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Märksõnad reisil:  maailma uhkeim kõrvitsanäitus-festival Ludwigsburgis,  Alsace`i veiniteed, 

krüsanteemifestival, Saksi-šveitsi romantiline looduseime,  Colmar, Riquewihri ja Eguisheimi 

maalilised kohad Prantsusmaal,  Schwarzwaldi  (Must mets) mäestikupiirkond Saksamaal, Eble 

kellade park maailma suurima käokellaga, Saksamaa kõrgeim kosk (160 m), Haut Koenigsbourgi 

kindlusloss, romantilised linnad – Bamberg, Rothenburg ob der Tauber, Würzburg.  

See on maaelukorraldusega tutvuv õppereis ja meie koolitusloa olemasolu võimaldab sellelt taotleda 

tulumaksutagastust 20% seaduses ettenähtud korras või ettevõtjad saavad selle arvestada oma 

koolituskuludesse. Bussisõidul pikkadel päevadel toimub koolitus mesinduse valdkonnas, mis on 

hariva suunaga ka mittemesinikele või tulevastele mesinikele. Teema ja koolitaja täpsustamisel.  

Reisi toimumise aeg:  23. – 31.oktoober 2021 

Tutvu pikema reisikirjeldusega ja tule koos meiega! 

1. päev   (Läbime Baltimaad ja ühe osa Poolamaast) 

Varajane väljasõit Tallinnast (kell 6:00,  väljasõidu koht: Sikupilli parkla) -  Jüri alevikust kell 6:15., 

Viljandist kell 8:45, Pärnust kell 10:00. Bussile saab ka teele jäävatest kohtadest.  

Pikk sõidu päev, kuid see kulgeb kiiresti. Bussis tutvustame põhjalikumalt eesootavaid külastuskohti 

ja samuti toimub koolitus maaelu puudutavas  valdkonnas. Seetõttu möödub sõit märkamatult. 

Hommikusöögipeatus soovijatele  Iklas, lõunasöögipeatus Leedu 19.kilomeetril .  Lisaks peatusi 

Poolas. 1.öö möödub meil Varssavi lähistel hotellis. Kohalejõudmine hilisõhtul. 

2. päev   (öhtuks Saksamaale) 

Ühine hommikusöök.  Jätkame teekonda Saksamaa suunas. Räägime reisijuttu ja osaleme koolitusel. 

Teel vajalikul hulgal seljasirutuspeatusi ja lõunasöögiks pikem  peatus veel Poolamaal. Jõuame 

Bambergi. Õhtune jalutuskäik linnas ja soovijatele ühine õhtusöök (lisandub reisihinnale), teistel 

võimalus omapäi vanalinnas ringi jalutada ja söögikohta valida.  Ööbima sõidame Erlangeri piirkonda.  

Bamberg  - linn, mida kutsutakse Frangimaa Roomaks, sest ka see on rajatud seitsme künka otsa ja 

iga küngas kroonitud kas kiriku või kindlusega. See keskaegne Saksa linn on kuulsust kogunud ka 

õllepealinnana, seda tänu oma erilisele suitsuõllele, mida soovijatel on võimalik saksa kombe kohaselt 

lõunasöögi kõrvale proovida. 

3. päev  (Saksamaa romantiline linnake ja maailmakuulus kõrvitsatenäitus-festivali 

külastamine) 

Ühine hommikusöök.  Võtame suuna ühele Saksamaa somantilisemale linnakesse, kus jääb meile 

paar tundi vaba aega jalutamiseks. 

Rothenburg ob der Tauber – Lõuna-Saksamaad läbival Romantilisel teel keskaegne pärl – 

muinasjutulised majakesed ja laternad oleksid nagu Saksa muinasjuttudest välja astunud.  See on 

nagu suur keskaegse arhitektuuri muuseum, täis gooti katedraale ja viilkatusega maju.  

http://www.maaelureisid.ee/


Maaelureisid  (www.maaelureisid.ee) viivad sügisfestivalidele 
Saksamaale ja maalilistesse küladesse Prantsusmaal 
 

 2 Reisikorraldaja: MTÜ Alustame Algusest (Maaelureisid ja RosenReisid) omab seadustele vastavat 
reisikorralduse registreeringut TRE000757 alates 2014.aastast.  

 

 

Edasi suundume „kõrvitsate“-linna, kus veedame terve  pärastlõunase  ja osaliselt  ka õhtuse aja.  

Ööbimiseks valitud hotell asub sealt umbes tunniajase sõidu kaugusel.  

