
ROMANTILISED LOSSID JA KLOOSTRID AUSTRIAS NING BAIERIMAAL 

ESIMENE PÄEV – 05.05.2012 

      Jõuame Jürisse väga täpselt – kell 5.00. Auto kiirus oli 120 km tunnis. Meie õnneks liikluspolitsei 
neil varajastel hommikutundidel veel ei tegutsenud. Laeme oma reisipagasi bussile ja sõit võib alata. 
Bussiks Mulgi Reisid ning juhtideks Jaan ja Silver. Igaühe päralt on 2 pinki. Nii võib ennast väga 
mugavalt tunda. Täna on vaja läbida 1130 km. Iklast võtame peale Tea. Nüüd on kogu reisiseltskond 
koos. Siin teeme ka väikese kohvipausi.   
     Leedu 19.kilomeetril teeme varajase lõunapausi. Natuke jalasirutust Kaunase ringil.  

   
      Poola piiril keerame kellad tunni võrra tagasi, 15.05-lt 14.05-le. Viimane peatus enne 
ööbimiskohta Lomza linnas bensiinijaamas, kus on ka söögikoht. Minul jääb see söömakord vahele, 
enesetunne pole hea ja isu ei ole. Ilm on päris soe. Hotelli Fox, mis asub Wolborzi linnas, jõuame kell 
21.50. Läheme enam-vähem kohe magama. Raimo joob väljas ühe tassi teed ja siis tuttu. Õhtune ilm 
on veidi jahe. On ka neid, kes veel dringile jäävad. 
 
TEINE PÄEV – 06.05.2012 
 

   
     Öösel olevat kõu kärgatanud ja valanud vihma. Mina seda ilmamuutust ei märganud, ju siis uni nii 
hea oli. Nagu hiljem selgub, oli veel teisigi, kes selle ilmamuutuse maha magasid. Pärast 
hommikusööki hotellis jätkame teekonda. Möödume suurtest kolletavatest rapsipõldudest, mis 
säravad nagu päike. Natuke Poolat, siis läbi Tšehhimaa Austriasse. Tšehhis põikame sisse Tesco 
kaubanduskeskusesse, kus teeme mõned ostud. Enne piiri ületamist käime läbi ka Travel Free 
kauplusest. Teadagi, mis sealt kaasa tuuakse, see näha juba rasketest kottidest. 

   
     Õhtusöök laulu ja tantsuga hotellis Danubius Orth Donau linnakeses, kus ka ööbime. 

     
 Siin kohtame kaasmaalasi, kes on samuti valinud ööbimiskohaks sama hotelli. Nende õhtusöök on 
serveeritud kõrvalruumi. Tantsusaal on ühine ja uksed vahelt avatud. Teenindab meid marokolane 
Mauricio, kes jagab lahkelt toidu kõrvale piiramatus koguses veini. Kõrvalruumis lüüakse lauluhääled 



valla. Ega meiegi kehvemad ole. Kui  kõrval jääb vaikseks, alustame ka meie. Oleme Üllega süvenenud 
laulmisesse, aga märkame siiski, kuidas meie mehed kõrvalruumi naiste poolt tantsupõrandale 
tiritakse. Arvati, et on vabad mehed. Teine päev lõpebki laulu ja tantsuga, aga mitte kõigile. Mõned 
jäävad veel dringitama ja trikitama. 

  
 
KOLMAS PÄEV – 07.05.2012 
 
     Siin on hommikuseks äratuseks naabruses elutsev kukk. Hommikusöök hotellis ja nüüd hakkame 
koguma meeldejäävaid vaatepilte, sest meid ootab ees suur hulk vaatamisväärsusi. Täna on 
keiserliku Viini päev. Kuna meil selleks ka kübarad kaasa võetud, siis võib seda nimetada ka 
kübarapäevaks. Kübarad on kaasas tõllasõiduks, aga see jääb kahjuks siiski ära. Tõllad uhkelt riietatud 
kutsarite ja hobustega, kes värviliselt kaunistatud, on vägagi väljakutsuvad tõllasõidule.  
     Külastame Schönbrunni lossi, mis oli Habsburgide dünastia barokne suvekodu, üks tuntumaid ja 
esinduslikumaid ehitisi Viinis, suure impeeriumi viimane sära. Meie teeme ringkäigu lossiruumidesse 
(neid on üldse kokku 1441). Ega kauemaks aega jätkugi, kuigi esialgses plaanis oli jõuda ka tõllakuuri.

