
Kolime ära! Keegi ei tea! 
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12. september oli täiesti tavaline tööpäev nii mulle kui Meelisele. Meelis läks oma tavapärasele tööle 

linnavalituses ja mina läksin tegema järjekordset õhtusöögisaadet Sven Soiveri juurde. 

Kella kahe paiku päeval saatis Meelis mulle sõnumi, et teda ootab linnavalitsuses ees väike vestlus, süda 

ei aimanud millegipärast head – nii oligi, tema tähtajaline tööleping oli 30. septembril lõppemas ja talle 

teatati, et seda ei pikendata. 

Miks, seda ei hakka ma siin lahkama, kes teavad, need teavad ja paljud neist teavad valesti. 

Ühesõnaga, kuna minul polnud juba aasta algusest mingit kindlat tööd olnud ja olin vabakutselisena 

olnud siin ja seal, siis midagi meid siin Eestis kinni ei hoidnud, võtsime vastu otsuse, lähme minema! 

Me ei rääkinud oma plaanidest kellelegi. Me küll rääkisime kolimisjuttu, aga jäime alati vastuse võlgu, kui 

küsiti kuhu – lubasime, et küll nad näevad ja kuulevad. Suur osa meie sõprus- ja tutvusringkonnast loeb 

seda praegu sellest blogist või näeb Facebookis meie check-ini Phuketil. 

Kahe nädalaga olid meil asjad selged – kust saab viisa, kust saab elamise, kust saab parima hinnaga 

lennupiletid, mida kaasa võtta, mida jätta. (Kõigest täpsemalt juba järgnevates blogides.) 

Korraldasime kodus laomüügipäevad ja müüsime soodsate hindadega maha hulgaliselt kraami – kus meil 

seda ikka ladustada oleks ja kaasa ju tervet kogunenud elu ei vea. 

Nädal enne äralendu korraldasime sõpradele lahkumispeo – lubades just sel õhtul neile oma uut kodu 

tutvustada. Paljud ei saanud tulla, paljud helistasid, et kohtume uues kohas soolaleivapeol… Sõbrad said 

ikka totaalse šoki, kui kuulsid, et kolime ligi 12 000 kilomeetri kaugusele ja meiega ei saagi enam 

glamuuripidusid väisata. 
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https://marimellaustraalias.wordpress.com/2012/10/15/kolime-ara-keegi-ei-tea/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2012/10/15/kolime-ara-keegi-ei-tea/


Sellal kui see postitus üles läheb, oleme meie juba ilmselt lennukis ja teel Prahasse, sealt edasi lendame 

õhtul hilja Abu Dhabisse ning homme õhtul peaksime maanduma juba paradiisisaarel. Kuidas meie 

seiklused kulgevad, saate teada ainult siit blogist :) 

 

27 tundi ja kohal. Pagasita! 
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Ligi ööpäev mööda lennujaamu ja lennukeid üle elatud, oleme õnnelikult maandunud oma esialgsesse 

elamispaika Kata Beachil. Paraku ilma pagasita. 

Tallinna lennujaamas olid meid ära saatmas meie parimad sõbrad, kellest nii mõnigi on võtnud plaaniks 

meile peagi külla tulla ning valmis meisterdanud karbi, kuhu on oodata suuremaid summasid, et reis ette 

võtta. 

Siia saabumine oli üsna ootusrikas, sest Praha lennujaamas tuli meil seitse tundi uut lendu oodata. Kuna 

me linna minna ei viitsinud, seda eelkõige seepärast, et me polnud väga soojalt riides, siis võime 

soovijatele Praha lennujaamas ekskursiooni pakkuda – käisime selle otsast otsani ja veelkord läbi, 

avastasime kilomeetriseid eskalaatoreid ja isegi palvetamistoa, rääkimata laste mängunurkadest ja iga 20 

meetri järel olevatest WC-dest. 

Kui meil on Tallinnas umbes 25 check-ini lauda, siis seal oli neid umbes kümme korda rohkem. Viidad 

näitasid 259ni. 

 

Internet on ainult Eestis igal pool. Praha lennujaamas on igal pool sildid FREE WIFI, aga kui end sinna 

ühendada, selgub et tasuta on vaid 15 minutit. 
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Veel üks huvitav tähelepanek – umbes kella üheksa paiku lõpetatakse lennujaamas alkohoolsete jookide 

müük, mis on kangemad kui 20 kraadi. 

Ja veel – suitsetajatele – enne passikontrolli on võimalik suitsetada õues, iga ukse juures on spetsiaalne 

suitsetamiskoht, osades kohtades on katusealused, kus pole isegi väga külm. Sees naljalt suitsu teha ei 

saa. Mina leidsin kaks kohta (üks pubi ja üks kohvik), kus sai suitsetada kuskil klaasruumikeses, selleks 

aga et tuhatoos saada, pidi loomulikult kukrut kergitama ja midagi meelepärast ostma. 

Paparatsohinged nagu me oleme, jäi meile silma ka sihitult ringi uitav ja telefoniga lobisev Eesti staar, kes 

rohkem tuntud küll välismaal. Ka Kevin Korjus tegi lendu oodates aega parajaks eskalaatoriga edasi-

tagasi sõites. 

 



Selleks hetkeks kui me Abu Dhabi lennule läksime oli päevast saanud hilisõhtu ning mõelda vaid, terve öö 

magada, siis lendu vahetada ja õhtuks kohal olla – tundub kui lust ja lillepidu. 

Aeg aga vaheldus sedasi, et lõpuks ma ei saanud enam üldse aru, mis kell on ja kuhu me mis kell jõuame 

– kõik ajad olid kohalikes aegades, kõik meie telefonid näitasid erinevat aega – minul on pandud, et 

näitaks Eesti aega, Meelisel seevastu automaatne uuendus – nii pidime pidevalt kella otsima lennujaama 

seinadelt. 

Kui me siis hommikul Abu Dhabisse jõudsime ja teadsime, et lennuvahetuseks on vaid tund ja 

kakskümmendminutit, kimasime ühest terminalist teise, et teha check-in – meie pagas pidi meid lõpp-

punktis ootama. 

Prahast Abu Dhabisse see jõudis – Meelis silmas lennukiaknast meie oranži kohvrit lennukisse sõitmas, 

paraku ei sõitnud see aga Phuketil lindile, nagu olimegi arvanud – ühe kleidi, bikiinid ja Meelise lühikesed 

püksid olime teadlikult käsipagasisse pakkinud. 

Kohapeal tuli soetada vaid plätud, sest nendega Tallinna külmakraadidest tulema ei hakanud. Siin on kõik 

ikka nii palju odavam. Miki Hiire plätud maksid vaid 3,50€! Kusjuures täiesti tavaliste plätude hinnaks 

ütles müügimees alguses 5€. 

 



Aga me oleme kohal. Ja siin on soe. Ja mõnus. Esimesed joogid ja söögid on manustatud, kohalik cooler 

(Spy, hinnaga 80 eurosenti) proovitud… 

 



 

Netiga on siin huvitavad lood – vastuvõtust saime küll hunniku erinevaid wifinimesid, kasutajanimesid ja 

paroole, ent ükski ei ühenda ära. Hetkel. 

 

Selleks ajaks kui postitus üles jõuab, oleme ilmselt ka neti saanud. Hoiame teid kursis oma pagasi-, viisa,- 

ja elamiskoha juttudega. Jääge lainele! 

 



Meie reisi eelarve – säästud ja maine 
vara müügiks 
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Enne veel kui ma asun rahast rääkima, teatan, et meie kohvrid saabusid üsna räsitud olemisega 

kolmapäeva hilisõhtul hotelli – 30 tundi ja olemas! 

 

Aga nüüd rahast. Väga paljud on küsinud, palju meil raha kogutud oli, palju me kaasa võtsime ja mis 

elamine maksab. 
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Kui me veebruaris Tais käisime, siis teadsime, et tuleme siia tagasi. 

Plaanisime aastavahetuse reisi ja kõikvõimalikud rahad, millega me polnud arvestanud, ehk kõik mis tuli 

lisaks palgale, panime kõrvale. 

Loomulikult oli meil aja jooksul väljaminekuid, millega polnud arvestanud ja „laenasime“ raha kõrvale 

pandud rahast. 

 

Sellel hetkel, kui mulle teatati, et tööga on ühelpool, oli meil kahepeale juba ligi 4000 eurot kokku 

kogutud. 

Hoidsime oma viimase kuu väljaminekud Eestis minimaalsed (ehkki see oli raske, sest elu Eestis on nii 

kallis), proovisime raisata võimalikult vähe, et jääks rohkem kaasa võtmiseks. 

Viimased palgad lisasime samuti kinnisele arvele ja enne äratulekut oli meil ligi 100 000 Eesti krooni – 

päris kena summa, kui kroonides vaadata. 



Lisaks saime natukene raha ka oma asjade müügist – nimelt müüsime suurema osa isiklikke asju maha – 

seda nii Buduaari turul kui kodusel laomüügil, kõik mis müügiks ei läinud, läks annetusteks või jagasime 

tasuta ära. Müügiga teenisime juurde umbes 1000 eurot. 

Kõik see rändas kinnisele arvele – et ikka siin elamiseks rohkem jaguks. 

Kogu meie maisest varast jäid alles mõned kastid asju, mida ladustame sõbra juures, auto ja televiisor. 

Kui me oleme ühel päeval omadega nullis ja siit kuidagi tagasi ei saa, siis on meil võimalus lasta need 

Eestis maha müüa ja lennukipiletid koju osta – küll siis sõbrad edasi aitavad. 

Loodetavasti ;) 

Mari-Leenu arvetel oleva raha võtsime kaartidelt välja ja vahetasime Tai bahtideks (1 euro = 40 bahti), et 

alguses oleks ka sularaha millega arveldada – Tallinna lennujaamast lahkusime 12 euro ja 31 000 bahtiga 

(775 eurot). Lisaks siis pangaarvel olev raha. 

 

Praeguse seisuga peaks me maini hakkama saama ka ilma tööle minemata. Loodame ikka tööotsa leida ja 

natuke lisaraha teenida. 



Kui teil on küsimusi, või soove, millest me võiksime kirjutada, siis jätke need kommentaaridesse, aja 

jooksul püüame vastata :) 

Meelis T. 

 Taimetoitlaste festival, mida meil ei õnnestunudki 
korralikult näha 
 

25NeljapäevOKT 2012 

 

Igal aastal – oktoobri lõpus või novembri alguses täituvad Phuketi erinevad linnosad 

pidustustega, mida paljudel on raske mõista – tegemist on taimetoiduliste festivaliga, mis 

sarnaneb moslemite ramadaniga – keelatud on süüa liha, tarbida alkoholi, seksida, rasedad 

naised ja need, kellel on samal hetkel periood, on keelatud osaleda, kanda tuleb valget jne. 

Umbes 10 päeva vältava festivali ajal võib näha metsikut ilutulestikku. mäletate 90ndatel 

olid lastel paugutid, mis olid hullult polulaarsed? 

Siin lastakse tuhatkond paugutit korraga õhku… Kärts ja mürts nii hommikul kui õhtul. 

Rolleriga sõites võib näha seda metsikud prahihunnikut, mis paugutitest on maha jäänud. 
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Lisaks saab näha väga eriilmelisi, mõne meelest lausa hirmsaid vaatepilte, kui inimesed on 

oma kõrvadest, kehast, huultest, kust iganes läbi torganud erinevaid esemeid. 

Kõrvarõngad, huule- ja kulmuneedid on amatööridele – siin lähevad käiku vardad, noad, ja 

palju suuremad asjad. 

Seda tehakse põhjusel, et usutakse, et Hiina jumalad kaitsevad neid inimesi vigastuste eest, 

väike veri ja valu käib asja juure. 

Asi on naljast tegelikult kaugel, möödunud aastal sai sama festivali käigus 74 inimest 

vigastada ja teatati ka ühest surmast. 

Üritasime kaks päeva tabada neid pidustusi, aga selgus, et olime alati valel ajal vales kohas 

– nii ei õnnestunudki meil näha läbi torgatud inimesi (kui välja arvata üks, kellest rolleriga 

mööda sõitsime), küll aga sattusime me peale ühele rituaalile, mis leidis aset templis. 

 

Olime just söömast tulnud, kui nägime, et valgetes riietes rahvas suundub kõik ühte kohta, 

võtsime siis sappa. 



Tegemist oli ma eeldan mingit sorti puhastusrituaaliga – mehed ja naised olid jagatud eraldi 

gruppidesse ja nad pidid palvetades liikuma üle mingi silla, mille all suitses tuli ja viirukid. 

