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Austria ja Baierimaa maa-elu koos muinasjutukuninga Ludwigi losside 

külastusega. 

Linz – Berchtesgaden – Köningssee – Herrenchiemsee – Ettal – Lindehof – 

Neuschwanstein – Wieskirche – Garmisch_Partenkirchen – Oberammergau -  

Sächsische Schweiz 

9.-17-mai    (9 päeva) 

 

9-päevane bussireis, mille käigus saame elamusi kulgemisel Austria maalilisel maastikul ja mägedes, 

Baierimaa võluvates külades ja lossides. Oli ju Baieri kunigas Ludvig II kui kuningas muinasjutust, kes 

oma Baieri kuningriigis laskis ehitada tõelisi muinasjutulosse. Ta tahtis olla selline kuningas, millist 

teist veel pole olnud. Oma uhketes lossides elas aga kuningas õnnetut elu, mis lõppes täielikus 

üksinduses, pimeduses ja hulluses… 

Reis on mõeldud neile, keda ei huvita suurlinnade  sagin, vaid just rahulik kulgemine mööda maalilisi 

maastikke. Õige pisut peame ka meie linnadesse sisse põikama, kuid põhirõhk on siiski meil suunatud 

lossidele ja loodusele.  

Sellel reisil tunneme me kõik, kuidas ühtseks tervikuks võib sulada romantika ja muinasjutt loos 

looduse ilu ja jõuga ning Austria ja Baierimaa küladega, rääkimata Ludwigi 4-st lossist.  

1. reisipäev 

Varajane väljasõit Tallinnast. Bussile saab veel Jüri alevikust, Viljandi Bussijaamast, Pärnust 

Kaubamajaka juurest. Läbime Baltimaad ja enne keskööd jõuame oma hotelli teisel pool Varssavit. 

See on ainukene nii pikk sõidupäev kogu reisi vältel. Vahepeal mitmed peatused. Lõunasöögipaus 

Leedus 19.kilomeetril, õhtusöök Poolamaal. Et sõit kiiremini läheb, siis vaatame filme, kuulame 

muusikat ja reisijuht tutvustab läbisõidetavate maade ajalugu. Ning märkamatult jõuamegi 

mugavasse hotelli ööbima. 

2. reisipäev 

Puhkame eelneva pika reisipäeva väsimuse välja ja peale hommikusööki asume teele Austria poole. 

Meil jääb veel mitu tundi sõita Poolamaad, siis läbime Tšehhimaa, kus teeme lõunapeatuse. 

Õhtupoolikul jõuame Alam-Austria piirkonda. Sõidame mööda Romantikstrasset ehk mööda maalilisi 

väiketeid. Doonau äärsed vaated, kus mööda kõrgeid jõekaldaid looklevad mööda kivist terasse alla 

viinapuud. Wachaust tulevad ühed parimad Austria veinid ning öeldakse, et  maapind on seal kulla 
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hinnaga.  Teel hotelli poole jääb meie vaatevälja 

kuulus Melki klooster. Majutus kaunis Ülem-Austria pealinnas Linzis. 

 

3. reisipäev 

Hommikul teeme jalutuskäigu Austria kaunimal keskväljakul. 

 Samuti leiame üles Austria vanima kiriku, tillukese 

Martinkirche ja Austria suurima katedraali, Neuer Domi. Seejärel võtame suuna Salzburgi piirkonda, 

et kohtuda seal maapiirkonna esindajatega.   

Peale lõunat ületame riigipiiri ja jõuame Köningssee järve piirkonda. 

 See on piirkond, mis lummab oma 

mägede, alpiaasade ja sügavate metsadega. Igal sammul imekaunid vaated.  Köningssee ehk 

Kuningate järv on Saksamaa kõige puhtama veega järv. Järv asub 600 meetri kõrgusel merepinnast, 

kaljuste mägede haardes ning suurem osa kaldast on järsk ja ligipääsmatu. Soovijatega paadiretk sel 

imekaunil järvel. 
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Majutus mugavas hotellis. 

4. reisipäev 

Sel päeval viib Saksamaa kõrgeim mägitee soovijaid Kotkapessa ehk Hitleri salapunkrisse. See koht 

on kindlasti üks vastuolulisemaid 

turismiobjekte. Loodame, et meie reisipäeval on ilus selge ilm, sest üles terassile (124 m kõrgusel) 

jõudes avaneb vaade kuni 200 km kaugusele.  

Peale lõunat ootab meid Ludvigi lossidest esimene -  Herrenchiemsee palee. 

 Võrratu ehitis, mis meenutab Versaille, 

sest Prantsusmaa kuninga Louis XVI poolt rajatu oli suureks imtlusobjektiks Baieri 

muinasjutukuningale. Asub see Baierimaa suurima järve Chiemsee saarel. 

Majutus ootab meid Oberammergau piirkonnas. Oberammergau – imekaunis väike linnake oma 

kuulsate majadega, mida katavad imelised freskod. Need kajastavad traditsioonilisi Baierimaa 

teemasid, muinasjutte ja religioosseid stseene.  
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5. reisipäev 

Täna ootab meid Ludvigi lossidest järgmine – Linderhof, mis seisab mäeküljel keset kauneid astmelisi 

aedu.  See oli tema 3 paleest väikseim ja ka ainus, mille 

valmimist ta oma eluajal ka nägi.  Ka siin on näha, et palee rajamisel oli inspiratsiooni saadud 

Versaille`st. Aiad, mis lossi ümbritsevad, peetakse üheks kaunimaks loominguks aia disaini mõttes. 

