Viin ja filharmoonikute suveöö kontsert koos ringreisiga Austrias
Sõidu toimumise aeg: 12.- 20.juuni 2021
juhtidega)

(9 päeva „Hansaliinide“ mugava reisibussi ja staažikate

Loe läbi meie pikk ja põhjalik reisikava, mille lõpust leiad ka hinna info. 
1. PÄEV
Varahommikune väljasõit (orienteeruvalt kell 6.00 Rahvusraamatukogu eest, kell 6.30 Jüri alevikust,
kell 8.30 Viljandist – täpsustatakse eelnevalt. Kui on soovijaid Pärnust, siis need tuuakse Pärnu
Bussijaamast väikese bussiga Iklasse).
Sõit läbi Baltimaade ja Poola. Lõunasöögipeatus Leedus. Lisaks mitmed seljasirutuspeatused tee
äärde jäävates tanklates. Öömaja Varssavi lähistel *** hotellis (2-sed toad). Kohale jõuame hilisõhtul.
2. PÄEV
Hommikusöök. Hotellist lahkume orienteeruvalt kell 9 paiku (sõltub eelmisel õhtul hotelli jõudmise
kellaajast). Meie tänane sihtpunkt, Austria pealinn Viin, asub veel ca 700 km kaugusel. Teel olles
mitmed peatused. Lõunasöögipeatus Tšehhimaal suures kaubanduskeskuses. Viini jõudes bussiga
tuur kuulsal Ringstrassel, mille ääres asuvad esindushooned: Staatsooper, Parlament, Raekoda,
ülikooli peahoone, Burgtheater, Votivkirche... Soovijatega jalutuskäik vanalinna südamesse, kus
kõrgub võimas gooti stiilis Stephandsom. Teistele vaba aeg omapäi jalutamiseks või hea kohvi
nautimiseks. Seejärel sõidame oma ööbimispaika Wiener Neustadti, Viinist 61 km kaugusel.
Kohalejõudmiseks arvestame orienteeruvalt kell 21-22 vahemikus.
3. PÄEV
Kerge hommikusöök. Hotellist lahkume orienteeruvalt kell 8.30 ja suundume Steiermarki liidumaa
pealinna Grazi (145 km kaugusel). Linnast on esimesed kirjalikud teated aastast 1091. Juba XII
sajandist on andmeid, er Graz oli piirkonna tähtsaim linn. Põnevaid vaatamisväärsusi on seal palju.
Võimalus külastada suursugust barokkstiilis Eggenbergi lossi ja parki, mis alates 2010 kuulub koos
Grazi vanalinnaga UNESCO maailmapärandi hulka. Lossi kohta saab rohkem lugeda meie blogist,
avades lingi. (Sissepääsuhind lisandub reisihinnale). Kes giidiga lossituurist ei huvitu, saab jalutada
pargis.
Olles selles võrratus lossis ja pargis vähemalt paar tundi jalutanud, siis kindlasti on juba kõht tühjaks
läinud. Leiame kohaliku toodetega söögikoha, sest Graz on tuntud ka kui Austria kulinaaria pealinn.
Ettetelliatv lõunasöök grupile (lisandub reisihinnale ja menüü täpsustub enne reisi). Kes soovib
einestada omapäi, siis kindlasti leidub lähiümbruses ka see võimalus.
Peale lõunastamist läheme soovijatega külastama Vabaõhumuuseumi. See on suurim omataoline
vabaõhumuuseum Austrias, kus on esindatud kõik Austria regioonid. Tegemist on seal
originaalhoonetega ja esindatud on nn.talupojaarhitektuur. Muuseum asub väga huvitavas kohas,
üsna kitsas Enzenbachi oja orus. Sissepääs on all Muri jõe ääres ja sealt vonkleb pikk ning kitsas
ekspositsioon ülesmäge. Palju infot saab nende kodulehelt http://www.freilichtmuseum.at/
Muuseumi vaatamisväärsustega tutvutud, ongi aeg võtta suund hotelli. ***Hotell asub Grazis.
Õhtul soovijatega veinitalu külastus, sest Austrias ringi sõites tuleb ikka kindlasti sisse põigata ühte
ehtsasse veinitallu. Sealsed veinid on saanud ka mitmeid auhindu. Degusteerime koos maitsvate
suupistetega erinevaid veine ja soovijad saavad neid talupoest ka endale osta. (Lisandub reisitasule)
4. PÄEV
Hommikusöök. Orienteeruvalt kell 9.00 lahkume hotellist ja jätkame Grazi linnaga tutvumist. Tuur
Grazi vanalinnas, kus on arvukalt barokseid maju ja paleesid. Seal ringi jalutades tekibki tunne, et
see linn on jäänud pidama barokkajastusse. Loomulikult ei lõppenud linna areng barokiga. Näiteks on
keset Muri jõge rajatud põnev 50 x 20 m suurune „tehissaar“, piisavalt on büroohooneid ja muid
elamuid.
