
        Jõulueelne aeg Poolamaal koos kuulsate jõuluturgudega. 

Lisaks  talvepealinn Zakopane 

9.-14. detsember 2022 

Varsti on jõulud tulekul... 

Mis on veel ilusam, kui teha kingitusi teistele. Ärgem unustagem ka endid ja teeme kingituseks 

iseendale ühe ilusa jõulureisi. Külastame erinevaid jõuluturge, saame elamusi endale ning 

kingitusi, mida teistele jagada.  

Jõuluaeg on imeline aeg. Jõulumeeleolu täiuslikuks loomiseks soovitatakse eelnevalt külastada 

jõuluturge. Seepärast kutsume teid nüüd Poolamaale, avastama enda jaoks nii  Warssavit, Krakovit 

kui ka talvepealinna Zakopanet.  Jõuluturgude külastamise valik on alati keeruline, aga miks sel korral 

valime oma reisi sihiks Poolamaa. Eelkõige seepärast, et seal on uskumatult hea toit, odavad hinnad, 

kaunid tuled ja kaunistused (no need viimased on muidugu paljudes kohtades  ). Ja talvine pealinn 

Zakopane – aga  seal olemist peab ikka ise kogema. Armas linnake Tatra mäestiku jalamil, kus saame 

jalutada 2,8 km pikkusel linna peatänaval, mis on kauplustega ja kohalike kõrtsudega ääristatud. 

Lisaks suur turg ja võimalus hoopis ka funikulööriga sõita  Glubalowka mäele, et sealt imelisi vaateid 

nautida. 

Varu palun kannatust ning loe läbi meie pikk ja põhjalik reisikirjeldus. 

1.       päev – reede, 9.detsember (Baltimaade rahulik läbimine ja ööbima Suwalkisse) 

Alustame varahommikul (kell 6:00) väljasõitu Tallinnast, Mere pst 5 (kesklinnas). Järgmised 

peatused teel Jüri alevikus (6.15), Raplas (7:00), Türil (7:45), Viljandis (8:45), Pärnus 

(Kaubamajaka juures 10:00). Võimalus tulla bussile tee pealt – eelnevalt reisijuhiga kokku 

leppides. Sõidame kauaaegse koostööpartneri „Hansaliinide“ mugava reisibussiga. 

Esimene päev on rahulik sõidupäev. Mitmed peatused teel, seega ei ole kartust, et bussis peab 

istuma väga kaua. Hommikusöögi võimalus Ikla piiripunktis, lõunasöök 19.kilomeetril. 

Lisaks seljasirutuseks ja kohvijoomiseks eraldi peatused. 

Õhtuks jõuame Poolamaale Suwalki linna. See linn tavaliselt jääb turistidele vaid 

läbisõidukohaks, kuid tegelikult ka see linn väärib külastamist. Meie ööbime sela mugavas 3* 

tärni hotellis, kus on võimalik väga rikkaliku valikuga buffet-stiilis õhtusööki nautida. 

(Lisandub reisihinnale). Oleme seda võimalust eelnevalt oma gruppidega kasutanud ja kõik 

on väga rahule jäänud. Toit on kindlasti üks osa, mida kindlasti Poolamaa reisidel nautida. 

Kuna me hommikul oleme väga varakult juba teele asunud, siis õhtusöögi ajaks soovijatele 

planeerime kell 20:00 (poola aeg – piiril „võidame“ tund ajas). 

Aeg möödub kiiresti ka bussis. Reisijuht räägib huvitavaid fakte läbisõidetavatest kohtades ja 

Suwalkist. Kuulame muusikat ja võib-olla vaatame ka mõne filmi. 

 



2. päev – laupäev, 10.detsember (Suwalki – Warssavi – Krakow) 

Päeva märksõnaks on Warssavi jõuluturu külastus. Juba novembri lõpust kerkivad vanalinna 

kaitsemüüride kõrvale värvilised tribüünid, mis juhatavad sisse talvise hooaja. Traditsioonilised 

jõululaulude helid ja piparkookide lõhn julgustavad meid hoogu maha võtma ja jõuluoste tegema. 

Jõuluturult (koosneb umbes 60 puidust majakesest) saab nii käsitsi kaunistatud ehteid, villaseid 

kudumeid, rikkalikus valikus käsitööd  kui ka piirkondlikku kööki. Ja kui juhtubki olema natukene 

külmem ilm, siis tass kuuma šokolaadi või hõõgveini soojendab alati. 

Jõuluturg toimub lossiplatsil ja loomulikult on seal tuhandetes tuledes sädelev jõulupuu. Muide, 

Warssavi jõulupuud on peetud 9 kaunima jõulupuu sekka Euroopas.  Ja mitte kaugel sellest asub ka 

vanalinna liuväli, mis pakub igas vanuses inimestele meelelahutust.  

Veedame Warssavis 3-4 tundi, et rahulikult nautida sealset jõulumeeleolu.  Lisaks jõuluturule on seal 

palju vaatamisväärsusi: Vana turuväljak /Rynek Starego Miasta), kuningaloss, Püha Risti kirik – seal 

puhkab Chopini süda jne. Usume, et seal viibitud aeg pakub elamusi kõigile.  

