AUS 1 AUSTRIA VILLACH
75.Villacher Kirchtag / AUSTRIA

AUS 1
väljasõit õhtul vastu 31.juulit. Buss Hansabuss Vanhool 521BRM,
Bussijuhid Margus Kookmaa 53076420 ja Raigo Kaldmäe 53026231
30.juulil
19:00 väljasõit Tallinnast pargist
21:45 Rohuküla sadam, SR Sõle Segajad, 16 = Helgi Taelma 5234649
22:45 Nissi tee 53c, Riisiperes. NR Roosi 11 = Sirje Nokkur 5148691
24:00 (± 15 min) Hariduse 1, Türi Kultuurikeskus, SR Kaktus 16 = Airi Jakobson
Männik 53482550; kapell Okas 5 = Hurmi Jürjens, 5025911
31.juulil Eestist Varssavisse
(kellaajad on orienteeruvad ja muutuvad vastavalt oludele ± 1 kuni … tundi) )
02:30 Ikla piiripunktis olmepeatus
05:30 Läti-Leedu piiril teemaksu- ja bensukas olmepeatus
08:30-09:00 Kaunase „mäel“ bensukas olmepeatus (seal on ka kohvi ostu
võimalus)
09:00 (Poola aeg on 1 tund tagasi) Leedu-Poola piiril teemaksu- ja olmepeatus,
Statoilis enne piiri tankimine
xx:xx Augustowi möödasõidul helistage Piatnica motelli ja teatage, et olete
juba Augustowis ja tulete sööma. Siis jääb sõita veel 100 km. Motell „Zacisze“
+48 86 219 27 77 Piątnica, Ul. Stawiskowska 51,
10:30 kuni 13:00 lõunasöök motelli Zacisze restoranis (supp, praad, mahl).
16:00 (± 1-2 tundi) jõuate Varssavisse hotelli Aramis Mangalia utca 3b
Warszawa tel. +48 222078100, +48 222076750, GSM +48 606960110. Majutus
kolmestes tubades (kahene bussijuhtidele). Aramise juures võite rahulikult kogu
pagasi jätta bussi. Turvalisus on tagatud 100%. Vaba aeg ka vanalinna
minekuks (linna transpordiga, näiteks liinibuss 116). Õhtusöök Aramises on
hinna sees õhtul ca kell 19:00 -20:00. Küsige Receptionis üle õhtusöögi kellaaeg!
NB! Bussi parkimise eest on tasutud. Kviitung tuleb esitada hotelli registratuuri
tembeldamiseks ning hommikul valvurile. Arvestage magamisvajadusega, sest
järgmisel hommikul on taas väga varane ärasõit.
01.augustil Varssavist Austria teise otsa Kötscbach-Mauthenisse. Taas vaja
läbida 1150+ kilomeetrit, hiljemalt kell 04:00 ärasõit (kui saate kokkuleppele,
siis sõitke ära juba kell 03:00), muidu ei jõua (hommikusöögi asemel saate
piknikupakikesed). Tsehhis kohe peale Poola-Tsehhi piiri esimeses bensukas
tuleb osta go-box. Tsehhis kehtivad tsehhi kroonid. Tsehhi-Austria piiril tuleb
osta Austria go-box. Ära unusta tankida Tsehhis!!
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Õhtuks jõuate Sportherberge Fit & Fun in 9640 Kötschach-Mauthen, Mauthen
123, Hotell asub 78 km Villachi Raekojast. Kohale peaks jõudma umbeshiljemalt kell 20:00. See eeldab vaid minimaalseid pause sõidu ajal. Nii pikaks
muutus teekond majutusolude alles aprilli lõpus muutumise sunnil.
Õhtusöök on hotellist tellitud ja tasutud, majutus kolmestes, neljastes ja
suuremates tubades.
02.august Sportherberges, hommikusöök hotellis, täna on ka õhtusöök hotelli
tellitud ja tasutud.
Järgmistel õhtutel 3. ja 4.augustil õhtusööki ei ole – toituge Villachi linnas õllest,
praevorstist ja kartulisalatist või kuidas keegi ise soovib.
Täna 2.augustil on MÄGEDE PÄEV: küsige oma päevaplaani kohta
ettepanekuid ka hotellist. Selle mäkkemineku nad kiitsid väga heaks.
hommikul sõidate peale hommikusööki bussiga Tröplachi (25 km) köisraudtee
ehk gondlitee Millenium Express algjaama juurde. Jaam avatakse kell 09:00.
Millenium Express on igati uus ja moderne kabiinidega mägitõstuk. Ülemisse
punkti läheb kolm osa. (Millenim Express, ME II ja ME III). Ülemine punkt on
enam kui 1900 m kõrgusel Austria-Itaalia piiril. Sealt avanevad supervaated
Austria-Sloveenia piirile jäävatele Juliusealpidele, Itaalia poolele Dolomiitidele
ja Austria Alpidele. Teil on võimalik teha jalutuskäik alla bussi juurde. See rada
on 14 km pikk ja kestab ca 4,5 tundi. Võite ka Millenium Express II/III
vahepeatuseni minna või tagasi sõita ja seal teha erilise sõidu
