
Romantilised lossid ja kloostrid Austrias ning Baierimaal 
 
Sõit varakevadest suvesse 
 
Esimene päev reisil - 05.05.12 
 
Eesti.  

Mulgi Reiside buss stardib Jürist Jaave kohviku juurest 05:00. 
Marianne soovitus padjad ja tekid kaasa võtta on tõesti hea.  Esimene jalasirutuspeatus Iklas, 
kus meiega liitub ka Tea. 
7:45 sõit Lätis.  
Hommik on nii kaunilt karge, päike tõuseb läbi kerge udu. Taevas on sinisem ja puud on 
rohelisemad.  
Buss vurab muudkui edasi ja Marianne sisustab meie aega. Esimesena tutvustab ta meie 
gruppi: „Nüüd on uued inimesed üle vaadatud, aga tutvustame neile ka meid, kogenud reisijaid. 
Tõuseme korra püsti ja lehvitame, et oleks kõigile näha. Kõigepealt alustame meie tublidest 
bussijuhtidest…..“  

Leedu. 19. km lõunapaus.   
Juhuuuuu, siin on suvi!!! Talvejope võib bussi jätta ja mõnusalt piknikulaua taga süüa. 

 Puud on siin juba täislehes, kuigi ererohelised veel. Ja oh neid võililli 
küll! Neid on nii palju, nii kollased ja rõõmsad. Ja toomingas õitseb. 
Jalasirutuspeatus. Ilm on veel soojem- ohh, seda mõnu! Panen päikseprillid ette! 
 
Poola piir 15:05, läheme tund aega tagasi, ehk nüüd on kohalik aeg 14:05. Õunapuud õitsevad! 
Järgmine söögikoht. Unistan väikesest kleidikesest, teksad on ilmne liialdus! 
18:30 M1 kaubanduskeskus. Nüüd selgub bussireisi alustees – piiratud ressursi tingimustes on 
kõige tähtsam teada tualeti lokatsiooni. Selles kaubanduskeskuses tuleb WC-sse minekuks 
uksest sisenemisel hoida paremat kätt.  



Hotell Fox, meie ööbimiskoht.  Troopiline soojus! Väga kauni 
tumeda mööbliga hotell! Akna ette saab kerida väljaspool olevad rulood ja siis tuttu. 
 
 
Teine päev reisil - 06.05.12 
 
Öösel olevat olnud tugev äike ja vihm. Bussis läbiviidud gallupi järgi ~1/3 magas ilmamuutuse 
märkamatult maha, mina seal hulgas.  Täna on ilm tuuline ja jahe. Jätkub sõit, taamal 

sinetavad mäed ja kõrval kolletavad lõputud rapsipõllud.  
Tšehhi. 13:50 lõputuna tunduv  Poola saab läbi, siseneme Tšehhi. Sirelid lõpetavad õitsemist ja 
võililledel on valged puhmad peas. Tesco kaubanduskeskuse peatus, esimesed Tšehhi õlled on 
ostetud.  
Kuue paiku Tšehhi-Austria piir ja Tax Free poe külastus, võimalus jälle raha kulutada. Saabume 
esimesse kohta, kus € käibel, suur mündiäri läheb lahti. 
Orth Donau, Mauritsiuse juures õhtusöök ja ööbimine. Samal ajal meiega peatub seal ka Wiru 
Reiside grupp. Õhtusöök on meil erinevates ruumides, kuid tantsusaal on ühine ning uksed 
vahelt avatud. Võistulaulmine, meie grupp peab kauem vastu!  
 
Kolmas päev reisil - 07.05.12 
 
Hommik. Küll siinkandis on palju aktiivseid äratajaid! Algus juba kella nelja ajal. Meie 3. korruse 
katuseaknast kostab tohutu säutsumine. Hiljem ronin tugitooli seljatoele, tuvastamaks häälte 
päritolu - minu nägemisest põrkab tagasi üks varblane.  Järgmine aktivist on kukk- milline 
nostalgia suvistest lakaöödest. Kolmas ärataja on kirikukell, 6:00. Kõigi äratajate eesmärk on 
juhtida tähelepanu ilusale hommikule, küll pilves ja veidi jahe, aga mõnus ikka. 
8:00 väljasõit. Tee ääres on punased moonid ja patseerivad faasanid. 
 
