reis

paradiis
PIlVEPIIRIL –
sölden
tekst Riina Luik fotod Riina Luik ja Austria Turismiamet graafika Helle-Mai Pedastsaar

Austria kõige kõrgemad mäed, võrratumad vaated ja kõige lahkem
pererahvas – need on Alpide hõredaima inimasustusega ja suurimat
hingerahu pakkuva Söldeni suusakeskuse kohta käivad ülivõrded.

S

el väiksel mägikülal tõepoolest
on, millega uhkustada ja silma
paista. Kõigepealt: sajaprotsendiline lumegarantii kogu hooaja
vältel. Rettenbachi ja Tiefenbachi liustikud, mis siin ühinevad, tähendavad
mitte ainult klassikalise suusahooaja
tõrgeteta kulgu, vaid palju enamat –
Söldenis saab suusatada aasta ringi!
Ametlik suusahooaeg algab Söldenis
1. oktoobril ja lõpeb alles 1. mail, samas
kui heitlikud lumeolud on mõnikord
jalad alt löönud isegi soomlastel, mis siis
veel Kesk- ja Lääne-Euroopast rääkida.
Kiidetakse ka Söldeni kompaktset
suusaküla ja meeleolukaid pidusid, mis
olevat peaaegu sama rajud kui suurimas
peoloomade kogunemiskohas Ischglis.
Kolmas suur pluss on Ötztali päikeseline
org, mis kevadel laseb mesilaste sumina
ja õitsvate alpilillede keskel mõnuleda, et
siis vaid T-särgis tõtata lumistele nõlvadele liuglema. Kuid seda, kui jube võib
olla kõrgmäestikust saadud päikesepõletus ja kui valusad kaks nädalat
veritsevad-valutavad huuled, sain omal
nahal tunda. Nii et – päikesesõbrad,
ettevaatust! Ülitugeva kaitsega kreemidhuulepulgad taskusse!

Kolm kõrget tippu

Söldeni teeb suusahullude, matkajate ja
mägironijate jaoks eriliseks see, et tõstukid viivad siin kõrgemale kui üheski teises
Austria Alpide suusakülas: tervelt kolmele
enam kui 3000 meetri kõrgusele tipule! Ja
vähemalt üks asi on kõigile peale lume
veel garanteeritud: võrratud vaated.
Küla peatänavalt saab tõusta tõstukiga
ühele kahest omavahel ühenduses olevale
tipule – Gaislachkoglile või Giggijochile
– ja seal seiklemist jätkata.
Gaislachkoglile viiv tõstuk sõidutab
3058 meetri kõrgusele, kust avaneb suurepärane vaade Ötztali orule ning algab
kogu keskuse parim rada. Giggijoch on
mitmekesise rajavalikuga, siin saavad
lustida ka lumelaudurid – olemas on kõik
vigurid ja rajad, millest unistada võib. Siit
on mugav jätkata teekonda liustikele,
lumehotelli juurde ja peoplatsile. Kõrgele
minekut pole vaja peljata, sest rajad on
seal kerged ja minul oli küll erakordne
tunne, kui sõitsin liustikulumel ja sain
oma käega katsuda tuhandete aastate
jooksul kurrutatud igijääd...
Eriline on BIG3-Ralley ehk 50 kilo-
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meetrine ring (üles sõidetakse tõstukiga, osa teest läbitakse suusatades, mäe
kõrgeimasse tippu minnakse jalgsi) –
see on üks populaarsemaid matkaradu
piirkonnas. See ei ole kergete killast,
küll aga väga-väga ilus. Retkel käiakse
piirkonna kolme kõrgeima mäe tipus ja
pakutakse puhkepausidel ka mõnusat
kehakinnitust.

võimas vaatemäng

Sölden poleks Sölden, kui siin ei
suudetaks igal sammul üllatada. Jõuan
pärast mõnusat suusahommikut ja keset
õitsvaid krookusi (suusatasin Söldenis
aprillikuus) suusapoognate tegemist
lõpuks 3340 meetri kõrgusel Schwarze
Schneidi mäetipus asuvale klaasist
platvormile. Seal ootavad ees valgete
tärgeldatud mütsidega meisterkokad,
vahuvein, lookas lauad Austria köögi
maiuspaladega ja 360 kraadi ulatuses
ümberringi hingematvalt kaunis
panoraam – nii kaugele, kui silm ulatub,
laiuvad valged, majesteetlikud
mäetipud…
Seda kõike saab lubada endale Söldenis
näiteks mõnusal pühapäevasel brunchil
või mainitud BIG3 matkal kaasa lüües.
Kõik on võimalik! Või näiteks öösuusatamine, mis on Euroopas üsna

vapustav vaade

Mäed on imelised.

