
 

 

 

AURINKO TERVITAB TEID REISIL RUMEENIASSE 

Meie reisiesindaja Rumeenias on: 

Evelyn Karlsson + 372 513 0892 
 

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

Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal teisel ajal. 

Lend: Aurinko otsereisid Rumeeniasse, Constantasse väljuvad laupäeviti 16.06.-22.09.2018 

(viimane väljumine Tallinnast). Lennud toimuvad lennukompaniiga Nordica ning lennuaeg on u 2 

tundi ja 35 minutit. Lennuk maandub Constanta lennuväljal, lennuajad leiate Aurinko kodulehelt 

www.aurinko.ee. NB! Palume kontrollida lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost 

või Aurinko Tallinna kontorist, sihtkohas meie esindajalt!  

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 enne väljalendu,Tallinnast väljumise kohaliku aja järgi 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 

reisiesindajad 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: Rumeenias ei pruugi riiklik arstiabi olla nii kõrgel tasemel kui mujal Euroopas, 

eriti väiksemates linnades ja külades. Küll aga on siin mitmeid heatasemelisi erakliinikuid ja 

haiglaid. Arstiabi vajaduse tekkimisel, võtke palun ühendust oma hotelli retseptsiooniga. Üldine 

hädaabi number on 112. Arstiabi eest tuleb kohapeal kas sularahas või kaardiga tasuda. 

Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse tagasi jõudes tšekkide alusel arstiabile kulutatud raha 

tagasi (visiiditasu, ravimitšekid, transport arsti juurde).  

Dokumentide kaotamine või vargus: tuleb pöörduda politseisse, kes väljastab selle kohta 

tõendi. Nii aukonsulitelt kui saatkonnast on võimalik reisidokumendist ilmajäämise korral taotleda 

tagasipöördumistunnistust, millega saab Eestisse naasta. Hädaolukorras saab konsulteerida 

Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 637 7440 või +372 5301 9999 (24h). 

Hea teada hotellis: Kuivõrd 16.06.-23.06. ja 01.09.-22.09.18 toimub sihtkohta saabumine 

hilisõhtul ning hotellirestoranid on juba kinni, siis saab saabumispäeva õhtusöögi asemel 

lõunasöögi ärasõidupäeval. 

Sihtkoha kõrghooajal on hotellide poolt pakutavad teenused saadaval üldjuhul täismahus. Oluline 

on meeles pidada, et enne ja pärast kõrghooaega sõltub 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. 

Helistamine ja internet: Rumeenia suunakood on 40, Mamaia kood on 241. Enne reisi 

kontrollige, et rändlusteenuse kasutamine oleks aktiveeritud. Kui rändlusteenus ei ole aktiveeritud, 

siis välismaal mobiilsidet (helistada ega mobiilset internetti) kasutada ei saa. Teenust saad 

mugavalt aktiveerida ja staatust kontrollida oma operaatorfirma kodulehel või teeninduses. Selleks, 

et kasutada mobiilset internetti välismaal, peab lisaks rändlusteenuse aktiveerimisele aktiveerima 

rändluse ka oma telefonis. Enne reisi tutvuge kindlasti ka sihtriigi operaatorite rändlusteenuste 

hinnakirjaga, eriti mobiilse interneti kasutamise hindade ja tingimustega. 

Hinnatase: Rumeenias on hinnatase eestlastele taskukohane. Näiteks tass kohvi maksab u 1,54 €, 

kohalik õlu (0,5 l) u 1,25  €, import õlu (0,33 l) u 1,75 €, väike pudel vett (0,33 l) u 1 €. 

Joogivesi: Kraanivesi on joogikõlbulik, kuid soovitame siiski juua pudelivett.  

 

Jootraha: Jootraha andmine teeninduses on võrdlemisi tavaline. Praktikas on välja kujunenud, et 

baarides jäetakse jootrahaks umbes 5 % ja restoranides 5-10 % arvest, hotelli pakikandjale ja 

toateenijale u 3-5 €/nädalase puhkuse eest, taksojuhile kuni 10% sõiduarvest. Jootraha on 

kombeks jätta ka ekskursiooni bussijuhile (u 1 € reisija). Kuigi jootraha jätmine ei ole kohustuslik, 

rõõmustab see kindlasti iga teenindajat. 