Jaotatuna 5-ks osaks, on nad kaunistatud allegooriliste skulptuuridega, aastaegade ja nende 

elementidega.  Lossi ees asuvas veeaias on kullatud 

purskkaevude kogumik, mille kõrguseks on ca 25 meetrit.  

Meie teele jääb ka Ettali kloostri külastus. See on üks tähtsamaid kloostreid Alpi piirkonnas. 

Õllesõbrad saavad sealt kaasa osta väga ilusatesse pudelitesse ja kastidesse pakendatud Ettali 

kloostriõlut.  
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Päeva teisel poolel ootab meid jalutuskäik Garmisch-Partenkircheni mäekurusse. Mugavate 

jalanõudega sobib seal igale eale jalutada ja imelisi vaateid nautida.  

Õhtul kohtumine Baieri maaelanike esindajatega, et rääkida elu-olust Baierimaal. 

Majutus samas hotellis, kus eelmisel ööl. 

 

6. reisipäev 

Jäänud on meil veel uhke Neuschwansteini lossi külastus. Selle lossi kohta öeldakse, et see on 

monument romantikutele. Pigem on see ka maailma kõige nõiduslikum loss. Selle elevandiluuvalged 

tornid tumeroheliste kuuskede taustal....   Seda kõike peab ise kogema, seistes kuristiku kohal 

Marienbrücke sillal. Ja väga populaarne turistide külastuskoht, kõrghooajal isegi 5000 turisti päevas. 

 Seal lähedal ka Ludvigi vanemate loss, Hohenschwangau loss,   

kus tulevane kuningas veetis oma õnneliku lapsepõlve.  Seda näeme me siis, kui jalutame 

Neuschwansteini juurest alla ja saame pilgu heita sellele uusgooti stiilis ehitatud lossile.  

Meie teele jääb veel Baierimaa rokokoo ehe – palverändurite kirik, mida loetakse 101 

vaatamisväärsuse hulka kogu maailmas.  Wieskirche on kantud 1983.a. UNESCO Maailmapärandi 

nimekirja. Soovijad saavad heita pilgu kiriku  uskumatult ilusasse sisemusse.  Seejärel lahkume 

Baierimaalt. 

Majutus on meil Nürnbergi linnas. 
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7. reisipäev 

Saksamaa on  väga suur riik ja vaatamist oleks  väga palju. Meie programmi jääb veel  Sächsische 

Schweiz , omamoodi uskumatu loodusime imeliste vaadetega.   

Majutus Dresdenis.  Soovijatega hilisõhtune jalutuskäik linnas.  

8. reisipäev 

Jätame Saksamaaga selleks korraks hüvasti. Läbime Poola ja õhtuks jõuame  Augustowi

 ööbima.  

9. reisipäev 

Baltimaade läbimine  ja õhtuks koju. 

 

Bussis istumiskohad  valitakse reisile registreerumisel.  

Osalustasu reisil ehk investeering  iseendasse  595 eurot   

See sisaldab: 

 Sõitu mugavas reisibussis koos bussiga seonduvate kuludega (bussi rent, teemaksud, 

parklatasud, juhtide kulud) 

 Reisijuhtide teenust  (kogu reisil tõlge saksa keelest eesti keelde) 

 Majutust 2-kohalises mugavustega toas  (1-kohaline majutus lisatasu eest) 

 8 hommikusööki 

 Kohtumised austria ja baieri maaelu esindajatega 

Lisatasu eest: 
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 Tervisekindlustus (hind sõltub vanusest ja kohustuslik). Soovitame teha koos 

reisitõrkekindlustusega, mis garanteerib reisijale hüvitise reisist mõjuva takistuse tõttu 

loobudes.  

 Kohakülastused  ja muud tasulised tegevused (lossid, paadisõidud jm). Tasutakse reisil, kuid 

soovituslikud anda sooviinfo juba reisile registreerumisel või viimase osamakse tegemisel. 

Hinnad täpsustamisel:  (2018.a. andmetel, võivad muutuda sõltumata reisikorraldajast) 

 Paadisõit Köningssee järvel     15 € 

 Kotkapesa külastus (tõstuk mäkke+kohalik buss)  16€ /9 € kuni 14a 

 Herrenchiemsee lossi külastus 

 Linderhofi  lossi külastus 8.30 € 

 Neuschwansteini lossi külastus 13€/õpilane 10€ 

 Garmisch-Partenkircheni mäekuru 

 Sächsische Schweiz 

 Osadel õhtutel võimalik õhtusöök, täpsustamisel 

Reisija on kohustatud tutvuma RosenReiside pakettreisilepinguga.  

Reisile registreerumiseks kirjuta kiri: rosenreisid@gmail.com või helista telefonil 5029006. Peale seda 

väljastatakse osalustasu arve, mida saab maksta osade kaupa. Viimane makse peab olema tehtud 

hiljemalt  15. aprill  2019. 

Reisil peab olema kaasas reisidokument (ID kaart või pass) kehtivusega vähemalt 3 kuud alates reisi 

lõpust.  

Kõigile lisaküsimustele vastatakse telefonil 5029006  või kirjalikult rosenreisid@gmail.com 
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