2. mai – 8. mai 2010 Poola-Slovakkia
2. mai Reisile toredate juhtide ja ilusa punase bussiga! 

Kell 16 Poola piiri ületamine
Ööbimine Perla Lesna hotellis

Hotelli hoovis äädikapuu! 
3. mai
Pärast hommikusööki teele Czestochowa poole, et külastada Jasna Gora kloostrit. Częstochowa on
linn Lõuna-Poolas, Sileesia vojevoodkonnas. Asub Warta jõe ääres. Aastal 1382 rajasid pauliinid
linna kloostri. See klooster Czestochowas on Poola katoliiklaste tähtsaim püha koht, üks suurim
tegutsev mungaklooster Poolas.
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Kloostrit külastab aastas 4-5 miljonit inimest. Jasna Gora mägi tähendab tõlkes „selge mägi“.
Kloostrikompleksi basiilika juures on 106 m kõrgune kellatorn. Kloostris Jumalaema kabelis asub
tuntud Neitsi Maarja e Musta Madonna ikoon. See ikoon avaneb altaril igal täistunnil ja siis on kirik
puupüsti rahvast täis. Kloostris on hoiul Lech Walesale 1983.a. omistatud Nobeli rahupreemia
dokumendid. Paavst Johannes Paulus II külastas Jasna Gora kloostrit mitmel korral ja nimetas
kloostrit paigaks, kus “tuksub Poola rahva süda”. Kloostris peeti missat, sest 3. mai on Poola
rahvuspüha, ka kogu väljak oli rahvast täis.
Järgmine peatuspaik Krakow, linn Wisla ülemjooksul, oli Poola pealinnaks kuni 1596.aastani.
Krakow on TOP 10 linnu maailmas, esimene linn mis oli kantud UNESCO nimekirja. Poola
kuningaid krooniti siin kuni 1764 aastani. Krakovis asub ka Poola vanim ülikool (1364),
mäeakadeemia. Siin on palju ehitismälestisi, eriti Waweli linnamäel.

Vaatamist väärivad Waweli katedraal ja loss, kus hoitakse Poola kroonijuveele, riiklik
kunstimuuseum riigi kuulsaimate kunstnike töödega, keskaegne Florianska värav ja aasiapärase
arhitektuuriga Barbakani väravatorn.
Krakowi keskmeks on 13. sajandil loodud 40 000 ruutmeetrine turuväljak Rynek Krakowski, mida
loetakse Euroopa suurimaks keskaegseks linnaväljakuks. Seal peetakse linna kõiki suuremaid
üritusi ning kontserte ja Krakowi elanikud võtavad uue aasta vastu just turuväljakul. Platsi ääres
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kõrgub St. Mary Basilica, 14. sajandil ehitatud kahe torniga gooti stiilis kirik, mis on tuntud oma
puidust tahutud altari poolest. Igal täistunnil mängib kiriku tornis trompetist traditsioonilist
viienoodilist Poola meloodiat hejnal'i, mida keskpäeviti kantakse üle riiklikus raadiojaamas. Kiriku
vastas, teisel pool väljakut asub Sukiennice keskus, mille esimesel korrusel paikneb turg ja teisel
Poola suurima 19. sajandi kunsti püsiekspositsiooniga muuseum.

Ööbimine Krakovis, hotellis Start
4. mai
Peale hommikusööki sõit Wieliczka üle 700 aasta vanasse soolakaevandusse. Kaevandamine on
seal lõpetatud. Üheksale tasapinnale uuristatud rohkem kui 2000 koopas avaneb müstiline maailm:
maa-alune järv, koopad ja kabelid, millest ilusaimat valgustavad soolakristallidest kroonlühtrid.