Sommerrodelbahniga Pendolino. Aga võite ka (kui jalgsi ei jaksa või ei … viitsi)
alla välja gondlitega sõita. Loodan, et olete mägedes pea terve päeva ja naudite
seda, mida Eestis ei ole. Loodetavalt on ilus ilm ja saate ka portsu päikest (mitte
ka liialdada).
All, esimeses jaamas, pileteid ostes, arvestage ja arvutage. Ostes korraga
vähemalt 11 inimest, saate odavamalt. Otsustage kohe: kas ainult üles (hind ca
12 €) või üles ja alla tagasi (ca 17 €) või üles ja alla tagasi ning vahepeal ka
Pendolino (ca 21 €). Need on üksikpiletite hinnad täiskasvanutele. Grupiga
peaks natuke olema soodsam. Kui aga sõidate üles (12 €) ja alles seal otsustate
ka alla sõita, siis tuleb osta uuesti 12 € pilet. Mäe otsas on ka mitmeid
söögikohti. Siiski väike seljakott omaenda veepudeli ..jm. tarbeks oleks hea.
Siis, kui olete taas kõik koos (ca 17:00), saate majutuskülasse tagasi sõita ja
puhata matkast. Õhtusöögi tellisin kella 20:00-ks ja see on tasutud. Täna
võiksite teha ka oma esinemise proovi hotelli juures.
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03.august, Villachisse, hommikusöök hotellis, seejärel sõidate Villachisse (ca 78
km), kuhu jääte õhtuni. Mis kellaks on vaja Villachisse jõuda, see selgub hiljem.
Esinemiskohad ja ajad saab hiljem teada. Villachi Kirchtagen festivali keskus on
Raekojas ja sealt saate nii märgid kui lisainfo. Raigo peaks teadma, kus see on.
Lõuna-õhtusöök omal käel linnas. Küsisin linnalt bussi parkimise kohta: nemad
pakkusid Villachis Moritschstrasse – see tänav on kohe vanalinnas otsapidi sees
ja Raekojale väga ligidal. Ainuke probleem – linn on sinna kavandanud busside
parkimise, kuid kui palju busse on, seda keegi ei tea. Kui sinna saaks, oleks
muidugi supermugav! Kui muud üle ei jää, siis buss proovige parkida
raudteejaama juurde (on Westbahnhof ja Hauptbahnhof). Aga võite küsida ka
pollaritelt, kuhu parkida võib.
Festivaliprogramm, vaba aeg.
Reedel 03.augustil on teil kaks esinemist:
14:00-15:00 Raekoja platsil pealaval tund aega. Roosile üks tants.
20:00 – samuti Raekoja platsil, kuid nüüd galakavas. Kui pikalt, seda öeldakse
kohapeal. Tantsivad ainult segapaarid.
Pole hullu, kui igal tantsul on vahel ka muusikalugu. Kui kapellil on kavas
šlaagreid, õllelugusid, särtsakamaid polka ja valsilugusid, siis need lähevad seal
hästi peale.
Õhtul kokkulepitaval hilisel ajal sõidate „koju“ 78 km. Bussi võimaliku
parkimiskoha selgitan ka hiljem.
04.august, Villachisse, hommikusöök hotellis, seejärel kõik nagu eilegi. Vaid
esinemisaeg on teine ja lisaks on ka paraad (algab 17:00), milles osalete.
12:15-13:15 sama koht mis eilegi Raekoja platsil.
17:00 rongkäik. (muusika ja tantsuga)
Lõuna-õhtusöök jälle omal käel linnas, bussiga õhtul „koju“ tagasi.
05.august, Viini , hommikusöök hotellis ja peale seda tagasisõit Viini,
majutus JUGENDGÄSTEHAUS WIEN - BRIGITTENAU & BRIGITTENAU YOUTH
PALACE, 1200 Wien, Adalbert Stifter Strasse 73. Kuna jõuate Viini varem, siis on
võimalus külastada kesklinna või ka Schönbrunni lossi ja aeda (omal käel). Ja
kes ei lähe kuhugi, saavad võtta õhtusöögi hostelis (kl 18-19; buffee). Seda
õhtusööki ma ette ei tellinud – iga soovija saab kohapeal receptionis tasuda.
06.augustil Hommikusöök alates 06:30. Peale seda sõidate Varssavisse.
Varssavis Aramises õhtusöök. Vaba aega jääb ka.
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07.augustil peale hommikusööki tagasi koju. Hommikusöök on kell 06:30.
Oluline on, et hiidlased praamile jõuaksid. Seega peaksite kõigepealt sõitma
Rohukülla ja alles seejärel Nissi ja Türi. Olge operatiivsed ja kiired
vahepeatustes. Viimane praam väljub kell 22:00. See on väga nibin-nabin!. Üks
ummik või teeremont teeb jõudmise hoopis võimatuks.