Kliima: Rumeenias on 4 aastaaega. Suvi on soe, sügis jahe ja kuiv, talv külm, lumine ja udune. 

Sademeid on aastaringselt siiski suhteliselt vähe. Mägedes, lauskmaadel ja rannikualadel on kliima 

suhteliselt erinev. Lääne-Rumeenia on niiskem kui maa idaosa, kuid kuivem kui mägised 

piirkonnad. Valahhia lauskmaa on valla nii rannikult tulevatele ookeani- kui põhjast puhuvatele 

polaartuultele. Vihma siin aga eriti ei saja, sest kõrged mäed peavad sademed kinni. Kui aga sajab, 

siis paisub vihm tihti tuulte tõttu tormiks. Seda juhtub enamasti kevadel ja suve alguses.Musta 



 

 

mere rannikul on tänu mere lähedusele mõõdukas kliima. Riigi põhjarannikul paiknevas Constantas 

ning seda ümbritsevates kuurortides on meeldivad, soojad suved. Juulis-augustis on tavaliselt u 26 

kraadi sooja, jaanuaris aga vaid u 3-4 plusskraadi. Rumeenia lääneosas on temperatuuride vahe 

märksa suurem. Ka Pealinn Bukarestis on temperatuurikõikumised suuremad. Suvel on keskmine 

temperatuur 29 kraadi, kuid tõuseb tihti ka 35 kraadi ning vahel ka üle 40. Bukarestis on ka 

päevane ja öine temperatuur väga erinevad. Kesk-Rumeenia mägistel aladel on sademete hulk 

päris suur. Mäetipud on talvel enamasti lumega kaetud. Rumeenia suusakuurordid - Poina Brasov, 

Sinaia ja Stana de Vale on avatud kogu talve. 

 

Kuurordid: Rumeenia Riviera saab alguse Doonau deltast põhjas ning  kulgeb 

272 km pikkuselt alla lõunasse. Mamaia on peamine kuurort Rumeenia Musta mere kuurort-

piirkonna põhjaosas, sadamalinn Constanta naabruses. Juba 20. sajandi alguses hakkas kohalik 

eliit ja kuninglik pere siin mereveevanne võtma. Tekkis vajadus raudtee järele, mis Constanta 

sadamalinna kuurortpiirkonnaga ühendaks. Kahe maailmasõja vahelisel perioodil sai Mamaia 

tuntuks ka välismaal. Mamaia kaunis liivarand kulgeb peaaegu 10 km pikkuse ribana Constanta ja 

Navodari linna vahelisel alal. Mõnedes kohtades on rand peaaegu 300 m lai. Mamaia mererannas ja 

järve ääres saab tegeleda erinevate veespordiliikidega - pedaalipaadi, langevarju, banaanipaadi, 

veesuuskade, skuutri ning jahiga sõita või surfata ja sukelduda. Otse kuurordis on veepark ja 

köisraudtee. Mamaia rannapromenaad on ääristatud restoranide ja kohvikutega, kuurordis on 

spetsiaalne ööelupirkond, kuhu on koondunud vabaõhudiskoteegid. 

Mamaia hotellid asuvad Siutghioli järve ja Musta mere vahel, mistõttu paljudest hotellidest avaneb 

nii järve- kui merevaade. Mageda veega Siutghioli järv tekkis kohta, kus jõgi merre suubus. Järve 

keskel on Ovidiu saar, kuhu saab sõita Mamaia alguses olevast väikesest sadamast väljuvate  

paatidega.  

Mamaiast alla lõuna poole sõites jõuame Constanta linna ning sealt veel lõunasse jäävad enne 

Mangalia linna mitmed Mamaiast väiksemad kuurordid. Constanta poolt Mangaliasse liikudes 

järgnevad üksteisele Eforie Nord, Eforie Sud, Costinesti, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap 

Aurora, Venus ja Saturn. 

