RosenReisid/MesilaspereReisid
DALMAATSIA AVASTAMINE
Teretutvus Dalmaatsiaga ehk avastamist väärt Horvaatia
Miks külastada Horvaatiat? Aga seepärast, et Horvaatial on külastajatele palju pakkuda:
Euroopa puhtaim taevasinine merevesi, idüllilised rahvuspargid ja Vahemere kultuuride
mälestised. Lisaks sellele on horvaadid väga sõbralik ja külalislahke rahvas. Meie reisi
kõrghetked on Dalmaatsia piirkonna külaeluga tutvudes ja jalutuskäikudes järgmistes
linnades: Zagreb, Zadar, Trogir, Split. Igaühes neist on vähemalt üks objekt või ka terve
vanalinn UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud. Reisikavas ka sõit Šolta saarele ja
jalutuskäik Krk looduspargis.
Horvaatias on 2600 tundi päikest aastas ja see on Euroopa keskmisest rohkem. See tähendab,
et Horvaatia on üks päikeselisemaid mererannikuid kogu maailmas. Dalmaatsia piirkond on
kõige külastatavam piirkond Horvaatias.

Pikka bussisõitu sinna pole vaja karta, sest sõidame „Hansaliinide“ mugava reisibussiga ja
sõidu ühendame koolitusega, et teekond kiiremini mööduks. See tähendab seda, et lisaks
tavapärasele turismiinfole toimub bussikoolitus „mesilaspere eluprisma„ teemadel. Koolitus
sobib nii mesinikele, mesindushuvilistele kui ka tavainimestele silmaringi laiendamiseks.
Koolitajaks tuntud mesinik-koolitaja Marje Riis.
Ja nii me märkamatult sihtpunkti kohale jõuamegi. Teel mitmeid peatusi, näiteks ka õhtune
jalutuskäik Viini imeilusas vanalinnas. Tagasiteel mesinduskauplused, mis pakuvad huvi ka
mittemesinikele. Horvaatias, Dalmaatsia piirkonnas olles, mitmekesine maaelu tutvustav
programm ja turistide meeliskohad.

Dalmaatsias naudime kindlasti rikkalikku Horvaatia kööki, mida läbi aegade on mõjutanud
Ungari, Itaalia ja Türgi toidukultuurid. Käime uudistamas erinevates kohtades elu-olu ja
kohtumas kohalikega.
Püüame kõiki sihtkohti külastada rahulikus tempos ja kohalikku atmosfääri nautides .

1

Reisi korraldaja MTÜ Alustame Algusest – reisikorraldaja registreering TRE000757
www.rosenreisid.ee www.mesilasperereisid.ee www.alustamealgusest.ee

RosenReisid/MesilaspereReisid
Reisi toimumise aeg: 20.- 29.september 2019
Reisi pikkus: 10 päeva
Bussi marsruut: Tallinn – Jüri alevik – Rapla – Türi – Viljandi – Pärnu – Ikla.....
1. päev - alustame teekonda, läbime Baltimaad ja osa Poolast
Buss väljub kell 5.30 Tallinna Bussijaamast. Teel peatused peatused bussile tulekuks
(kellaajad täpsustatakse osalejatele) ja hommikune kohvijoomise võimalus Ikla piiripunktis.
Lätimaa läbime peatusteta ja sooja söögi peatus Leedus, 19.kilomeetril.
Teel veel mitmeid peatusi. Õhtusöögi võimalus peale Poola piiri Augustowi lähistel ja ööbima
jõuame hilisõhtul Warssavi lähistele. Aga see on ka ainukene nii pikk sõidu päev, mille
jooksul jagame palju turismiinfot ja kuulame koolitust ning võimalus diskuteerimiseks
mesindusvaldkonnas.
2. päev – Poolamaalt jõuame Tšehhimaale, Austria pealinnas Viinis teeme
jalutuskäigu ja ööbimine Wiener Neustadtis
Poolapärane hommikusöök buffet-stiili lauas ja seejärel veel lõunani Poolamaa läbimine.
Väljasõit hotellist umbes kella 9 – 10 vahel, et eelmise päeva sõiduväsimus korralikult välja
puhata.
Teel olles info jagamine nii läbitavate sihtkohtade kohta kui ka jätkub koolitus. Poolas
kindlasti seljasirutuspeatused ja lõunasöögi võimalus Tšehhimaal.
Kuna meie teele jääb suursugune Viini linn, siis teeme seal väikese jalutuskäigu ja jääb ka
tunnikene vaba aega hea viini kohvi nautimiseks ja struudli söömiseks. Enne ööbimiskohta
Wiener Neustadti jõudmist õhtusöögi võimalus teeäärses söögikohas.