Üksteise järel nad sealt tulid – sülelastest väga vanadeni välja. 

 

 



 

Lisaks jagati kõigile ilutulestikku, kuhu peale nad oma soove kirjutasid ja siis hiljem 

üheskoos õhku lasid. 

 



Märkasime veel ka sellist fakti, et kõigil oli seljal mingi tempel. Ja kuigi kohustus oli kanda 

valgeid riideid, siis valge särk on ju ka see, kus on Pepsi, mõne poe või Angry Birdsi 

logo :) Suurelt osalt siiski valge! 

 

 



Igal õhtul lasti ka meie hotelli lähistel metsik kogus ilutulestikku õhku, kui alguses arvasime, 

et see on juhuslik ja keegi tähistab midagi, siis õige pea seostasime selle just festivaliga, 

igal õhtul ju keegi ei tähistaks midagi – või noh, festivali omad siiski. 

Nüüdseks on selleaastane festival läbi, uus juba järgmisel aastal täpselt samal ajal 15.-23. 

oktoober. 

 

Phuketil saab 50 euro eest Paris Hiltoniga peole 
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Selle nädala üks suurimaid uudiseid on kindlasti see, et Phuketi saart väisab peagi ka Eestis 

oma kontsadega klõbistanud seltskonna kaunitaride jumalanna Paris Hilton. 

Tegelikult käis popi-ikoon Tais juba esmaspäeval, kusjuures, see oli tema esimene kord, kui ta Bangkokis 

toimuval pressiesitlusel teatas, miks ta siia üldse tuli. 
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Nimelt toimub 30. detsembri keskpäevast kuni esimese päikesetõusuni 2013. aastal suur rannapidu ja 

Paris Hilton on selle ürituse reklaamnägu ja ühtlasi ka õhtujuht. 

Lisaks Parisele esinevad merre ehitatud ujuval laval ka Pendulum, Alex Gaudino, Basement Jaxx, Akon 

ning LMFAO ning hulk kohalike artiste. 

Korraldajate sõnul on oodata peole üle 50 000 inimese. 

Nagu pealkirjast selgub, pääseb peole 50 eurot maksva piletiga, kahepäevane pilet on 100 eurot, 

rikkamad saavad lubada endale ka kahekümnele inimesel mõeldud ujuvat villat, mis maksab tuhat korda 

rohkem kui ühe päeva pilet ehk 50 000 eurot. 

 

Seega kui kellelgi veel aastavahetuse plaanid tegemata, siis nüüd on veel viimane aeg hakata mõtlema 

selle aasta viimasele suurele peole, mis toimub Tais. 



Kuna tegemist on ikkagi Phuketi saare selle aasta ühe suurima üritusega, siis loomulikult murdis see end 

ka kohalike lehtede esikaanele ning teleuudistesse. 

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=3UFj95DV_54 

 

Massaaaaš madaaaam? 
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Täpselt nii nagu pealkirjas, kõlab kohalike kutsung massaažisalongi. Pärast veebruarist külaskäiku oli see 

põhiline lause, millega Taid meenutasime. 

See läbilõikav ja närvidele käiv "massaaaaš madaaaam" oli toona lause, millele me kunagi ei reageerinud. 

Ühel õhtul siin aga polnud meil midagi teha ja otsustasime, et lähme proovime siis selle kurikuulsa Tai 

massaaži ära. Olles teel teinud nalja "happy endingust" ja sellest, et ma lähen hoopis samal ajal 

pediküüri, kui Meelis masaaži, jõudsime esimese salongini, kus kõlas juba tuttav lause. 

Uurisime hinnakirja, klassikaline Tai massaaž 300 bahti (7,52€), olime juba peaaegu, et minemas, kui 

Meelis ütles, et tahaks mingit ilusamat salongi. 

Kõmpisime edasi ja peagi laius me ees suur klaasist salong, kus hinnakirja järgi mudimine sama hinnaga. 

Astusime sisse, millised aroomid, milline teenindus. 

Kõigepealt juhatati meid üles korrusele, kus jalad põrandal asuvasse kraanikaussi pandi ja need puhtaks 

pesti, seejärel viidi meid riietusruumi ja anti kaasa heledates toonides pidžaamad, linasest riidest ja kolm 

numbrit suuremad kui võiks. 

Püksid sai kenasti nööriga kinni siduda. 

http://www.youtube.com/watch?v=3UFj95DV_54
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Riided vahetatud, liikusime veel korrus kõrgemale, kus suur tuba põrandapealsete vooditega, ühes oli 

mingi mees siruli ja teda väänati igat pidi. Meid juhatati tema kõrvale asemetele. 

 



Lamasime nagu päris voodis, padjad, tekid… ja siis hakkasid naised meid mudima. Läbi riiete ja teki. Ja 

nii oligi. Mingist "happy endingust" võis selles salongis küll vaid und näha. 

Ma olen Eestis korduvalt massööri juures käinud ja parimaks pean siiani kunagi Rotermanni keskuses 

olnud mingit meest, kelle nime ma ei mäleta, aga kes mudis nii, et mul veel kolm päeva keha valutas. 

Aga siin oli ka väga mõnus. 

Sellist läbi teki massaaži polnud ma kunagi saanud ja ma arvasin alguses, et ma ei tunnegi midagi ja nii 

küll korralikult muditud ei saa, kuid mida aeg edasi, seda mõnusamaks läks. 

Lõpuks istusin ma rätsepistes keset voodit ja massöör venitas ja sikutas mind nii, et kondid ragisesid. 

Mõnus. 

Seitsme poole euro eest massaaži nii et vähe pole. Eestis ei saa selle raha eest vist isegi õppivate 

massööride käe all muditud. 

Seega – kohalikku massaaži me soovitame! 

Täpp: olen nõus üle maksma 
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Kirjutasin massaažis käimisest ja pärast seda käisime veel korra massaažis – nüüd natuke kohalikemates 

tingimustes ja hinnaga 6,25€ tund. 

 

Võrreldes selle uhke esimese salongi kogemusega, kus sind pidžaamasse riietati, jalgu pesti ja ülihellalt 

sinu eest hoolitseti, oli teine kogemus väheke kodusem. Olgu kohe öeldud, et Meelisele üldse ei 

meeldinud ja tema eelistab tulevikus kindlasti valgeid läikivaid salonge, kus end kuningakassina tunda. 

Mulle massaaž kui selline meeldis, valisin sel korral Tai massaaži asemel õlimassaaži, sest pärast 30 

tunnist bussisõitu olid kõik kohad nii kanged, et hea oli end mudida lasta. 
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Aga salongist – asus tema tee ääres, klaasist eesseinaga, nagu nad suurelt osalt kõik, aga massaaži tehti 

kardina taga ja mingit pidžaamat ei antudki – võtsid end täpselt nii palju paljaks kui ise tahtsid ja 

mudimine võis alata. 

Mis mind natuke häiris, oli see, et väljast kostuv müra – kes käivitas rollerit, kes karjus kellelegi midagi, 

lapsenutt jne tuli uskumatult hästi läbi ja kuigi taustaks kõlas ka salongile omane „merekohinamuusika“, 

siis need väljast tulevad helid käisid üle ja segasid. 

Samuti mis mind segas juba esimese külastuse puhul, kuigi tegemist oli luksusliku salongiga, massöörid 

seletavad omavahel kõikse aeg. Sädistavad, naeravad, sosistavad, kõrgendavad häält… Mul on ausalt 

öeldes savi, kas nad räägivad meist või mingeid oma asju, aga mind segab see mulin. Tahaks vaikust, 

merekohinat ja mudimist nautida. 

Juba jõudis keegi Õhtulehe blogis ka kommenteerida, et oleme ikka nõmedad turistid, maksame massaaži 

eest üle ja me peaks ikka kuskile sinna minema, kus kohalikud käivad. 

Me oleme siin olnud 17 päeva, ma ei saagi veel ju teada, kus on õiged kohad, kui ma neid järge mööda ei 

avasta. Ja kuskil läheb piir ka, ma ei taha kuskil mullahunnikus linal vedeleda ja massaaži „nautida“ – ma 

tahan inimlikke tingimusi ja kuna need on siin Eestiga võrreldes kordades odavamad, siis olen nõus Tai 

mõistes üle maksma. 

Meie uued sõbrad 
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LISA KOMMENTAAR 

Kui me siia tulime ja endale elamist hakkasime otsima, siis käisime põhimõtteliselt hotellide ja 

külalistemaja ustelt ustele, et leida sobiva hinnaga elamine. 

Kui me kõndisime mööda rohelisest sildist Aussie Joy Guesthouse, siis Meelis ütles, et ah, lähme edasi ja 

mina ütlesin, et ei-ei, lähme vaatame ikka sinna… Seal istusid uksel kaks meest ja üks naine. Naine oli 

kohalik. Mehed välismaalased. Peagi selgus, et lauas olnud ameeriklane on väikest viisi boss ja kui ta oli 

meile kuurendiks öelnud 25 000 bahti (627€), siis keerasime viisakalt selja ja lahkusime. 
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Ma ei tea, kas see oli juhus või mitte, aga me sattusime sinna tänavale tagasi ja kui me sellest kohast 

uuesti möödusime, siis lehvitas see naine, kes varem meestega lauas istus meile ja kutsus meid enda 

juurde. Mehed oli lahkunud ja ta ütles, et me meeldime talle ja ta tahaks meid aidata. Et tema õel on 

Chalongis (meie mõistes nagu Põlvas) maja ja ta on nõus selle 10 000 bahtiga (250€) üürile andma ja 

üleüldse, on temal endal ka nö paarismaja ja ühe poole koos köögi ja asjadega on ta nõus meile 5000 

bahtiga (125€) andma. Leppisime kokku, et kohtume järgmisel päeval ja lähme neid kohti vaatama. 

Etteruttavalt olgu öeldud, et see õe maja oli eelmiste üürnike poolt nii ära lagastatud, et ka Joy sai 

krambid kui seda nägi ja tema bungalow oli megalahe, meil oleks kalad ja oma aed ja väliköök ja kõik 

asjad, aga netti seal pole. Ja kuna see internet on siin nagu ta on, siis mingit pulgavarianti me ei riskinud 

võtta. Elame hetkel siis ikkagi Patongil (kesklinnas) ja maksame 8000 (200€) kuu eest, see sisaldab kõike 

– me ei pea eraldi maksma elektrit ja vett ja internetti jne. Tuba koristatakse kaks korda nädalas ja 

ümberringi olevad söögikohad on odavad jne. Ja mis peamine, me oleme ikkagi kesklinnas! Umbes sama 

kaugel Hollywoodist kui Videviku mansionis elades. 

Aga… Lahke naisterahva näol oli tegemist siis Joy’ga, kes rääkis üllatavalt head inglise keelt, seda 

põhjusel, et ta on elanud Uus Meremaal, Austraalias ja Rootsis. Viimased kümme aastat oli ta kallim 

rootslane, kes ta poole aasta eest uue kohaliku vastu välja vahetas… Tommy, see rootslane, käib aga 

ikka tema juures istumas ja lobisemas ja nad saavad endiselt hästi läbi. Joy loodab, et nad on ühel päeval 

ikkagi koos. 

Howard on ameeriklane, kes mingit pidi on seotud selle Joy külalistemajaga, aga me ei ole täpselt aru 

saanud, mis seis seal on. Igatahes koos nad seda äri seal ajavad ja kohe kui nad kuulsid, et meil oleks 

tööd vaja, nad nö leidsid selle meile. 

Joy on lisaks külalistemajapidajanna ametile ka giid ja müüb ühtlasi ka reise. Meie saame tema kaudu 

reise müüa – mitte avalikult kuskil putkas, aga näiteks rannas turistidele või kuskil restoranis (kuuldes, et 

keegi tahab kuskile minna) ja siis teenime komisjonitasu. Sellele ärile ma väga ei looda, kuna kõik kohad 

on turistiputkasid täis ja müüakse kõike ja mitte üldse kallilt ja me kumbki Meelisega pole müügiinimesed. 

Aga mina saan natuke baaritööd teha – kuna ametlikult midagi teha ei saa, siis kui politsei küsib, peame 

ütlema, et aitame sõpra (Howardit) niisama heast tahtest. 

Ühesõnaga, ma saan siis homme-ülehomme välja õpetada kaks kohalikku kokteile tegema, mida nad seal 

baaris müüma hakkavad. 

See meenutas mulle praegu, et peangi kokteililisti tegema ja Joyle saatma. 



