
Aktiivne puhkus Alpides 2019
Matkamine jalgsi ja ratastel - liikumisnauding igas päevas  



Saalbach

Saalbach

Kuidas Sulle meeldiks see vabadusetunne, kui avastad mägede jalamil peatudes enda ees vaate, 

kus taevalaotus on piiritu? 

Oh selliseid sõnatuks võtvaid hetki saad Saalbachi külas kogeda omajagu, sest liikumisradu on 

meile avastamiseks lausa 400 km ulatuses. Seikleme nii jalgsi kui ratastega, 

matkame Austria kõrgeima mäe GrossGlockneri (3798 m) nõlval, 

külastame Mozarti sünnilinna Salzburgi ja naudime üheskoos 

liikumisrõõmu! Kindlasti saame kuulda ka palju kohalikke 

päriselulisi lugusid, sest meie nädalaseks koduks on lõuna-

eestlaste rajatud hotell Mulk. 

Vaim valmis ja seiklema!



Allikas: AccuWeather

Hommikune mägedeõhk on tavapäraselt kargem, aga  

päevane õhutemperatuur jääb juunis-juulis 18-26 

soojakraadi vahele. Valdavalt saadab meid päikesepaiste, 

kuid mägede muutlikes tingimustes võib mõnel päeval 

üllatada ka kerge hoovihm. 

Ilmaprognoos

Kui Sinu puhkuseaeg on lähemal, siis saadame Sulle ka 

täpsema ilmaennustuse koos soovitusliku nimekirjaga 

riietusest, mida tasub kaasa võtta. 



Kujuta nüüd ette, et oled koos oma 
reisikoti ja ootusärevusega jõudnud
Tallinna lennujaama. 

Tule kaasa ja saad juba täna kogeda, 
mis Sind ees ootab!



1. päev

Liikumisnauding: 1,5-2 h

Saabud Müncheni lennujaama, kus tervitan Sind naerusuiselt. Saalbachi mägikülla jõudmiseks 

kulub ca 3,5h bussisõitu. See on mõnus aeg, mil saame omavahel tutvust teha ja tähistada 

ühise seikluse algust! Esimene päev on rahulikuks sisseelamiseks - tutvume meie nädalase 

kodu ja Saalbachi ümbrusega. 



2. päev

Liikumisnauding: 4-5 h

Seikluspäev kodukandis. Pakime lõunasnäki seljakotti ja avastame ümbruskonna 

matkaradasid, mis on pälvinud kiidusõnu nii põneva reljeefi kui hea tähistuse eest. 

Matkaradadel üllatavad aega-ajalt ka mägihütid, kus saad nautida ilusat vaadet ja kerget 

kehakinnitust. Liigume ühises grupis ja valime just sellise mõnusa tempo, et kõigil on hea! 

Kindlasti võtame ka hetki vaadete nautimiseks ja silmailu jäädvustamiseks.  



3. päev

Liikumisnauding: 2-3 h

Sõidame bussiga ca 100 km kaugusele avastama Austria kõrgeima mäe Grossglockneri 

matkaradasid. Buss sõidutab meid 2500 m kõrgusele mööda Austria vanimat ja kuulsamat 

alpiteed, mida saadavad lummavad vaated. Kõrgustes on õhk kindlasti hõredam ja samm veidi 

rahulikum, aga see-eest avarus piiritu. Seda saad nautida meie tänasel paaritunnisel 

matkaringil, mis lookleb mööda mäestiku nõlva. 



4. päev

Liikumisnauding: 3-4 h

Avastusretk ratastel. Kasutame kohalikku rattavarustust ja veereme mõnusatel mägiteedel. 

Saalbach on tuntud ka ratturite paradiisina, sest seal leidub väga palju erinevas valikus radasid 

nii rahulikele nautlejatele kui eriti seikluslikele mägiratturitele. Meie valikusse jääb kergelt 

looklev rada, mis on jõukohane ja mõnusalt nauditav kõigi jaoks. Ja kui Sa tunned, et oled eriti 

hoos, siis leiame Sulle sealt mõne ekstra põneva mäenõlva. 😉



5. päev

Päevane väljasõit bussiga ca 100 km kaugusele. Alustame päeva sportliku kõnniga looduskauni 

Wimbachklammi joa ääres, kus matkarada kulgeb mägede vahel mööda puidust kõnniteed. 