teid jalust rabada – talvelõpupidu ehk
Hannibali show. Selle vägeva vaatemänguga pannakse punkt talvehooajale.
Hannibali show on nii grandioosne ja
meeldejääv üritus, et ainuüksi selle
pärast tasub Söldenisse tulla. Tänavuse
suusahooaja lõpupidu toimub 11. aprillil
2008 Rettenbachi orus hiiglaslikul vabaõhulaval, kus sadade näitlejate, heli-,
valgus- ja pürotehnika, lennu- ning
mäemasinate võimsa kokkumängu saatel
jäetakse talvega hüvasti. Pärast tunni aja
pikkust hiigelvaatemängu saavad VIPipileti omanikud lõpetada õhtu võrratu

Hannibali show on nii
grandioosne ja meeldejääv
üritus, et ainuüksi selle pärast
tasub Söldenisse tulla.
ebatavaline. Isegi Ylläse suusakeskus
Soomes avas alles mõni aasta tagasi
Skandinaavia esimese ööraja. Enamasti
suletakse rajad ja liftid kell neli, pärast
seda harrastatakse küla lähedal mäenõlvadel vaid kelgusõitu. Kuid siin on
kord nädalas, tavaliselt kolmapäeviti,
avatud kogu Euroopa pikim valgustatud
suusanõlv.
Kui teil on mäepilet, saate nii laskuda
kui ka kohalike suusatreenerite
suusashow’d vaadata lisatasu maksmata,
kui aga tahate lihtsalt öist panoraami ja
etendust nautida, siis tuleb mõned eurod
välja käia.
Söldenil on veel üks salarelv, millega

õhtusöögiga. Selline pilet koos istekohaga tribüünil maksab 109 eurot,
seisupiletid 20-33 eurot ja ainult istekoht
tribüünil 45 eurot.

Pidu igal tänaval

Söldeni afterski on teema, millest ma
rääkida ei oska. Sel lihtsal põhjusel, et
kui oli aeg suuskadega otse pubisse sõita,
olin ma päikesest ja suusatamisest nii
läbi, et igatsesin vaid saunalavale ja
basseini. Pärast seda tuli teadagi mis...
magus uni. Seega pean selles punktis
Söldeni kiitmise jätma võõrastele
suudele ja uskuma seda, mida nad
räägivad.
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HIIGELKAUSID

Kolm 16meetrise läbimõõdudga kaussi ja metsik jõgi on
üheks Aqua Dome Spa
tõmbenumbriks.

TAEVALIK KÖÖK

Enam kui 3 km kõrgusel asuval
klaasist platvormil saab nautida
austria köögi hõrgutisi ja juua
klaasikese vahuveini.

Üldiselt ollakse seda meelt, et minu
kombel magama küll Söldenisse tulla ei
tohi – vaim olgu virge ja tervis korras, sest
tants ja trall käib hommikuni. Pidutsev
rahvamass liigub igal reedel – see on suur
peopäev – kambakesi või jenkasammul
ühest pubist teise. Tantsitakse ja lauldakse
laua all ja laua peal – ei mingit võltsvagadust ega pirtsutamist. Kirglikumad
paarid viskuvad heldinult teineteisele
kaela ja need, kel süda vaba, vannuvad
kaaslasele igavest truudust... vähemalt
järgmise õhtuni. Ja see kõik on nii lõbus!

pühamu veele

Söldeni suusakeskusest 13 kilomeetrit
eemal Längefeldis asub üks äraütlemata
magus rosin, mida maitsmata ei soovita
küll kellelgi Ötztali orust lahkuda – Aqua
Dome’i termid. 2005. aastal valminud ja
meeletud 297 miljonit eurot maksma
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läinud, hoobilt neli austavat tärni
saanud spaa ja hotell tunnistati juba
samal aastal Euroopa parimaiks. Kui
sealt vee-, sauna- ja iluparadiisist õhetavate põskedega ülimalt rahulolevana lahkun, võin julgelt kinnitada, et kui kuskil
maailmas on olemas ideaalne spaa, siis
just siin see on. Kuigi väljast ei pruugi
see maja väga erilist muljet jätta ning
hoiab üsna põhjamaiselt karget joont, on
sellesse sisse puhutud ebatavaliselt soe ja
hubane hing. Ringi liikudes tajun, kui
hästi ja nutikalt on see spaa lahendatud.
Veekatedraal – nii ütlevad Aqua Dome’i
loojad ise oma kätetöö kohta. Selles
majas pole mitte midagi jäetud juhuse
hooleks, pole detaili, millele poleks
mõeldud, värvi ega vormi, mis omavahel
ei harmoneeruks. Vaid harmooniline
keskkond ja pisiasjadeni lihvitud
täiuslikkus suudab luua inimese hinges
rahu ning kui hing on rahunenud,
rahuneb ka keha – nii kõlab Aqua Dome’i
loojate moto.
Esimese hooga võib Saksamaa ja
Austria saunakultuuri mitte tundev
külaline Aqua Dome’i saunamaailma