Neptuni kuurort jääb Constanta linnast u 38 km ja Mangalia linnast u 6 km kaugusele. Neptunis 

on hulgaliselt 3* kõik hinnas teenusega hotelle. Kuurortit ümbritseb Comorova mets. Neptunis on 

suveteater- ja kino.   

Jupiteri kuurordi keskel paikneb Tismana tehisjärv. Cap Aurora asub kaljusel poolsaarel ning 

selle kuurordi hotellidel on vääriskivide nimed, Venuse hotellidele antud on naisenimed. Venuse 

kuurordis on enim suure territooriumiga 4* hotelle. Saturn paikneb rahulikus lahesopis, Mangalia 

linna vahetuse naabruses. Saturnis on mitmed kämpingualad ning kaks puhkeküla -  Dunarea ja 

Delta. 

Lastele: Mamaias, aadressil Mamaia Boulevard 334 asub Aqua Magic veepark, kus jagub 

tegevust nii suurtele kui väikestele puhkajatele. Siin on pisematele külastajatele oma bassein, 

suurematele mitmeid põnevaid atraktsioone - liutorud ja-mäed, metsik jõgi ja palju muud. 

Kehakinnitamiseks on mitmeid söögikohti, lisaks suveniirikauplused jms. Veepark on avatud juuni 

teisest poolest kuni septembri keskpaigani. Lisaks asub Neptun kuurordis ka teine veepark, mis 

kannab nime Paradise Aventura Park. Sissepääsu pilet kehtib 2,5 t ja park on mõeldud 

külastajatele alates 3 eluaastast. Täiskasvanute pilet maksab 50 leud ja lastele 35 leud. Olemas on 

pitsarestoran, kus pakutakse karastusjooke, kohvi, teed. 

Väiksemapoolses Constanta Akvaariumis saab näha ligi 100 erineva kalaliigi erinevatest maailma 

paigust. Constantas, Mamaia Boulevard nr. 255 asub Constanta loodusteaduste muuseum, kus 

tegutsevad planetaarium, obervatoorium ja delfinaarium. Delfinaarium avas uksed aastal 1972, 

olles nii Rumeenias kui kogu Kagu-Euroopas esimene omataoline muuseum. Tänapäeval saab 

delfinaariumis tutvust teha delfiinide, merilõvide ja pingviinidega. Toredad sõud vahvate trikkidega 



 

 

on osutunud väga populaarseteks. Sissepääs 25 leud, lapsele 12 leud ja alla 5. a tasuta. 

The Holiday Village on koht, kus leiate nii ajaveetmisvõimalusi, mitmeid suveniirilette, 

poegaleriisid ning Rumeenia köögiga restorane. Siin paiknev Luna lõbustuspark pakub 

meelelahutust erinevas vanuses lustijatele. Lisaks on siin suur parkla, söögikohad, poekesed, mini-

golf, bowlingurada. 

 

Liiklemine ja transport: Constantast käib mitu korda päevas rong pealinn Bukaresti. Sõit kestab 

sõltuvalt rongi tüübist u 2.5-3 tundi. Mitu korda päevas saab minibussiga Constantast ka 

Mangaliasse, sõiduaeg u 30 min. Mamaiast Constantasse rongiga ei saa. Küll aga sõidavad Mamaia 

ja Constanta vahet minibussid ehk maksitaksod, mis südasuvisel kõrghooajal on üsna 

ülerahvastatud, sest bussijuht sõidab välja siis kui buss on rahvast pungil täis. Minibussi peatus on 

Constanta raudteejaamas, liinid 301, 304, 23. Constanta ja Mamaia vahet käib ka kahekorruseline 

Constanta linnatuuri buss, millel on Mamaia kuurordis mitu peatust. Lõpp-peatus on Constanta 

bussijaamas. Bussipileti saab osta bussist, pilet maksab u 4 leud ehk 90 eurosenti.  