Nii et sellised vahvad uued tutvused. Väike raha käib asja juurde. Aga nad on toredad ja heatahtlikud. Ja 

kindlasti suhtleme nendega ka siis, kui nad tööd enam ei paku vms. 

Homme kui kokteile teeme, siis oleme oodatud ööseks neile jääma ja pühapäeva hommikul lubas Joy 

teha mulle vastuteeneks väikese taiköögi kursuse. Ma tahan teada, kuidas tehakse Tom Yam’i suppi ja 

ma põhimõtteliselt ei lähe seda kuskilt toidutare lehelt praegu vaatama. 

Nagu Vaido ütles, sotsiaalne elu hakkab tekkima – kohalikud tutvused jne. 

 

Paris Hilton külvab paanikat 
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Läinud nädala alguses selgus, et Paris Hiltoni eestvedamisel toimub aastavahetusel Tais Phuketi saarel 

mitmepäevane pidu, nüüd aga on kohalikud paanikas ja nõuavad peokoha muutmist. 

 

Läinud nädalal külastas Bangkoki seltskonnakaunitar Paris Hilton, kes andis avapaugu aastavahetuspeole, 

mille väljakuulutatud kohaks on Phuketi saarel asuv Surini rand. 

Vaid mõned päevad hiljem on ligi kümme hotelli Surini ranna lähedal võtnud nõuks pöörduda Phuketi 

võimuorganite poole palvega muuta peo kuupäeva või asukohta. Paremaks peopaigaks peetakse Patongi 

või Bang Tao randa. Viimase suhtes on aga kohalikud pead tõstnud ja ütlevad, et tegemist on 

looduskaitsealaga ja mis sellest kohast alles jääb kui 50 000 inimest seal kaks ööpäeva pidutseb. Just nii 

palju inimesi loodetakse peole tulevat, sest pidu algab juba 30nda detsembri õhtul ja kestab kuni 2013. 

aasta esimese päikesetõusuni. Esinejate hulgas on muuhulgas Akon, Basement Jaxx ja LMFO. 

Hotellide sooviga on liitunud ka Surini ranna lähistel asuvate villade omanikud, kes kurdavad, et ööpäev 

läbi vältav pidu ei lase rentnikel rahus puhkust nautida ning samuti kardetakse ummikuid. 

Milliseks kujuneb aastavahetus Phuketil, kas Paris ööbib Hiltoni hotellis või mujal ning palju ta öö eest 

välja käima peab, selgub ilmselt lähiajal. 
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Urmas Paet võiks ka tööle hakata 
 

05EsmaspäevNOV 2012 

 

Olgu siis öeldud, et Taisse sisenemisel või läbi turismibüroo saab osta vaid 15-päevase turistiviisa, mis 

maksab 1000 BHT ehk 25 eurot. 

Kui sa tahad pikemaks ajaks jääda kui 15 päeva, tuleb tõelist vaeva näha. 

Isegi siin mitmetuhande kilomeetri kaugusel Eestist on Soome taaskord eelistatud seisuses, kui meie 

eestlased. 

Esiteks on juba Soomes Tai saatkond, kus saad viisat taotleda – Eestis selline asutus puudub. Soomlane 

kas saadab läbi turismibüroo passi või läheb ise kohale ja kogu protsess läheb maksma natuke üle 30 

euro ning ei võta rohkem aega kui pisut üle poole tunni. 

Tais kohapeal on igal nurgal turismi teenuseid pakkuvaid firmasid/ettevõtjaid/ärimehi, kes kõige muu 

seas pakuvad ka visarune ehk siis reisi mujale riiki, et viisat saada. 

Süsteem on väga lihtne – valid välja riigi kuhu minna, lepid kokku hinna, täidad ankeedi, maksad küsitud 

summa ja lähed reisile. Reisil olles maksad viisalõivu ja vastu saad nii kahekuulise viisa, kui ka vahva 

elamuse korraks riigist välja sõites. Terve selline reis kestab päevakese. 

Kuid mida peab tegema Eesti kodanik? 

Kui juunis 2012 on Paet öelnud, et soovib Taiga topeltmaksustamise vältimise lepingut ning kultuuri- ja 

hariduskoostöökokkulepet, siis oktoobris oli asi allkirjastatud. Aga mis seis on viisadega? 

Juba 2009. aasta pressiteates on kirjas, et Urmas Paet arutas Tai välisministriga viisavabaduse 

kehtestamist, kuid kus on tulemused? Näib, et Paet käis Tais ainult kohalikku massaaži mekkimas ja kuna 

rahuldust ei leidnud, siis otsustas ka viisa asja sinnapaika jätta? 
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Oleks aeg tööle hakata, mitte vaid siis, kui keegi jalgrattamatkal kaotsi läheb või maavärinas viga saab. 

Kuidas siis ikkagi viisa saada? Sellest pikast protsessist kirjutab juba järgmises postituses Mari-Leen. Ja ei 

ole vaja tulla rääkima/soovitusi andma, et Soomest saab 60-päevase viisa imelihtsalt, ei saa! 

 



 

29 tundi ja viisa käes ehk kuidas saada viisa 
Tai moodi 
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Meelis tegi eelmise postitusega otsa lahti. Huvitav, kas Paet on juba tööle hakanud või ootab uusi 

massaaži kutseid? Lugesime, et Ansip olevat hoopis Laoses viisaküsimusi Tai välisministriga arutanud. 

Aga kuidas meie siis viisa saime ehk kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab! 

 Kui veel poolteist aastat tagasi sai aastast turistiviisat taotleda Inglismaalt, siis nüüd on asjad märksa 

keerulisemad. Hakkasime oma Tai asju ajama suht viimasel minutil, aga kui selgus, et Inglismaa enam 

aastaseid viisasid ei väljasta ja ainuke koht, kust aastane viisa saada on Austraalia, teadsime, et umbes 

kuu ajaga me seda sealt sebida ei suuda. 

Nii tuli muu plaan välja mõelda. 

Soome teatas, et väljastavad vaid kahekuuliseid viisasid ja selle saamiseks on vaja tagasilennupiletit – 

seda polnud meil mõtet isegi viisa saamiseks osta, sest tagasilennupilet jäänuks detsembrisse kui hinnad 

on rohkem kui laes ja pilet jäänuks reaalselt kasutamata (kuupäeva muutmine jne maksaks veel juurde ja 

seega oleks see vaid raharaiskamine olnud), seega langes ka see variant ära. 

Rootsi, kuhu Soome palus pöörduda, teatas, et ei väljasta üldse mitte midagi. Uurides selgus, et sealt 

oleks siiski võimalik saada kolmekuuline viisa, aga see võtab jällegi liiga kaua aega. 

Otsustasime siis, et tuleme ja võtame piirilt 15päevase viisa ja vaatame edasi. 

Kohtusime kohalikega, ka siin elavate eestlastega, ja selgus, et kõige lihtsam aastast viisat saada on 

keeltekoolist – registreerid kursusele (kus käima tegelikult ei pea), maksad 12 000 bahti nägu (302€) 

õppemaksu, nemad ajavad paberid korda ja sinu asi on sebida reis (lennuk või buss, see on vaba valik) 

Kuala Lumpurisse, olla kohapeal kaks päeva, käia vahepeal Tai saatkonnas ja saada viisa, mis esialgu 
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kehtib kolm kuud ja hiljem saab selle juba Phuketil pikendada kaheksaks kuuks, makstes veel 12 000 

bahti (302€). 

Ehk siis kokku maksaks see viisa ühele inimesele umbes 30 000 bahti (756€), sest lisaks õppemaksule 

tuleb lisada veel reis ja ööbimine Kuala Lumpuris, mis jääb umbes 4000 bahti (100€) ja 10 000 bahti 

(252€) vahele (oleneb kas minna bussi või lennukiga ja kus ööbida). 

Otsustasime esiti siis kooli kasuks – uue keele õppimine olnuks väljakutse ja lust, aga oh, kuradi, 

õnnetust, need paberid näisid mitte valmis saavat – esiteks oli igast passilehest vaja nelja (!) koopiat, 16 

passipilti, hullu paberimajandust… 

Kõige sellega tegeles õnneks kool. Aga kui nädal oli möödas ja lennujaamast saadud viisa aegumine 

koputas haamriga pähe, siis olime natuke paanikas. 

Reede pärastlõunal teatas kool, et ostku me piletid ära, esmaspäeval on paberid korras ja saame viisa 

järgi sõita. 

Esmaspäeva hommikul polnud mitte midagi valmis (õnneks polnud me veel pileteid ostnud!), paluti tagasi 

tulla kell viis – teadsime, et keegi ei liiguta end seal, kui me ora perses neile närvidele ei käi. Seega pool 

neli olime koolis tagasi – hull helistamine ja sebimine läks lahti kuni tuli keegi Alina ja teatas, et meie 

paberid ei ole valmis, aga kool on nõus maksma meie „overstay“ ehk 500 bahti (12,60€) trahvi iga viisa 

aegumist ületava päeva eest ise. 

 



Meil oli aega otsustada umbes täpselt kümme minutit, mis me edasi teeme –läksime tänavale esimesse 

turistiputkasse ja ütlesime, et tahame teha visaruni. Ei tahtnud riskida sellega, et viibime riigis üleaegselt 

ja maksame trahvi ja pärast sellest veel mingi jama tuleb. 

Visarun on tegelikkuses must äri – busside viisi viiakse meiesuguseid turiste, kes tahavad Euroopa külma 

talve asemel palmi all olla, erinevatesse linnadesse viisasid vormistama. 

See on täpselt see, et A tunneb B-d ja B tunneb C-d ja C tunneb D-d ja keegi tunneb kedagi, kes tunneb 

kedagi ja lõpptulemusena saab raha eest kõike, ka viisat, mida tegelikult inimesed saama ei peaks. 

Samamoodi tunneb keegi sealt keeltekoolist kedagi, kes tunneb kedagi jne jne jne. 

Kuna me pidime ära sõitma hiljemalt järgmise päeva hommikul, sest siis aegus viisa, käis kõik 

megakiirusel. Õhtusöögi ajal helistas meile reisiagent ja pakkus, et saaksime lahkuda juba kahe tunni 

pärast. Kuna kaotada polnud midagi, siis võtsime pakkumise vastu. Tüüp lendas kohe meie juurde 

õhtusöögilauda, võttis passid, tegi koopiad, tõi passid tagasi ja ütles, et ajab asjad korda. 

Kaks ja pool tundi hiljem istusime bussi, mis korjas Phuketilt kokku üheksa inimest, kusjuures lisaks meile 

veel ühe eestlase, kes kõik vajasid viisa pikendust. 

12 tundi sõitu, olime jõudnud Malaisiasse Penangi linna, kus asus lähim Tai saatkond – kõik paberid tehti 

meie eest ära, meie asi oli vaid alla kirjutada. Kuus tundi hiljem olid viisad meil passis ja ära tuli täita 

järjekordne maale sisenemise kaart. Kolm tunnikest hiljem olime juba Tai piiril saanud passi templi 28. 

detsember 2012. 

 



Seda viisat saab Phuketil veel 30ks päevaks 1900 bahti eest (48€) pikendada. 

Seega, koolist saadav 11kuuline viisa oleks läinud maksma ühele inimesele umbes 756€, meie maksime 

praegu 130€ (sellest viisa 30€ ja reis Malaisiasse 100€), millele lisandub 48€ pikendamise tasu ja isegi kui 

me korrutame selle neljaga, st et teha tuleks aastase elamise jaoks veel kolm sarnast visaruni, ikka 43€ 

vähem kui 11kuuline õppeviisa. Kui mitu visaruni meil veel ees on… 

Keegi ei tea. Eks elu näitab! 

Kirjutamiseni, 

Mari-Leen 

Kui palju maksab Tai elu? 
 

11PühapäevNOV 2012 

 

Paljud on meilt küsinud, et kui nad tulevad, palju raha tuleb kaasa võtta. Palju maksavad riided, kingad ja 

eelkõige muidugi söök. 

 

Elamine on siin oluliselt odavam kui Eestis. Nii palju kui ma olen suhelnud erinevate inimestega, kes siin 

elanud või elavad, siis on mõttekas elada hotellis – nii ei teki sul lisakohustusi vee, elektri, interneti jne 

eest. Alguses elasime hotellis kui tulime – merevaade rõdult, 300 meetrit rannani, kõik eluks vajalik käe-

jala juures, st söögikohad, poed, apteek jne ja maksime selle eest 15€ öö. Saab ka kallimalt ja saab ka 

odavamalt. Elamise otsimisega tegelesime umbes kolm-neli päeva, kui käisime erinevaid kohti vaatamas 

ja praeguseks elame Patongis, peole on jalutades 2,4 kilomeetrit ja kuuüür on meil 8000 bahti (203€) ehk 

266 bahti (6,7€) öö. Korteriotsingutest kirjutame kunagi hiljem pikemalt. 