Schönbrunn. Võimas ja ilus loss, Austria riigipeade residents. Kas minna vaatama siseruume 

või aeda? Sisse või välja, sisse või välja….? Kui ei suuda otsustada, 



siis tuleb mõlemat teha, nii saab kiirelt mõlemale tiir peale tehtud. Palju jääb ka nägemata, siia 

peab kunagi tagasi tulema. Kui sume suvi ja roosid õitsevad.  
 
Belvaderi palee. Võimas palee suure aiaga. Kevad - purskkaevud veel ei tööta ja lilled ootavad 

istutamist. Aga muidu nii kaunis.  
 
Hofburgi loss. Uhkelt riietatud kutsarid ja värviliste kaunistustega hobused ootavad turiste, kes 
sooviksid Viinis tõllasõitu proovida. Läbi Hofburgi lossikompleksi pääseb Viini vanalinna. 
Kohvikutes saab valida rohke sortimendi seast sobiva kohvisordi ja maiustada hõrgutistega. Ära 
saab proovitud klassika: õunastruudel, sacheri tort ja melange kohv.  
 

Steffi kirik. Peale 343 trepiastet avaneb Steffi kiriku vaatetornist 
panoraamvaade Viini linnale. Hiljem selgub, et teisest kirikutornist oleks üles saanud ka liftiga, 
aga eneseületus kitsa keerdtrepi vallutuse näol tundub isegi ahvatlevam.  
 

Hundertwasseri maja. Andekas. Idee on superhea ja kui palju käiakse 
seda nüüd vaatamas. Siin saab ka esimesed suveniirostud tehtud - 6 külmkapimagnetit. 
Kusjuures üllatusena saavad hiljem kõik ka ära jagatud. 
 



Kuulsuste surnuaed. Monumendid, püstid, eraldi majad. Käiks nagu kunstinäitusel. 
Suursugune austusavaldus meie seast lahkunud tuntud kuulsatele inimestele. 
 
Orth-Donau. Tänane õhtusöök on tellitud varasemaks:20:15. Osa seltskonda plaanib juba teist 
õhtut järjest öömatka Doonau äärde. Meie võõrustaja arvab ilmselt, et võrreldes eelnenud 
õhtuga oleme me liiga vaiksed ja toob brändipudeli lauale. Ülle eestvedamisel saab 
Mauritsiusele lauldud üks tänulaul. 
 
Neljas päev reisil - 08.05.12 
 
Varajane väljasõit (6:25) Melki kloostri poole. Päike paistab ja tõotab tulla imeline päev. Melki 

klooster – VAU! Fantastiline koht. Nii kirkalt kollane ja rõõmus, samas nii 
rahulik ja kutsuv. Kloostris elab alaliselt vaid 30 munka, kuid muud rahvast- turiste, muidu 
elanikke, õpilasi on maja pidevalt täis. Keskne teema muuseumis on HÖRE (Kuula). Iga järgnev 
läbitud saal võtab ahhetama. Milline ilus ja võimas ehitis. Meie ettekujutuses pigem palee kui 
klooster. Ka juuresolev aed on väga sümpaatne. Väike kohv ja kook ning suvi jõuab ka 
mägedesse. Kaasa saab osta Melki kloostri likööre.  
 
Landzeit. Bussijuhid soovitavad meile oivalise söögikoha. Milline vaade (võiks vabalt öelda 
isegi kahe milline) . Viibutan käega enda näo eest paar korda läbi – ei ole ju võimalik, et see 

vaade on reaalne. Ehe postkaart. Ja sellises kohas ideaalse 
päikselise ilmaga nautida lõunat...ehhhhh!  
 