    
     Edasi sõidame Belvedere lossi poole, kus teeme peatuse ja jalutame sealses imeilusas aias. Lilli on 
praegu siin vähe ja purskkaevud veel ei tööta, aga ilus on ikka. Õieti on losse kaks: alumine Bevedere 
ja ülemine Belvedere, viimasest avaneb Viinile suurepärane vaade. Lossides asuvad 
kunstimuuseumid. 17.sajandil oli Belvedere Austria sõjakangelase prints Eugene de Savoy 
suveresidents, hiljem on siin elanud näiteks ka ertshertsog Franz Ferdinand, kelle mõrvamisest sai 
alguse Esimene maailmasõda. 

    
     Järgmiseks vaatamisväärsuseks on Hofburgi lossikompleks – Habsburgide 600-aastane keisriloss, 
mis meenutab nende hiilgust ja oli neile talveresidentsiks. Hofburgi kabelis laulab maailmakuulus 
poistekoor Wiena Sängerknaben. Kompleksis paiknevad Austria Rahvusraamatukogu, aaretekamber, 
etnograafiamuuseum ja Hispaania Ratsakool. 

 
     Vallutame Püha Stefani katedraali torni. Kuna meile öeldakse, et lift ei tööta, hakkame treppi 
mööda astuma. Astmeid, mis läbida, on 343. Meiega ühinejaid ei ole kuigi palju. Keerdtrepp on 
küllaltki kitsas, vaevu pääseb üksteisest mööda. Selleks peab seisma jääma ja ootama, kuni teine 



möödub. Alla jõudes selgub, et mõned käisid tornis ära liftiga, ikkagi töötas. Meie elamus oli siiski 
suurem ja kõrgem.  Katedraali juures teenib Raimo ka ühe 50-sendise euromündi. Mina laenasin 
selleks enda vormist välja vajunud kübarat, kuhu münt sisse poetati ühe välismaise turisti käe läbi. 

  
     Kuna kätte on jõudnud söögiaeg, seda tuletavad meelde meie tühjad kõhud, siis tuleb leida koht, 
kus neid täita. Leiame päris viisaka ja taskukohase koha. Maitseme ära pannkoogisupi!!! 
     Reis viib meid edasi värviküllase 52 korteriga elumaja Hundertwasser Haus juurde. Rõõmsad  
värvilahendused, vaba vorm, looklev joon ja võssakasvanud rohelus – see on Friedensreich 
Hundertwasseri (1928-2000) arhitektuur. Selle arhitekti, kunstniku ja keskkonnakaitseaktivisti õige 
nimi on Friedrich Stowasser. 

   
     Viimane koht tänaseks on Viini Kesksurnuaed. Jalutame kuulsuste haudade vahel, millest ka teine 
nimetus „kuulsuste surnuaed“. 

   
     Ilmadega on meil vedanud, täna oli suhteliselt soe, kohati tuuline. 
     Õhtusöök ja ööbimine jällegi Mauricio juures. Enne magama minekut on meil plaanis jalutuskäik 
Doonau äärde, aga see jääb siiski ära. Egas midagi, tuleb veelkord tagasi tulla, ära jäi ju ka tõllakuuri 
külastus ja veel palju muudki. 
     