Elu ise on siin kordades odavam kui Eestis – ma mõtlen praegu, et Eestis ei saa 2€ eest vist kuskil 

välikohvikus küll midagi erilist, siin saab aga kõhu täis. Näiteks just täna sõin riisivormi krevettidega ja 

see maksis 80 bahti ehk 2€. Vesi maksab restoranis 0,5€ ja kusjuures vesi tuuakse lauda pudeliga, mille 

suuruseks on 0,6 liitrit. Loomulikult saab ka kallimalt aga kõik oleneb ju sellest kui peenes kohas sa sööd 

ja jood. 
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Tai toit 

Kohalik söök – üldjuhul riis lisandiga (krevettide, kanaliha, sealiha, kalmaaride jne) maksab olenevalt 

kohast 30-300 bahti ehk 0,76-7,62€. Meie isiklikult üle 100 bahti (2,5€) kohaliku söögi eest naljalt välja ei 

käi, sest teame, et oleme ka siis rämedalt üle maksnud. Kui tahate odavalt süüa, otsige plasttoole ja nö 

suvalisi söögikohti, kuhu te Eestis mitte mingil juhul ei läheks. Toidukvaliteeti ei muuda selline koht mitte 

kuidagi, hinda aga küll. 

Turul 

Turud on siin igal pool ja igal ajal, siia saabudes tuleks selgeks teha, millal on teie piirkonna turud ja 

meeles tasuks pidada Weekend Marketit (laupäeviti ja pühapäeviti algusega kl 17 Phuket Townis) ja 

Patong Marketit, mis on suure kaubanduskeskuse Jungceyloni taga iga päev, algusega kell 16. Sellistelt 

turgudelt võib leida riideid, kotte, plätusid – kõike, aga ka sööki. 

 

Meie käime üsna tihti Patongis asuval turul ja ostame sealt süüa ja siis nosime seda kuskil istudes või 

võtame koju kaasa. Suurem osa sööke pannakse kilekotti, kodus vala kõik kotid kokku ja naudid. Aga 

turuhindadest ka – näiteks kanavarras (üks söögikord), kus lisaks kanale on ka tomatit, sibulat ja 



ananassi, tuleb välja käia 90 eurosenti, kolmekaupa ostes tuleb soodsam – 2,50 eurot tuleb välja käia 

kolme varda eest. Riis maksab sellisel turul tavaliselt 25 eurosenti ja seda sõbraga jagades saab jälle 

soodsamalt – pole ju mõtet ära visata. Turgudelt leiab veel sushit tükihinnaga 5-7-9 bahti (13-18-23 

eurosenti). Tuleb arvestada, et ingveri eest küsivad nad tavaliselt lisaks kümme bahti (25 senti). Wasabi, 

soja ja pulgad käivad hinna sisse. 

 

Ja siis on suured letid täis erinevaid sööke – mille nimesidki ma kõiki ei tea – tavalisest karrikanast 

vürtsikate krevettideni ja kanamaksast kanavarvasteni. Meie oleme tavaliselt teinud nii, et küsinud ühe 

kausi ja tõstnud igalt poolt natuke, et saada erinevaid maitseid, tavaliselt maksab see kausitäis koos koti 

riisiga 100 bahti (2,5 eurot) ja me saame kahekesti kõhu täis. 

Toidupoodide hinnad 

Valikus on suured supermarketid, 7/eleven, ja kõikvõimalikud minimart’id. Minu meelest on minimart’id 

kõige kallimad, seejärel tuleb 7/eleven ja siis suured poed. Kuigi poes on alati kallim kui tänaval. Näiteks 

pomelo, mis mulle hullult maitseb, maksab poes pakendatult 80 bahti (2 eurot), aga tänavalt saab selle 

40-50 bahtiga (1-1,25 euroga). Poodidest võib leida ka Euroopas nähtud sinke-juuste-saiakesi, kuid 

hinnad on kallimad kui kohalikul vorstil näiteks. Teate ju küll neid juuste, neljakandilisi, nagu burgeri 



vahele pannakse, siin maksab selline pakike ligi 5 eurot, Eestis peaks sellise juba euroga kätte saama. 

Valge- ja sinihallitusjuustud on nõksa kallimad kui Eestis, samuti umbes 5eurose alghinnaga. 

Meie armastame käia Big C’s, sest see on meile hetkel lähim suurim toidupood ja osta sealt salatiletist 

kaaluga salatit, 100 grammi maksab 0,46 senti ja üldiselt saab euro eest korraliku salativaliku endale 

kokku keerata. Seal on isegi keedetud kartulit ja kruupe, rääkimata kõikvõimalikust värskest kraamist 

nagu brokkol, kurk, tomat, sibul, erinevad salatid, porgand jne. 

 

Meie kõrval on kohe 7/eleven kust saab vajalikud karastusjoogid, vee, jäätise jne. 

Joogid 

Phuketi must have on watermelon shake – te peate seda proovima, see on parim! Purustatud arbuus 

jääga. Keskmine hind kuskil restoranis tellides 50-100 bahti (1,25-2,50 eurot), turul odavam. Kõige 

soodsamalt oleme saanud 20 bahtiga (50 eurosenti). 



 

Kohalik õlu on keskmiselt sama hinnaga kui shake’id, 50-100 bahti, olenevalt kohast. Leiab ka kaks korda 

kallimalt. 

Kohalik cooler ehk Spy, maksab poes 32 bahti (80 eurosenti), Bacardi Breezer 1,35 eurot. Siin on palju 

rohkem maitseid kui Eestis. Siin on ananassi breezerit ja mixed berry variant on hetkel meie lemmik. 

Spy’dest maitseb meile enim uus moijto versioon. 

Kokteilid on siin kõik „tai moodi" ehk ärge väga lootke saada klassikalisi kokteile, millega olete harjunud. 

Selliste tuntud kokteilide hinnad jäävad olenevalt kohast 50 (1,25€) ja 200 (5€) bahti vahele. 

Väga paljudes kohtades saab osta jooke ka ämbriga ehk umbes liitriseid kokteile, hinnad keskmiselt 240-

350 bahti (6-9€) vahel. Ämbrisse tehtud moijto näeb välja tavaliselt selline: ämber jääd täis, laimi või 



laimimahla, mündilehti ja liiter rummi peale, kõrred sisse ja naudi! Ämbrid on ülipopulaarsed ka PhiPhi 

saarel, kuhu tasub kindlasti minna (reisimisest kunagi hiljem eraldi postituses). 

Bensiin – roller – takso – ühistransport 

Suurem osa turistidest valib endale kas tuk-tuki või rolleri. Tuk-tuk on kohalik takso ilma taksomeetrita 

kuid neil on piirkonniti kehtestatud hinnakiri ja sellega sõitmine on üsna kallis. Näiteks Patongist Kata 

randa (umbes 15 km) 400 bahti (ehk 10 eurot). Olemas on ka taksomeetriga taksod ja neid saab 

peamiselt lennujaamast, muidu ma neid linnapeal väga näinud ei ole. Kui tuk-tuk küsib lennujaamast 

Patongile tulekuks umbes 1500 bahti (38€), siis taksomeetriga on 500 bahti (12€). 

Hotellid pakuvad ise ka transfeeri teenust, osadel on see juba hinna sees, osad võtavad lisa. Keskmiselt 

700-1200 bahti (17-25€). 

Roller on kõige mõttekam valik juba hotelli jõudes, siis ei sõltu sa sellest, kas seal kuhu plaanid minna 

tuk-tuki on või ei, sõidad siis kui ise tahad. Rendihinnad algavad 300 bahti (7,65€) päev, kuid üldjuhul 

annab selle ka paaripäevase rendisooviga kohe 250ne peale kaubelda. Kui võtta pikemaks ajaks, siis 

sõltub kõik kauplemisoskusest. Esimese rolleri, mis me siin sel korral võtsime, saime 11ks päevaks 1750 

bahtiga (45€). Kuna ta kuuhinnas ei olnud väga järeleandlik, siis valisime enda hotelli, kust saime tutt-

uue rolleri (oli sõitnud ainult 43 km ja tundsid, kuidas istmed alles naksusid ja kuidas roller läikis..) 

kuuhinnaga 4500 bahti (115€) ehk 3,82€ päev. Ilmselt nüüd jälle kuu võrra pikendades kauplen iga kuu 

natuke alla :) 

Ühistransport on siin ka täiesti olemas. Kui te kujutate ette natuke väiksemat bussi kui vana Ikarus, siis 

võtke sellel aknad ja uksed eest, mõelge sisenemine tagant seina kaudu ja saategi kohaliku bussi. Tuul 

käib igalt poolt läbi ja kehtib ütlus „häid lambaid mahub palju ühte lauta". Bussid on odavad ja need on 

üldjuhul alati täis. Pileti hind sõltub vahemaast, kuid jääb enamasti 15-30 bahti (40-80 eurosendi) vahele. 

 



Bensiini müüakse siin sõnaotseses mõttes igal pool – koos puuviljadega teeääres, suvalistes putkades, 

bensiinijaamades ja isegi toidukohtades. Üldjuhul on bensiin „pakendatud" näiliselt liitristesse pudelitesse 

(tegelikult 750 ml), aga võib juhtuda on need on pooltäis, kolmveerand täis või täiesti täis. Hind on 

üldjuhul 40 bahti (1€). Bensiinijaamades on hinnad kõikuvad. Soovitame Shelli, kus bensiini (91) liiter on 

34 bahti (0,87€). 

Kohalikust ööelust ja tüdrukutest kirjutab peagi Meelis. Kui teil on küsimus mõne konkreetse toote kohta, 

siis jätke see kommentaaridesse. Planeerin mõne aja pärast kommentaaridele vastata läbi 

blogipostituse :) 

 

Järgmise korrani, 

Mari-Leen 

Liiklusest, rolleriõnnetustest, juhilubadest 
ja politseist 
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Kirjutan sel korral Mari-Leenu tarbijateemade jätkuks liiklusest, rolleriõnnetustest, Eesti juhiloast siin ja 

kohalikust politseist. Mainimata ei saa jätta ka seda, et sattusin kohalikku ajalehte. 

Rolleriõnnetused 

Natuke üle 500 ruutkilomeetrisel Phuketil (Eesti on üle 60 korra suurem) sureb igal aastal 

liiklusõnnetustesse 10 000 inimest. 

Lehed kirjutavad iga päev rolleriõnnetustest. Samuti võib näha lehes kuulutusi, kus oodatakse 

identifitseerima liiklusõnnetuses hukkunuid. 

Täna hommikul lugesin, kuidas öösel üks itaallane surma sai kui tuktuk talle sisse sõitis. Sõidame ise 

samast hotellist iga päev mööda, kus see juhtus, päeval seal ees mingeid märke õnnetusest enam ei 

olnud. 
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Õhtul kuulsime, kuidas paar kilomeetrit eemal oli taas õnnetus juhtunud ja ühel õhtul sööma minnes, me 

sattusime õnnetusele sõna otseses mõttes peale. 

 

Mingi mees lamas vereloigus ja kohalikud teadsid rääkida, et oli ka tema olnud rolleriga ja autolt löögi 

saanud. Veider oli see, et autot õnnetuspaigas polnud, ka rollerit polnud näha, ainult maas lamav verine 

mees, kes õnneks oli elus. 

Kael lahasesse, raam alla, autosse ja haigla poole minema. Kusjuures meditsiinitöötajatel pole siin kindlat 

vormi ning sanitaarnõuded neile ilmselt ei kehti. Vähemalt annavad nad abi! 

Tegin kohe ka pildid ja saatsin kohalikku lehte. Selgus, et mees oli hoopis koerale otsa sõitnud. Pilt oli 

kohe üleval veebis, kuid leidis trükkimist ka paberväljaandes. 

 



Kui peaksite Phuketile sattuma ja kiirabi vajama, siis valige Ühisteenuste number 1669! 

Kui teilt küsitakse, millisesse haiglasse soovite, et teid viiakse, siis öelge Bangkok Hospital Phuket – see 

on siinne haiglate emand, nagu meil Mustamäe kiirabihaigla. 