uksel tunda soovi kibekähku tagasi
pöörata, sest siin on nimelt valdav alasti
segasauna komme. Ning teiste saunaliste
ja kümblejate jaoks on riivav, kui keegi
seda reeglit eirates riided selga jätab.
Kui olete esialgsest häbelikkusest üle
saanud, näete, et siin valitseb rahu ja
vaikus ja et hüved, mida siin kogete,
kaaluvad üles kõik muu. Üks neist mõnudest on paljude jaoks tabu või lihtsalt
elus harva teostatav – alasti tähtede
valgel välibasseinis ujumine. Samuti
saate siin nautida pea kõikide maailma
saunakultuuride parimaid palu: igas
saunas on oma muusikavalik, temperatuur ja lõhn. Kuid koduselt ekstreemsetest elamustest ei jää siin ilma ka
Põhjala pojad: kuumast saunast saab
hüpata nii jääkülma vette kui ka
vastupidi – jääkambrist auravasse
mullivanni. Kõik soovid on täidetud!
Mina jään pärast tutvumistuuri truuks
soome saunale sarnase temperatuuri ja
niiskusega loft-saunale, kus on justkui
suurel õrrel läbisegi kirju saunaliste
seltskond ja kus iga poole tunni tagant
hakkab kostma kiginat-käginat – suur
puust ja vasest kopp kallab kerisekividele
sahmaka vett. Tõrva lõhn, naksuv heli ja
mahe leil tekitavad koduse tunde. Kuid
ikkagi silkan ma aeg-ajalt ka türgi sauna,
mille kaunid mosaiikseinad, ruumi
keskel kõrguv purskkaev, muusika ja
lõhnad tervendavad meeli lausa võluväel.

Vannimantlis sööma

Aqua Dome’i üllatused aga sellega veel ei
lõpe. See on minu teada seni ainuke
restoran maailmas, kus tohib vannimantlis ja froteesussides siseneda à la carte
restorani. Kui tüütu on pärast tunde
kestnud vee- ja saunamaratoni riideid
selga ajada ja end üles lüüa! Seekord jääb
see etapp lihtsalt ära: suurepärasesse
restorani minnaksegi vannimantlis. See
tundub esialgu veidi võõrastav, kuid
pruugib mul vaid valge linaga kaetud
laua taga istet võtta ja klaasike külma
Chardonnayd juua, kui ma tunnen, et just
nii see kõik peabki olema! Kuid kui loote
endale selle episoodi ajel ettekujutuse,
nagu jookseksid puhkajad nädal aega
Aqua Dome’is vaid vannimantlites ringi,
siis eksite rängalt – hotellis asub ka peen
ja kauni sisekujundusega restoran, mis
annab võimaluse vägagi pidulike
tualettide väljanäituseks.n

reis
tasub teada

SÖLDENI SUUSAKÜLA

• Küla asub Ötztali orus, 1342 m kõrgusel
merepinnast.
• Piirkonnas on kõige rohkem 3500 m kõrgusi tippe
kogu Alpides, kõrgeim on Wildspitze – 3774 m.
• Kõrgeim tõstuk viib 3249 m kõrgusele, tõstukeid
on kokku 34.
• Pikim laskumine on 12 km, laskumisradu on kokku
146 km.
• 1991. aastal leiti Ötztali Alpide Itaalia-poolsest
osast 5300 aasta vanune inimskelett – Ötz.

Hinnad:

• Kuuepäevane tõstukipilet (Gaislachkoglbahni
jaamast) täiskasvanule 205.50 €, noorukile 142,
lapsele 111 €.
• Suusa- ja lumelauakursus Hochsöldenis (4 tundi):
1 päev 56 €, 2 päeva 98 € ja 3 päeva 129 €.

