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Sõidu toimumise aeg:  4.-6. märts 2022 
 
Sõiduvahend „Hansaliinide“ mugav reisibuss 
 
Marsruut:  Viljandi – Karksi-Nuia – Abja – Kilingi-Nõmme -  Ikla..... 
 
Leedu kaitsepühaku Kazimierase auks toimub traditsiooniline Kaziukase laat Vilniuse 
vanalinnas. Selliste pidustuste korraldamine on au sees juba 17.sajandist.  Kõikjalt 
Leedumaalt sõidavad kokku käsitöömeistrid, et oma valmistatutesemeid laada külalistele 
pakkuda. Kõige tähtsamaks ostuks peetakse verbat – kuivatatud lilledest ja taimedest 
valmistatud punutist. Palmipuudepühal viiakse see tänapäevalgi kirikusse ja pühitsetakse, et 
kodu oleks kaitstud. 
Lisaks käsitööle on seal väga palju pakutavat toidugurmaanidele. Tervet vanalinna ja ühte 
peatänavat hõlmaval kevadpidustusel on oluline osa  tarditsioonilistel söökidel ja jookidel.  
Lisaks kõlab muusika, tantsivad rahvatantsijad ja laulavad lauljad. Kaziukase laat on 
Leedumaa kõige värvikam pärimussündmus – tõeline üldrahvalik pidu.  
 
Kui Sa seal varasemalt ei ole käinud, siis õige aeg võtta plaanidesse. 
 
Et sõit kiiremini läheks, siis lisaks reisijuhi-giidi juttu kuulamisele saab bussis teha ka 
näputööd. Soovijad õpivad seebi viltimist. See on selline mõnus nokitsemine, mis ei nõua 
näiteks prille, saab juttu kuulata ja samal ajal näppe liigutada. Vilditud seep jääb endale ka 
sõidu mälestuseks. Loomulikult nii kauaks, kui see saab lõpuks ära kasutatud.  
 Mis saab veel toredam olla, kui käsitöölaadale sõites ka ise midagi juurde õpime või 
näppude vahel valmis teeme. 
 
 

1. PÄEV – reede, 4. märts 
 

Väljasõit Viljandi bussijaamast kell 9:00.  Bussi aknal silt „Maaelureisid“. 
Karksi-Nuia bussijaamast kell 9:30 
Teel Iklasse vajadusel peatused Abjas, Kilingi-Nõmmel, Karksis.   
 
Keskhommikune kohvijoomise võimalus Iklas. 
Seejärel võtame suuna Šiauliai poole. Enne linna jõudmist põikame sisse kuulsale 
Ristimäele. Esimesed ristid püstitati sinna juba 1850.aastal, kuid massiline ristida panek 
algas sinna 1950-ndatel aastatel. Seejärel 1961.aastal tehti Ristimägi maatasa, aga ikkagi 
kerkisid sinna ristid nagu seened peale vihma. Ja nii mitmeid-mitmeid aastaid, kuni lõpuks 
1988 kuulutati Ristimägi ajalooliuseks mälestusmärgiks. 
 
Peale Ristimäe külastust jääb vaba aega omapäi tutvumiseks Šiauliai linnaga. Kes soovib, 
saab uurima minna, kas oskab päikesekella pealt aega öelda. Või uurida Sendituba, kuhu 
ühe ruumi seintele on liimitud 157 130 münti, hetkelise üldväärtusega 1003 eurot ja 15 senti. 
Võimalik jalutada näiteks Tjalkša järve kaldale ja suurima loomaskultuuriga Leedus näiteks 
ennast pildistada. Raudrebane kaalub ca 7 tonni. Paaritunnine vaba aeg kulub kiirelt, sest 
Šiaulias on näiteks 22 muuseumit. Ja muidugi veel Leedu pikim ja Euroopa pikkuselt kolmas 
jalakäijate puiestee, kust on võimalik leida rohkem kui 50 huvitavat objekti.  
 
Majutuseks on meil hubane hotell, mugavustega 2-kohalised toad. Olemas ka restoran, kus 
soovijad saavad nautida maitsvat õhtusööki. 
 

2. PÄEV – laupäev, 5.märts 
 

Ühine hommikusöök ja seejärel lahkume hotellist ning võtame suuna Vilniusele. 

http://www.maaelureisid.ee/
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Buss pargib vanalinna lähistele ja meie suundume osalema suurejoonelisele festivalile. 
Jällegi aeg kulub kiiresti, sest uudistamist on palju.  Ja kui kõndimisest väsinud, siis kindlasti 
leiate õdusa lõunasöögikoha, kus maitsvaid leedupäraseid roogasid nautida. Vilniuses oleme 
arvestanud viibida 4 tundi. Laadaostudeks soovitav varuda kaasa sularaha, 
kaardimakseterminale tänavakauplemistel väga vähe.  
Seejärel sõidame Leedumaa kunagisse pealinna ja vaatame Trakai kindlus-lossi. 
Otsustame koos, kas on soovi ka sinna siseneda või teeme vaid jalutuskäigu saarele ja 
pildistamisepausi, et ilusaid reisifotosid teha. 
 
