
 

Unustamatud Ungari külad   

10.- 17. september 2022  

8-päevane bussireis mugava „Hansaliinide“ bussi ja väga suurte Euroopa sõidukogemustega 

bussijuhtidega. 

Mis teeb meie reisil Ungari nii eriliseks ja unustamatuks? 

Kohtume  Ungari kuulsama eestlasega – sepp Antiga, kellest nüüdseks on saanud ka väikese 

veiniistanduse omanik. Anti on elanud Ungaris juba ca 25 aastat, teeb seal sepatööd, jagab kohalikele 

nõu, kuidas head veini teha (tema veinid on võitnud mitmeid konkursse) ja ta  on „oma sõrme 

andnud“ ka turismiarendamisele. Kas teate, kuidas küpsetada sepa tangide vahel ungari pekki? Kui ei 

tea, siis Anti õpetab. Või kokkuleppele  saades  (kui meie reisiprogrammis ka aega jätkub ), võite ise 

tema sepapajas sepistada endale õnnetoova meene. Tutvume põhjalikumalt Ungari külaeluga 

Szomolya,  Noszvaj ja ümberkaudsetes külades.  

Anti on meie reiside väga hea koostööpartner juba aastast 2011. 

https://www.youtube.com/watch?v=fAC9emqaqV0  -  vaata lühivideot Antist siit lingilt 

Või kui  rohkem aega, siis saatejuht Roald tegi põneva pikema saate Anti tegemistest ja seda näeb 

sellelt lingilt 

https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=207897&_ga=2.75828885.1648545477.1658169419-

1164397403.1658169419 

Ja loomulikult läheme ka meie viinamarju korjama. Pool päeva viinamarjaistanduses Antit ja tema 

sõpru marjade korjamises abiks olles on just see, mida bussireisijatel vaja läheb .   

Külaelule  lisaks Ungari vanim  keskus Eger – ajaloomälestiste linn, mida Ottomani impeeriumi 

sõdalased piirasid, kuid ei õnnestunud vallutada, olgugi et ründajaid –türklasi oli linnakaitsjatest 6 

korda rohkem.  Eger ja „Kaunite Naiste Org“ on lahutamatud ning need mõlemad kuuluvad meie 

reisikavasse.  

Tegelikult Ungari külades liigume ringi  kogunisti 4 päeva. Ja kõik päevad on väga rahulikus tempos. 

Anti tutvustab meile põhjalikult Ungari (küla)elu ja põnevaid kohti. Kõiki me siin reisikirjeldustes välja 

ei toogi, las mõned kohad jäävad positiivseteks üllatusteks. 

Ostlemise võimalus  rahakotile väga  sõbralike hindadega külapoodidest ja kohalikelt elanikelt 

(lihakaupmees, pagar, moosid, keraamik jne) 

Ja loomulikult mitme erineva veinikeldri  külastus. Need on sarnased, samas aga ka erinevad. Ungari 

veinidest räägib pikalt ja põhjalikult meile Anti, kelle veinid on saanud juba mitmeid auhindasid ja 

tunnustusi.  

https://www.youtube.com/watch?v=fAC9emqaqV0
https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=207897&_ga=2.75828885.1648545477.1658169419-1164397403.1658169419
https://kanal2.postimees.ee/pluss/video/?id=207897&_ga=2.75828885.1648545477.1658169419-1164397403.1658169419


Ja kõigile lisaks on loodetavasti meie reisipäevadel Ungaris saatjaks päikesepaiste. Kuid kindlasti 

ootavad meid seal sõbralikud ungarlased ja imemaitsvad unagripärased toidud. 

 

Me ööbime 5 unustamatut ööd Ungari külas (hoopis midagi muud kui tavapäraselt hotellides) ja 

teeme sealt erinevatesse kohtadesse väljasõite.  Võimalus on  valida, kas mõnel päeval  lihtsalt 

puhata külas või tulla ringirändamistele kaasa. Sellel reisil on mitmeid valikuid.  