Liiklus 

Liiklus on siin hull. Sõna otseses mõttes. Aga sellega harjub. Teed on siin kordades korralikumad kui 

Eestis, aga see eest väga sinka vonka mööda mägesid liuglevad. ‘ 

Mida päev edasi kõrghooaja suunas, seda enam rahvast hakkab tänavatele lisanduma. Mägedes sõites 

tulebki just eriti ettevaatlik olla, sest sina võid küll korralikult sõita aga keegi teine nii ei sõida ja ongi 

õnnetus käes. 

Kohalikud kihutavad mägedes nagu hullud, aga tuleb tunnistada, et nad suudavad siiski väga 

ettevaatlikult sõita. 

Mina sõidan rahulikult omas tempos ning jõuan ikka sinna kuhu vaja, võib-olla kulub mul kümme minutit 

rohkem, aga olen kohal turvaliselt. 

 



Autosid on siin sadu kui mitte tuhandeid, suuremalt osalt uuemad väljalasked. Rollereid on siin tuhandeid 

kui mitte kümneid tuhandeid, ja rolleriga sõidetakse viiekesti ja veetakse telekaid, vaipu ja mida iganes 

tarvis on. 

Paljudele rolleritele on kärud külge monteeritud, et endale sobivas kohas peatuda ja puuvilju, pannkooke, 

jäätist, jooke müüa. Vaatepilte on igasuguseid – oleme näinud rollerit, mille kärus on laud ja toolid, et 

seal einestada või diivan, et mugavalt sõita. 

Tark valib sõiduvahendiks Phuketil kindlasti rolleri, sest autoga passid sa ummikutes, sul on sinna 

sisenedes palav ja sa „naudid“ vaid külma konditsioneeriõhku. 

Kes on perega, siis soovitan võtta tuk-tuki, sest auto on kokkuvõttes ikkagi suhteliselt kallis. Roller on 

vahetu ja mõnus, sõites tunned erinevaid aroome – kes küpsetab kooki, kes praeb kana, kes peseb pesu 

või on elevant teeäärde laadungi maha poetanud. See on elu, millest sa läbi sõidad ja mida sa rohkem või 

vähem nautida saad. 

PS. Mari-Leen unustas mainida, et bensiinijaamad on siin õhtul üheksast juba suletud, kuid igalt poolt 

saab osta pudeliga bensiini ja teele üldjuhul keegi ei jää. 

 



Eesti juhiloaga Tais 

Eestis välja antud Euroopa Liidu juhiluba siin küll kehtib, kuid varasemalt oli see ka inglise ning prantsuse 

keeles, enam mitte. 

Kohalik politsei meie juhiluba aktsepteerib ka ilma keelest aru saamata, kuid rolleriga sõites nõuab ta 

mootorratta märgitaga tärnikest. Ja sa ei seleta neile üldiselt kuidagi, et Eesti B-kategooria mootorsõiduki 

juhil on õigus juhtida ka A1-, B1-, C1- või D1-alamkategooria mootorsõidukit. Nad on siin sama 

põikpäised, kui meie Ühisteenustes töötavad trahvijad või Europargi töötajad, kes teavad, et seaduse 

järgi nad trahvida või ratast lukku panna ei tohi, aga teevad seda siiski. 

Räägi mida tahad, teda see ei huvita. Trahv riigikassasse on 500 bahti (12,50€), veel veebruaris oli see 

300 (7,50)! Aga kuidagi peab ju teenima. 

Samuti saab sellise trahvi siis kui oled unustanud kiivri pähe panna, aga rentides saad kiivrid kaasa, niisiis 

on raske unustada seda pähe tõmmata. 

Trahv kehtib 24 tundi ehk sa oled ühe ööpäeva sama asja suhtes immuunne ja sind uuesti trahvida ei 

saa. Aga ülehomme jälle! 

PS. kui sul raha kaasas ei ole, saad kõmpida lähimasse politseijaoskonda seda tasuma. Rolleriga sa enne 

liikuda ei või kui trahv tasutud ja kviitung ette näidata. 

Ja veel… Kuigi siin võib sõita rolleri ja autoga, olles varem joonud klaasi veini või võtnud südametilku, siis 

mitmekordsel vahelejäämisel just autot juhtides ja õnnetusi põhjustades võib sind oodata vangikong või 

riigist välja saatmine. 

Kuu aega paradiisis 
 

19EsmaspäevNOV 2012 

 

Märkamatult on mööda saanud terve kuu meie siinoldud ajast. Vahepeal oleme jõudnud käia Malaisias ja 

Phi Phi saartel. 
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Teinud saarele igatpidi ringi peale ja avastanud uusi ja juba meeldinud vanu kohti. Käinud massaažis, 

tätoveerija juures ja… palju muud! 

Meil on olnud tore, päevad on olnud tegemisi täis, palju on olnud (taas)avastamise rõõme ja mõnusat 

puhkust. 

Ainuke probleem kogu asja juures on see – et kuskile ei ole kiiret, midagi ei pea tegema kellaajaliselt, 

kuskile pole vaja minna kindlasti teisipäeval või neljapäeval. Magada võib seni kuni päike kardinavahelt 

piiluma hakkab ja äratab. 

Ujuma võib minna iga päev ja iga kell ja randu saad valida – igale poole on maksimaalselt 

paarikümneminuti tee. 

Võid süüa mis kell tahad, siis kui kõht tühjaks läheb, mitte nagu kord ja kohus enne ja pärast tööd ja 

kindlasti käima töökaaslastega lõunal. 

Kuigi ma olen viimased aastad olnud vabakutseline ja töörutiini mul olnud ei ole, olen ma teinud ikkagi 

tööd, puhanud paar nädalat aastas mõnusa päikese all ja tagasi oma tavalise elu juurde pöördunud, aga 

siin… 

Siin on kogu aeg puhkus ja kuskile pole kiire ja see ei saa nädala või kolme päeva pärast läbi. See kestab. 

Meie jaoks nii harjumatu. 

Sõpradega suhtleme ikka, aga näeme neid vaid virtuaalselt…aga igatsus on millegi tegemise järele – kuna 

tööle saada on siin keeruline, on meie peas küpsenud mõned plaanid – raha ja aega on, peaks 

ümberkaudseid maid avastama minema. 

Aga kõigest siis kui aeg on käes. 

Kõikidele küsimustele, mis on jäetud kommentaaridesse ma eraldi vastama ei hakka. Oma isiklikus blogis 

siiski mõnele vastan. Tööst, elamisest, ilmast ja muust kirjutame ajapikku ka siin blogis! 

 

 

 



Tätoveeringute paradiis! Tere tulemast, sõltuvus! 
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Ma ei ole kunagi saanud aru inimestest, kes ütlevad, et kui ühe tätoveeringu teed, tahad veel ja veel. 

Ilmselt ei saanudki ma sellest sellepärast aru, et mul endal ühtki tätoveeringut pole. 

Nüüd on mul neid kolm ja olen enam kui kindel, et tuleb lisa. 

Juba veebruaris Tais käies astusin sisse ühte salongi ja tundsin huvi hindade vastu. Kuna mul ei olnud 

tookord mingit konkreetset soovi, jäi see asi õhku rippuma ja enne kui ma tagasi minna jõudsin, viis lend 

mind juba tagasi kodumaale. 

Nüüd tagasi olles sattusime taas sinna salongi ja ma ei saanud sel korral jätta lasta end märgistamata. 

Üks tekst oli mul juba siia tulles peas olemas. Ma lihtsalt kaalusin selle erinevaid variante kuid 

lõppkokkuvõttes kõlas ikkagi kõige paremini algne versioon. „Luck is an attitude“. Nii on. 

See pole tingitud Martini kampaaniast, kuigi Martini on mu üks lemmikumaid jooke ja nad võivad mulle 

reklaami eest kasti Biancot ikkagi saata :) 
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Ühesõnaga, mis mind kõige enam üllatas oli see, et tattoo tegemine ei olnud valus. Kui sa vaatasid, 

kuidas ta tätoveeris ja nägid, et kaks jutti on veel tõmmata, siis polnud üldse valus. Selline mõnus surin, 

et kohe-kohe on valmis. 

Kui esimene tattoo oli tehtud, otsustasin, et räägin hinna sisse ka veel ühe väikese südame – see idee 

tekkis mul siis, kui ma kaalu hakkasin kaotama tänu operatsioonile. 

Olin leidnud ühe vana pildi, kus ma arvan, et kaalusin umbes 67 kilogrammi ja ma mõtlesin, et kui ma 

suudan selle kaalu saavutada, siis teen endale tätoveeringu seda meenutamaks. 

Praeguseks on kaalu kadunud veel viis kilo rohkem kui omal ajal eesmärgiks seadsin. 

 

Mõni päev hiljem oli ikka tahtmine veel midagi teha. Mulle meenus sõnapaar „tagasi alguses“ – sellel on 

minu jaoks mitu tähendust – esiteks siia tulles olime me uuesti „tagasi alguses“, teiseks meeldib mulle 

Koit Toome, kolmandaks meeldib mulle see Koidu lugu ja neljandaks on sellel Koidu lool minu ja ühe 

sõbranna vahel eriline side või see ühendab meid kuidagi. 

Viimane Koidu kontsert oli meil koos sõpradega just siis, kui ma teatasin, et me ära kolime ja see osutus 

üsna emotsionaalseks. „Mälestused“ kiskus ikka pisara välja. 



Aga suurelt osalt ei olnud see ikka Koidu pärast, vaid minu ja sõprade pärast. 

 

Tätoveerimine on siin odav. Ja hügieeniline. Uued nõelad, desinfitseerimisvahendid, kummikindad… Kõik 

toimib, see on põhiline. Sõrme tattoo oli 12 eurot, südame ja teksti eest maksin 18 eurot. Võimalik, et 

maksin üle, aga Eestis ei saaks selle raha eest ilmselt täppigi tätoveerida :) 

Ja mida ma veel proovinud ei ole on bambuse tätoveering, mida tehakse nö käsitööna, ilma masina ja 

nõelata… Järgmise tätoveeringu teen ilmselt enda sünnipäevaks ja siis tahaksin just seda bambuse 

tehnikat proovida. 

 



Tai politsei matemaatikat ei oska! 
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Siia kolides hakkasime poest ja igalt poolt tagasi saama münte, alguses korjasin neid klaasi, kui klaas sai 

täis, valasin need ühte sahtlisse ja nii oleme me kõik mündid alati sinna sahtlisse visanud. Täna mõtlesin, 

et kasutame parem ära need mündid, mis me neid korjame. Ladusin hunniku münte endale käekotti ja 

läksime linna. Pidime tegelikult minema otsima ahvidemäge, ja neile müntide eest süüa ostma. 

Teel peatas meid taas politsei, kellega sel korral isegi vaidlema ei hakanud ja lasime tal meile 

viiesajabahtise trahvi ära kirjutada. Aga kuna nemad on nõmedad, et trahvi teevad, otsustasin, et olen 

nõme ja viskasin mündid letti. Lugesin müntidest kokku 320 bahti ja lisasin sularaha 180 bahti. 

Politseinik vaatas mündihunnikut nagu ilmaimet ja ütles mulle, et loe. Ma ütlesin, et ma juba lugesin, 

tema lugegu. Seepeale kehitas ta õlgu ja teenindas teisi. Vahepeal viskas pilgu jälle meie 

mündihunnikule. Sorteerisin talle siis mündid ära, et tal kergem lugeda oleks, kümnesed ühte hunnikusse, 

viiesed teise, kahesed ja ühesed veel kolmandasse ja neljandasse. Ta vaatas ikka mind ja münte 

imelikult. 

Lõpuks kui ta siis trahviraha vastu võttis ja paberile paar jutti vedas, saime aru, et ta lihtsalt ei osanud 

raha lugeda. Ta ilmselt teab ainult, millised paberrahad välja näevad, mis värvi on sajane, mis värvi 

viiesajane ja milline on tuhandene, et siis nii kalkuleerida. Mündid olid tema jaoks müstika. Teine kord 

tean – loen münte poole vähem! :) 
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Esimene tööots Tais 
 

27TeisipäevNOV 2012 

 

Tegelikult on Tais valgel tööle saamine üsna nullilähedane, sest siin on lihtsalt kohalik nii au sees ja 

valgest mõeldakse kui rahakottidest. 

1. kui sa võtad tööle valge, pead samas palkama ka kuus kohalikku 

2. valgele tuleb maksta palka 1100 USD kuus, kohalikule võid sama töö eest kümme korda vähem maksta 

3. valgest mõeldakse kui rahakotist – tailastele meeldib, kui valge tuleb siia kaheks nädalaks ja raiskab 

oma raha ära ja ei vii siit midagi minema 

4. kuigi ajalehes on kuulutusi, mis otsivad välismaist tööjõudu, ei ole meie lugematutele kirjadele ja 

CV’dele kuu aja jooksul keegi vastanud.  