NELJAS PÄEV – 08.05.2012 
 
     Peale hommikusööki võtame suuna Melki linnakese poole, mida teatakse eeskätt linna kohal kaljul 
ilutseva uhke benediktiini mungakloostri tõttu. Melki klooster on Austria suurim ja kuulsaim, hiilates 
oma rikkalike kunstivaradega. Klooster, kus elab alaliselt 30 munka, ehitati ümber barokseks aastatel  
1700-1750, et demonstreerida ümberkaudsele protestantismi kalduvale rahvale katoliku usu 
vägevust. Uhke peatrepp viib meid kloostri õuele. Sealne barokne hiilgus rabab jalust. Kohaliku giidi 
saatel külastame kõiki ruume. Rikkalikult dekoreeritud kloostriruumid tutvustavad sajandite vältel 
vagade vendade valdusesse kogunenud muinasjutulisi kunstiaardeid, alates maalidest ja lõpetades 
üliuhkete armulauakarikatega ning kuldsete krutifiksidega. Kloostri ülaterrassilt avaneb kaunis vaade 
all laiuvale Melki linnale ja Wachau orule.  

     



    
    

       
     Edasi viib meie tee Salzburgi – Mozarti linna. 1965.aastal filmiti siin film „Helisev muusika“. Teel 
lõunastame imelise vaatega restoranis Landzeit. 

  
 Esimene Salzburgi vaatamisväärsus – Helbrunni loss. Loss on ehitatud aastatel 1613-1615 Salzburgi 
peapiiskopi  Markus Sittikuse nõudmisel. Hellbrunni lossiaed on kuulus oma veeatraktsioonide 
poolest, eriti tuntud on sealsed pükste märjaks laskmise istmed. Nimelt lasi lossi huumorimeelega 
omanik ehitada esimest korda lossi saabuvate külaliste jaoks peolaua, mille ääres olevatel 
taburettidel olid väiksed avad. Kui külalised olid pärast sööma- ja joomapidu kõva auru all, siis lasti 
väikese kangi allavajutamisel kõikidele külalistele väike sorts vett pepu alla. Külalised muidugi olid 
ehmunud, et pagan võtaks, nüüd tegime purjus peaga püksi. Lossiomanikul nalja kui palju! Seda trikki 
demonstreerib giid meilegi. Meie bussijuht Jaan juba teab, kuhu istuda, tema märjaks ei saa.  
 Mina sellest trikist osa ei võta. Giidi saatel vaatame teisigi trikipurskkaevude veemänge. Siis saan 
minagi mitmel korral üle kastetud, kuigi proovin seda vältida. Hea, et väljas soe on.  Väidetavalt on 
see kestnud juba 400 aastat. Käime ka lossis sees, kus Ülle ja Viive, sattudes muusikatuppa, kasutasid 
võimalust laulmiseks, nagu pärast selgub. 

    
 

   
 
 
 
 
 



 Järgmisena jätkub tee Mirabelli lossi poole, kus imetleme sealset aeda. Mirabelli aeda peetakse 
maailma kõige ilusamaks aiaks. 

  
     Käes on aeg siirduda järgmisesse ööbimispaika, milleks osutub muinasjutulises Sankt Wolfgangi 
linnakeses asuv hotell Schwarzes Rössl. Jalutame õhtuses linnakeses järve kaldal, möödume ka „Valge 
hobuse“ kõrtsist, millest on loodud mitmeid austria operette. 

   
 Istume väljas ja naudime õhtust söömaaega. Natuke on küll vilu, aga pole hullu, kui soojalt riides. Ja 
otsa on saanud ka neljas reisipäev. 
 
VIIES PÄEV – 09.05.2012 
 
     Täna on Sirli sünnipäev. Enne hommikusööki teeme veel väikese jalutuskäigu linna peal, käime 
järve ääres ja võtame nendest imelistest vaadetest veel viimast. 