Ja mis üks olulisem ja positiivsem meie reisil – me reisime bussiga, ei mingeid ootamatusi, nagu 

lennujaamades on juhtunud (lennukid hilinevad, reisid  ülebroneeritud või jäävad lihtsalt ära, 

trügimised, närvilisus, ootamine, kaootilisus....).  Meie aga reisime mugava reisibussiga ning väga 

kindlakäeliste roolikeerajatega. Piiriületused lähevad sujuvalt, loodetavasti ei ole teedel ummikuid 

(need on ainukesed ettenägematud juhtumid meie reisidel harvadel kordadel juhtunud).  

Reisipäevadel teel sihtkohta ja tagasi teeme mitmeid peatusi. Bussis olles räägib reisisaatja läbitavate 

maade ajaloost, vaatame filme ja kuulame muusikat. Alati on „avatud mikrofon“ meie reisilistele, kes 

soovivad oma põnevatest eelnevatest reisiseikadest ka teistele muljeid jagada. Reisikorraldajatena 

anname endist 100% , et meie reisigrupist kohe kahe esimese päeva jooksul kujuneks ühtne 

reisiseltskond, kes oleksid optimistlikud, rõõmsad, arvestaksid üksteisega ja lihtsalt naudiksid oma 

puhkust ja teel kulgemist.  Meiega on oodatud ühinema ka üksikud reisijad, sest eelnev kogemus on 

näidanud, et meie reisiseltskonnas on hakanud kõik omavahel sujuvalt suhtlema ja keegi ei pea end 

üksikuna tundma. Kindlasti aitab sellele nüüd eriti hästi kaasa see, et oleme Ungari külaellu 

sulandumas. 

Varu veel kannatust ja loe meie reisikava rahulikult edasi ning tee otsus alles pärast seda.    

Ootame Sind oma rännakule ja oleme kindlad, et sellest tuleb positiivne elamus. Kui tekib küsimus, 

võta kohe ühendust reisijuht Mariannega (telefon 5029006) 

1.päev – läbime Baltimaad ja natukene Poolat 

Alustame varahommikul (kell 6:00) sõitu Tallinnast. Järgnevad peatused: Jüri alevik, Paide, Türi, 

Viljandi, Kaubamajakas Pärnu, Ikla piiripunkt. (Täpsustavad kellaajad peale reisile registreerumist, 

Viljandist orienteeruvalt kell 8:30, Pärnust kell 10:00) 

Sõit läbi Baltimaade ja Poola. Kohvipeatus Iklas. Lõunasöögipeatus Leedus. Seljasirutuspeatused teel. 

Öömaja Varssavis lähistel hotellis (2-sed toad).  Sinna jõuame väga hilja.  Lohutuseks see, et 

järgmistel päevadel ootavad juba põnevad külad ja bussiga väga-väga lühikesed sõidud. Ning ka kõik 

järgnevad ööd Ungaris on kindel majutuskoht, jääb ära tüütu reisikoti või kohvri tassimine. 

Esimesel päeval  möödub aeg aga märkamatult. Oleme mugavas 49-kohalises „Hansaliinide“ bussis, 

kuid meie grupi maksimum suuruseks 35-38 osalejat. Seega kiiremad registreerujad saavad istuda 

üksinda pingil bussi tagumises osas. Reis saab toimuma, kui on vähemalt  25 täiskasvanud osalejat 

(lastele erihind, sõltub vanusest).   

2.päev  - õhtul ootab meid juba Ungari! 



Hommikusöök. Veel üks natukene pikem sõidupäev ja märkamatult jõuamegi Szmoloya külla Ungaris, 

kuhu jääme ööbima 5-ks ööks. Eelnevalt on olnud kiirpeatusi  juba teel (tanklad + lõunasöögikoht, kus 

söömine omal valikul). 

 Szomolya küla on koduks ka eestlasest Antile, kes on meie järgmistel Ungari päevadel heaks 

reisijuhiks. Varasemalt elas ta aastaid naaberkülas nimega Noszvaj.  

Majutume mugavatesse külamajadesse (2-sed toad, kuid ühes majas võib olla 2-3 tuba, seega 

olmeruumid jagatud. Kõikides majades köögi kasutamise võimalus). Midagi uutmoodi ja teisiti – 

hotellides ööbime sõidu esimesel ja viimasel ööl.   Kuid selliselt majutudes aitame kaasa Ungari 

maaturismi edendamisele. 