5. kui sa lõpuks ka välismaalase palkad, siis on „naabrid“ kadedad ja hakkavad kaebama ja sulle 

kutsutakse politsei ja sa pead aru andma, miks sa seal töötad 
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Ühesõnaga see, et tööle siin saada on üsna keeruline, sai meile selgeks suhteliselt ammu. Aga väikesed 

tööotsad saab teha ka tutvusi kasutades. Nii pakkuski mulle väikest teenimisvõimalust kohalik Joy, kellega 

siin juhuslikult tutvusime kui endale elamist otsisime. 

Nimelt peab Joy külalistemaja ja avas sel hooajal ka baari. Ent baaris on tal tööl samad kaks töölist kes 

tube koristavad ja muidu majas korda hoiavad. Kurb oli aga see, et kokteilidest ei teadnud nad midagi, 

veel vähem kuidas neid valmistatakse. 

Ühel õhtul kutsus Joy mu enda juurde, olles varunud hulgaliselt alkoholi ja palus mul teha antud 

komponentide kohta kokteilinimekiri. Panin kirja 15 kõige tuntumat kokteili (Gin Tonic, Bloody Mary, 

Cosmopolitan, Moijto, Margarita jne) ja asusin siis õpetama, kuidas neid valmistatakse. 

 



Kohalikud ise eriti alkoholi ei tarbi, kuid Joy käskis neil kokteile proovida – nad olid näost kanged: „nii 

palju alkoholi“. 

Kuigi Eestis saaksin ma sellise koolitusõhtu eest ilmselt rohkem raha kui siin, siis siin korvas selle 

hinnavahe tore seltskond ja lõbus õhtu. Joy lubas mulle vastutasuks õpetada kuidas mõningaid Tai sööke 

tehakse. 

Aitas küll, läksime tööle 
 

28KolmapäevNOV 2012 

 

Niih, need kes seda blogi nyyd loevad, teavad, et me oleme omadega j6udnud Austraaliasse, sellisesse 

linna nagu Perth, mis asub Eesti kaardiga v6rreldes nagu P2rnu koha peal. 

Otsustasime siia tulla seep2rast, et niisama rannas vedeleda enam ei viitsinud, raha oleks ka vaja ja kui 

me kunagi Eesti tagasi tuleme, siis ilmselt te ei ole n6us meid majutama ja yleval pidama, seega meil on 

vaja raha, et Eestis ka olla. Yhes6naga, me v2ga plaane ei tee – tulime, vaatame, mis saab. 

J6udsime siia l2bi Kuala Lumpuri ja eile selleks hetkeks kui hostelisse j6udsime polnud me ligi 36 tundi 

maganud. Tegime endale tuunikalapastat ja olime 6nnelikud. 

T2na hommikul vahetasime hostelit ja kohe sinna minnes kohtusime yhe Eesti kutiga, kes vedas meid neli 

tundi m88da linna ja n2itas erinevaid kohti – soodsaid riidepoode, suurt s88gipoodi, raamatukogu, kus 

saab tasuta netis k2ia jne. 

Homme hommikul l2hme esimese asjana yhte t88byroosse, kust esimese asjana tahaks leida farmit88d, 

saaks linnast minema – siin on t6esti kallis, aga ma ei ytleks, et ylem6istuse kallis, arvasin, et hullem on. 

Igastahes, anname jooksvalt teada, kuidas meil l2heb, hetkel on meil 88bimine kuni j2rgmise teisip2evani 

olemas 30 doltsi 88, aga sellest millised p8rsad elavad hostelis kirjutan kunagi hiljem. KOHUTAV! 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2012/11/28/vol-1/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2012/11/28/vol-1/


J2rgmine esmasp2ev peaks pangakaardi ka k2tte saama ja siis oleks paras aeg minema minna siit kuskile 

farmi ja hakata metsikuid summasid sinna korjama – hahahhaaa… Siin raamatukogus on mingi v2rdjas 

klaviatuur, isegi irw m2rki D t2hega ei saa teha – keegi ei tea, kus koolon on :D haaaa.. leidsin :D 

 

Premeerisime end luksusreisiga 
 

31ReedeMAI 2013 

 

Kuus kuud on siin Austraalias märkamatult möödunud, tehtud on rasket tööd, elatud 

sajakesti koos hostelis, kus juba toona unistasime osade eestlastega koos palmisaare reisist. 

Elu on meid siin Austraalias omajagu väntsutanud, kui olime esimesed kuu aega praktiliselt töötutena 

ringi vaadanud, siis lohutas üks eestlane, et läheb paremaks, aga oleme alles poolel teel paremuse poole. 

Sellele järgneski metsik farmielu, mis piinas nii vaimselt kui füüsiliselt, kuid andis meile algkapitali edasi 

liikuda. 

Siis tuli helgem hetk – Meelis sai kaevandusse ja mina oma koka-töö. Olime üht korralikku puhkust 

rohkem kui midagi muud ära teeninud. 

Kuna mul oli puhkus ette nähtud ja nädal aega Kambaldas ma passida ei viitsinud ja üks sõbranna oli teel 

Eesti, ning juba farmipäevadel koos unistatud plaan Taisse minna, võiski teoks saada. Meelis pidi enda 

vaba nädala alguses järgi tulema. 

Madalhooajal on reisimine kahe otsaga asi – lennud ja majutus on odavad, aga ilm on pilves ja vihmane. 

Meil vedas tegelikult mõlemaga. 

Esiteks saime me hotelli, mis vastab viiele tärnile ja sellist teenindust nagu seal, pole ma isegi Monte 

Carlos kohanud… 

Saime hotelli nädalaks 330 euroga (tavahind oleks olnud 720 eurot – madalhooaja rõõmud), 47 eurot öö 

– jah, tavaliselt oleme saanud sama hinnaga kahenädalase majutuse, aga kuna praegu on meil raha 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/05/31/premeerisime-end-luksusreisiga/
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rohkem kui tavaliselt seda kõige muu kõrvalt säästes ja juba ette teades, et nii pea me sellist luksust 

nautida ei saa, võtsime ja nautisime! 

Lisaks ei mõelnud ma Eestis kunagi, et ma saan selle või selle asja ainult päevase töötamisega kätte – 

siin mõtlengi, et ah, teen päeva tööd ja saan juba lennupileti Taisse või teen päeva tööd ja saan need 

kingad või teen nädala tööd ja saan endale lennupileti Eesti vms. 

 

Me ei ole kunagi tulnud Austraaliasse mõttega siit rahamägi Eesti vedada ja üsna pea sai selgeks ka see, 

et on kaks võimalust – kas elada siin nelja seina vahel, nuudleid süüa ja endale mitte midagi lubada ja 

raha kokku ajada, et Eestis endale laen kaela võtta (korteri sissemaksu raha saaks kokku küll) või elada 

ja nautida seda üsna kergelt kätte tulnud raha. 



Kergelt just selles mõttes, et tööd teeme ikka nagu ka Eestis, aga siin lihtsalt makstakse sulle viiekordselt. 

Meie otsustasime elada ja nautida, laenudega on aega ka hiljem võidelda. Ja kui teised saavad Eesti 

palkade juures endale sissemakseid ja laene lubada, saame ka meie. Pole parata lihtsalt.   

Aga tagasi Phuketile… Kohale jõudes kadus elekter, aga sellest kirjutas juba Õhtuleht, kuidas meid see ei 

morjendanud – mojitosid müüdi ikka. Ainuke mure oli, et kui elekter ei taastu, kas Meelise lennuk ikka 

saab maanduda järgmisel päeval või ei – õnneks laabus kõik ja lubatud kolme tunniga oli elektrikatkestus 

taastatud. 

 

Ilmad olid hooajale kohased – pilves ja sajused, aga päikest nägime ka. Mul on isegi päevitusrandid. 

Õnneks oli kogu aeg soe ja mõnus. Nautisime lihtsalt sooja ilma ja puhkasime, sõime vürtsikaid toite, 

millest olime ammu puudust tundnud. Tellisime ohtralt basseini äärde kokteile ja lihtsalt olime. 



 

Rannad olid kahjuks räämas ja vesi oli metsikult tõusnud ja lained olid suured ja kõikjal lehvisid punased 

lipud ehk vette minek oli keelatud. Sõitsime rolleriga, nautisime kuidas tuul juukseid sasis, erinevad 

söögilõhnad ninna tungisid… 



 

Käisime ühel õhtul ka peotänaval, kus kohtusime austraallastega, kellele tutvustasime ka pingpong showd 

ja tundsime end lihtsalt vabalt ja mõtetes oleme juba tagasi Phuketil… 



 

Lisaks nautisime erinevaid hooldusi. Käisime Phuketi kallimates salongides massaažis, pediküüris, 

näohoolduses jne. Lihtsalt sellepärast, et saime seda endale lubada! Kui ma käisin kallis massaažis ja 

maksin 8 dollarit, siis siin on hind kümnekordne. 

Nüüd aga oleme mõlemad taas töölainel. Meelisel on ametlikult neli vahetust (koos vabade nädalatega 12 

nädalat) veel jäänud (siis saab täis viisa tingimus „mitte üle kuue kuu ühes kohas töötada“), mul on 

jäänud ametlikult 15 nädalat. 

Mis saab edasi – keegi ei tea – tegemist on Austraaliaga, kus kõik muutub minutitega. 

Blogi vahendusel saab ikka meie tegemistega kursis olla. 

 

 

 

 



Aasia, siit me tuleme! 
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157 päeva Kambaldas on möödanik, selles väikeses kõrbelinnakeses, kus päeval võib olla 26kraadi sooja 

ja öösel tõmbab miinusesse. Kambalda, kuhu ma tulin hoopis teiste mõtetega – pidin ju 

kaevanduslinnakusse koristama minema, aga Austraalia on nagu ta on – plaane siin teha pole mõtet ja nii 

ma olingi keset Kambaldat (sõna otseses mõttes, täpselt keskel – ühele poole jäi Kambalda East ja teisele 

poole Kambalda West) ja ei teadnud, mis saab edasi. 

Õnneks leidus üks töökuulutus, õnneks oldi nõus mind kohe tööle võtma ja õnneks mängis see välja nii, 

et sain tööle hoopis köögis ja rakendada oma suurt kokandushuvi. Aja möödudes sain enda õlule nii 

omatöötajate toitlustamise kui kõik cateringi tööd, samuti olin ma vastutav meie väiksema baari ürituste 

menüüde koostamise ja toitlustamisega. Nii on minu käe all valminud sünnipäevasöögid, kaevandusfirma 

mänedžeride snäkilaud, Ladys Night söögid jne jne. Ma olen saanud mõnusalt söögitegemise kogemust 

juurde, samas olen saanud tutvustada palju ka Eesti sööke ja suupisteid (singirullid, pasteedileivad, 

kartulisalat…). 

Ja kuigi mul on lepingu lõpuni veel ametlikult 26 päeva, siis arvestades, et ma olen töötanud 5/1 

graafikuga, kuid olen puhanud alates märtsist vaid 10 päeva mais, kuigi mul oleks pidanud olema vaba 

nädal aprillis, juuni alguses, juuli keskel ja augusti lõpus – siis nüüd ühendasin kõik – võtsin oma puhkuse 

välja ja lõpetasin lepingu. Mind oodatakse tagasi, sponsorviisa pakkumine on endiselt õhus, aga ma ei ole 

veel otsustanud, kas ma tulen tagasi või mis saab… 

Uskumatult kurb oli lahkuda – ma olen leidnud endale siit toredaid sõpru, kellega ei saanud palju aega 

koos veeta. Oleme lubanud sidet pidada, kirjutada, pilte ja pakke saata jne. 

Kohe-kohe tõuseb lennuk ja varsti oleme tagasi Phuketil. Aasia tähendab meie jaoks ikka üht – puhkust ja 

palme, arbuusisheike ja vürtsikaid krevette, massaaži ja rollerisõitu… 

PS. Kes on meie blogiga kursis juba Tai aegadest, siis Perthis võttis 60päevase Tai viisa saamine aega 

täpselt 20 minutit ja maksis 45 Austraalia dollarit. 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/08/23/aasia-siit-me-tuleme/
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Phuket tähendab meie jaoks sel korral puhkust, lõõgastust, rohket massaaži, mõnusaid iluprotseduure ja 

eneses selgusele jõudmist – kas ja mis meist saab – kas tuleme tagasi Eesti või jääme veel maailma 

avastama ja kolimegi Austraaliasse. 

