
Vilniusesse Balti Anestesioloogide Kongressile sõidavad Eestist 2 bussi, üks Tallinnast ja 
teine Tartust.

Tallinnast stardib buss 17.10 kell 11.00 Põhja-Eesti Regionaalhaigla parklast aadressil Sütiste
tee 19 ning sõidab marsruudil Tallinn-Pärnu (peatus Pärnu Haigla juures, mis on Ehitajate tee ääres, ehk 
sõidumarsruudil, et peale võtta mõned inimesed)-Vilnius. Buss väljub Regionaalhaigla parklast täpselt 
ettenähtud kellaajal ja kuna nimekirju pole siis ka kedagi oodata ei oska. Kohalejõudmise aeg õhtul ca 
21 paiku aadressile Radisson Blu Hotel Lietuva**** Aadress: Konstitucijos ave. 20. Buss teeb 
teekonnal 1 planeeritud peatuse seoses bussijuhtide töö- ja puhkeaja korraga kuskil Lätis. 
Peatuse pikkus ca 45 minutit ning see kuskil tanklas või söögikohas, kus antud aja jooksul 
võimalik kohvi, suupisteid kaasa haarata. Kuna sõiduaeg piisavalt pikk, siis soovitavalt igaühel 
midagi suupärast kaasa haarata. Buss hakkab tagasi sõitma 20.10 kell 14:00 samal marsruudi. 
Bussi kontaktisikuks on Raido Paasma 5123803.

Tartust stardib buss 18.10 kell 05.30 öösel Tartu bussi väljasõidu koht on Kliinikumi ja
Biomeedikumi vahelisest parklast, marsruudil Tartu-Vilnius. Buss väljub parklast täpselt ettenähtud 
kellaajal ja kuna nimekirju pole siis ka kedagi oodata ei oska. Kohalejõudmise aeg 18.10 hommikul 
ca 11.00 aadressile Radisson Blu Hotel Lietuva**** Aadress: Konstitucijos ave. 20. Buss teeb 
teekonnal 1 planeeritud peatuse seoses bussijuhtide töö- ja puhkeaja korraga kuskil Lätis. 
Peatuse pikkus ca 45 minutit ning see kuskil tanklas või söögikohas, kus antud aja jooksul 
võimalik kohvi, suupisteid kaasa haarata. Kuna sõiduaeg piisavalt pikk, siis soovitavalt igaühel 
midagi suupärast kaasa haarata. Buss hakkab tagasi sõitma 20.10 kell 14:00 samal marsruudi. 
Bussi kontaktisikuks on Juri Karjagin 53318380.

Need Tartu inimesed, kes on maksnud 3 öö eest ja soovivad tulla Tallinnast väljuvale bussile 
võivad tulla Pärnusse, Pärnu Haigla juurde, kus buss nad peale võtab, ajavahemikus 12:45-
13:00. Need Tallinna inimesed, kes on maksnud 2 öö eest ja soovivad ühineda Tartu bussiga, 
peaksid ennast sebima Tartusse bussi väljumise ajaks. Praeguse seisuga on Tallinna bussil ca 
35 inimest ja Tartu bussil 30 inimest(residendid esialgu arvestatud Tartu bussile). Kuna 
busside mahud piiratud palun mind muutustega kursis hoida.
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