        
 Astume sisse ka kiriku uksest, kus annetame mõned euromündid. Osa naisi on endile patsid pähe 
teinud, väidetavalt Sirli sünnipäeva puhul. Hotellis lasen Üllel endale ka patsid teha. Sünnipäevalapsel 
on need kõige vahvamad. See päev saabki patsipäevaks. Peale hommikusööki jätkame jälle teekonda 
mööda mägiteid. 
     Esimeseks peatuseks Hallstatt – maailma ilusaim järveäärne külake, kus oli soolakaevandajate 
elukoht juba kiviajast alates. Teeme siin väikese jalutuskäigu ja imetleme vaadet järvele ja mägedele. 
Ilm on mõnus ja suviselt soe. Anne leiab siit ka eedelveissi (alpi jänesekäpa), mis saab kohe ka 
kaameraga jäädvustatud. 

   
     Aeg on Austriaga hüvasti jätta ja nüüd kulgeb sõit juba Baierimaa poole. Esimene peatus 
Saksamaal – lõunasöögipeatus, kus WC külastus osutub seiklusrikkaks. Siin tuleb WC-s enne ära käia 
ja siis alles sööma minna või muid oste teha. Nimelt maksab selle kasutamine 70 eurosenti, vastu 
saad 50-sendise kviitungi, mille võrra vähendatakse sinu ostuarvet. WC kasutamine maksab 20 
eurosenti. Minule automaat tõrgub kviitungit väljastamast, olen vist ise oskamatu sente automaati 
sisestama. Sõneleme korravalvuriga. Tema väidab, et ma pole 70 senti sinna pannud. Tõestamaks 
seda, vajutab mingit nuppu ja välja tuleb ainult 50 senti. Mina löön juba lootusetult käega ja tahan 
ära tulla, aga lõpuks vehib temagi käega ja laseb mul ära käia. Aga sellega veel WC seiklus ei lõpe. 



Uuesti laua taha istudes tuleb mulle meelde veinipudel, mis lõunasöögi kõrvale sai võetud – see oli 
WC põrandale ununenud. Ju see prilllaua keerlemine seal tõmbas minu tähelepanu endale ja 
unustasin muu. Läheme Liivijaga tagasi (tema oskab saksa keelt). Ei tea, mida korravalvur küll mõelda 
võis!  
     Lühike peatus Wieskirche – palverändurite kiriku juures, mis on 1983.aastal kantud UNESCO 
maailmapärandi nimekirja. Väljast on kirik suhteliselt tagasihoidlik, seest aga erakordse rokokoo 
interjööriga. 

  
     Olemegi jõudnud järjekordsesse ööbimiskohta, Hohenschwangau külla, hotelli nimega Garni 
Schlossblick. Ülle ja Arno saavad siin päris uhke terrassiga toa. Terrass on mitu korda suurem, kui 
tuba ise. Aga siin pole vist ühtegi tuba mille põrand, ega voodi ei nagiseks. See ehk on selle hotelli 
omapära.  

  
     Peale ühist õhtusööki võtame ette jalgsimatka Baierimaa kuninga Ludwig II lossi Neuschwanstein 
poole, mis hakkas juba hotelli poole sõites eemalt silma. Sinna tee on päris pikk. Meie proovime 
otsemat teed minna, järsust mäest üles. Kes esimestena jõuavad, minu mees nende seas, neile on 
see suur ajavõit. Minul see nii suur ei ole, aga ma ei saa ju oma mehest maha jääda. See maailma 
kõige nõiduslikum elevandiluuvalgete tornidega loss jäi kuninga poolt viimaseks ehitatud lossiks. Ta 
suri 13.juunil 1883. Selleks ajaks oli lossi ehitatud 17 aastat ja sellest oli valmis vaid kolmandik. 
Kuningas Ludvig II sai seal elada kõigest 172 päeva. Selle arhitektuur ja sisekujundus peegeldavad 
19.sajandi ehituskunsti tipptaset, aga selle tunnistajateks me ei saa. 