Majutumine ja seejärel ühine õhtusöök koos veiniga, mille on meile valmistanud Anti. Vein on pärit 

tema veinikeldrist.   (kuulub sõiduhinda). 

Sõidu 3.- 6. päev  

Nende päevade kohta üldine reisikava, täpsustav kellaajaline info reisil. Eelnevalt keegi ei pea ju 

kellaaegade ja külastuskohtade pärast muret tundma, selleks on kohapeal reisijuhid Marianne ja Anti, 

kes korraldavad teie reisist meeldejääva puhkuse. Anti kohaliku giidina ja Marianne lihtsalt ajakava 

„valvurina“. Ja Anti ütles, et tal on kavas veel mõndagi üllatuslikku näidata, mida pole veel näinud 

isegi reisijuht Marianne eelnevatel külaskäikudel. See on nii põnev – lähme kõik koos seda avastama! 

Järgneva 4 päeva jooksul külastame mitmeid Ungari külasid ja tutvume sealsete elu-oludega. Seal 

on näiteks koopaid, milledes kunagi elasid mustlased. Kuid seal on ka koopaid, kuhu  on rajatud 

mugavad ööbimiskohad. Lisaks põnevad looduslikud kohad ja vaatamisväärsused... laseme end 

üllatada ja jätame ideede elluviimise Anti hooleks.  

Külapoed ja kauplemiskohad.  Saame osta koju kaasa ungaripärast head ja paremat. Ungari pekk, 

paprika, palinka, veinid,  keraamika – see on vaid väikene loetelu võimalustest....  Ja need 

ostlemiskohad on kõik erinevad ja erinevates külades – võimalus tutvuda jällegi eriilmelise Ungari 

külaeluga.  

Veinikeldrite külastused – kõigil on midagi ühist, aga kindlasti midagi erinevat. Anti räägib pikemalt 

ja põhjalikumalt Ungari veinidest. Tema veinid on saanud kõrgeid tunnustusi ja meil on võimalik seal 

neid ka õhtusöögi kõrvale juua ning loomulikult koju kaasa osta. Ungari veinid on väga maitsvad ja 

väga taskukohaste hindadega.  Lisaks Anti veinikeldris veinide degusteerimisele külastame 

soovijatega  veel teisigi huvitavaid veinikeldreid. 

Ungari toit -  saame seda soovi korral süüa õhtuti Anti juures, mida valmistab Anti ise või aitavad 

sellele kaasa tema sõbrad (võimalus ka ise oma majutuskohas kööki kasutada ja süüa valmistada, 

näiteks kohapeal külastades eelnevalt külapoodi). Ka hommikusöök on valikuline – kas Anti juures või 

ise süüa tehes oma majutuses. 

Viinamarjaistanduses marjade korjamine – aitame Antit ja tema sõpru. Sellest saab üks igavene tore 

päev.  Viinamarjadega maiustamine ja natukene töö tegemist, mis „konti ei murra“ – mis saab veel 

üks tore bussireisija soovida.  Eriti siis, kui pärast seda ootab meid maitsev lõunasupp (kuulub 

reisihinda).  



„Kaunite naiste org“ – Igal reisil peab kindlasti sees olema nö „turismilõks“. Oleme seal käinud 

mitmeid kordi, seega tahaksime teidki osalema viia toredale esitlusele ja loomulikult maitsvale 

õhtusöögile ja veinide (jällegi!) degusteerimisele.  

Egeri linn – kui külade piirkonnas on ehe je ehtne ajalooline linn, siis tuleb ka seda kindlasti 

külastada. Soovijatega käime kuulsas kindluses. Vaba aeg linnas. Võimalus külastada SPA-

terme. Soovituslik käik Egeri turule. Aega jätame piisavalt, kuid kindlasti tuleb teha mingeid valikuid. 

7.päev 

Hommikusöök Anti juures ja tulebki asuda kodu poole teele.  Ütleme Antile aitäh sõbraliku vastuvõtu 

eest ja ees ootab meid Poolamaa läbimine. Aga saatjaks kindlasti saadud positiivsed emotsioonid 

eelnevast külaelupäevadest  Ungaris. Ööbima jõuame Lomzasse. 