Meie jalutuskäik lõpeb minekuga Shlossbergi kindluse juurde. Kuigi see kindlus on sajandeid olnud
vallutamatu, siis tänapäeval saab sinna minna mitmel viisil: jalgsi, köisraudteega või klaasist liftiga.
Läheme sinna koos tehnika abil, kuid sinna jõudes jääb vaba aeg omapäi uurimiseks ja tagasi
vanalinna kohtumispaika tullakse iseseisvalt. Soovijad saavad aga koos reisijuhiga selle teekonna
läbida jalutades.
Vaba aeg ka omapäi lõunatamiseks ja seejärel jätame Graziga hüvasti. Võtame suuna imeilusasse
Alpi linnakesse Zell am See, kust algab Kõrg-Alpi tee.
Ööbimine ***hotellis Zell am See linnakeses.
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5. PÄEV
Hommikusöök. Oleme reisijate paradiisis – kõrged mäed laskuvad all laiuvate järvedeni – imeilus
vaatepilt.
Kaunimaid paiku on loomulikult Grossglockner Hochalpenstrasse nimeline maaliline mägitee, mis
viib otse Hohetauerni rahvuspargi südamesse. Selles on enam kui 300 mäge, mis kõrguvad rohkem
kui 3000 m ja palju liustikke. Teeme peatuse Kasereckis (1913 m kõrgusel), imetleme kauneid vaateid
orgudele ja mägedele. Jalutame 2369 m kõrgusel mööda keiser Franz Josephi panoraamteed. Sõit
mägiteel soovijatele (tasuline tee, lisandub osalustasule) toimub ainult ilusa ilmaga. Teistel vaba päev
veetmiseks Zell am See linnakeses.
Alternatiiv (kui ei saa mägiteele sõita): Sõidame Tirooli liidumaa suuruselt teise linna, tervisekuurorti
Kufsteini. Sealt leiame eest munakivisillutiste tänavatega vanalinna, vana kindluse, aastasadade
vanused kõrtsid, fassaadimaalingud.
Majutus samas hotellis, kus eelmisel ööl.
Soovijatele Tirooli õhtu – õhtusöök koos muusika ja rahvatantsudega (lisandub reisihinnale)
6. PÄEV
Hommikusöök. Hotellist lahkume kell 9, et jätkata Austria erinevate piirkondade ja
vaatamisväärsustega tutvumist.
Mööda mägiteid sõidame Hallstatti - maailma ilusaimasse järveäärsesse külakesse, kus oli
soolakaevandajate elukoht juba kiviajast alates. Selle külakese tänavad on nii kitsad ja käänulised, et
kirikupühade protsessioonid tuleb läbi viia paatidega järvel. Jalutuskäik ja vaba aeg.
Järgmine peatuskoht muinasjutuline St. Wolfgangi linnakesse, kus on „Valge hobuse” kõrts, millest
on loodud mitmeid austria operette. Samuti kaunis kirik kuulsa Pacheri altariga ja huvitavad
majakesed käänulistel tänavatel. Vaba aeg jalutuskäiguks ja lõunatamiseks.
Õhtupoolikul külastame Steyri – ilus vanalinn oma ajalooliste hoonete ja suurepärase maastikuga
kutsub vahepeatust tegema enne hotelli jõudmist.
Ööbima jõuame Sankt Pölteni piirkonda.
7. PÄEV
Hommikusöök ja seejärel ootab meid keiserlik Viin. See on muusikute, kunstnike, rohkete kohvikute,
kaunite linnaparkide, suursuguste hoonete linn. Linn väärib õigustatult nime keiserlik ja see on olnud
sajandeid Euroopa õukonnaelu keskpunkt.
Sõidame legendaarse Hundertwasserhausi maja juurde – 52 korteri lainelised fassaadid on
kaunistatud eredavärvilise maalritöö, plaatide ja keraamikaga.
Viinlased ise armastavad jalutada Kesksurnuaial ehk „kuulsuste kalmistul”, kus on omaette vaatepilt
võimsate hauaskulptuuridega. Need mälestavad linna suurkujusid – Beethovenit, Schubertit,
Brahmsi… Siin on ka Mozarti memoriaal, kuigi ta ise on maetud mujale nimetusse hauda. Ka meie
teeme sinna lühikese jalutuskäigu.
Külastame linnaparki, kus seisab valsikuningas Johann Straussi kuldne kuju Doonau nümfide keskel
– üks enim pildistatud vaatamisväärsusi Viinis.
Heidame pilgu Hofburgi lossikompleksile (soovijatel jääb aega omapäi ka ruumidega tutvumiseks)
ja ka päevavalguses kuulsale Steffi kirikule (võimalus tõusta 137 m kõrgusesse torni liftiga või läbida
343 astet tipus asuvale vaateplatvormile).
