
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL MAKEDOONIASSE 

 

Meie reisiesindaja Makedoonias on: 

Epp Pibor + 389 7040 4421 (kuni 19.07.19) 

Kaja Virkebau + 389 7040 4421 (alates 19.07.19) 

 

Esindaja vastab telefonitsi meelsasti kõikidele teie küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. 

Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otsereisid Makedooniasse toimuvad lennukompaniiga Nordica ning lennuaeg on u 3 

tundi. Lennuk maandub Ohridi lennuväljal, lennuajad leiate Aurinko kodulehelt 

www.aurinko.ee/et/lennuinfo. Tallinnas palume lennujaamas olla 2-1,5 tundi enne lennu väljumist. 

NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või Aurinko 

Tallinna kontorist, sihtkohas meie esindajatelt!  

                                                                                     

Pagas: Lubatud pagas on 23 kg+8 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate pagasit 

reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 

pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele 

toimetada. Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber 

kontaktidega vms.). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti 

(või on see kadunud), saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo kaudu pagasi-omanikuga 

kiiresti ühendust võtta. Terava otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb 

pakkida äraantavasse pagasisse. Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka 

hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid kilekotte saab 

Tallinna lennujaamas  reisiterminalis asuvast R-kioskist ning turvakontrolli kõrval paiknevast 

automaadist (1 euro eest saab 2 mini-grip kotti).  

Teenindus Nordica pardal: Lennuki meeskond räägib eesti, vene ja inglise keelt. Reisipaketi hind 

ei sisalda toitlustamist lennuki pardal. Pardal pakutakse tasuta teed, kohvi ja Vichy vett. Toitu saab 

lisatasu eest ette tellida ning see on lihtne ning mugav. Valik on mitmekesine ja valmistatud 

enamasti Eesti toiduainetest. Toidu valik ei kattu pardal pakutavaga. Toitu saate ette 

tellida hiljemalt 36 tundi (arvestatud Eesti aja järgi enne väljalendu) Airo Cateringi kodulehelt  

https://shop.airo.ee/airoshop/index.php/main/setSessionLanguage/estonian/. Lisaks pakutakse 

pardal tasuta ajalehti Postimees, Õhtuleht, Sirp ning The Baltic Times. 

Saabumine ja ärasõit: Pärast pagasi kättesaamist ootab teid lennujaamas Aurinko reisiesindaja, 

kes suunab teid transfeerbusside juurde. Ärasõidu transfeeri kellaaja teatab teile Aurinko 

reisiesindaja kohapeal NB! Palume kindlasti esindajat informeerida, kui mingil põhjusel jätate meie 

transfeeri kasutamata.  



 

 

Infotunnid: Saabumise järel viib Aurinko esindaja läbi infotunni, kus saate lähemat teavet nii 

sihtkoha kui ka ekskursioonide kohta. Infotunni täpse toimumiskoha ja aja saate teada  Aurinko 

esindajalt kohapeal.  

 

 

Hea teada 

 

Apteek ja arstiabi: Keskuses on mitmeid apteeke, mis on avatud 09:00-18:00, osa neist kuni 

20:00. Valveapteeke ei ole. Kui tekib vajadus arstiabi järele, võtke palun ühendust hotelli 

retseptsiooni või Aurinko reisiesindajaga. Arstiabi eest tasutakse kohapeal sularahas. 

Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse naastes arstiabile, ravimitele ning arsti juurde 

sõitmiseks kasutatud transpordile kulutatud raha tšekkide alusel tagasi. 

Joogivesi: Kraanivesi on joogikõlbulik, kuid tundliku seedetrakti korral soovitame juua pudelivett. 

Hea teada hotellis: Kuivõrd tagasilend väljub Ohridist reede öösel  vastu laupäeva, siis on soovi 

korral võimalik ette osta hilist check-outi. Tubade pikendamise kohta saate täpsemat infot oma 

hotelli vastuvõtust. Tube saab pikendada ka hotellis kohapeal juhul kui hotellil on vabu tube ning 

hinna annab hotell vastavalt hotelli hetke täituvusele. Sihtkoha kõrghooajal on hotellide poolt 

pakutavad teenused saadaval üldjuhul täismahus. Oluline on meeles pidada, et enne ja pärast 

antud kõrghooaega, sõltub saada olevate hotelliteenuste valik mitmetest erinevatest asjaoludest 

nagu hotelli täituvus, ilm jne. Seega ei pruugi kõik teenused (nt hotellide meelelahutusprogrammid

basseinide soojendused; konditsioneeride toimimine jms) olla pärast sihtkoha kõrghooaega alati 

kättesaadavad. Hotelliteenuste toimimise üle otsustab iga hotell ise. 