3

Kaevandusse saamiseks tuleb mööda puidust treppe laskuda üle 60 meetri ning sügavaim koht, mis
turistidele avatud, on ~ 135 m sügavusel. Aasta ringi on siin +14 kraadi. Kaevanduses on üks väga
suur saal, kus aukohal kvaliteetsest soolakristallidest valmistatud Neitsi Maarja altar. Ka teised
kujud on soolast: Johhannes Paulus II, pühakud, isegi kuulus „Püha söömaaeg“ on seinale soola
sisse raiutud. Üllatav on tehislik soolajärv, milles vesi olla uppumiskindel – soola sisaldus 300 g
ühe liitri vee kohta. Tagasi maapinnale toob omapärane kaevanduslift: natuke kitsas on, kuid 4
meetrit sekundis liikuv kolmekordne kabiin jätab niiviisi veel ühe pöörase mälestuse. Wieliczka
soolakaevanduse maa-alustes kabelites ja kirikutes on pühapäevased jumalateenistused, siin
peetakse maa-aluseid laulatusi, pakutakse kontserdielamusi, maa-all on ka sanatoorium. Kaasa on
võimalik osta soolast lampe, küünlajalgu, kujusid, soola- kamakaid jne.
Sõit jätkub Tatrate jalamil asuvasse Zakopanesse, mis asutati 1578.aastal. Linnaõigused saadi
1933. aastal. Linn ise on teadlikult nunnuks ehitatud, peatänav Krupówki on kohustuslik
promeneerimistrass kõikidele kümnetele tuhandetele linna väisavatele turistidele. Zakopanele on
omane eripärane ehitusstiil – mitmekorruselised majad, mille ülikõrged viilkatused hakkavad
esimese korruse tasemelt, kõik ülejäänud korrused on aga vintskapiga katusealused. Zakopane
peatänav on ligi 2 km pikk ja ääristatud baaride, klubide ja karcmadega (söögikoht).

Edasi läbi Tatrzanski rahvuspargi õhtuks Popradi, Slovakkia suuruselt 10. linna. Poprad tähendab
tõlkes „kiirevooluline jõelõik“. Mägise Popradi keskel voolab Popradi jõgi. Linna põhjaosas on
massiivne Kõrg- ja Belianské Tatrad, idaosas on Levoča mäeahelik, lõunaosas on madal Kozie
chrbty mägismaa, ja lääneosas on Štrbské kõrgendikud. Kõrg-Tatrate mägede kõrgused ulatuvad
umbes 2000 m kõrgusele. Mäed loovad lummava vaate linnale. Popradist 50 km raadiuses asub 4
rahvusparki, 4 mineraalveeallikat, 4 erinevat karstikoobast, lugematul hulgal suusanõlvu. Lisaks
mitmetele toredatele kauplustele ja restoranidele on Popradis ööklubi Surprise, supermarket Tesco,
Spa-kompleks Aquacity, kust ei puudu ka Slovakkiale nii omased termaalvee basseinid.
Ööbime hotellis Satel.
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5. mai
Pärast hommikusööki sõidame Spišska kindlusesse, mis asub ~ 40 km kaugusel Popradist.
Kindlus on üle 400 m kõrge. Kunagi oli Ungari territoorium (vahipost Ungari põhjapiiri kaitseks).
Erinevad kambrid: üks nt piinakamber, kus igasugused rõvedad piinamispingid ja riistad.

Kindlusest võtame suuna Pieninski Rahvuspargile. Dunajeci käärulisel jõel Tatramäestike vahel
(Majere-Kvasne Luky sadamast Lesnica’ni) teeme 1,5-tunnise ja ligi 11 km pikkuse fantastilise
parvesõidu.

Pärast raftingut Dunajeci jõel ühissöömine Pieninski Rahvuspargis, Jan Gondeki Goralas.
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Õhtul Popradi veeparki, mis töötab suuresti kuumaveeallikate baasil. See Aqua-spa on ka
ainulaadne selle poolest, et õhtuti, enne sulgemist, näidatakse rahvale lasershow’d.

6. mai
Vihmane hommik, külastame Tesco kaubanduskeskust.
Seejärel vaba aeg Popradiga tutvumiseks.

Peale lõunat sõit Demänovska oru suunas, et külastada üht Euroopa kaunimat karstikoobast
Valgetes-Tatrates – Belianska Jaskyna’t. Täiesti müstilised on erineva värvuse ja kujuga
stalaktiidid ja stalagmiidid.
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Õhtusöök mustlasrestoranis Stara Lesna: brõnzaleib sibulaga, põlev tatraviin savikruusis, supp,
vardas küpsetatud grillkana ja shaslõk, magustoit. Elav muusika, tants, püssi paugutamine, bussijuhi
lipsust ilma jätmine(mustlased lipsu ise ei kanna)

7. mai
Hommikusöök ja siis tagasiteele. Võrratud mäed 
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Ööbimine Varssavi lähistel hotellis Bias
8. mai
Teekond jätkub ikka kodu poole. Õhtul poole üheksa paiku läbime Ikla piiripunkti!
Tere EESTI! 

AITÄHHHHH, MARIANNE!!!!!!!!!!!!!
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