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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. Sõit läbi Poola ja Tšehhi, jalasirutuspeatused teel. Õhtul külastame üht Slovakkia veinikeldrit 
Väikeste Karpaatide veinirajal ning tutvume lähemalt kohaliku toodanguga. Ööbime Bratislavas.  
3. päev 
Hommikusöök hotellis. Sõit läbi Austria, lühipeatused teel. Zell am See lähedal keerame bussi nina lõunasse 
Grossglockneri mägiteele. Nõelasilmakurviderohket teed pidi sõidame Austria kõrgeimale tipule Grossglocknerile 
(3798 m) nii lähedale kui võimalik. Selge ilmaga avanevad hingematvad vaated nii püramiidjale tipule kui ka Alpide 
idaosa suurimale liustikule Pasterzele. Ööbime Lienzis. 
4. päev 
Pärast hommikusööki sõidame üle piiri Itaaliasse ja veedame päeva Sesto Dolomiitides. Matkade alguspunktiks on 
Val Fiscalina ehk Fischleintali org. Tre Cime di Lavaredo rahvuspargis avanevad rändurile ilmselt kõige kaunimad 
vaated Sesto Dolomiitidele: õites alpiaasad, ligi 3000 m kõrgused nõelteravad tipud ja järsud rusukalded, kontrastiks 
Esimese maailmasõja rindejoont märkivad tunnelid ja kaevikud. Valida on kahe põhimarsruudi vahel: esimene rada 
pakub vaateid rahvuspargi neljale kuulsamale tipule – Cima Undici, Cima Dodici, Tre Cime di Lavaredo ning Monte 
Paterno (alguspunkt 1454 m kõrgusel Dolomitenhofi hotelli ja Fischleinbodenhütte juures), teine kulgeb mööda 
Gamssteigi panoraamrada (alguspunkt sama või tõstuki ülemine jaam Rifugio Prati di Croda Rossa ehk 
Rotwandwiesenhütte juures 1924 m kõrgusel). Teise marsruudi valijail on võimalik külastada Bellum Aquilarumi 
vabaõhu-sõjamuuseumit. Ööbime Lienzis samas hotellis. 
5. päev 
Hommikusöök. Kaks päeva matkame Hohe Tauerni rahvuspargis: 5. päeval rahvuspargi jäises südames Venedigeri 
grupis ja 6. päeval Glockneri grupis. Austria suurima rahvuspargi ala hõlmab lisaks Austria kõrgeimale tipule 
(Grossglockner 3798 m) veel enam kui 300 üle 3000 m kõrgust tippu. Matkade alguspunktiks on Matreier 
Tauernhaus (1512 m), marsruudivalikuid kolm: kolme väikese mägijärve kaudu St. Pöltneri mägihotellini (2481 m) 
võimalusega tõusta Messelingkogli tippu (2694 m); piki Gschlösstali orgu Grossvenedigeri liustikeni; järsk tõus 
Wildenkogeli tippu (3021 m). Ööbime Lienzis samas hotellis. 
6. päev 
Hommikusöök. Matkade alguspunktiks on Lucknerhaus (1918 m) Grossglockneri all ning põhimarsruutide valikuid 
jällegi kolm: Grossglockneri elegantset püramiidi näeb rändur kõige lähemalt Stüdlhütte juurest (2802 m; kellel 
võhma üle, võib tõusta Fanotkogeli otsa (2905 m) või kahe laskuva liustiku vahele jäävale Schere (3037 m) harjale); 
vaateid ja veidi adrenaliini pakub rada Gloreri mägihotellini (2642 m); veidi lühem päevateekond viib Figerhorni 
tippu (2743 m). Ööbime Lienzis samas hotellis.  
7. päev 
Hommikusöök. Sõit läbi Austria Tšehhi poole. Õhtupooliku veedame elegantses ja romantilises Viinis: Peatume 
Viini metsades, sõidame piki vana linnamüüri paigale rajatud Ringstrasset, mille äärde jääb enamik erinevates 
arhitektuuristiilides ehitatud linna esindushooneid nagu näiteks ooperimaja, 600 aastat Habsburgide dünastia koduks 
olnud keisriloss, raekoda, ülikooli peahoone jt. Ringstrasse tähistab 2015. a. 150ndat juubelit. Jalutame läbi vanalinna 
Viini ühe sümboli, kõrge kirju katusega Stefani toomkirikuni ning vaatame üle kunstniku ja arhitekti Hundertwasseri 
värvikireva eklektilise korterelamu. Ööbime hotellis Mikulovi lähistel.  
Soovijail võimalik lennata õhtuse lennuga Viinist Riiga või Tallinnasse (väljalend hetkel kehtiva lennugraafiku alusel 
Viinist kell 19:30). 
8. päev 
Hommikusöök. Hommikupoolikul külastame Balcarka koobast Brno lähistel. Balcarka tilkekividega käike ja 
galeriisid peetakse kauneimateks Morava karstialal. Sõit läbi Tšehhi Varssavisse, jalasirutuspeatused teel. Ööbime 
Varssavis hotellis.  
9. päev 
Hommikusöök. Sõit läbi Poola ja Balti riikide. Sihtpunkti saabumine hilisõhtul. 
 

NB! Sõltuvalt ilmast võib matkaplaan veidi muutuda. 