   
 Alla tagasi tuleme mööda teed, mis viib otse teise, kollase lossi Hohenschwangau juurde, mis kuulus 
Ludwigi vanematele. Seal veetis ta ka oma lapsepõlve. Teel alla astub Ülle millegi peale, aga jääb ikka 
arusaamatuks, mis see tegelikult oli. Lõppenud on seegi päev. Meeldejäävaid elamusi aina kuhjub 
mällu ja loodetavasti on neid veelgi ees. Jällegi on käes uneaeg. 
 
KUUES PÄEV – 10.05.2012 
 
     Ka täna jalutavad mõned meist enne hommikusööki, et siinset ilusat loodust imetleda. Ka siin on 
imeline järv. See asub Hohenschwangau lossi lähedal. 

 



     Ja jälle teele, suuna võtame Linderhofi lossi poole. Kaotame tunni jagu aega, kuna esialgne tee 
osutub läbimatuks, teostatakse tee remonti. Tuleb tagasi sõita ja otsast alustada. Aga see-eest saime 
läbi bussiakna nautida ilusaid vaateid. See loss on küll väike, aga seest vägagi luksusliku ja pillava 
interjööriga – peeglite saal, kaks gobeläänide tuba, audientsi saal, söögisaal, magamistuba, roosa ja 
sinine, kollane ja lilla kabinet jne. Lossis on eestikeelne audiogiid. Ludwig II lasi selle ehitada kui 
austusavalduse Prantsusmaa kuningate absoluutsele monarhiale. Lossi juures on eksootiline Mauri 
paviljon paabulinnutrooniga ja Veenusemäe grott, kus kuningas armastas paadisõidul Wagneri 
muusikat kuulata. 

    
     Järgmisena viib tee meid Ettali külla, kus asub Ettali klooster – baieri rokokoo juveel. Tänaseni 
tegutsev benediktiini klooster asutati 28.aprillil aastal 1330. Klooster on avar ja hele, roosa 
marmoriga kaunistatud interjööriga. Eriti avaldab muljet kloostrikiriku tohutu suur kuplifresko. Kaasa 
ostetakse siit kloostriõlut ja ürdilikööre. 

   
     Planeeritud Eibsee mäkke tõus jääb ära, kuna kohapeal selgub, et hind ei ole meile taskukohane. 
     Liigume edasi Garmisch-Partenkircheni poole, kus asub Partnacklammi mäekuru. Ilm on väga 
palav, ongi hea teha jalutuskäik sealsel kärestikulise mägijõe kaldal, kus avaneb imeline vaatepilt, 
kuidas kitsaste kaljuseinte vahel tormab ka suvekuumuses külm mägijõgi. Õhk on mäekurus päris 
karge, aga väga külm ei olegi. Tagasi tulles teeme vahepeatuse, et tühje kõhte täita. Supp on siin 
küllaltki vürtsikas. Selgub, et siinses magustoidumenüüs pakutakse ka  magustoitu nimega 
Mariannet– 4.50 EUR ja meie grupijuhi Marianne „abikaasagi“ siin. Nimelt on ühe kõrtsi püsikunde  
naine ka juhuslikult Marianne ja magustoit nimetatud tema järgi. 

  
     Oleme jõudnud Oberammergau romantilisesse linnakesse – nagu muinasjutust, mäed seda ilu 
ääristamas. Linnake hämmastab majaseintel paiknevate imeliste freskodega. Freskokaunistused 
kajastavad traditsioonilisi Baierimaa teemasid, muinasjutte või religioosseid stseene. Teeme siin 
väikese jalutuskäigu, nautimaks neid. 

    
 Ülle on lõpuks ka õllejoomise ära õppinud. Istumegi väljas laua ääres – osad joovad õlut, meie sööme 
jäätist. Aeg hakkab otsa saama ja on vaja ruttu bussile jõuda, aga õlut on veel järgi. Nii võtabki Ülle 



suure punnsuutäie ja peab selle kiiresti alla neelama (ega kallist kraami saa järele jätta), et õigeks 
ajaks kohal olla. 
      Ööbime samas hotellis ja õhtusöök on ka seekord ühine. 
 