Vaba aeg muuseumite külastamiseks või lõunatamiseks. Soovijatega ühine lõunasöök Raekoja
keldris (lisatasu eest, ettetellimisel).
Kell 18.00 kohtume kokkulepitud kohas ja sõidame Shrönbrunni lossi, et kuulata üle maailma kuulsat
Viini Filharmoonikute suveöö kontserti (tasuta). Eelnevalt jääb aega jalutuskäiguks lossi võrratutes
aedades. Kontsert algab kell 20.30.
Ööbimine samas hotellis, kus olime eelneval ööl.
8. PÄEV
Varajane hommikusöök ja asume koduteele. Austria piiri ületamise järel teeme kaubandusliku peatus
ka nö „eikellegimaal“ ehk siis „Travel free“ poes.
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Tšehhimaa läbime peatuseta ja lõunasöögipeatus Poolas. Lisaks mitmed seljasirutuspeatused tee
äärde jäävates tanklates. Et teekond kiiresti läheks, vaatame filme ja meenutame läbituid kohti.
Hilisõhtuks jõuame Lomza linna hotelli.
9. PÄEV
Varajane hommikusöök. Natukene maad veel Poolat, seejärel Leedu ja Läti ning õhtuks jõuame
Eestimaale. Lõunasöögipeatus Leedus, enne Läti piiri.
Sõidame 50-kohalise bussiga, kuid grupi suuruseks maksimum 35 osalejat. See loob võimaluse
kiirematel registreerujatel üksinda bussis 2-kohalisel pingil istuda, alates 9.reast. Sõit toimub, kui on
30 huvilist.
Reisi alguses jagatakse osalejate reisimapid täpsustava info ja kohakaartidega.
Reis filmitakse ja hiljem on soovijatel võimalik soetada endale reisimälestuseks DVD-plaat või
mälupulk. Alati saab seda filmi järelvaadata ka meie kodulehelt.
HIND: al. 680.- €
HIND SISALDAB:
 Mugavustega buss ja juhtidega seonduvad kulud
 Kiirteemaksud, parklatasud
 Öömaja **/*** hotellis (koht 2-ses toas)
 8 hommikusööki
 Giid-grupijuht ja eestikeelsed ekskursioonid
 Bussis istekoht valitakse reisile registreerumisel

LISATASU EEST: (tellimine ja tasumine enne reisi või kokkuleppel reisil olles)
 Tervise- ja reisitõrkekindlustus (hind sõltub vanusest, võib ka ise eelnevalt teha, kuid
tervisekindlustuse olemasolu on kohustuslik, tõrkekindlustus soovituslik)
 Klassikaline lõunasöök Viinis Raekoja keldris (alkohol ei ole hinnas) 23 € (hind 2020.a.
seisuga)
 Tirooli õhtu (täpsustamisel)
 Veinitalu külastus (täpsustamisel)
 1-ne majutus .... täpsustamisel
Hind ei sisalda sissepääsupileteid muuseumidesse ja tasulistele objektidele.
Mõningad hinnad, tasumine kohapeal sularahas reisikorraldaja kaudu (2020.a. andmetel, võivad
muutuda sõltumata reisikorraldajast)
Eggenbergi loss
16 € (grupiga külastus, kui grupis on rohkem kui 12, siis hind 14€, sisaldab 4
erinevat muuseumi lossi territooriumil)
Eggenbergi lossi aed 2 € (neile, kes lossi külastada ei soovi)
Vabaõhumuuseum
13 € (grupiga külastus, kui grupis on rohkem kui 18, siis hind 11 €)
Grossglockner
6 € (teemaks)
Kufsteini kindlus
12.50 € (juhul, kui ilmastikuolud ei võimalda Grossglocknerile minekut )
Mõningad hinnad, iseseisvalt külastades ja tasumisel
Hofburgi loss
15€ (soovi korral külastus iseseisvalt)
Loodusloo muuseum 12 € (soovi korral külastus iseseisvalt)
Kunstiajaloo muuseum 16€ (soovi korral külastus iseseisvalt)
Täpsem info ja sõidule registreerumine:
Telefon: 5029006 Marianne Rosenfeld
e-kiri: maaelureisid@gmail.com
www.maaelureisid.ee
Soovitame kindlasti teha reisitõrkekindlustuse, mis garanteerib reisijale hüvitise reisist
mõjuva takistuse tõttu loobudes.
Reisija on kohustatud tutvuma Reisikorraldaja MTÜ Alustame Algusest (www.maaelureisid.ee)
pakettreisilepinguga.
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Reisile tuleb kaasa võtta kehtiv ID-kaart või pass.
NB! Meie reisiprogrammid on koostatud arvestades hetkeolukorda ja lootuses, et riigipiirid reisimisteks
on avatud. Kuna uue olukorra tõttu muutuvad aga 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.
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