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Poolat avastama ehk rännak endisele Ida-Preisimaale. 

Programmis Malborki kindluses toimuva festivali külastus. 

 

Reisi aeg: 18.juuli – 23.juuli 2019  ( 6 päeva mugava reisibussiga – partneriks „Hansaliinid“).  

Poola avastamist on kõige lihtsam alustada Kirde-Poolas asuvast Warmia-Masuuria vojevoodkonnast. 

See endine Ida-Preisimaa on läbi aastasadade olnud nii ristirüütlite hüppelauaks itta või kaitsevalliks 

idast Euroopat ähvardava ohu eest. Just seal toimus 1410.aastal Grünwaldi lahing, mis on väga 

oluline sündmus Poola riikluse ajaloos.  Paljudes Masuuria väikestes külakestes võib kohata 

Grünwaldi nimetusega tänavat. 

Poola on kahjuks paljudele pigem läbisõiduhoov Euroopasse, kuid asjatult. Tuleb vaid suund võtta 

tuhande järve piirkonda Massuuriasse, mis peidab endas nii hingematvalt imekaunist loodust kui 

ülipõnevaid vaatamisväärsusi. Masuuria on koht, kus võib end unustada loodus- ja linnavaateid 

imetlema – arvukalt järvi, silmapimestavalt rohelised metsad ehk Poolamaa „rohelised kopsud“, 

kauni arhitektuuriga kirikud ja muud vaatamisväärsused, korras külad ja linnakesed. 

1. Päev 

Väljasõit Tallinnast kell 6.00. Buss sõidab marsruudil Tallinn- Jüri alevik – Rapla – Viljandi – Pärnu – 

Ikla  ja edasi Poolamaa suunas.  Lühikene kohvipausi ja kiire hommikusöögi  peatus Ikla piiripunktis. 

Rahulikum lõunasöögiaeg Leedu 19.kilomeetril ja seejärel sooja söögi võimalus ka peale Poola piiri. 

Leedut läbides lühiajalised peatused teel. 

1.öö majutus on meil  Ketrzyni mugavas hotellis. 

Gizysko on tuntud olnud ka kui Poola suvepealinn. Kuid eelkõige on linn kuulus oma lahtikäiva silla 

poolest. Sild asub linna läbival kanalil ja see ei avane mitte ülespoole, vaid pöördub kõrvale. Sild on 

valminud juba 19.sajandi lõpus ja taastatud algsel kujul. Teiseks vaatamisväärsuseks linnas on Boyeni 

kindlus, mis on ehitatud 19.sajandil ja osutus I maailmasõjas Vene vägedele vallutamatuks. Meie 

reisiprogrammi selle külastamine siiski ei kuulu. 

Ketrzyn asub keset Masuuria metsi ja selle lähedalt on leitavad II maailmasõja ajast pärit Hitleri 

Hundikoopa varemed.  

Sõidupäeva kiiremaks möödasaatmiseks saab kuulata reisijuhi infot läbisõidetavatest kohtades ja 

Poolamaast. Vahelduseks vaatame filme ja kuulame muusikat. 

 

2. Päev  

Peale hommikusööki suundumegi avastama Hundikoobast.  See on koht, kus krahv Claus Schenk von 

Stauffenberg korraldas 20.juulil 1944.aastal Hitlerile ebaõnnestunud atentaadi. Kuid eelkõige on 

tegemist kohaga, kus soode ja metsade vahele rajati juhtimiskeskus ja sealt juhtis Saksamaa 

väejuhatus 1941-1944 Idarinnet. Ehk siis sisuliselt oli tegemist metsadesse rajatud linnaga, kus oli 200 
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hoonet ja kus elas pidevalt 2000 inimest. Lisaks punkritele ja barakkidele oli seal reaudteejaam, kaks 

lennuvälja, elektrijaam, sidekeskus ja palju muud.  

Järgmine peatus on meil kuulsas  Svieta Lipka ehk Püha pärna jesuiitide kloostri juures.  See koht on 

samuti katoliiklikus Poolas üks tähtsamaid palverännakute sihtpunkte.  Kloostri  võimas basiilika on 

väga rikkalikult kaunistatud interjööriga ja seda peetakse Poolamaa barokkarhitektuuri  üheks 

meistriteoseks.  Püüame sinna jõuda hetkeks, kui uhke barokkorel trompeteid puhuvate liikuvate 

inglikujudega oma esitluse teeb. 

Seejärel on meil peatus Reszeli linnakeses.  Vaba aeg jalutamiseks armsas vanalinnas ja soovi korral  

võimsa piiskopilossi külastamiseks.  