Elu on seiklus, plaane ei tee me juba ammu, eks anname endast ikka vahepeal märku! 

 

Eksperiment: ülikond 50 dollariga. Või ka mitte? 
 

31LaupäevAUG 2013 

 

Hei-hoo! Oleme omadega tagasi alguses – ehk Phuketil, kust oma seiklust natuke vähem kui aasta tagasi 

alustasime. Sel korral kirjutan teile kohalikest rätsepa-ärimeestest. 

Terve Phuket on täis lugematul hulgal erinevaid rätsepasalonge – ustel-akendel võib silmata 

maailmatuntud brändide logosid ja huvitavaid hinnapakkumisi. Suurem osa kohti reklaamib end 

kombodega (2 pintsakut, 2 paari pükse, 2 särki) hindadega 100-159$. Oleme näinud ka kohta, mis lubas 

ülikonda 50 dollari eest. 

 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/08/31/eksperiment-ulikond-50-dollariga-voi-ka-mitte/
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Ühel päeval rannast tulles, tuli jälle keegi midagi pakkuma, otsustasime siis salongi sisse minna ja uurida, 

mida selle 129 dollari eest saab. Uksel olev silt lubas kaht ülikonda koos särkidega. 

Kohe hakkas siis väike ärimees meile kangaid ette näitama, viskas mulle sülle hulga ajakirju, valigu me 

vaid välja, mida tahame. Just täna oli saabunud ka uus laar Armani voodrikangast, millega pintsaku 

sisemust kaunistada. Suisa kolmes toonis. 

Meelisele ei meeldinud üksi tema pakutud pruun-must-hall kangas ja näitas hoopis siniste kangaste 

peale… No, et heakene küll, teeme siis ülikonna, aga sinise ja lühikeste pükstega, sellise suvise. Mina 

lappasin ikka veel kleidikatalooge. 

 

Lõpptulemus oli siis see, et kuna Meelise valitud kangas oli palju kvaliteetsem kui see, mida tema alguses 

soovitas (miks ta kohe kvaliteetset ei soovitanud?), siis pintsak-särk-lühikesed püksid maksaksid 210 

dollarit. Ühe komplekti eest poole rohkem kui silt uksel lubas. Meelis vingutas nägu – aga meil on ju 

lühikesed püksid ja ainult üks komplekt, mitte kaks, mis sellest 129dollarisest pakkumisest sai? Oi-oi, sinu 

valitud asjad on ikka palju kallimad. Lõpuks, kui Meelis oli loobunud pintsaku siseviimistlusest (igasugused 

uhked kandid, ja lihtsalt suvaline vooder) langes hind 135 dollari peale, aga selle hinna sees ei olnud 

jällegi särk. 

Väike ärimees lubas meil vabalt ka mujalt uurida, aga ütles, et selle hinnaga ikka kuskilt mujalt ei saa ja 

tulgu me tagasi. 

Samal õhtul nägime veel üht samasugust pakkumist 10 kilomeetrit esimesest eemal – läksime aga uhkelt 

salongi sisse ja palusime näidata, mida siis 129dollari eest saab – mis materjalid (et, me ei valiks kõige 

kallimat kohe – mis ilmselgelt on kallim ainult sellepärast, et see meile meeldib), mis õmblused jne… 



Selgus aga veelgi põnevam tõsiasi – hind 129 dollarit kehtib vaid siis, kui tuled oma materjaliga. No see 

kõlas sama lollakalt, kui et tule sööma, aga võta kana ise kaasa, meie keedame! 

 

Kui hindadest veel rääkida, siis ostsin endale 

Austraalias olles ühe kleidi, aga tahtsin lasta selle 

lühemaks teha. Nägin tänaval suvalist tädi 

õmblusmasinaga ja küsisin, et kas saaksin oma 

kleidi talle tuua. Järgmisel päeval olin kleit näpus 

kohal ja seletasin talle, kuidas ma seda lühemaks 

soovin, et alumine osa oleks lühem kui pealmine 

(kleit on kokku kolmekihiline). Tema siis vangutas 

pead, et oi-oi-oi, kaks kihti tuleb lühemaks teha ja 

omavahel veel kokku õmmelda ja see on palju 

keerulisem ja kallim töö kui tema alguses arvas. 

Heakene küll, palju maksab? 100 bahti (2,5€). 

Selge! Nüüd on kleit juba paras. 

Pildil olevatest riietest siis juttu oligi! 

 

 

 

 

James Bondi radadel 
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Eelmise postituse lõpetuseks (selgituseks) olgu öeldud, et ma ei leidnud, et rätsepa tehtud ülikond oleks 

kallis, vaid point oli see, et nad lubavad sulle midagi 128€ eest näiteks ja sisse minnes kasvab hind 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/07/james-bondi-radadel/
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kahekordseks. See oleks sama hea, kui lähed Coffe In’i, kirjas on kohv 3€ ja maksma asudes maksad 6€, 

sest nad kasutasid kvaliteetsemat kohvi… 

Aga liigume edasi meie seiklustega Phuketil. Esiteks on ilmad olnud äraütlemata ilusad ja kõik kohalikud 

on öelnud, et meil on totaalselt vedanud. Tavaliselt tähendab september viimaseid vihmaseid ilmasid, 

meil on siin veedetud 15 päeva jooksul sadanud kahel päeval – aga siis ikka korralikult. Eesti mõistes on 

uputanud. Teed on kohati läbimatud ja sellised nagu suviti Tuukri tänav. 

Kuna hetkel pole hooaeg ja kõik on soodsam kui muidu, siis on odavamad ka reisid. Iga teine 

tänavaputka, kes reise pakub, on nõus need nii soodsalt ära andma, et endale natukenegi söögiraha 

teenida. Nii võtsime me siis ühel päeval vastu otsuse, et hea küll, käime seal megakiidetud James Bondi 

saarel ära. Varem olime mõelnud, et sinna me mingil juhul ei lähe. Üles haibitud jura. Täpselt nagu 

kunagi oli Egiptus see koht, kuhu ma minna ei tahtnud – kõik käisid ja miks ma pidin olema üks neist. Kui 

ma aga omal ajal reisi 1700 krooni eest sain, käisin ära :) 

 

Õnneks saime me siis 1000 bahti eest (umbes 25€) väikese ringreisi – kõigepealt kanuutasime mingitest 

koobastes ja kõige lõpuks randusime James Bondi saare kaldal. 

 



Tegelikult oligi täpselt nii nagu arvanud olime – ülekiidetud asi, kus vaadata polnud suurt midagi. Aga 

koopad olid lahedad ja kanuutada oli märksa toredam kui ma arvasin. 

Kõige suuremaks vaatamisväärsuseks kujunes loomulikult rahvas, kes meiega koos reisis. 

Esiteks istusid laevas meie vastas neli kutti – mõtlesime, mis me mõtlesime, et kas nad on vennad, 

semud, hoopis kaks paari… Nad olid üsna familiaarsed teineteisega ja siis taipasime, et tegelikult tuleneb 

see pigem usust, et nad teineteist kallistavad-silitavad ja armastavad. Kutid olid pärit Kuwaitist. Ja nagu 

hiljem selgus, siis araablased reisivadki siia pigem suvel, kui siin sajab ja on jahedam – oma kodus soe 

nagunii aastaringselt. 

 

Teiseks vääris meie tähelepanu Prantsuse perekond – vanaema, ema-isa ja neli last. Tegelikult olid lapsed 

nunnud ja muud kui seda, et nad märgade bikiinidega järjekorras vahele trügisid, ma neile ette ei 

heidagi, aga see vanaema… Nagu oleks eile sündinud – tema (ja veel umbes seitse-kaheksa inimest) ei 

osanud kasutada termost. No kui raske saab olla vajutada termose keskel olevale nupule, et vesi välja 

jookseks? Nii mõnigi keeras kaane maha ja valas endale. 



Ma saan aru, et tänapäeva 20ne aastaseid ei oska seda kasutada ehk pole näinudki sellist termost, aga… 

Iga reisv inimene on sellist asja kasvõi mõnes hotellis hommikusöögilauas näinud… Mina küll mäletan 

oma lapsepõlvest neid termoseid. Meie tegime sinna sisse suvel külma jooki jääga ja püsis terve päeva 

rannas külm. 

Ja kolmandaks – need lõputud pilukad, ei tea mina, on nad hiinlased, korealased või jaapanlased – suht 

ühe vitsaga löödud. Mis, kuradi, mõttes sa tuled iPadiga pilte tegema??? Okei, ma olen ka oma elus paar 

pilti iPadiga teinud, aga pigem kuskil peol, nalja tehes, aga ma ei lähe ju reisile iPadiga pildistama??? Aga 

nemad tõsimeeli kasutasidki iPadi fotoaparaadina. 

 

+ teine asi – neil on megasuperhüper kaamerad ja siis nad ei oska nendega midagi teha. Keeravad 

automaadi peale (hea, kui neil nii palju mõistust on) ja klõbistavad. Heal juhul ma saangi veel aru, et 

okei, teed automaadiga, aga kui nad siis üritavad mingeid seadeid seal peale panna ja… Oh, õudu! 



Teema lõpetuseks, nagu alles hiljaaegu oli uudis suurimatest moeapsudest ja ainuke, mis meelde on 

jäänud retuusid ei ole püksid, siis tahaks kõikidele nendele piludele karjuda: iPad pole fotoaparaat!!! 

Lisaks James Bondile oleme avastanud uusi toredaid söögikohti, üks meie lemmik Tai buffee koht on 

kinni, aga uued maitseelamused tulevad asemele. Näiteks eile, sõin ma lihtsalt maailma parimat sööki. 

Ausalt. Tellisin endale teod ja lasin need teha Tom Yum kastmes. PARIM! Ma armastan vürtsikaid toite ja 

see oli nii mõnusalt vürtsine ja maitsev, eriti võrreldes Austraalia toitudega, et viis keele alla. Ja 

kusjuures, maksis 2,5€. 

 



Olgu, aitab tänaseks. Jääge ikka lainele, sest plaan on varsti minna uuesti PhiPhile, ei saa ju siin olla nii, 

et seal ei käi ja kui ilmad püsivad ilusad, siis lähme avastame üht üksikut saart… 

Tervitusi palmisaarelt, 

marimell 

 

Tervitusi paradiisist 
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Keset suurt puhkust meenus, et võiks oma fännidele ka mõne rea kirjutada. 

Kuna september pidi olema kõige kehvem kuu Phuketil, nii oma ilma kui temperatuuride poolest, siis jah, 

kogesime seda isegi. Vahepeal sadas viis-kuus päeva vihma. Vahepeal oli küll helgemaid hetki, mil rolleri 

peale hüppasime ja kuskile sõitsime, aga juhtus ka seda, et saime aluspesuni läbimärjaks. 

Vihmased ilmad andsid aga võimaluse käia kinos (kes siis ilusa ilmaga kinno läheb, eksole), käisime Super 

Cheapis (ehk megapood, kus müüakse kõike, nagu reaalselt kõike – akvaariumikaladest ja 

autokummidest riisi ja juurviljadeni), käisime kolasime ööturul (laupäeva-pühapäeva õhtune megaturg, 

kust leiab samuti kõike), oleme läbi kamminud kõik suuremad ostukeskused. 

Lisaks jooksime me vihma eest varju ühel päeval sööma ja seal sain ma parimaid sinimerekarpe Tom Yam 

kastmes, millest juba eelmisel korral juttu oli. 

Kuigi palavaga kõht väga tühi pole, aga sööma justkui peab, siis arvan, et 90% kordadest väljas süües 

(hotelli külmikus on meil hulgaliselt puuvilju ja võileivamaterjali) olen tellinud endale krevettidega Tom 

Yami. Olen saanud häid, halvemaid, vürtsikaid ja magedaid, mõnusaid ja mahedaid. 

Viimastel päevadel on ilmad hakanud jälle ilusaks minema, aga näib, et nädalalõpus kisub jälle vihmale. 