Ludwigsburg.  Aastaid on Ludwigsburgi aedades korraldatud uhket kõrvitsanäitust. Sellest on 

kujunenud suur festival, kus kasutatakse ära umbes 150 tonni kõrvitsaid ja esindatud on üle 500 

erineva sordi! Ehitatakse võimsaid kõrvitsaskulptuure, toimuvad töötoad ning degusteerimised. Igal 

aastal mõeldakse festivalile uus teema, näiteks  2019 aaastal oli teemaks muinasjuttude fantastiline 

maailm. 

4. päev (krüsanteemi festival ja käokellade külastus) 

Ühine hommikusöök.  Oleme jõudnud Lõuna-Saksamaal asuvasse mäestikupiirkonda Schwarzwaldi, 

mida loetakse Saksamaa  üheks maalilisemaks puhkekohaks.  Kõigepealt  sõidame Lahri,  osa saama 

kuulsast krüsanteemifestivalist.  

Lahri krüsanteemifestivalist. Kogu Lahri vanalinn on sel ajal kaunistatud tuhandete eredate 

krüsanteemidega! Neid on sageli nimetatud sügisroosideks ning nad kuuluvad juba vanimate 

põllukultuuride hulka. S.t. neid on inimeste elukoha lähedal kasvatatud juba 3000 aastat 

tagasi  ning pärit on nad Hiinast ja Jaapanist.  

Vaata tutvustavat kodulehte: https://www.chrysanthema.de/home.48772.htm. 

Hilisel päraslõunal võtame suuna Eble kellade parki, kus asub tänane maailma suurim 

käokell, mille valmistamiseks kulus  viis aastat. Lisaks sellele uudistame Schonachis asuvat 

maailma esimest suurimat käokella, mille valmistamiseks kulus 2 aastat.  Keset Schwarzwaldi 

asub Tribergi linnake, kuulsate käokellade valmistamise keskus. 

Ööbima jääme piirkonda asuvasse hotelli. 

5. päev (Saksamaa kõrgeim kosk ja Prantsumaa kaunid külad) 

Ühine hommikusöök.  Seejärel läheme vaatama Saksamaa kõrgeimat,  160 m kõrgust koske, mida 

käis imetlemas ka Hemingway. Tänu sellele korraldatakse Tribergis  temanimelisi festivale. Teilgi on 

võimalus valida matkamiseks kas kaskaadide tee (3/4 tundi) või kultuuritee (1 tund) või loodusrada 

(1,5 tundi). 

Seejärel suundume Prantsusmaale.  Colmari linnaga tutvume Bimmelbahni sõidul (väike rong 

turistidele).  Majutume  Colmaris hotelli. Soovijatele väljasõit koos õhtusöögiga  Eguisheimi külla 

(lisandub reisihinnale) 

Colmar  - maaliliste majadega tüüpiline  Alsace’i linnake, mille jõeäärset osa kutsutakse “väikeseks 

Veneetsiaks.” Sillalt avaneb armas vaade õitsevatele jõekallastele, pajudele ja puitmajadele. Kaunis 

on õhtune tuledes linn oma paljude õdusate restoranide ja vinoteekidega, kus saab maitsta kohalikke 

sööke-jooke. 

Eguisheimi küla – Prantsusmaa üks kauneimaid külasid. 2003.aastal kuulus „Prantsusmaa 

kauneimate külade“ hulka ja 2013.aastal võitis telesaates  „Prantsusmaa lemmikküla“ tiitli.  

http://www.maaelureisid.ee/
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6. päev (Käänulised veiniteed, armsad  külakesed ja kindluslossi külastus) 

Ühine hommikusöök.  Seejärel sõidame mööda käänulist veiniteed, mis kulgeb viinamarjaväljade 

vahel Vogeeside jalamil.  Laugjad mäed viinamarjaistikutega, vanad lossid ja kindlused mäenukkidel, 

orgudes keskaegse välimuse veinikülad ... Jõuame  Riquewihri. Jalutuskäik külakeses ja  soovijatele 

veinikeldri külastus (lisandub reisihinnale). 

Riquewihr -  väike keskaegne linnake on Vogeeside piirkonna üks maalilisemaid. Tänaseni  on säilinud 

linnamüür, väravad ja kaitsetornid, lilleehtes vahvärkmajakesed, vanad linnakaevud, veinitoad, 

millest kuulsaim on Zimmerite 1572. a. rajatud veinikelder.  See teenindab  juba mitme põlvkonna 

vältel  külastajaid. Siin hoitakse vanu Alsace’i traditsioone järgiva Zimmeri veinimõisa toodangut. 

Sõidame edasi põnevasse kindluslossi, mis on kõige külastatum ajaloolime monument Prantsusmaal 

peale Versailles`i lossi ja Eiffeli torni. Ringkäik lossis kohaliku giidiga. (Lisandub reisihinnale) 

Keskaegse Alsace`i sümbol on Haut Koenigsbourgi kindlusloss.  See huvitava ajalooga feodaalloss 

asub 756 m kõrgusel mäetipul.  