Liiklemine ja transport: Suuremad sõiduteed on üsna heas korras. Kuivõrd Makedoonia on 

suhteliselt väike riik, siis ei ole vahemaad eriti pikad. Makedooniat läbib kiirtee E75. Kiirteed on 

tasulised ning tollipunkte päris palju. Väiksemad teed nii heas korras ei ole. Enamik neist on kitsad, 

ebatasased ja valgustamata. Liikluseeskirjade rikkumise korral teeb politsei trahvi kohapeal. Kui 

soovite rendiautoga riigipiiri ületada, siis kontrollige autorendifirmalt, et teil on olemas kõik 

vajalikud kindlustused. Reeglina Albaaniasse rendiautoga sõita ei ole lubatud. Siiski leidub pisemaid 

rendifirmasid, kes eraldi kindlustusega seda teenust pakuvad.  

Ohridi keskuses on mugav jalgsi ringi liikuda. Liinibussid sõidavad Ohridi keskusest lõunasse, Sveti 

Naumi suunas 15–30 minutilise intervalliga. Bussipilet näiteks hotellist Granit keskusesse maksab u 

50 eurosenti. NB! Makedoonias ei ole turvavööd bussides seaduse järgi kohustuslikud. Ka 

osad ekskursioonibussid võivad olla kahjuks ilma turvavöödeta. 

Taksosõit on samuti soodne. Kilomeetri hind on 50 eurosenti/km. Taksosõit hotellist Granit Ohridi 

keskusesse maksab u 3 eurot. Ohridis sõidavad ringi ka piraattaksod. Taksosse istudes vaadake, et 

taksojuht taksomeetri sisse lülitaks. Ohridi järvel sõidavad veetaksod. Taksosõit Kaneo rannalt 

keskusesse maksab u 5 eurot. Veetaksoga saab ka kaugematesse randadesse sõita. Leppige hinnas 

enne sõitu kokku. 

Aktiivne puhkus: Galicica looduspargis leidub erinevaid matkaradu ning korraldatakse 

rühmaretki nii jalgsi kui maastikujalgrattaga. Kohapeal on ka jalgrattarent. Siin on kaks peamist 

matkarada, millest üks viib Galicica kõrgeimale mäetipule - Magarole, mis paikneb 2254 m üle 

merepinna. Matkamist võib alustada Velestovo külast või ülalt mäetipult, Baba nimesisest kohast. 



 

 

Edasi-tagasi matk külast mäetippu võtab aega u 4 tundi. Magarol on vaateplatvorm, kust avaneb 

vaade nii Ohridi kui Prespa järvele. Teine tähtsam matkarada algab Dva Javorist ning viib  Asan 

Dzura mägimajakesse (u 1470 m), kus on võimalik valida kahe erineva suuna vahel. Üks rada viib 

Goga tippu ning teine Samatska dupka koopasse, kuhu pääseb vaid koos kohaliku pargigiidiga. 

Matkarajad on vaid osaliselt märgistatud. Bulevar Turisticka peatänavalt, ringtee juures paikneva 

bensiinijaama juurest võib mööda kitsast autoteed kõndida 4 km kaugusel paiknevasse  Velestovo 

külla. Jalutuskäigu vältel avanevad imelised vaated Ohridi järvele. Samast kohast algab ka poole 

kilomeetri pikkune loodusrada, mille ääres on 15.sajandist pärit basiilika varemed. Metropol Lake 

Resort hotellikompleksi juurest kulgevad mitmed märgistamata jalgrajad üles mägedesse. 

Sukeldumiskeskus Amfora paikneb Bay of the Bones muuseumikülas, u 15 km kaugusel Ohridi 

keskusest. Amfora korraldab sukeldumis- ja snorkeldamisretki ning erineva tasemega kursusi. 

Renditakse ka varustust. Lisainfo www.amfora.com.mk. 

Ohridi järve rannaäärses vees on mõnus snorkeldada. Vesi on puhas ja läbipaistev ning võib näha 

palju väikseid kalu.   