Mamaiast Constantasse saab ka bussiga nr 5-40 ja see sõidab kuni veepargini. Liin nr 100 sõidab 

kuni Phoenicia Holiday Villageni. Minibussi pileteid saab osta ainult bussijuhilt, liinibussidele 

müüakse pileteid ka Telegrafi putkades, ajaleheputkades või bussijaamade RATC kontorites. 

Enamasti müüakse edasi-tagasi pileteid. Edasi-tagasi pileti hind on u 3,5 leud ehk u 75 eurosenti. 

Pilet tuleb bussis valideerida, sest vastasel juhul saab u 30 eurot trahvi. Minibussis tavalise 

liinibussi piletiga sõita ei saa.  

Ametlik takso on kollast värvi ning kilomeetri hind on kirjutatud autojuhi poolsele uksele. Taksosse 

istudes tuleb kontrollida, et juht taksomeetri tööle paneb. Soovitav on ka sõidu umbkaudne hind 

enne taksosse istumist üle küsida. Constantas tuleks vältida raudteejaama juures peatuvaid 

taksosid, mille kilomeetri hind on juhi uksele kirjutataud punase värviga. Need taksod on nn 

turistilõksud. Kasutage vaid taksosid, kus hinnakiri on juhiuksel märgitud rohelise või mustaga! 

Aktiivne puhkus: Aktiivse puhkuse veetmiseks pakub Rumeenia Riviera rohkelt võimalusi – piki 

rannaäärt saab teha mõnusaid jalutuskäike, harrastada jalgratta- või mägijalgrattasõitu, 

ratsutamist, surfamist.  

Mamaia  Windsurfing Academy Piccadilly ootab uusi ja kogenud surfisõpru - siin juhendavad teid  

kogenud praktikud. Saab alustada surfamise õppimist täiesti nullist või lihvida juba omandatud 

oskusi. Kes ise surfiga tegeleda ei soovi, saab siin niisama lõõgastuda, atmosfääri ning head sööki 

nautida. 

Raha ja krediitkaardid: rahaühik on leu (RON).  1 RON = 0,22 EUR. Nt 10 RON = 2,22 EUR. 

Krediitkaardid, nagu Visa ja EuroMaster on laialt kasutusel pealinnas ja kuurortides. Väiksemates 

külapoodides eelistatakse sularaha. Pangakaardi kaotamise puhul tuleb viivitamatult teavitada oma 

panka. Swedbank +372 631 0310; SEB +372 665 5100; Nordea Pank +372 628 3300; 

Krediidipank +372 661 6039.  

Turvalisus: Rumeenia on turvaline reisisihtkoht. Kohalike suhtumine turistidesse on üldjuhul 

sõbralik ja vastutulelik. Siiski ärge jätke isiklikke asju järelvalveta rannas, restoranis, baaris jm. 

Tänaval käies kandke kaasas minimaalselt sularaha. Dokumendid ja väärisesemed jätke 

hotellituppa seifi. Öösel magades ja ajal, mil te hotellitoas ei viibi, hoidke rõduuksed ja aknad alati 

kinni. Samuti ärge jätke rendiautosse isiklikke asju. Üldine hädaabi telefon on 112 (vastab ka 

inglise- ja vene keeles). 

 



 

 

 

 

Ekskursioonid 

Pakume teile valiku eestikeelseid ekskursioone, mille toimumise eelduseks on 10 osavõtjat. Juhul, 

kui soovijaid on vähem, siis on võimalik minna võõrkeelsetele ekskursioonidele. Nende 

toimumispäevad, hinnad ja marsruut võivad eestikeelsest ekskursiooniprogrammist erineda. 

Kohapeal saab ekskursioonide eest tasuda eurodes sularahas. Lastele kehtivad soodustused. NB! 

Ekskursioonide hinnad ja programm võivad hooaja vältel muutuda. Täpsem info Aurinko 

reisiesindajalt kohapeal! 