NB! Kui olete nõus varem välja sõitma (kell 04:30), siis peaksite sõidu
alguses 31.juulil esimesel ööbimisel Aramises registratuuris
teatama ja tellima piknikupakid viimaseks hommikuks. Varasema
ärasõiduga jõuaksite kindlasti. Kuid: see õnnestub jälle vaid juhul, kui
jõuate Viinist Varssavisse tagasi hiljemalt kella 18:30-ks. Töö- ja
puhkeaja seaduse järgi peab bussijuhtidele jääma enne hommikust
töö alustamist vähemalt 9 tundi katkematut puhkeaega. Seda reeglit
ei tohi nad isegi mitte 1 minutiga rikkuda!.
PROBLEEM MAJUTUSEGA tuli ootamatult Villachi Egger hotellist. Minu broneeringu juba
17.detsembrist oli keegi sealsetest töötajatest ekslikult „unustanud“ ja võttis sama aja peale
teised külalised. Leidsin ise uue koha (lähemale polnud enam ühtegi vaba hotelli). Kuid –
olete mägedes, mis on kordades ilusamas kohas kui olnuks „vana“ plaaniga.
NB! Teie esinemisprogrammis on põhiosa kapell Okas`el ja seejärel SR Kaktusel ja SR Sõle
Segajatel. NR Roosi saab esinemiskavasse ühe tantsu. Paraadis olete kõik koos.
NB! Kui teil on mitte-esinejaid, kes kas 3. või 4. augustil eelistaks jääda majutuskohta
puhkama, siis see on ju võimalik. Teie majutuskohast peaks saama ka mägijalgrattaid
laenutada…. Jne.
Teie majutuskoha tutvustus on siin http://www.fitundfun-outdoor.com/

Austrias Villachis on kontaktisik:

Andrea Schumi
Hans-Gasser-Platz 5, 9500 Villach

www.villacherkirchtag.at

T: +43 4242 205 6600
E: andrea.schumi@villach.at
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