Hellbrunni loss ja trikipurskkaevud. Hea naljamees see Markus Sittikus. On vast 

purskkaevud.  Ja mitte üks, vaid igal sammul. 
Kuna olen esimeses katses osaleja, siis kohalik grupijuht sihib mind ka järgnevatel kordadel. 
Püüan edaspidi võimalikult madalat profiili hoida, et ükski kuiv koht alles jääks. Selg on läbimärg 
ja kuivab alles külastuse lõpuks (~1,5h) ära. Küll on hea, et siin on suvi (~26C) päike ja tuul. 



 
Salzburgi Mirabeli aed. Siin on siis veelkord võimalik oma kübarad välja võtta ja kaunis aias 
jalutada. Lilled õitsevad, purskkaev pladiseb ja linnud laulavad - jumalik. 
 

St. Wolfgangi linn. Imearmas järveäärne linnake. Ööbime hotellis 
Schwarzes Rössl. Maalilised vaated ja nukumajad. Õhtul jalutame järvekaldal ja naudime 
naabertänavas kohalikku kööki. Nii romantiline. Seda õhkavat rahu tahaks veel ja veel. 
Hommikul saab varem ärgatud ja veel üks tiir enne hommikusööki tehtud. Kaasa ostame 
koopaorava salvi, mis pidavat liigestele eriti hea olema. 
 
Viies päev reisil - 09.05.12 
 

Väljasõit 9:30. Selgub, et täna on patsipäev – kõigil naistel 2 patsi peas.  
 

Hallstatt. Järgmine imeline järveäärne  koht.  Ja jätkuvalt suudad 
imestada, kui kaunis võib loodus olla. Istume järveäärses kohvikus ja laseme vaatel endasse 
imbuda.  „Soolalinnast“ saab ka erinevaid maitsesoolasid kaasa osta. Järeleproovides tõesti 
väärt kaup! 
 
Sõit Saksamaale ehk siis täpsemalt öeldes Baierimaale. Piir saab täiesti märkamatult 
ületatud ning jutu järgi teeme me seda korduvalt, vastavalt sellele, kuidas tee kulgeb. Suurt 
elevust tekitab lõunakohas olev keerleva prill-lauaga WC. Kui tualetikülastuseks erilist vajadust 
polegi, siis reisikaaslaste seiklused vajaliku kambri külastusest tekitavad piisava uudishimu, et 
ise ka seal ära käia. Põhinali on pileti hinnaga. Sissepääs WC-sse maksab 70 senti, aga pileti 
peal on kirjas 50 senti. Kui küsitakse, millest see vahe tuleb, siis on vastus: „50 senti maksad 
sissepääsu ja 20 senti kasutamise eest!“  
 
Wieskirche. Bussisõidu ajal sajab vihma, kuid kui me bussist väljume, jääb vihm järele. 
Wieskirche on väljast suhteliselt tagasihoidlik, armas kodukandi kirik. Kuid seest helevalge ja 
õhuline. Osatakse siinkandis ikka ilmelisi maalinguid teha.  



Õues patseerivad lehmad ja kanad. 
 
Ööbimine hotellis Schlossblick (Lossivaade). Siin saime kogeda ehedat saksa ordnungit. Kui 
söök on kokkulepitud mingiks ajaks, siis nii jääb. Kui kell kukub, siis avatakse söögiruumi uks, ei 
sekunditki varem. Ja igal söögikorral loetakse peale sõnad, et mitte mingit sööki ei tohi lauast 
kaasa võtta. Väikese hotelli toad on kõik erinevad. On suuremaid, suure terrassiga ja on ruume 
mitme toaga. Meie satume tuppa, kus WC on toa eeskojas ja kraanikauss on voodi kõrval. Tuba 
ise on elamus omaette – siin ei ole mitte midagi, mis ei nagise. Nagisevad põrandad, seinad, 
uksed, voodid. Kui jääd toas seisma, siis kuuled veel pikka aega, kuidas sinu liikumine tuba 
mõjutab. Kui inimene kõrvaltoas käib, siis tundub, nagu liiguks keegi samas toas. Või on see 
hullu Ludwigi vaim, kes ringi kondab... 
 
