
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÕHJA-POOLA 

reisikava 21.-27. august 2018 a. 

 
1. päev, (T) 21.08  
 Väljasõit kell 5.00 Tartust Vanemuise alumisest parklast. Sõit läbi Läti ja Leedu.  
 Poolas sõidame läbi Masuuria rahvuspargi. Ketrzyni linna lähedal asub II maailmasõja 

aegne „hundikoobas“ – Hitleri ja tema käsilaste punkrid, mida kasutati aastail 1941 – 
1944. Sõja lõpus kogu kompleks õhiti, kuid siinsed varemedki on muljet avaldavad.  

 Saabume hotelli Gdanskis. 
 
2. päev, (K) 22.08 - GDANSK-MALBORK  
 Hommikusöök.  
 Sõidame vaatama kuulsat UNESCO maailmapärandi nimistus olevat Malborki kindlust, 

suurimat telliskindlust ning suurimat gooti kindlust maailmas, mille ehitamisele kulus üle 
miljoni kivi ja ligi 230 aastat. Lõuna ajal sõidame tagasi Gdanskisse. Tutvumine Gdanski 
linnaga, mida nimetatakse Poola väravaks merele. Saate astuda Poola esimese vürsti 
Mieszko I jälgedes mööda Läänemere kaunimaks linnaks nimetatud vanalinna tänavaid, 
puhata jalga Gdański vanasadama keskaegsete hoonete varjus ning süüdata küünal 
maailma suurimas punastest tellistest kirikus. Kuulsusrikas Gdansk, mille ajalaugu ulatub 
tagasi 10.sajandisse. Läbi aegade on see olnud ülioluline keskus Läänemere kaubanduses. 
Soovijatel võimalus külastada Läänemere hüljete keskust. Jalutuskäik Kuningateel. Vana 
ja uus raekoda ning sadam, turuväljak, idüllilised kaupmehemajad vanalinnas ja Moltawa 
kaldapealse vanad kaubaaidad. 

 Ööbime Gdanskis. 

 
3. päev, (N) 23.08 - SOPOT-GDYNIA-HELI POOLSAAR  
 Hommikusöök.  
 Sõidame põhjapoole, kus oleme terve päeva ümbritsetud veest – paikades, kus Poola 

suurim jõgi Visla kohtub merega. Sopot, mis on paljudele eestlastele mällu jäänud oma 
rahvusvahelise laulufestivaliga, kust Anne Veski ja Jaak Joalagi auhindu kogunud. Siin 
näete nii Läänemere uhkemaid „suvilaid“, kaasaegset kunsti- ja kultuurihoonestust kui ka 
Euroopa pikimat puumuuli. Soovijad jõuavad varbadki vette pista. Päeva teine pool 
möödub Gdynia linna ja kitsukese Heli poolsaare kandis, kus kaunid liivaluited ning 
väikesed külad.  

 Ööbima läheme hotelli mere läheduses, kuhu jääme kaheks ööks.  
 



4. päev, (R) 24.08 PUHKEPÄEV MERE ÄÄRES  
 Hommikusöök hotellis vastavalt soovile hotelli hommikusöögi kellaegadel.  
 Puhkepäev mere ääres. Vaba aeg linnas jalutamiseks ja rannapuhkuseks.  
 Ööbimine samas hotellis.  
 
5. päev, (L) 25.08 CHELMNO-TORUN  
 Pärast hommikusööki jätame hotelli ja alustame sõitu Toruni poole.  
 Külastame kaht vana Hansalinna. Alustame Chelmoga ja lõpetame planeetide uurija 

Koperniku sünnipaiga Toruńiga, mille keskaegset gooti vanalinna on nimetatud ka üheks 
Poola seitsmest maailmaimest. Chełmnosse astudes, vahetame ühe muinasjutu teise 
vastu. Väike vana kaubanduskeskus, mis on Rooma linna kombel rajatud seitsmele 
künkale, avab meile oma imelise vanalinna, kus saate imetleda arhitektuuri, mis on 
Chełmnole hüüdnimedeks andnud Põhja Krakov ning Poola Carcassonne Torunis on teil 
võimalus avastada punasest tellisest ehitatud sõjast pääsenud vanalinna, kus teele jääb 
nii maailma 30 kaunima hoone sekka loetud võimas raekoda, uhked kindlusmüürid, 
peakirik kui ka Koperniku sünnimaja. ning üle lugeda tema lugematud keskaegsed 
kirikud, kus peituvast püha Valentini reliikviast tuleneb hüüdnimi armastajate linn. 
Vanalinn, mis asub Visla jõe kallastel, on küllap üks terviklikumalt säilinud keskaegseid 
linnu Poolas. Raekoja väljak imekauni raekojaga. Soovijail võimalus külastada muuseume 
või planetaariumi.  

 Ööbimine hotellis Torunis.  
 
6. päev, (P) 26.08  
 Teeme suure poepeatuse Varssavi ringil. Soovi korral võime minna ka kesklinnaga 

tutvuma.  
 Ööbimine hotellis Białystoki lähedal. 
 
7. päev, (E) 27.08  
 Hommikusöök.  
 Õhtuks jõuame koju tagasi. 
 
 
 
 
 
NB! Reisikavas võimalikud muudatused.  
 
Reisi hind: 350€ 
 Registreerimine toimub e-maili teel: Margit.Metsmaa@kliinikum.ee kuni vabade kohtade 

täitumiseni. Registreerimiseks vajalikud andmed: reisija nimi, e-maili aadress ja 
mobiiltelefoni number. 

 Raha korjab Margit Metsmaa (N.Lunini 6, kab. B143). Vajalik ettehelistada nr-l 53022090 
 I osamakse (200€) tasuda sularahas hiljemalt 10.04 
 II osamakse (150€) tasuda sularahas hiljemalt 12.06 
 NB! Teise osamakse tasumise järgselt, reisist loobumise korral, ei kuulu osamaksed 

tagastamisele! 
 Siisepääsud muuseumitesse maksab umbes 200 zlotti (umbes 50€). Palume selle raha 

vahetada, et giid saaks osta grupi-piletid.  
 Lõunasöögid ja õhtusöögid ei kuulu reisi hinna sisse.  

mailto:Metsmaa@kliinikum.ee