Ohridi järv: Ohridi järv on Makedoonia kolmest tektoonilisest järvest suurim - pikkus u 30 km, 

sügavaim koht 289 m. Järv paikneb 695 m kõrgusel üle merepinna ning hõlmab 388 km2 suuruse 

maa-ala. Üks Euroopa sügavamaid ja vanimaid järvi on oma hämmastavalt selge ja puhta veega 

siia külalisi meelitanud juba eelajaloolisest perioodist. 

Vesi voolab järve kolmest jõest. Enamik veest pärineb aga Prespa järvest, mis paikneb teisel pool 

Galicica mäge. Kõrgel mägedes asuvast Prespast voolab vesi läbi allikate alla Ohridi järve. Kaks 

suurimat allikat on Ostrovo ja Biljana Püha Naumi kloostri ja Ohridi linna lähistel. Ohridi ja Prespa 

järved kuuluvad Dessaret'i vesikonda, mis tekkis geotektoonilise liikumise käigus u 5 miljonit 

aastat tagasi. Kogu maailmas on veel vaid mõned samal moel tekkinud järved, kuulsaimad neist 

Baikal ja Tanganyika. Enamike teiste järvede eluiga on lühem - vähem kui 100 000 aasta jooksul 

täitub järv settega. Usutakse, et Ohridi järve pika eluea saladuseks on sügavus ning toitvad allikad, 

kust tuleb vähe setet.  

Ohridi järv kujutab endast unikaalset ökosüsteemi - siin on üle 200 endeemse taime- ja loomaliigi. 

Unikaalse floora ja faunaga järv kuulub Euroopa suurimate bioloogiliste reservide hulka, mille 

juured ulatuvad 2-4 miljoni aasta tagusesse aega. Kuulsaimate liikide hulka kuuluvad kaks Ohridi 

järve forelliliiki: letnica ja belvica. Samuti elutseb siin kahte liiki angerjaid ning viidikas, kelle 

soomustest tehakse tundud Ohridi pärleid. Ohridi järvel on mägine piir Ida-Albaaniaga. Järve kaldal 

on 3 linna: Makedoonia linnad Ohrid ja Struga ning Albaania linn Podradec. 1979. a arvati juba 

jääajast pärinev Ohridi järv UNESCO maailmapärandi hulka. 

Rannad: Populaarseimad rannad on kiviklibused Cuba Libre ja Kadmos, mis paiknevad Ohridi 

keskusest pisut väljas (u 20 min jalutada). Rannatoolide rent on nendes randades u 4  €. Randades 

on kohvikud ning mängib muusika. Vesi on puhas ja selge, aga ülemäära soojaks ei lähe. Paljudel 

Ohridi hotellidel on oma privaatrand. Järvel saab sõita ka pedaalipaadiga. Vanalinna lähistel, Sveti 

Jovan Kaneo kiriku juures on kitsas liivarannariba. Rannal on tasulised lamamistoolid ja varjud. 

Parimad ja pikimad rannaribad on Ohridi järve lõunaosas paiknevad Ljubnica ja Gradiste. Sveti 

Naumi poole viiva tee ääres on mitmeid pisikesi rannasoppe. 14 km kaugusel Ohridist, Strugas, on 

pikk liivarand.  

Rannatooli hind avalikus rannas on sõltuvalt rannast u 3-5 €/päev, kaks tooli ja vari vastavalt 6-10 

eurot komplekt/päev. Varju eest enamasti lisatasu ei küsita. 

Restorand ja ööelu: Ohridis on nii Makedoonia kui rahvusvahelist kööki pakkuvaid restorane. 

Väljas söömine on soodne. Kohalikeks spetsialiteetideks on forellist ja angerjast valmistatud road, 

kuid kalapüük looduskaitsealusest Ohridi järvest on limiteeritud. Proovida tasub ka Makedoonia 

veine.  

Ohridis on vilgas ööelu. Õhtuid veedetakse jalakäijate tänava ja rannapiirkonna kohvikutes. 

Mõnedes neist on ka elav muusika. Õhtu edenedes siirdutakse diskoteekidesse ja ööklubidesse. 