3. päev – kiirpõikel läbime Sloveenia ja õhtuks Horvaatiasse
Tagasihoidlik hommikusöök Austria hotellis ja edasi jätkub me teekond läbi Sloveenia, kus
teeme lühikese peatuse Ptuj linnas, mis on üks Sloveenia vanimaid linnu. Asustuse jälgi on
juba kiviajast, kuid linna õitseng jääb Rooma aega.
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Sellele järgneb Sloveenia-Horvaatia piiri ületamine. Seejärel suund Aadria mere poole, teel
olles mitmeid peatusi.
Õhtuks jõuame Zadari, mis on umbes 3000 aastat vana ja sinna jääme ööbima. Zadari
unikaalsused on Mereorel ja Päikesetervitus. Püüame enne hotelli need kohad enda jaoks
avastada. Ööbimine on meil koos õhtusöögiga ja see seab kahjuks ette ajalimiidid. Aga
kindlasti on võimalik peale õhtusööki minna nendega tutvuma omal käel.

4. päev - alustame tutvumist kohaliku elu-oluga

Ühine hommikusöök ja aeg hakata süvenenumalt tutvuma Dalmaatsia piirkonna elu-oluga.
Sõidame Šibeniku suunas. Kui enamiku Horvaatia rannikulinnadest on asutanud kreeklased,
ilüürid või roomlased, siis see linn on erand, sest selle asutasid horvaadid. See on vanim
horvaatide linn Aadria mere ääres. Šibenik asub Horvaatia rannikul umbes 80 km Splitist
põhja pool. Kuna linn asetseb sügaval lahesopis, siis on ta läbi ajaloo olnud üks kõige
kaitstumaid sadamalinnu Aadria mere rannikul. Kahjuks toimus seal 1991 aastal suur lahing,
mille käigus pommitati linna nii suurtükkide kui lennukitega, tekitades suuri purustusi, kuid
pärast sõja lõppu alates 1995 aastast taastati hävinud hooned.
Šibenik on turistide hulgas vähem tuntud kui Dubrovnik ja Split, kuid linna atmosfäär on
nooruslik ja elav. Kitsad teed, atraktiivsed linnaväljakud, katedraal Sveti Jakov aastast 1343,
kindlused ja kirikud – kõik see on vaatamist väärt.
Järgmine sihtkoht on Trogir. Maismaa lähedal väikesel saarel asuv Trogir on rohkete
hiilgavate monumentidega üks Dalmaatsia ranniku pärle. Kreeklased asusid siia 380 eKr.
Enamus linna vanast ajaloolisest keskmest on saarel, kahe väravaga müüri embuses. Trogir
on parim säilinud romaani-gooti kompleks terves Kesk-Euroopas. Linna keskel asuv
keskaegne „süda“ on ümbritsetud müüridega ja sisaldab endas kindlust, torni, erinevaid
elamuid ja paleesid nii romaani, gooti, renessansi kui baroki perioodidest. Trogiri on
nimetatud ka „muuseumide linnaks“. Aastast 1997 on Trogir UNESCO maailmapärandi
nimistus.
Vaba aeg tutvumiseks vanalinnaga ja lõunasöögi nautimiseks.
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Peale lõunat alustame piirkondliku külaeluga tutvumist.
Sõidame külastama ettevõtet „Baculov Dvor“ , mis tegeleb agroturismiga, kuid omab ka
väiketootmist, kus valmistatakse oliiviõli ning viigimarjadest moose ning likööre ja veine.
Kasvatatakse maitsetaimi ning pähkleid ja mandleid. Kõik toiduks pakutav kasvatatakse oma
aias. Degusteerimine ning soovi korral toodete ostmine. (Külastamine on reisihinnas, toodete
ostmine omal valikul ja soovil).

Edasi jalutame kõrvalasuvasse pereettevõttesse „Jurlionovi Dvor“. Seal näeme tüüpilist
18.sajandi ehitist, kus kivikatusega kivimajad paiknevad ringi kujuliselt ümber siseõue.
Toodete degusteerimine ja soovi korral kaasa ostmine. . (Külastamine on reisihinnas, toodete
ostmine omal valikul ja soovil).
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Päeva lõpetuseks ühine õhtusöök kohalikus tavernis „Donja Banda“.

Ööbimine Spliti linnas, kuhu jääme ühte ja samasse hotelli 3-ks ööks.
5.päev – päev Šolta saarel, õhtu Spliti linnas
Šolta saar asub Spliti lähedal ning on 19 km pikk ja 5 km lai. Saare vanim sadam on
Stomoroska, mis tänapäeval kihab kalurite kõrval ka restoranidest ja kohvikutest. Külake sai
kuulsaks oma suurte puust laevade poolest, mis vedasid saarelt veini ja oliiviõli Itaaliasse.
Rosmariini ja küüslauguga maitsestatud oliiviõli tasub Šoltalt kaasa osta praegugi. Saarel on
paljudel Spliti elanikel ka suvilad.