Jõuame välja maalilise Hintersee järve kaldale. Kui tunned, et tahad kristallselge veega järves 

ka värskendava sulpsu teha, siis tuld! Pärast matkamist sõidame avastama Mozarti sünnilinna 

Salzburgi, kus on loodud ka üks kõigi aegade ilusaimaid muusikale „Helisev muusika“.

Liikumisnauding: 3-4 h



Mmm ... mõtled juba, kui äge see olema saab!? 
Usu mind, minus kasvab samasugune põnevus. 

Liidame need kokku ja loome
üheskoos meeldejääva seikluse!



6. päev - iseseisev mängupäev

Mida Sina tahaksid veel avastada? Kindlasti märkad esimestel reisipäevadel huvitavaid kohti, 

millega tahaksid rohkem tutvust teha. Või kisub ikka matkaradadele seiklema? Või lihtsalt 

kivil istuma ja mägedeõhku hingama? Sul on vabadus teha sel päeval täpselt seda, mis 

hing ihkab! Tutvustan Sulle eelneval päeval võimalusi ja toetan korraldusliku poolega. 

Liikumisnauding: vabakava



7. päev

Matkamine koduradadel. Viimase päeva 

matkaringi valikule läheneme paindlikult 

sõltuvalt meie reisipere soovidest ja 

enesetundest. Mitmete mägede 

tippudesse viivad ka tõstukid, tänu millele 

saame matkaradadega rohkem mängida. 

Kui Sinu jalad enam nii krapsakad ei ole, 

saad ka „liftiga“ üles sõita ja nautida 

jalutuskäiku allamäge. Või vastupidises 

olukorras teha lisaringe! ☺

Reisimuljed võtame kokku ühise õhtusöögi 

ja piltide vaatamisega. Liikumisnauding: 3-4 h



8. päev

Asjad pakitud ja seame suuna Müncheni lennujaama. Saadan Sind soojade kallistustega 
lennukile ja jään ootama meie järgnevaid kohtumisi! 



Sinu reisipakett sisaldab:

✓ Lennukipiletid Tallinn-München / München-Tallinn 

✓ Majutus kahekohalises hotellitoas koos saunakeskuse kasutusega

✓ Hommikusöögid ja 4x kodust õhtusööki hotellis

✓ Lennujaama transfeer ja kohalikud sõidud

✓ Mägirattalaenutus ja transport

✓ Grossglockneri alpitee külastuspilet

✓ Igahommikune 10-minuti jõuharjutuste programm

✓ Reisijuhi teenus koos innustava treeneriga

Kogu reisipakett: 

985 EUR

Lisakulud, millega arvestada: lõunasöögid, kolme päeva õhtusöögid, isiklikud 
ostusoovid ja iseseisva mängupäeva tegevused, rattakiivri laenutus 5 EUR/päev. 



Majutus hotellis Mulk

Hotelli sisenedes saadab Sind mõnus kodune tunne, sest omanike juured pärinevad otsaga 

Mulgimaalt. Nii on kasutatud ka hotelli kujunduses värvikaid Mulgi mustreid ja 

looduslähedasi puitlahendusi. 2018. aastal ehitati hotell täielikult ümber ja reisikodu ootab 

Sind oma värskuses!

Sind tervitab külalislahkusega hotelli eestvedaja Hillar koos eestikeelse hotelliperega! 



Sinu seikluskaaslasest ja reisijuhist

„Kristel very much made this trip extra special. She paid an enormous attention to people’s varied 
needs and tried to accommodate everybody’s wishes. She has to be the best guide I have had in all 
the many skiing trips I have done with Exodus, and with Waymark. I’d definitely consider going back 
there next year.“ Jude Howell, Exodus Travels 2019. 

„Kristel was brilliant, extremely well organized, but with a lovely vivacious, warm personality.“ Patricia 
Hannah, Exodus Travels 2018.

„Highlight of the trip – our guide Kristel and the many ways she helped to make the whole trip more 
interesting.“ Helen Bailey, David Hannah, Exodus Travels 2018. 



Liitu minuga ja loome koos elamusi, 
mis on mäletamist väärt!

REGISTREERI SIIN

https://forms.gle/KARjSvgaoaiFACq8A
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Tekkis küsimusi?
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