 

Bulgaaria ja Balchik, teisipäev 

Rumeenlaste valitsus ajal rajati praeguse naaberriigi Bulgaaria kirdeossa kuninganna Mariale 

lemmikpaigaks saanud Balchiki loss. Lossiaia kujunduses kasutatud kivid pärinevad Kreetalt ja 

ehitus arenes kuues erinevas etapis. Just nii palju oli ka kuningannal tütreid. Kuninganna oli siin 

alati väga oodatud ja teda kutsuti Sultanaks, sest tema paleel oli minaretile sarnane torn. Jalutame 

Balchiki botaanikaaias, mis lummab oma liigirikkusega – siin leidub enam kui 3000 kaktuseliiki ja 

muid eksootilisi taimi. Lossis saame maitsta ka kohalikku veini. Sõidame läbi mitmest 80-ndatest 

tuntud kuurordist, käime ära Musta mere äärses sadamalinnakeses Mangalias, nostalgilises Vama 

Veches, termiliste allikate poolest tuntud Venuse kuurordis, Tismania järve ääres.  

Hind: 45 €, laps vanuses kuni 12. a 30 € 

 

Doonau jõe delta, esmaspäev 

Võtame suuna Murighioli, kust suundume praamile, et näha Doonau jõe deltat. Doonau delta on 

üks Euroopa suurimaid märgalasid, millest u 20 protsenti asub Rumeenias. Doonau Delta on 

kantud UNESCO maailmapärandi nimekirja. Siin pesitseb üle 360 linnuliigi ja siinsetes järvedes 

elutseb u 45 erinevat kalaliiki. Teeme põneva retke läbi delta kitsaste kanalite, kohates kindlasti 

mõnd pelikani, kormorani, parti, kobrast või haigrut. Valged ja kollased vesiroosid pakuvad silmailu 

seega teeme kindlasti ka mõne peatuse, et seda kõike pildile jäädvustada. Keha kinnitame 

kohalikus söögikohas (lõuna hinnas, menüüs kala). Peale lõunat jääb ka vaba aega lõõgastumiseks, 

päikesevõtuks. 

Hind: 46 €, laps vanuses kuni 12. a 33 € 

 

Bukarest, kolmapäev 

Oma ekskursiooni alustame  Nicolae Ceausescu palee külastusega, mida tuntakse ka nime Spring 

Palace nime all. Seejärel teeme ringsõidu bussiga – näeme Võidukaart, mis avati 1936. a, 

ülistamaks Rumeenia sõdurite vaprust, kes võitlesid Esimeses maailmasõjas. 27 m monumendi on 

projekteerinud arhitekt Petre Antonescu; Revolutsiooni väljakut, mida ümbritsevad sümboolsed 

ehitised, nagu endine Athenee Palace hotell (preagune Hilton hotell), mis ehitati 1883. aastal ja oli 

sel ajal kõrgeimaks hooneks Bukarestis; endist kuninglikku paleed jm ajaloolisi kohti. 

Peale lõunasööki stiilses ajaloolises restoranis teeme jalutuskäigu vanalinnas, jääb natuke aega ka 

iseseisvalt ringi uudistada või kaubanduskeskuses sisseoste teha. 

Lõunasöök hinnas, joogid lisatasu eest. 

Hind: 66 €, laps vanuses  kuni 12. a 53 € 



 

 

 

Rumeenia veinid ja tantsud, neljapäev 

Pärastlõunane väljasõit piirkonna ühte edukamasse kvaliteetveine tootvasse viinamarjaistandusse 

Crama Gabaisse. Peale kohale saabumist tehakse meile ringkäik, mille käigus tutvustatakse 

kohaliku veini tootmise saladusi. Seejärel saame maitsta kuni 5 erinevat veinisorti; 

veinimaitsmisele ja sinna juurde kuuluvatele suupistete nautimisele loob meeleolu kohalik 

folkloorirühm. 

Hind: 55 €, laps vanuses  kuni 12. a 20 € 

 

Ülal toodud info on antud 19.07.2018 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja 

vältel muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada.  

                                               Head puhkust! 