Õhtuks jõuame  Würzburgi.  Õhtune jalutuskäik ja vaba aeg linnas. Majutus hotellis. 

Würzburg – kontrastidest tulvil linn, UNESCO pärandi nimistusse kantud „muuseumilinn“ 

7.päev (Saksi-ŠVeitsi imelised vaated, Wroclavi kaunis vanalinn) 

Ühine hommikusöök.  Seejärel suundume Saksimaa mägiseimasse piirkonda – Saksi-Šveitsi 

rahvusparki ja teeme selles loodusimes jalutuskäigu.   Majutuseks ootab meid hotell Wroclavis. Õhtul 

võimalus tutvuda Poolamaa kauni linna ja selle kaubandusvõrguga.  

Saksi- Šveits - Miljonite aastatega on Elbe jõgi liivakivist mägedesse uuristanud ainulaadse maastiku. 

Näeme unustamatut vaatepilti, kui paksude metsade taustal küünitavad taevapoole hallikasvalged 

kaljumoodustised, mida üksteisest lahutavad järskude nõlvadega sügavad orud ja kuristikud.  Parim 

vaade avaneb Elbe jõe kohalt 104 m kõrguselt Bastei sillalt.  

       8. päev (Mööda Poolamaad kodu poole) 

Ühine hommikusöök. Algab sõit koju.  Bussis koolitus jätkub ja sõit kulgeb märkamatult. Tee peal 

mitmeid seljasirituspeatusi  ja ööbima jõuame juba Leedumaale mugavasse hotelli. 

9. Päev (Õhtuks koju) 

Ühine hommikusöök. Kui bussis on mesinikke, siis põige Wilara mesinduspoodi. Seejärel suund ikka 

kodu poole. Lõunapeatus Leedu 19.ndal või piiril. Bussis teeme  kokkuvõtteid reisist ja koolitusest. 

Õhtuks koju.  

Õppereisi  osalustasu:  Täpsustub 1.maiks 2021 

...... €  /korduvreisija/ 

...... €  /tavareisija/ 

http://www.maaelureisid.ee/
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Hinna sees: 
 Mugavustega buss ja sellega seonduvad kulud  
 Majutus ***hotellides (koht 2-ses toas) 
 8 hommikusööki 
 Giid-grupijuht ja eestikeelsed ekskursioonid/kohakülastused 

Lisatasu eest: 
 Tervisekindlustus või tervise- ja reistõrkekindlustus – hinnad sõltuvad vanusest 

 Tervisekindlustus on kohustuslik. Reisitõrkekindlustus on soovituslik, sest see garanteerib 

reisijale hüvitise reisist mõjuva takistuse tõttu loobudes /läbi kindlustusfirma/ 

 Ühene majutus 
 Tasulised objektid/külastuskohad 

 
Orienteeruvad hinnad tasulistes kohtades: 

 Bastei looduskaitseala  /Saksi-Šveits/  3 € 
 Colmari linnaekskursioon rongiga  7 € 
 Maailma I suurim käokell Schonachis  2 € 
 Eble kellade park   2€ 
 Tribergi kosed   5€ 
 5. päeval Õhtusöök Eguisheimi külas  /täpsustamisel/ 
 2.päeval õhtusöök Bambergis /Täpsustamisel/ 
 Haut Koenigsbourgi kindluslossi külastus koos kohaliku giidiga /täpsustamisel/  
 Veinikeldri külastus Riquewihri külas  /täpsustamisel/ 

 
Reisil osaleja  on kohustatud eelnevalt tutvuma Maaelureiside pakettreisilepinguga! 

NB! Kuna uue olukorra tõttu muutuvad sihtkohtades sageli 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 vastavalt reisi ajal 

kehtivatele reeglitele, nõuetele jms. Samuti võivad muutuda nõuded sihtriiki sisenemiseks ja sealt 

naasmiseks. Juhul, kui mingil põhjusel ei saa reis toimuma Reisikorraldaja või tingimuste tõttu, 

tagastame 100% makstud osalustasu. Kui Reisija ise loobub, siis lähtume pakettreisilepingu 

tingimustest. Loodame mõistvale suhtumisele! 

Reisile kaasa: kuni reisi lõpuni kehtiv EV pass või ID-kaart ja tervisekindlustuse poliis 

Registreeru reisile kodulehel oleva vormi kaudu või helista Mariannele numbril 50 29 006  või kirjuta 

kiri: maaelureisid@gmail.com 

Kohtumiseni meie toredal reisil! 

  

 

http://www.maaelureisid.ee/
mailto:maaelureisid@gmail.com