Majutuseks on meil jälle hubane hotell, mugavustega 2-kohalised toad. Jällegi on olemas 
restoran, kus soovijad saavad nautida maitsvat õhtusööki 
 
 

3. PÄEV – pühapäev, 6.märts 
 
Ühine hommikusöök ja asume tagasiteele. Kuid enne Leedu piiri ületamist suundume veel 
ühele põnevale jalutuskäigule. Kas oled kuulnud, et Leedumaal on puude latvu ehitatud 
jalutamiseks rada? Ei ole. Aga nüüd on võimalik sinna ise jalutama minna. See on väga 
turvaline ja vaated ilusad. 
 
Seejärel suundume aga piiri poole ja paljudele juba tuttavas kohas, mida nimetatakse Leedu 
19.kilomeetriks, saame lõunat süüa. 
 
Lätimaa läbime peatusteta, umbes 3 tunni jooksul. Kui kellegil jäi esimesel sõidupäeval seep 
viltimata, siis on võimalik seda jätkata või isegi järgmine seep veel juurde teha. Iklas teeme 
jälle peatuse. 
 
Viljandisse peaksime orienteeruvalt jõudma õhtul kella 19 – 20 vahemikus, eelnevalt siis 
peatused teel vastavalt marsruudile ja vajadusele. 
 

 Bussis istekoht valitakse reisile registreerumisel.  
 
 
HIND:  al.  160.- €   /täiskasvanule/ -  
lapsed koos täiskasvanuga reisides ja vanuses kuni 14 tasuvad vaid majutuse eest – 10 
kohta arvestatud lastele. Majutuse hind sõltub lapse vanusest ja sellest kas ööbitakse 
lapsega 2-kesi toas, või 3-ne tuba või hoopis laste lisavoodi toas. Küsi eraldi infot.  
 
HIND SISALDAB: 

 Mugavustega 49-kohalise reisibussiga seonduvad kulud   

 Leedu teemaks 

 Parkimistasud 

 Öömaja *** hotellides (koht 2-ses toas) 

 2 hommikusööki 

 Giid-grupijuhi teenus 

 „Puude latvadesse“ sisenemise tasu 

 Käsitöötarbed (seep, viltimisnõel ja –vilt) 
 
 
LISATASU EEST:  

 1-ne majutus, lisatasu  50€  2 öö eest kokku 
 
 
Soovituslik:  

http://www.maaelureisid.ee/
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Tervise- ja reisitõrkekindlustus (hind sõltub vanusest, võib ka ise eelnevalt teha, kuid 
tervisekindlustuse olemasolu on kohustuslik, tõrkekindlustus soovituslik) 

 
 
Täpsem info ja sõidule registreerumine:  
Telefon: 5029006  Marianne Rosenfeld 
e-kiri: maaelureisid@gmail.com 
www.maaelureisid.ee  

Reisile tuleb kaasa võtta kehtiv ID-kaart või pass.   

05.01.2022 seisuga /meie reisikava avalikustamise kuupäev/ on reisiks vajalik  EL-i 
digitaalne COVID tõend, mis kinnitab reisija vaktsineeritust või koroona läbipõdemist. 

Vaktsineerituks loetakse need, kellel on viimasest vaktsineerimise lõpetamiseks vajalikust 
doosist möödas rohkem kui 14 päeva, Jannseni vaktsiiniga rohkem kui 28 päeva. 
Läbipõdemist tõendab 180-11 päeva enne reisi lõppu saadud positiivne proov. 
Alla 12 a. lastelt tõendit ei nõuta. 

Soovitame kindlasti  teha reisitõrkekindlustuse, mis garanteerib reisijale hüvitise 
reisist mõjuva takistuse tõttu loobudes. 
Reisija on kohustatud tutvuma Reisikorraldaja MTÜ Alustame Algusest 
(www.maaelureisid.ee) pakettreisilepinguga.  

NB! Meie reisiprogrammid on koostatud arvestades hetkeolukorda ja lootuses, et riigipiirid 
reisimisteks on avatud.  Kuna uue olukorra tõttu muutuvad aga sihtkohtades sageli reeglid ja 
nõuded, siis võib juhtuda, et need ei võimalda meil enam külastada mõnda programmis 
märgitud paika, sündmust või vaatamisväärsust. Sel juhul oleme sunnitud programmi 
muutma ja võimalusel pakkuma alternatiive vastavalt reisi ajal kehtivatele reeglitele, nõuetele 
jms. Samuti võivad muutuda nõuded sihtriiki sisenemiseks ja sealt naasmiseks. 

 

 
 
 

http://www.maaelureisid.ee/
mailto:maaelureisid@gmail.com
http://www.maaelureisid.ee/
http://www.maaelureisid.ee/