Õhtupoolikul  jõuame Malborki (Marienburg)  linnakesse.  Linn on tuntud eelkõige oma võimsa 

kindlusega. Euroopa keskajast säilinud suurim kindlus, mille ajalugu ulatub 13.sajandisse. Rajatud 

ristisõdijate poolt ja täitnud ka orduriigi pealinna rolli. Arhitektuuriliselt koosneb kolmest üksteise 

sisse ehitatud kindlusest. Ülemist, keskmist ja alumist linnust eraldavad tornid ja kuivad vallikraavid. 

Linnust kaitses omal ajal kolm tuhat relvavenda.  

Õhtune tutvumine kunagise hansalinnaga, mis on 1997 aastast kantud UNESCO maailmapärandi 

nimistusse.  

Majutuseks hotell Malborki  kindluse lähistel.  

3. Päev 

Peale hommikusööki  Malborki kindluse külastus. Traditsiooniliselt toimub juulikuu 3.ndal 

nädalavahetusel Marlborki kindluses suurejooneline festival. Saame osa selle pidustustest. 

Õhtupoolikul sõidame sadamalinna Gdanskisse.  Vaba aeg linnas ja soovijatele paadisõit.  

Majutus samas hotellis, kus eelmisel ööl. 

4. Päev 

Peale hommikusööki asume teele Toruni poole.  

Jõuame linna, mis on rajatud juba 13.sajandil Saksa ordu poolt ja tuntud ka kui Koperniku 

sünnilinnana.  Ja linn on kuulus kui piparkoogilinn, sest just selles linnas valmistatud piparkoogid on 

olnud sajandeid maailmakuulsad. „Pierniki torunskie“ on Poola piparkoogid, mida on valmistatud 

selles hansalinnas juba üle 700 aasta, esmakordselt mainituna 1380.aastal. 

Teeme ühiselt jalutuskäigu vanalinnas, mis on kantud UNESCO nimekirja ja seejärel vaba aeg linnaga 

ka omapäi tutvumiseks. 

Peale lõunat asume teele järgmise linna poole. Meid ootab Budgoszcz (Bromberg).  Kunagi ammu oli 

seal kalastusala, kuid 1238 rajati sinna linnus, mille ümber kasvas linn. Algas linna oma ajalugu, 

võitude ja kaotustega. 

Õhtul võimalus külastada valgus-vesi-muusika etendust.  
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Ööbimine samas linnas, mugavas hotellis. 

5. Päev 

Peale hommikusööki alustame sõitu  Olsztyni suunas. Külastame Poolamaa vanimat 

vabaõhumuuseumit,  milles jalutades tekib tunne, nagu oleksime liikunud ajas tagasi. Sissepääs 

tasuline, lisandub reisihinnale.  

Õhtupoolikul on meie programmis miniatuuride pargi ehk  Mazurolandia külastus,  

http://mazurolandia.pl/ 

Seal on olemas haruldane ekspositsioon, väga täpselt meisterdatud makett Hundikoopa 

hiigelaegadest. Lisaks avanevad meie ees piirkonna kuulsamate ajalooliste hoonete maketid, mis on 

loodud suuruses 1:25.  Osa neist makettidel kujutatud hooneid nägime reisi ajal ka täies hiilguses ja 

nüüd on meil uuesti äratundmisrõõm. Huvilised saavad ka muuseumis asuvas rüütlite külas end 

riietada raudrüüsse või teha tutvust tolleaegsete relvadega. Sissepääs tasuline, lisandub reisihinnale. 

Majutus Augustowis. 

6. Päev  

Peale hommikusööki  paadisõit Augustowi kanalil.   Ja seejärel Poola-Leedu piiripunkti ületus ning 

suund kodu poole. Teel  lühikesed peatused ja lõunasöögivõimalus Leedus, 19.kilomeetril.  Buss 

sõidab Iklast alates marsruudil: Ikla – Pärnu – Rapla – Tallinn – Jüri – Viljandi. 

 

Bussis istumiskohad  valitakse reisile registreerumisel.  

Osalustasu 6-päevasel  reisil ehk investeering  iseendasse 350.- eurot   

See sisaldab: 

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

parklatasud, juhtide kulud) 

 Reisijuhtide teenust   

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

 5 hommikusööki 

 

Lisatasu eest: 

 Tervisekindlustus (hind sõltub vanusest ja kohustuslik). Soovitame kindlasti teha koos 

reisitõrkekindlustusega, mis garanteerib reisijale hüvitise reisist mõjuva takistuse tõttu 

loobudes.  

 Kohakülastused  ja muud tasulised tegevused (lossid, kindlused, paadisõidud jm)  tasutakse 

reisil, kuid soovituslikud anda sooviinfo juba reisile registreerumisel või viimase osamakse 

tegemisel. 

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

http://mazurolandia.pl/
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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. Juuni  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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