Neuschwansteini loss. Peale õhtusööki võtame ette matka Ludwigi lossi juurde. Lossi juurde 
mäkke viib looklev tee. Julgemad arvavad, et otse mäkketõus on kindel ajavõit. Paraku selgub, 
et esialgne suhteliselt lauge tee läheb püstloodis tõusule ja ajavõit tuleb suhteliselt kasin. Üks 
korralik trenn igal juhul. Üles jõudes läheb juba pimedaks ning allolevat koske me vaid kuuleme 
(kõrgusekartjate õnneks). Lõbus matkaseltskond liigub edasi Ludwigi isa Hohenschwangau 
lossi juurde. Kokkuvõttes üks päris vahva matk. Sellelt käigult saan ka endale uue nime – Liisa 
.  
Liisa, päikseline naine, Liisa, unelmate naine... 
Aitäh ristiema Üllele. 
 
Kuues päev reisil - 10.05.12 
Ludwigi kolmas loss – Linderhof. Teistest lossides väiksem, kuid väga armas. 

 Siin lossis on meil isegi eestikeelne audiogiid. Suur aed ja 
kontrastsed punaste lehtedega puud. Huvitav ja lummav on tehismägi nimega Veenusemäe 
grott. 
 

Ettali klooster. on mõnus hetkeks istuda ja seda suurust nautida. 
Kuid see on ka koht, mis on varem väljakuulutatud kui kloostriõlle ja likööri kaasaostmise paik. 
Seepärast leian end varsti meie grupist mahajäänuna ja kohtan taas kaaslasi üle tee väikeses 
katusealuses ehitises, kirglikult õlut valimas.  
 



Partnachklammi mäekuru. See on koht, kus peab tõesti ise ära käima. Seda lihtsalt ei ole 
võimalik adekvaatselt pildistada. Mäekuru, püstloodis tõusvad kaljud, vahutav mägijõgi ja karge 
ning niiske õhk. Seda kõike peab ise kogema. Ja väljudes oled tagasi suves. Vaba aega saab 
sisustada mäeveerul päikest võttes ja kaasavõetud toitu krõbistades. Samas vaade taamal 

kõrguvatele mägedele - fantastiline.  
 
Oberammergau. Väike linnake, kus kõik majad on eranditult suurema või väiksema 

maalinguga. Rahulik ja armas.  
 
 
 
 
Seitsmes päev reisil - 11.05.12 
 
Tänane hommik algab järve äärde ja tagasi jalutuskäiguga. Tuleb välja, et Hohenschwangau 
loss on järve äärde ehitatud ja siis tuleb see ju  ka hommikuvalguses üle vaadata. Algab pikk 
sõit Dresdeni poole. Bussimakist lastakse läbi mitu tiiru Baierimaa lugudega. Siiani kummitab 
üks lugu –„Schön muss sie sein“ (Ilus peab ta olema).  
 

Saksi Šveits. Ohhooo, sellist pilti ei osanud küll oodata. Millised 
ümarapealised kaljud . Rahvuspark. Wunderschön. Ilm on nii lämme, kraade üle kolmekümne. 
Kui kohale jõuame, siis müristab ja lööb välku. Paar piiska saame ka kasta, aga see on pigem 
jahutav kui ebameeldiv. Ilmaga on meil küll tõesti vedanud. 



Ööbimine Cityherberge hostelis. See ööbimiskoht on minu jaoks kõige suurema positiivse 
üllatusega, sest ootused olid väga madalad. Kujutan ette 70-ndate stiilis minimalistliku 
sisustusega ruume, kuid saame äsjaremonditud ülikorras numbritoad ja pesemiskohad. 
 