Meie külastame perekond Tvrdić mesilat. Mesilasi on talus peetud kolm põlve ning
peamiselt on tegemist rosmariinilt mesilaste poolt korjatud meega. Pakutakse ka taruvaigu- ja
mesilasvahast tooteid. Talu majutusettevõtet ümbritseb vahemeretüüpi aed oliivipuudega. .
(Saarele laevaga sõit ja mesila külastamine on reisihinnas, toodete ostmine omal valikul ja
soovil).

5

Reisi korraldaja MTÜ Alustame Algusest – reisikorraldaja registreering TRE000757
www.rosenreisid.ee www.mesilasperereisid.ee www.alustamealgusest.ee

RosenReisid/MesilaspereReisid

Lõunatamiseks püüame leida kohaliku söögikoha, sest kõrtside omanikud hoiavad au sees
saare traditsioone ja pakuvad lihtsaid, piirkonnale omaseid toite. Söögivalik omal käel.
Peale lõunat laevaga tagasi Spliti linna. Õhtune jalutuskäik linnas. Õhtusöök omal käel.
Split asub Horvaatia keskosas Zadari ja Dubrovniku vahel. See on Horvaatia suuruselt teine
linn, mille ajalooline kesklinn on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse. Horvaatide
jaoks on Split ainulaadne, sest siin on esindatud kõik olemasolevad arhitektuuristiilid. Linna
1700-aastane ajalugu on täis dramaatilisi sündmusi ja erinevate kultuuriajastute jälgi.
Kohalikud ei räägi ilmaasjata, et „Spliti tänavatel on erinevad ajastud üksteisega ühendatud
majade vahel rippuvate pesunööride abil".

Esialgselt kreeklaste kauplemiskohaks olnud linn sattus roomlaste valdusse, misjärel keiser
ehitas Diokletanuse palee, tänapäevani säilinud küllusliku kompleksi. Diokletanuse palee on
üks omalaadsemaid ja paremini säilinud Rooma-aegseid rajatisi kogu maailmas. Seda
ümbritsevad paksud müürid koos tornide ja imposantsete väravaehitistega. Pärast keisri surma
tärkas palee sees linnakeskus, mis aranes eriti jõudsdalt keskajal. Täna on see segu erinevatest
ajastustest ja ehitusstiilidest, kus tooni annab Püha Domniuse katedraal. Vaba aeg omapäi
ümbruse avastamiseks.
6. päev – Krk rahvuspark ja Dalmaatsia etnokülad jätkuvad
Päeva alustame soovijatega väljasõiduga Krk Rahvusparki ja Dalmaatsia piirkonna
etnokülla Drinovci suunas (Lisandub osalustasule). Teistel vaba päev Splitis.
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Krk rahvuspark (142 km2) on suurepärane näide Horvaatia loodusest. Rahvuspargis asub
palju kultuuri- ja ajaloomälestisi. Silmapaistvamaid neist on Visovac´i väikesaarel asuv
frantsiskaani klooster, keset kanjoni asuv Krka õigeusu klooster ning vanad veskid, mis
moodustavad väikese etnograafiamuuseumi, kus saab näha kuidas endistel aegadel nisu
jahvatati. Rahvuspargi peamiseks tõmbenumbriks on aga kosed ja kaskaadid. Kõige laiem
neist on Roški Slap (laskub kaskaadina moodustades enam kui 25 m jugasid), kuid tuntuim
Skradinski Buk (45 m kõrguselt laskub see kosk 800 m ulatuses üle 17 astme). Rahvuspark
on üks kaheksast Horvaatia rahvuspargist ning võeti kaitse alla 1985.a.

