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1. päev 
Väljasõit varahommikul vastavalt lisainformatsioonile. Sõit läbi Eesti, Läti, Leedu ja Poola, lühipeatused teel. 
Ööbime Varssavis hotellis. 
2. päev  
Hommikusöök hotellis. Sõit läbi Poola ja Tšehhi, jalasirutuspeatused teel. Õhtuks jõuame Hlubokásse Vltava ääres 
(Hluboká nad Vltavou), väikesesse linnakesse Lõuna-Böömimaal, mida eelkõige teatakse romantilise „Tšehhi 
Windsori“ lossi järgi (Schloss Frauenberg). Ööbime Hlubokás hotellis. 
3. päev 
Hommikusöök hotellis. Sõit Hlubokást läbi Austria Šveitsi Graubündeni kantonisse. Pikem peatus Innsbruck is, 
1964. ja 1976. a. taliolümpiamängude toimumise linnas. Käime Bergiseli suusahüppemäel, kus iga aasta alguses 
toimub maineka nelja hüppemäe turnee kolmas etapp. Praeguse välimuse sai hüppetorn 2001. aastal. Treenitud 
rahvasportlased saavad soojenduseks torni ronida jala (455 astet), teised viib 50 meetri kõrgusesse torni tõstuk. 
Õhtune sõit Innsbruckist Engadini kulgeb nimele vastavalt Inni jõe orus. Ööbime Sankt Moritzi hostelis. 
4. päev 
Hommikusöök hostelis. Matkade alguspunktiks on Maloja kuru  (1815 m ü.m.p.) Silsi järve kohal: teravatipulised 
mäeahelikud, väikeste kivist majadega mägikülad ja maalilised vaated, šveitsi kord ja itaalia atmosfäär. Matkaradasid 
leidub siin igale maitsele ja treenitusastmele: Cavloci järv (1907 m) sobib piknikupidamiseks ja Motta Salacina 
(2150 m) vaadete nautimiseks, Muretto kuru (2562 m) annab võimaluse kaks sammu Itaaliasse astuda; raskemad 
rajad Forno mägionni (2574 m) ning Piz de la Margna (3158 m) ja Piz Lunghini (2780 m) tippudesse pakuvad 
suurepäraseid vaateid mägedele, liustikule ja järvedele. Ööbime samas hostelis. 
5. päev 
Hommikusöök hostelis. Matka alguspunktiks on Surlej ja Corvatschi tõstuki vahejaam Murtèl (2699 m). Fuorcla 
Surlej kurult (2755 m) avaneb selge ilmaga reklaamvoldikule iseloomulik pilt lumisest ja jäisest Bernina massiivist 
Itaalia ja Šveitsi piiril. Suurem osa edasisest teekonnast kulgeb allamäge Pontresina poole mööda kaunist Rosegi 
orgu. Soovijail on võimalus pikendada matkapäeva ning tõusta Coazi mägionnini (2610 m) Rosegi liustiku kohal. 
Ööbime samas hostelis. 
6. päev 
Hommikusöök hostelis. Matka alguspunktiks viimasel matkapäeval on Pontresina Bernina orus. Matka alustab ja 
lõpetab tõstukisõit Alp Languardi tõstukijaama (2326 m). Aina kõrgemate tippude vallutajatel on võimalik ronida Piz 
Languardi tippu (3262 m), pühapäevamatkajad võivad ette võtta mõnusa matka Paradiisi onni (2540 m) ning nautida 
jällegi vaateid Bernina jäistele  hiiglastele teisel pool orgu.  
Alternatiiviks on tõstukisõit Diavolezza mägionni (2973 m, bussisõit 10 km Pontresinast) ning lähedalasuva Munt 
Persi tipu (3207 m) vallutamine: panoraamvaade lumistele mägedele, Persi ja Morteratschi liustikele ja sügavale 
rohelisele orule. Soovijatel on võimalik kogu ilu nautida Diavolezza päikeseterrassil asuvas 41-kraadise veega 
mullivannis. Ööbime samas hostelis. 
7. päev 
Hommikusöök hostelis. Kulgeme bussiga piki Inni orgu Šveitsist Austriasse ning risti läbi Austria Baierimaale. 
Lõunapeatuse teeme Ettal is – kloostrile kuuluvas õlletoas saab lõuna kõrvale maitsta ka õllekeldri toodangut, 
kiiremad jõuavad baroksele kirikule pilgu heita. Sõit Plzeňisse, jalasirutuspeatused teel. Ööbime Plzeňis hotellis. 
Soovijail võimalik lennata õhtuse lennuga Münchenist Riiga või Tallinnasse. 
8. päev 
Hommikusöök hotellis. Sõit Plzeňist läbi Tšehhi Varssavisse, jalasirutuspeatused teel. Põikame sisse väikesesse 
Czermna külla, kuhu kohalik preester otsustas 1776. a. rajada kummalise kabeli – ta kogus kokku 
Kolmekümneaastases sõjas, kolmes Sileesia sõjas ning näljahäda ja kooleraepideemiate tagajärjel igaveseks 
lahkunute kondid ning kaunistas nendega väikese barokse kabeli sisemuse. Sarnaseid luukabeleid on Euroopas vaid 
kolm. Ööbime Varssavis hotellis.  
9. päev 
Hommikusöök hotellis. Sõit läbi Poola ja Balti riikide. Sihtpunkti saabumine hilisõhtul. 
 

NB! Sõltuvalt ilmast võib matkaplaan veidi muutuda. 