Dresden. Imeline suveõhtu. Õhtuhämaruses on sooja piisavalt, et kampsunita välja minna. 
Hostelist väljudes näole langenud paar piiska annavad ka hea vihje vihmakeebi 
kaasavõtmiseks. Eneselegi üllatuseks suundume täiesti õiges suunas ja jõuame Elbe äärde 
välja. Ja aina ilusamaks ja romantilisemaks läheb. Nikerdatud ja võimsad ehitised on kõik 
valgustatud ja aina kutsuvad end pildistama. Jõel sõidavad laevad ja jõekaldal saab istuda 
pingil ja nautida jõelt puhuvat tuulekest. Trepil mängib keegi mahedalt tuttavaid viisikesi ja 
rahvas on kõik nii vaba ja rõõmsas tujus. Väljaku ääres on just väljumas Citytouribuss ning kiire 
ja spontaanne otsus on teha üks tiir. Ülimalt õige otsus, sest bussisõidu ajal lähevad 
taevaluugid valla ja kallavad linna veega üle. Bussijuht ise räägib saksa keeles, kõrvaklappidest 
võib kuulda ka teistes keeltes tutvustusi. Kuid bussijuht räägib juurde ka muud juttu. Ülejäänud 
rahvas on kõik saksakeelsed, vähemalt kõrvalapid võtame vaid meie kaks. Kahe ametliku jutu 
vahel taban bussijuhi rääkimas, et meie seas on ka kaks muukeelset, kes kuulavad juttu 
kõrvaklappidest ja tema poolt räägitud eelnevat juttu nemad ei kuule. Kõik naeravad bussis 
selle peale. No loodame siis, et rohkem meie kulul nalja ei tehta.  Tunni pärast bussist 
väljudes on vihm üle ja me hakkame ringiga tagasi tulema. 5 minuti kaugusel hostelist, kui 
oleme just ühes kangialuses, algab jällegi vihmasabin. See on ilmne vihje, et enne 
tagasiminekut tuleb veel üks peatus teha ja kohalikul õllel end hea maitsta lasta. Nii saabki 
tehtud. 
 
Kaheksas päev reisil - 12.05.2012 
 
Hommikusöök on hosteli kohta väga rikkalik, nii et koht kogub minu silmis veelgi lisapunkte 
juurde.  
8:00 väljasõit kodupoole. Meestel on veel vaja kindlasti oma silmaga päevavalguses ära näha 
Volkswageni tehas. Sõidame bussiga tehasest mööda ja meie bussijuht Jaan räägib lühidalt 
juurde, mida seal sees veel näha võib. 
Ööbimine Poola hotellis Karmela. Jõuame kohale ~22:30. No seekord siis on meil loosiõnne.  
Saame toa suure terrassiga. Ja tualett on ka normaalsetes mõõtmetes. Hiljem on kuulda, et 
osades tubades on WC- potilt ülestõusmine tõeline meistriteos, sest kraanikauss jääb ette. 
Muidu aga oleme siin hotellis vist hooaja esimesed külalised, sest torudes senini seisnud õhk 
levib vee kasutamise järel jõudsasti kogu meie toas.  
 
Üheksas päev reisil - 13.05.12 
 
Hommik. Tutvumine Augusowi linnakesega hotelli ümbruses. Uhh, külm on (tunde järgi 5-7C), 
jope tundub jälle mõnus valik.  Kanali ääres on promenaad, mida mööda jalutame. Kanali ääres 
aga kalastavad kalamehed. Leiame ilusa maja, mille küljelt võib lugeda, et restaureeritakse 
sanatooriumit. Suvel on siin küll väga ilus. 
Sõit läbi Poola kodu poole.  
~14:00 lõuna Leedu 19. Kilomeetril. Bussi tagaots elavneb, jagatakse sinna kokkukorjatud 
suveniire ja õllesid.  
~18:00 Eesti! ~20:30 Jüri. 21:20 KODU! 
Meie Mulgi Reiside buss läbib reisil Jürist Jürini 5082km. 
 



Reisijutu kirjutas Sirli  
 

Reisijuht oli Marianne  
 
 