HEAD ABIMEHED

DK Silmaringi reisijuht. Austria.
Täiuslik abimees igale reisihuvilisele, mis rahuldab
sügavama huvi Austria ajaloo, kultuuri ja geograafia
vastu ning on samal ajal usaldusväärne ja praktiline
l Frommer’s Austria.
Raamat tutvustab põhjalikult Austria parimaid
matkapiirkondi ja suusakeskusi, lisaks annab
konkreetseid soovitusi öömaja, toidukohtade ja
vaatamisväärsuste kohta. Autorid on
pannud kirja ka kohalikud
legendid, täpsed hinnad,
aadressid ja telefoninumbrid.
l Austria autoatlas
Ülitäpne teedekaart koos
neljas keeles turismiinfo ja
vaatamisväärsuste
tutvustustega piirkondade
kaupa. Kaart on olemas ka
internetis: www.freytagbernt.
com
l
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Vaata: www.skischule-soelden.com
• Vabaajakeskus Arena: perepilet 16 €, saun ja
veepark 1.67/2.88 €, ujumine koos õhtusöögiga
24.99 €.
• Veekeskus Aqua Dome: avatud 9-22. Päevapilet
(sõltub nädalapäevast ja grupi suurusest) 21-23€.

Ööbimine

• Hotel Bergland, Hauptstrasse, A-6450, Sölden.
www.bergland-soelden.at
• Central Spa Hotel****, Auweg 3, Sölden.
www.central-soelden.at
• Alpenhotel Enzian****, Hochsölden.
www.hotel-enzian.at
• Jäähotell Sölden Ice Igloo, Rettenbachtal
www.schneedorf.com

Austria. You’ve arrived!
Õhuke, kuid üliasjalik brošüür. Suuremate linnade
lühitutvustus, head kaardid, kuulsamad
vaatamisväärsused: lossid, kloostrid, kirikud,
looduspargid, ideid temaatilisteks reisideks, puhkuseks
ja lastega reisimiseks.
l Wanderen in Österreich.
Suurepärane abimees neile, kel plaanis omal käel
Austria looduskauneid kohti avastama minna.
Põhjalikud kaardid, tutvustused ja matkainfo
piirkondade kaupa.
l

Raamatud on müügil Rahva
Raamatus ja teistes raamatupoodides, trükised saadaval
Austria Suursaatkonnas
(Vambola 6, Tallinn) ja
Rahvusraamatukogu
Austria saalis
(Tõnismägi 2,
Tallinn).

Olulisemad üritused
Söldenis 2007-2008
l 26.12.2007 - 19.03.2008
Öised suusashow’d (igal kolmapäeval)
Sõida Gaislachkoglbahniga 10. laskumisrajale.
Laskumised kestavad 17.30–21.00. Mäepileti
omanikele tasuta, külalistele liftipilet ja show
9.50 eurot (täiskasvanu) ja 5 eurot (laps).
www.soelden.com
l 28.12.2007 - 04.04.2008
Sölden Party Giggijochil
Suur pidu terves külas igal reedel.
l 19.03.2008
Öiste suusapidude lõpupidu tulevärgi ja
elava muusikaga
l 17.04.-20.04.2008
Wein am Berg
Fantastiline võimalus ühendada viimased
suusasõidud, imehea talupojaköök ja
suurepärased veinid ning nautida samal ajal
kevadpäikest. Müügil erineva programmi ja
hinnaga paketid, lisainfo: www.soelden.com

ntast

Aastavahetus
Kuumad ööklubid: Harley’s Rock Bar, Ötzi
Keller, Mirage, Q-Stall, Snow Rock Cafe,
Lawine, KPS.
Mõnusaimad restoranid ja kohvikud:
Gut Bürgerlich, Nouvelle Cuisine, Spezialitäten,
Häppchen, Riesenportionen.
Kasulikud infolingid:
l Põhjalik info piirkonna, majutuse, ürituste,
hindade jms vajaliku kohta: www.soelden.com
l 13 km Söldenist eemal asuv (sinna käib
eribuss) kaunis ja mitmekesiseid võimalusi
ajaveetmiseks pakkuv veekeskus ja spaahotell
Aqua Dome: www.aquadome.at
l Söldeni multifunktsionaalne vabaajakeskus
Arena, kus saab harrastada sisespordialasid,
ujuda, saunatada, toimub avalikke üritusi,
kontserte, pidusid: www.freizeit-soelden.com
l Hea üldinfo kogu Austria kohta:
www.austria.info

