õnnetusjuhtumi, ootamatu haigestumise ja kroonilise haiguse 
ettenägematu ägenemise korral. Kindlustusjuhtumi korral tuleb helistada kindlustusfirmasse 
ning öelda oma ees- ja perekonnanimi, poliisi number, oma asukoht ning diagnoos – 
veendumaks, et tekkinud kulud hüvitatakse. Juhul, kui tasusite ise vajaminevate ravimite ja 
protseduuride eest, säilitage palun kõik kviitungid ning haigusloo väljavõte, et 
kindlustusfirma saaks teile kulutatud summa hüvitada. Lisaks reisikindlustuse poliisile 
soovitame teil vormistada haigekassas ka Euroopa ravikindlustuskaart – juhuks kui vajate 
arstiabi viivitamatult või teil pole võimalust kindlustusseltsiga ühendust võtta. 

Reisitõrge. Kuni 80-aastastel reisijatel sisaldab reisikindlustus ka reisitõrget (reisijad al 81. 
a saavad seda tellida lisatasu eest). Reisitõrkekindlustus tagastab teile tasutud 
reisimaksumuse juhul, kui olete sunnitud reisist loobuma mõjuval põhjusel – nt ootamatu 
haigestumise tõttu. Reisikindlustuse üldtingimustega saate lähemalt tutvuda Internetis:   

https://www.bta-kindlustus.ee/userfiles/files/Reisikindlustus_Tingimused_EE16-2.pdf 

Telefon 

Enne reisi veenduge, et teil on tellitud rahvusvaheliste kõnede teenus (ehk roaming). 
Vastasel juhul ei saa te reisi jooksul välja helistada ega kõnedele vastata. Teenuse 
tellimiseks võtke palun ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.  

Ilm 

Rumeenia asub Euroopa lõunaosas, mistõttu on siin ilmad soojemad ja 
päikesepaistelisemad, kui meil Eestis. Samas aga tasub meeles pidada, et Rumeenia 
põhja- ja keskosa mägipiirkondades on ilm väga muutlik – tihti vihmane ja tunduvalt külmem 
kui riigi lõunaosas. Seetõttu vaadake enne reisi kindlasti nii tasandikul (nt Cluj-Napoca) kui 
ka mägedes (nt Sinaia linn, mille lähistel asuvad Bran ja Pelesi lossid) asuvate linnade 
ilmaennustust – näiteks internetis veebilehel www.weather.com  

Kevadel on Rumeenias mõne kraadi võrra soojem, kui Eestis. Maikuu keskmine 
temperatuur on +20 kraadi. Mägedes on kevadel ilm ette ennustamatu ja vihmarohke, 
õhutemperatuur kõigub mais +9 ja +15 vahel ning õhtuti langeb tihti isegi +4 kraadini. 

Suvel on palju päikesepaistelisi päevi, õhutemperatuur tõuseb +25 kuni +27 kraadini, kj 
kõige soojem kuu on august. Mägedes on aga palju jahedam: keskmised 
päevatemperatuurid jäävad hea ilma puhul vahemikku +15 kuni +22, kuid halva ilmaga 
võivad langeda +10 kraadini. 

Sügisel on ilm muutlik. Septembri keskpaigani võib veel nautida suviselt sooja ilma. 
Oktoobris võib päiksepaistelistel päevadel oodata sooja +15 kuni +17 kraadini, kuid vihmase 
ilmaga ei tõuse temperatuur tavaliselt üle +10 kraadi. Mägedes asuva Sinaia linna keskmine 
temperatuur on oktoobris +5 kraadi. 
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Vabal ajal saate koos grupiga: 

folklooriprogrammi saatel lõunastada 
  

täiskasvanud ja lapsed alates 10 a 25 €  lapsed kuni 9 a (k.a) 18 € 
 
külastada Brani (ehk krahv Dracula) lossi  
  

täiskasvanud 12 €  lapsed kuni 17 a (k.a) 6 € 
 
külastada Pelesi lossi  
     

täiskasvanud  12 €  lapsed kuni 17 a (k.a) 6 € 

 
vahuveini degusteerida ja lõunat süüa 
  

täiskasvanud  25 €  lapsed kuni 17 a (k.a) 18 € 
 
külastada Turda soolakaevandust  
     

täiskasvanud 8 €  lapsed kuni 17 a (k.a) 5 € 

 

NB! Grupiüritustest osavõtmiseks on vaja piletid ette tellida!  

Nende maksumus lisatakse lepingusse ja nende eest tuleb tasuda enne reisi algust. 

 
Iseseisvalt on teil võimalus külastada: 

 täishind, RON soodushind*, RON 

Sighetu Marmatieis:   

Kommunismiohvrite mälestusmärki  6 3 

Cluj-Napocas:   

Etnograafiamuuseumit 6 3 

Sibius:   

Kellatorni 2  

Sighisoaras:   

Ajaloomuuseumit 10,5 2 

* soodushind kehtib tavaliselt lastele, õpilastele ja mõnel pool ka pensionäridele al 65 a.  

 