Peale lõunat jätkame tutvumiskäiku Dalmaatsia etnoküladega. Sõidame Drinovci suunas.
Külastame perekond Skelini talu, kus tegeletakse majutuse, veinitootmise ja lihatoodete
valmistamisega. Seal valmistatakse näiteks unikaalset Miljevacki sinki, mida kuivatatakse 5
kuud. Lisaks toodetakse nelja erinevat punast veini ja kehte erinevat valget veini.
Soovi korral saame korraldada ühise lõunasöögi Skelini talus.
7. päev – Veel kord Dalmaatsia maaelu ja siis juba suund tagasiteele
Peale hommikusööki sõidame külastama Kruševos asuv pereettevõtet „Galjin Dvor“ ja
viinamarjaaed Primosten Babic. Kohapeal kohalike toodete (auhindu võitnud oliiviõli ja
veinide) degusteerimine.
Ühine lõunasöök pereettevõttes (kuulub reisihinda).
Majutus Horvaatia pealinnas Zagrebis.
Õhtune jalutuskäik vanalinnas, mis koosneb kahest rajoonist ning mis omakorda kohtuvad
suurel väljakul. Vanalinn on koduks usulise, poliitilise ja admninistratiivse võimu peamistele
keskustele.
8. päev – Teel koju mesinduskaupluste külastused
Võimaluse korral Zagrebis mesinduskaupluse külastus. Seejärel Viini lähistelt mööda ja
ööbimine Tšehhimaal. Austria-Tšehhi piiril kaupluses „TravelFee“ ostlemishetk (soodsamad
hinnad).
9.päev – Veel üks mesinduskapulus ja Poolamaa läbimine
Peale hommikusööki suund Lysoni firmakauplusse, mis sobib nii mesinikele kui
mesindushuvilistele.
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Ööbima jõuame Lomza linna. Kui on soovi, korraldame õhtul ühise õhtusöögi reisi
lõpetuseks.
10. päev – õhtuks koju
Veel viimased kilomeetrid Poolamaad, seejärel Leedu ja Läti läbimine ning õhtuks koju.
Bussis koolitus jätkub vaheldumisi reisimuljete jagamisega.
Alates Ikla piirist sõidab buss Pärnu – Viljandi – Jüri – Tallinn.
Osalustasu 680.-eurot sisaldab:
 Sõitu mugavas 49-kohalises reisibusis, grupi suurus kuni 40 inimest.
(koostööpartner „Hansaliinid“) – bussis istekoht valitakse registreerumisel,
tagumises osas võimalik istuda kiirematel registreerujatel ka üksinda pingil.
 Bussijuhtidega seonduvad kulutused
 Kiirteemaksud, parklatasud
 Horvaatias kuurort(linna) maksud
 Majutus 2-kohalises mugavustega toas (1-kohaline majutus lisatasu eest)
 Mesindusalast koolitust bussis
 pereettevõtte „Baculov Dvor“ külastus
 pereettevõtte „Jurlionovi Dvor“ külastus
 sõit Šolta saarele (sh.praamipiletid)
 Tvrdići pere mesila külastus
 pereettevõtte „Galjin Dvor“ külastus
 9 hommikusööki
 1 õhtusöök hotellis
 1 õhtusöök kohalikus tavernis
 1 lõunasöök Dalmaatsia külas
 Reisisaatja – tõlk teenus
Lisanduvad kulutused:
 Tervise- ja reisitõrkekindlustus – kohustuslik (maksumus sõltub vanusest) –
vajadusel aitame tellida .
 Kulutused söögile (v.a.hommikusöögid ja programmi osalustasus sisalduvad söögid)
 Kohakülastused soovi korral ( soovist informeerida registreerumisel - tasumine reisil
olles sularahas)
 6. päeva programm sisaldades:
Krk rahvuspark koos paadisõiduga
perekond Skelini talu külastus
Skelini talus lõunasöök
 Soovi korral 9.õhtul ühine õhtusöök
Muu info:
 Reisija on kohustatud tutvuma RosenReiside pakettreisilepinguga
 Istekoht bussis valitakse sõidule registreerumisel.
 Mesindusalasel koolitusel omame koolitusluba ja see loob eeldused
koolituskulult (osalustasust) tulumaksu tagastuse või ettevõtjatel kulu
kandmise ettevõtluskuludesse
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 Horvaatia rahaühik on kuna (HRK). Raha saab vahetada Tavidi
valuutavahetuses või kohal olles välja võtta automaadist. Ka
pangakaardimaksed on enamus kohtades võimalikud. Kurss euro suhtes on u.
1€ = 7,6 HRK.
 Tšehhis ja Poolas saab maksta lõunasöögi eest kaardiga või kohalikus rahas.
Soovitav võtta kaasa sularaha WC-külastamiseks, mis osades kohtades võivad
olla tasulised.
 Piiriületusteks piisab kehtivast ID-kaardist või passist, mis peab kehtima peale
reisi vähemalt 3 kuud.
 Reisikorraldaja jätab õiguse muuta programmis päevadele planeeritud
tegevuste järjestust. Kohakülastused võivad muutuda Reisikorraldajast
mitteolenevatel põhjustel ja sel juhul püütakse leida võimalik parim
asendusvariant.
 Reisile registreerumiseks kirjutage kiri: rosenreisid@gmail.com või
mesilaspere@gmail.com või helistage telefonil 5029006. Peale seda
väljastatakse kinnituskiri ja selle alusel arve, mida saab maksta osade kaupa.
Viimane makse peab olema laekunud 15.septembriks või kokkuleppel teisel
ajal.
 Reisil peab olema kaasas reisidokument (ID kaart või pass) kehtivusega
vähemalt 3 kuud alates reisi lõpust.
 Kõigile lisaküsimustele vastatakse telefonil 5029006 (Marianne Rosenfeld)
või kirjalikult rosenreisid@gmail.com
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