Nagu keskmine Eesti suvi. 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/16/tipi-ja-tapi-blogi-pildikesed-paradiisist/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/16/tipi-ja-tapi-blogi-pildikesed-paradiisist/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/16/tipi-ja-tapi-blogi-pildikesed-paradiisist/


Väärt leiud Phuketil 
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Tänasesse blogiposti koondan kokku mõned põnevad leiud, mis me siin viimase kuu aja jooksul oleme 

leidnud või avastanud. Soovitame alljärgnevalt soojalt :) 

 

Noorte taikate glämmilaat 

 

 

Phuket Townis on igal neljapäeval ja reedel Indy Market – kus turiste naljalt ei leidu. Oma tavaari on 

müümas kohalikud noored – leiab nii riideid, ehteid (10-20 bahti/20-50 senti!!!), häid sööke, jooke kui 

saab teha maniküüri (olenevalt maalingue raskusastmest alates 2€) või vahatada jalgu. 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/23/blogi-vaart-leiud-phuketil/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/23/blogi-vaart-leiud-phuketil/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/23/blogi-vaart-leiud-phuketil/


Hinnad on võrreldes teiste turgudega megasoodsad. 

Riiete hinnad algavad paarikümnest bahtist ja kõige kallimad asjad, mis mina seal nägin olid kaks 

omavahel sobivat t-särki, mis paaridele mõeldud, hinnaga 450 bahti (12€). 

Kohapeal saab süüa vürtsikat kanasalatit piparmündiga, oleneb suurusest 20-50 bahti (0,50-1,30€), 

TomYum maitselisi kanatiibu (100 grammi 1€), kokteilid – nii alkoholiga kui ilma jäävad hinnaklassi 40-

150 bahti (1-3,80€). Sushit 13 senti tükk! Kõiki Tai toite, mida otse pannilt/grillilt serveeritakse… 

Mõnus koht umbes pooleteisetunniseks lõõgastumiseks, inimeste vaatamiseks, jalutamiseks, heaks 

vahelduseks. 

Tähelepanekuid: territooriumil ei tohi suitsetada, maksta saab vaid sularahas, kuigi ürituse ametlik 

algusaeg on kell 16, tasuks kohale minna umbes kuuest, siis on kõik oma putkad püsti pannud ja 

kauplemine käib. 

Thailand Seekers 

Kuigi nende kodulehekülg on natuke algeline ja raske on esimese hooga biiti hoomata, siis tegelikult on 

tegemist ühe parima asjaga üldse. See on nagu booking.com või agoda.com, ainult, et see ei paku 

hotelle, vaid kõikvõimalikke trippe üle Tai. 

Näiteks mõtled hommikul, mida teha, siis see lehekülg teab kohe, kuhu sa minna võiksid või mida sa teha 

võiksid. Lisaks on see, et kui sa muidu võtad näiteks bussi Krabile, siis järgmisel hetkel sõidad sa 

paarkümmend kilomeetrit tagasi, et näha mingit vaatamisväärsust, aga nende buss teeb selle väikse 

sutsaka juba teel ära. Imeline koht. 

Kui aega vähem, saab oma tripid planeerida juba kodus olles. 

Meie oleme alati tulnud siia pikemaks ajaks ja tavaliselt kogu oma tavaari ühte hotelli jätnud ja siis edasi-

tagasi seigelnud, aga selle süsteemi kaudu pole probleemigi kogu nodi kaasa vedada ning Phuketilt 

Krabile minna, sealt otse Phi Phi saarele jne. 

Ühesõnaga, megalahe koht ja kindlasti kasutame seda tulevikus tihedamini, sest alles avastasime sellise 

vahva koha. 

Näiteks: tänavalt osteks maksaks PhiPhi reis keskmiselt 3000 bahti, sealt saab laevapiletid 800ga + 

kohapealt sebid ise hotelli :) 

https://booking.com/
https://agoda.com/


Tähelepanekuid: kui nende lehekülge facebookis laikida, saab eripakkumisi ja -20%! Lisaks reisidele on 

pakkumisel ka kõik muud lõbustused – nagu Simon Cabaret, FantaSea, elevandi- ja ATV sõidud jne. 

Essan BBQ 

Kõik, kellele meeldib Tai toit, kellele meeldib grillida ja ise süüa teha, kes armastab sööki nautida ja 

söögilaua taga juttu ajada, siis see koht on teie jaoks. 

 

Sarnane ühele kohale, mis tänaseks on kinni pandud, millest eelmisel Tai perioodil kirjutasime. 

Võtad endale kogu meelepärase nodi lauda ja kukud grilli taga kokkama. Mõnus istuda, lobiseda, süüa. 

Valikus on kala, kana, sealiha, loomaliha, mereannid, erinevad valmis toidud, värske kraam, salativalik, 

arbuus jne 

Tähelepanekuid: sa ei kugista oma sööki kiiruga alla, vaid sul on aega, sest toit küpseb (imekiirelt, kõik 

on viilutatud õhukesteks tükkideks), mõnus atmosfäär, palju kohalikke. 

PS. Proovige kindlasti neid niidikujulisi seeni keeta. Sobivad ideaalselt kana kõrvale! 



Lumised rannad 

Kuigi rannad on siin kõik ilusad (välja arvatud Patong!), siis eelistame me ikka pisemaid ja vaiksemaid ja 

privaatsemaid kohakesi. Vanasti oli meie lemmik Kata Noi, aga kuna hetkel pole hooaeg ja vesi on hirmus 

kõrge ja liivariba on minimaalne, siis praegu on meie lemmikuks Paradise Beach, kus liiv on valge nagu 

lumi, vesi ei laineta pahkluu juures üle pea ja väljas pole punased lipud. 

 

Rannas on baar, kust saab imemaitsvaid kokteile ning restoran, kus keha kinnitada. Osad toolid on suurte 

palmide all peidus ning rannas saab veeta pika päeva ilma, et ära põleks. 

Hetkel on mujal randades megalained, vette minek on rangelt keelatud, ent ometi, inimesed hullavad 

lainetes. Praktiliselt iga päev upub keegi ära, sest ei osata oma võimeid hinnata. Laine lööb juba 

põlvestsaadik vees sul sajaga üle pea. 

Tähelepanekuid: Paradise Beachis on sissepääs 100 bahti, aga see sisaldab rannatooli ehk teisisõnu 

maksad sa tooli eest nagu igas teises rannas hetkel, kuna lained löövad minimaalseks jäänud liivaribal 

toolideni välja ja sul on suht võimatu kuivaks jääda. 



Kellel veab õnnemängus, kellel armastuses 

Ilmselt on iga teine päevalehti lugev inimene kursis, et hiljaaegu kihlus siin fotograaf Ardo Kaljuvee. Meil 

nii hästi ei lähe, meil veab õnnemängus. Kuulasime ükspäev kohalikust raadiost hommikuprogrammi ja 

seal löödi käima 20minutiline Facebooki mäng, kus tuli ühele küsimusele vastata. 

Vastasin mina, vastas Meelis ja veel kolm inimest. Võitjaks osutusin mina. Auhinnaks oli nädalavahetus 

viietärni Westin Siray Bay Resort & Spa’s koos pühapäevase grillbuffee ning hommikusöökidega. 

 

 



 

Positiivseks üllatuseks oli see, et sealse Itaalia restorani söögid maitsesid nagu Itaalias ja hommikusöök – 

sellist polnud meie silmad veel näinud. 

See oli nii suur, et ma ei jõudnud kõiki asju süüagi. Ja ma ei ole kunagi näinud hommikusöögil sushit, 

rääkimata kõigest muust – värkselt valmistatud omlett ja pannkoogid, millist kohvi iganes soovisid – 

filtrikohvist cappuccinoni jne. 

Tõeliselt mõnus vaheldus argipäevale! Sellist luksust endale ise lubada ei saaks. Või tegelikult ei näeks ma 

pointi maksta ühe öö eest ligi 1000€! Meie villa, millel oma pisike basseingi vaid meie jaoks, maksaks 

hetkel 17 211 bahti (439€), olles 50% soodsam hooaja hinnast. 



 

 

 

 

 



Tagasi alguses… 
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Kuigi tulime Austraaliast ära juba rohkem kui kuu aega tagasi, on alles praegu see hetk, kui selle maaga 

hüvasti jätame. Võib-olla igaveseks. Jätsime uksed nö lahti. 

Nii ausat ülestunnistust on raske isegi oma kõige lähedasematele teha, aga… Me ei võta sponsorviisat 

vastu (vähemalt esialgu) ja tuleme tagasi Eesti. Oi, on neid kes rõõmustavad ja neid, kes arvavad, et 

oleme täiesti ära keeranud, et sellist võimalust ei kasuta. Kõik sellised suured otsused on personaalsed ja 

neil on mingi põhjus… 

Kui me aasta eest Tallinna lennujaamas Publikule intervjuu andsime, siis mina olin kindel, et tuleme 

tagasi juba enne suve, Meelis kinnitas, et aasta oleme ikka ära. Nii ta lähebki. 

Oleme elanud palmi all soojas, elanud põrgukuumuses kõrbes, teinud rasket farmitööd – lõikunud 

kapsaid, korjanud avokaadosid, rohinud viinamarju… 

Oleme elanud talvises kõrbes, kus ööseks läheb nii külmaks, et võib kangeks külmuda. 

Oleme leidnud uusi sõpru, kes kõik on lubanud külla tulla (eks me näe, meie oleme alati külalislahked 

neid vastu võtma). 

Oleme teinud tööd, mis pole konti murdnud, aga on rahakotti kena kopika sisse toonud. 

Oleme saanud osta endale asju, mida Eestis iialgi lubada poleks saanud. Mitte, et neid Eestis olles tellida 

ei saaks, vaid raha selliste asjade jaoks poleks! 

Oleme saanud reisida luksuslikult ilma raha lugemata. 

Oleme olnud lahus ja kannatanud. 

Oleme olnud koos ja õnnelikud. 

https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/26/tagasi-alguses/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/26/tagasi-alguses/
https://marimellaustraalias.wordpress.com/2013/09/26/tagasi-alguses/


Oleme teineteises avastanud selliseid jooni, mida me Eestis poleks avastanud. Olgem ausad – Austraalia 

on teinud meid tugevamaks, ta on näidanud meile, kes on meie sõbrad, kes meid tegelikult Eestis 

ootavad, kes meid lihtsalt vajavad. Kes hoolivad meist, kes meie tegudest. 

Austraalia on õpetanud meile, et lahusolek pole alati halb, ta on õpetanud meid oma tundeid valitsema 

(mitte kõike kohe välja purskama), ta on andnud meile palju võimalusi ja võtnud samas palju ühiseid 

hetki. Aga me ei kurda – sest oleme õnnelikumad kui kunagi varem, kanname kaasas endaga hulgaliselt 

ilusaid mälestusi ning oleme valmis taas koju tulema, et silmitsi seista reaalse eluga, kus me kõigile ei 

meeldigi! :) Me hakkame ju jälle tööle ja tegema neid mõttetuid lugusid ja pilte, mida keegi ei loe, aga 

millest kõik ometigi räägivad. 

Austraalia ei ole kunagi olnud „meie maa” – Austraalia ei ole meid üllatanud kaunite kohtadega (jah, 

Mari-Liis, ma olen endiselt vinguja ja ei ole Austraalias hingematvaid kohti näinud), Austraalia ei ole meid 

hoidnud… Jah, meil oli võimalus mõned kuud teenida head raha, osta endale mida hing ihaldas, reisida, 

näha erinevaid paiku ja inimesi ja las Austraaliast jääb meile sellessuhtes positiivne mälestus – pidime küll 

eraldi olema ja rasket tööd tegema, kuid saime ka koos olla, reisida ja hulgaliselt uusi sõpru. Aga Eesti on 

meie koht. Vähemalt minu koht. Vähemalt täna ja praegu. 

Miks me siis ikkagi tagasi tuleme – esiteks ma arvutasin, kui me jääksime siia veel kaheks aastaks ja 

tuleksime siis Eesti tagasi… 

… me peaksime Eestis alustama nullist – leidma elamise, töö jne (praegu, aasta hiljem tagasi tulles on 

meil endine korter alles, tööd leiab ilmselt kergemini kui kolme aasta pärast…) 

… paneksime siin küll raha kõrvale, kuid siia kolimine eeldab enda elamist (ehk kulusid), igapäevaseid 

makseid, paar korda aastas reisimist ja lõppkokkuvõttes jääks see „säästetav” raha ikkagi liiga väikseks, 

et Eesti tulla ja endale kodu osta. Seda raha siin kokku ei ajaks. 

Seega kallid endised sõbrad, kolleegid, tööandjad – oleme peagi tagasi, valmis töötama ja teiega 

kohtuma. Mõelge meie peale! Meie kontaktid on endised! Kohtumiseni, Eestis! 

Nüüd saab meie tegemistega kursis 
olla läbi blogi:  

http://marimell.eu 