SEITSMES PÄEV – 11.05.2012 
 
     Peale hommikusööki võtame suuna kodu poole. Väikeste vahepeatustega, sealhulgas ka 
lõunasöögipeatus, jõuame märkamatult Dresdeni lähistele. Teel  märkasime ka üht avarii läbiteinud 
autot. Siin asub Saksamaa kaunim rahvuspark Saksi Šhveits – kitsad rajad ja peadpööritavad 
vaateplatvormid hõlmavad nii kaugemal looklevat jõge kui ka imposantseid kaljusid, millest ühe tipus 
asub suur Köningsteini kindlus.  

    
     Lõpuks on silmapiiril Dresden. Kõigepealt majutume hostelisse Cityherberge. Kuigi tubades 
pesemisruumi ja WC pole, on see väga puhas ja korralik hostel, teeb silmad ette nii mõnelegi 
mitmetärnilisele hotellile. Ilm on siin väga lämmi, tõotab tulla vihmagi, ja tulebki, kui teeme 
jalutuskäiku linnas, õnneks on varjualune käepärast võtta. Hostelisse tagasi jõuame kuivalt. Üritame 
selle ees laudade taga istet võtta ja seal aega veeta, aga kohe hakkab jälle sadama. Kolime sisse. Kuna 
fuajees ruumi meie jaoks ei jätku, koguneme Ülle ja Arno tuppa. See on juba traditsiooniks saanud, et 
nende tuba alati kogunemiskohaks on. Isegi mina joon siin ühe õlle ära.  
  
KAHEKSAS PÄEV – 12.05.2012 
 
     Väga varajane hommikusöök teises hoones asuva hotelli poolel olevas restoranis ja sõit ikka 
lähemale kodule. Ilm on teinud öö jooksul läbi suure muutuse, ei ole enam midagi nii lämmi, nagu 
õhtul. Päris külm hakkab, tuleb jälle soojemalt ennast sisse pakkida. Usinamad on jällegi jõudnud 
enne hommikusööki ära käia jalutuskäigul, et linna kaeda, õhtul läks väga kiiresti pimedaks, et ei 
jõutud kõike kaamerasse jäädvustada. 

   
Teeme bussiga veel tiiru ümber Wolkswageni tehase ja bussijuht Jaan räägib enda kogemustest, mida 
selles näha ja teha saab. Jällegi vahepeatustega, kuhu kuuluvad ka lõuna- ja õhtusöögi peatused, 
jõuame oma viimasesse ööbimispaika, mis asub Augustowis, hotelliks Karmel.  
Siin saan ka mina õhtusöögi. Eelmises kohas vist mu nägu ei meeldinud, seal mind teenindada ei 
tahetud. Liivija kuulutas, et hommikul kell 6.00 on jällegi kavas jalutama minna. 
 
ÜHEKSAS PÄEV – 13.05.2012 
 
     Ja ongi reisi viimane päev käes. Tõuseme varakult, et teistega kampa lüüa jalutuskäigul. Aga 
hommik on nii vaikne ja kedagi ei liigu, arvasime, et saime ise millestki valesti aru. Aga selgub, et 
nemad olid hoopis aja teiseks kokku leppinud. Kuna meie lõpetasime õhtul varem, siis seda me ei 
teadnud. 
  



 Jällegi hommikusöök hotellis ja sõit kodu poole algab. Poola piiril muudame jälle kellaaega, seekord 
tunni jagu edasi. Uus aeg 10.30. Väike vahepeatus bensiinijaamas. Lõunastame Leedu 19.kilomeetril. 
Õhtul pool kuus oleme Iklas ja kell kuus alustame sõitu Tallinna poole. Bensiinijaamas peale Iklat 
poetame maha Tea ja Mare lapselapse Anna-Kaisaga. Jürisse jõuame kell 20.25. Läbitud sai 5082 km. 
      
 
      
 
 
 
      
 
 
      
 

 