 

 

Osa neist on avatud varajaste hommikutundideni. Juulis-augustis toimuvate Ohrid Summer- ja 

Balkani festivalide ajal on linnas palju kontserte ja teatrietendusi. Lisainfo 

www.ohridsummer.com.mk 

 

 

Sisseostud: Ohridi keskuse jalakäijate tänav Sveti Kliment Ohridski on ääristatud mitmete hiliste 

õhtutundideni avatud rõiva-, kinga- ja ehtekauplustega. Keskuses leidub kauplusi veel ka Bulevar 

Makedonski Prosvetiteli, Goce Delcevi ja Bulevar Turisticka tänavatel. Supermarket Tinex asub 

keskuses Bulevar Makedonski Prosvetiteli tänaval, keskväljaku lähistel. Maksi-D jääb Bulevar 

Turisticka ja Jane Sandanski tänavate ristumiskohale. Turuväljak paikneb Bulevar Turisticka ja 

Goce Delcevi vahelises piirkonnas. Turul müüakse juur- ja puuvilju ning kodutarbekaupu. Hinnad 

on väga soodsad. Makedooniast tuuakse kaasa rõivaid, kingi, käsitööd, mett, Ohridi pärleid, 

kohalikku veini jm alkoholi. 

Vaatamisväärsused: Makedoonias on ühtekokku 4293 arheoloogilist vaatamisväärsust. Siin on 

992 kirikut ja kloostrit, 50 000 m2 ulatuses freskosid, 23 000 ikooni. Ohridis oli 19.sajandil 

ühtekokku 365 kirikut, üks kirik iga kalendripäeva jaoks.  

Varakristlik looma- ja taimemosaiikidega  kaunistatud basiilika ehitati 5. sajandil, mil 

Lychnidos (tänapäeva Ohrid) oli oluliseks usukeskuseks.  

U 2000 a vanune antiikteater on Ohridi suvefestivali pealava.   

Tsaar Samuel (976–1014) ehitas mäetipule linna kaitseks 3 km pikkuse ja 16 m kõrguse kindluse. 

Tänapäeva kindluse tornidest on 18 ja väravatest 4 originaalid. Siit avaneb kaunis vaade üle kogu 

linna.  

11.sajandi varakristliku basiilika varemetele ehitatud Sveti Sofija kirik rajati Ohridi peapiiskopi 

pühamuks.  Ottomanide impeeriumi ajal tegutses siin mošee. Kirik on tuntud oma kaunite freskode 

poolest ning Ohridi suvefestivali aegu toimvad siin klassikalise muusika kontserdid.  

Sveti Klimenti ja Panteleimoni kiriku seest leiame 10. sajandil ehitatud Sveti Kliment Ohridski 

kirku jäänused. 

13.sajandi lõpus ehitatud järveäärne Sveti Jovan Kaneo kirik on tuntud ilusate freskode poolest. 

Sveti Naumi klooster asub Ohridist 26 km kaugusel, Albaania piiri lähedal. Kloostrikiriku 

hinnaline ikonostaas valmis 1711.aastal. Kloostri kõrval voolab kaunis allikas. Bogorodica 

Perivleptosi kirik pärineb aastast 1295 ning paikneb vanalinna ülemise värava lähistel. 

Freskodega kaunistatud kirikut tuntakse ka Sveti Klimenti nime all. Kiriku juures on ikoonigalerii, 

kus võib imetleda kolmekümmet keskaegset kohalike kunstnike poolt maalitud ikooni. Sveta 

Bogorodica Kamensko kirik vanalinna servas on tuntud värvikireva ikonostaasi poolest. Slavko 

Upevce on kohalik kunstnik, kelle galerii asub Bulevar Makedonski Prosvetiteli tänaval. Ta kujutab 

oma maalidel Ohridit ja selle ümbruskonda.  

Puunikerdusateljee vanalinnas Barokis esitleb puust nikerdatud ikoone, ikonostaase ja mööblit.  

Rahvusmuuseum asub Robevi majas, mis on heaks näiteks 19.sajandi Ohridi arhitektuuristiilist. 

Muuseumis esitletakse Ohridi ja selle ümbruse arheoloogilisi leide eelajaloolisest ja keskajast. 

Imetleda saab ka suurt ikooni- ja mündikollektsiooni.  

Cinari väljak on kohalike hulgas populaarseks kohtumispaigaks ning on nime saanud seal kasvava 

üle 800 aasta vanuse plaatanipuu järgi, mille ümbermõõt on peaaegu 20 cm.  



 

 

Bay of the Bones vaiadel muuseumküla paikneb järvel ning on rekonstruktsioon 1200-700 a 

e.Kr aegsest külast. Naabrusest leiab ka Rooma kindluse varemed.  

Galicica looduspargist avaneb kaunis vaade allolevale Ohridi järvele.  