8.päev 

Hommikusöök. Sõit läbi Baltimaade. Lõunasöögipeatus Leedus. Hilisõhtul või isegi keskööl jõuame 

koju marsruudil Ikla-Pärnu-Tallinn- Jüri alevik - Viljandi. 

Osalustasu ehk investeering iseendasse  (ehk oma puhkusesse ja teadmishimu rahuldamisse  8 

päeva jooksul )  560 eurot.  

See sisaldab: 

 Sõitu mugavustega turismibussis (istekoht bussis valitakse registreerumisel ja kinnitatakse 
ettemaksu tasumisel) 

 Bussiga seonduvad kulud (s.h. kiirteemaksud, parkimised...) 

 Reisijuhtide teenused   

 Majutus hotellis Poolas (koht 2-ses toas koos kerge hommikusöögiga) 

 Majutus 5 ööd Ungari külas külalismajades (2-ne tuba, olmeruumid ja köök jagatud) 

 Reisi teisel  õhtul õhtusöök Anti juures koos veinide degusteerimisega 

 Lõunasöök viinamarjade korjamise päeval 

 Väljasõidud küladesse ja Egeri ümbruses 
Lisatasu eest: 

 Ühene majutus, kuid Ungari külas tähendab see siiski jagatud olmeruume, ainult 
magamistoas ollakse üksinda. Poola hotellis 1-ne tuba. 

 Hommikusöögid Ungari külamajutuses  (Võimalus süüa Anti poolt pakutavat hommikusööki 5 
€/hommik  või teha seda oma majakeses. Anti hommikusööki saab tellida ka päevade kaupa. 
Täpsustus ja raha korjamine reisi 1. ja 2.päeval või erandkorras eelmise päeva hommikul) 

 Õhtusöögid Ungaris  (Võimalus süüa Anti poolt pakutavat õhtusööki  koos veinidega  2-l õhtul 
...  20 €/õhtu. Täpsustus ja raha korjamine reisi 1. ja 2. päeval või erandkorras eelmise päeva 
hommikul. 2.õhtul, kui saabume külla, siis on õhtusöök koos veiniga juba osalustasus).  

 „Kaunite naiste org“ veinikeldri külastus koos mustlasmuusikaga – hind 25 – 35  € /sisaldab 3-
käigulist õhtusööki, veinide degusteerimist ja mustlasmuusikaga etendust – täpsustub enne 
reisi. Registreerimine ja raha korjamine reisi esimese 2 päeva jooksul, sest me peame seal 
kohad varasemalt broneerima. Seepärast soovituslikult eelinfot osalemise soovist võimalikult 
varakult/ 

 Egeri kindluse külastus (vastavalt hinnakirjale) 

 Kohaliku veinikeldri külastus (lisakülastus, ei ole Anti veinikelder).... täpsustamisel 

 Egeri SPA-termid 
Kindlasti vajalik: 



 Tervisekindlustus või tervise- ja reisitõrkekindlustus (hinnad sõltuvad vanusest).... kui vajate 

abi, andke palun meile teada – aitame. 

KAASA VÕTTA:  kuni reisi lõpuni (soovitavalt ikka kauem) kehtiv EV pass või ID kaart.  

26.07.2022 seisuga (kui reisikava koostati) ei ole reisil koroonaga seotud piiranguid.  Kui need 

tekivad vahetult enne reisi, siis jätame reisi ära ja makstud osalustasu tagastame 100%. 

Kui soovite ise reisist enne reisi loobuda, siis selleks peate sõlmina reisitõrke. Reisile registreerumisel 

on vajalik 100% makse, erandkorras  osamakse, kuid viimane osa peab olema makstud hiljemalt 

20.august.  Seetõttu soovitame teha reisitõrkekindlustuse, mis garanteerib reisijale hüvitise reisist 

mõjuva takistuse tõttu loobudes. 

Reisija on kohustatud tutvuma meie pakettreisilepinguga! 

Infot alati reisijuhilt Marianne Rosenfeld  telefon 5029006 

e-kiri: maaelureisid@gmail.com 
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