Seejärel sõidame Krakowisse, mis on ajalooliselt olnud Poola kuningate linn. Majutume mugavasse 

hotelli. 

3. päev – pühapäev, 11. detsember  (Krakow – Zakopane) 

Krakovis leidub tuhandeid ajaloolisi hooneid ja kohti: Maarja kirik, Waweli katedraal, barbican.  

Seetõttu on valikuvabadus: kas koos reisijuhiga külastada näiteks Waweli mäge ja seal asuvat 

katedraali või kohe liikuda turuplatsil toimuvale jõuluturule. Ja kui meie grupis on vähemalt 15 

huvilist, kes soovivad külastada kuulsat Wieliczka soolakaevandust, siis lisame ka selle oma 

programmi.  

Peale lõunat asume teele Poola talvepealinna Zakopane poole. Tee sinna on kitsas ja võtab rohkem 

aega, kui lubatud 110 km eeldavad. Aga kohale jõudes avaneb meie ees armas mägilinnake Tatrate 

mägede jalamil. Majutume hotelli, mis asub kohe 2,8 km pikkuse jalakäijate tänava alguses ning 

seejärel vaba aeg linnakesega tutvumiseks.  Eksimist pole kellegil karta, sest kõik olulised kohad 

asuvad seal samas peatänaval, mis lõpeb suure turuga. 

4. päev – esmaspäev, 12. detsmber (Zakopane – Czhestohowa) 

Kuna hotellist on meie lahkumiseks määratud keskpäev (12:00), siis on võimalik veel hommikul 

nautida jalutuskäiku linnakeses (turg, vaatamisväärused, Glubowka mäe vallutamine jne).  

Seejärel lahkume Czhestohowa poole. See on koht, kus asub kuulus klooster oma Musta Madonna 

ikooniga, millel teatakse olevat imettegev vägi. Tegelikult on terve kloostrikompleks uudistamist 

väärt. 

Ja kui on grupis vähemalt 15 soovijat, siis külastame ka kuulsat Wielizcka soolakaevandust, mis jääb 

meie teele.  

Majutuseks mugav hotell. 

5. päev – teisipäev, 13. detsember   (Czhestohowa – Suwalki) 



Peale hommikusööki  suundume kloostrit lähemalt uudistama. Seejärel hakkame suunduma jälle 

Suwalki poole. Teel mitmeid peatusi. Suwalkis ööbime juba tuttavas hotellis ja jälle on võimalus 

rikkalikuks õhtusöögiks. Poolapäraselt valmistatud toit on reisi eelviimaseks päevaks väga meeldivaks 

kosutuseks.  

6. päev – kolmapäev , 14. detsember   (Baltimaade läbimine ja õhtuks koju) 

 Peale rikkalikku ja maitsvat hommikusööki asume koduteele. Poolas meil enam peatusi ei ole, kuid 

Leedus ja Lätis teeme nii seljasirutuseks kui ka lõunasöögiks peatusi. Buss sõidab 1.päevale 

vastupidises marsruudis.  

Teekond läheb kiiresti, sest meenutame eelnevatel päevadel kuuldut-nähtut ja kuulame muusikat. 

 

Investeering iseendasse ehk 6-päevase  reisi osalustasu  alates 345 € 

Korduvreisija soodushind alates 345 €/ 360 € tavahind 

See sisaldab: 

- sõitu mugavustega 49-kohalises bussis ning registreerimisel kindla istekoha valikut 

- majutust hotellides 2-kohalises toas (1-kohaline tuba lisatasu eest) 

- hommikusöögid hotellides 

- eesti keelne grupijuht-giid  

Lisatasu eest:  /tellimine registreerumisel, tasumine reisil sularahas/  

- õhtusöögid Suwalki hotellis 1. ja 5. õhtul  ( ´a 15 € rikkalik buffet-stiilis õhtusöök) 

- Wieliczka soolakaevandus  ....  (kui koguneb vähemalt 15 soovijat) 

Range soovitus: kindlasti teha reisile tervise- ja tõrkekindlustus. Kui jääte hätta, andke teada ja 

aitame.Tõrkekindlustuse  olemasolu garanteerib reisijale hüvitise reisist mõjuva takistuse tõttu 

loobudes 

Reisija on kohustatud tutvuma „Maaelureiside“ pakettreisilepinguga! 

NB! Meie reisiprogramm on koostatud 01.oktoobri 2022.a.seisuga. Kui meist mitteolenevatel 

põhjustel muutuvad sihtkohtades reeglid ja nõuded, siis võib juhtuda, et need ei võimalda meil enam 

külastada mõnda programmis märgitud paika või vaatamisväärsust. Sel juhul oleme sunnitud 

programmi muutma ja võimalusel pakkuma alternatiive reisi ajal kehtivatele nõuetele ja reeglitele.  

Meie reis saab toimuma, kui huvilisi on vähemalt 25 huvilist, aga ikkagi sõidame 49-kohalise bussiga. 

Kui tuleb vähem huvilisi, siis Reisikorraldaja tagastab 100% makstud osalustasu. 

Reisijuht Marianne. Telefon +372 5029006 

 