 

 

 

Ekskursioonid 

 

Allpool leiate valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on vähemalt 10 

osavõtjat (Albaania puhul 15 osavõtjat).  Kui soovijaid on vähem, saab minna kindlatel 

nädalapäevadel toimuvatele rahvusvahelistele ekskursioonidele. Ekskursioone võite osta kohapeal 

infotunni ajal ainult kohalikus valuutas, saab tasuda ka kaardiga. Lastele kehtivad soodustused. 

Ekskursiooniprogrammis võib toimuda muudatusi. 

Bitola ja Prespa järv, esmaspäeviti 

Makedoonia lõunaossa jääv Bitola ehk endise nimega Monastir on pika ajalooga. Sajandite vältel on 

see alati olnud oluline kaubanduskeskus, haldus- ja diplomaatiline tugipunkt. Teel Bitolasse 

sõidame läbi  Leskoeci ja Koseli külade ja teeme lühikese kohvipeatuse. Jõudes Bitolasse, 

külastame iidset Heraclea Lyncesties linna, mille on ehitanud Aleksander Suure isa, Makedoonia 

kuningas Filippos II. Siin avaneb võimalus näha unikaalset mosaiiki, iidset teatrit, vara-kristlikku 

basiilikat ja muud põnevat. Bitola keskuses asuvas rahvusmuuseumis saab näha arheoloogilisi leide 

ja Türgi Vabariigi esimesele presidendile Mustafa Kemal Atatürk´ile (tema pere oli Makedoonia 

päritolu) pühendatud väljapanekut. Lõunatame traditsioonilises Makedoonia restoranis. Pealelõunat 

ootavad avastamist Śiroki Sokaki (Broad Alley), Isak Pasha mośee, Yeni e uus mośee, kellatorn, 

Püha Dimitri kirik, jpm. Seejärel võtame suuna Prespa järve poole, Podmocani külla, kus asub 

etnoloogiamuuseum koos rahvarõivaste väljapanekuga (üle 120 eksemplari). Teekond jätkub 

Galicica mäe tippu, kus avaneb imeline vaade Prespa järvele ja ümberkaudsele loodusele. Prespa 

järv kuulub nii Makedooniale, Kreekale kui Albaaniale ja aastast 2000 asub siin rahvuspark. 

Hind: 45 €, laps alla 7. a 22,5 € 

Albaania kaks palet, neljapäeviti 

Ekskursioonipäev avastamaks tundmata Euroopa paiku. Albaania on vastuoluline maa - näeme 

barakke, kus elab Euroopa vaeseim rahvas ning samal ajal ultramoodsaid hooneid ning 

kaubanduskeskusi. Sõidame läbi maalilise Makedoonia maapiirkonna riigi pealinna - Tiranasse, 

kuhu jõuame pärastlõunal. Peale lõunapausi väisame linna peamisi vaatamisväärsusi - Ema Teresa 

väljakut, katoliku kirikut, Ethem Beg mošeed, kellatorni, Skender Bey väljakut jm. Jätkame 

avastusretke sõiduga rannikuäärsesse Durresesse, mis kuulub Albaania olulisimate kuurortide 

hulka. Durres on ühtlasi Albaania vanim (627 e.Kr) ning tänapäeval Tirana järel suuruselt teine 

linn. Teeme Durrese kauni liivaga rannal ujumispausi ning suundume pealelõunal tagasi 

Makedooniasse.  

Hind: 55 €, laps alla 7. a 27,5 € 

 

 

 



 

 

 

 

Külatuur ja matkarada, teisipäeviti 

Võtame suuna Makedoonia mägikülla, mis jääb Ohridist u 30 min sõidu kaugusele. Külakeses elab 

paarsada püsielanikku, kelle igapäeva toimetuste lahutamatuteks kaaslasteks on eeslid. Saame 

lahke talupere juures teha tutvust autentse Makedoonia külaelu ja kommetega. Seejärel võtame 

ette u 2 t matka loodusrajale. Loodusraja läbimine ei nõua eelnevalt head sportlikku vormi.Teeme 

peatusi, naudime loodust - mägesid ja Ohridi järve. Peale matka ootab meid tüüpiline Makedoonia 

talulõuna. Soovitame mugavat, matkarajal liikumiseks sobivat riietust ja kinniseid spordijalatseid. 

Hind: 35 €, laps alla 7. a 17,5 € 

 

Ülal toodud info on antud 08.07.2019 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel 

põhjustel hooaja vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt 

ajakohastada. 

 

                                               Head puhkust! 


