
Enne reisi 

2020 pidi olema see aasta kui sõidan pikalt ettevalmistatud unistuste reisile Mongooliasse - reisiks sai 
sobiv mootorratas ehitatud, varustatud, sellega erinevatel sõidukoolitustel käidud. Covidi tõttu tegin 
aga 2020a. hoopis väikse soojenduse ja maastikusõidu harjutusreisi milleks oli mandrieesti transeuro 
tralili (TET) ring – 1900 km 5 päevaga, kus marsruut koosnes enamasti kruusa ja metsateedest. Lootus 
oli Mongooliasse minna juba vaktsineerituna 2021a, kuid Venemaale turiste sisse ei lubatud ja umbes 
6 nädalat enne puhkuse algust oli selge et tuleb leida alternatiivmarsruut. Alpid on piirkond mida 
plaanisin külastada juba oma esimese mootorratta Honda Transalpiga~10a. tagasi, seega 
põhieesmärgiks said Alpid ja lisasin teekonnale veel lähedale jäävaid huvipunkte. Sellistel reisidel 
naudin rohkem loodust kui suurlinnu – seejuures on minu lemmikuteks mäed ja ookean ja antud 
reisil on sees mõlemad. 

Pikematele matkadele minnes alustan kaasa võetavate asjade nimekirja koostamist vähemalt kuu 
enne reisi – siis on piisavalt aega läbi mõelda ja nimekirja täiendada. Asjad panen kokku päev paar 
enne väljasõitu. Varustuse poolepealt otsustasin maha jätta Mongoolia jaoks ostetud kalli jope, kuna 
sellega on üle 25c palav sõita ja ees oli ootamas palju üle 30c päevi. Valituks osutus turvis ja erinevad 
kihid, mis oli tagantjärele hinnates ainuõige otsus. Reisile eelnevalt tegi murelikuks ootamatult 
tekkinud alaselja valu mis oli veel üsna terav mõni päev enne väljasõitu, kuid selle tõttu reisiplaane ei 
muutnud. Eelmisel õhtul panen asjad alati nii valmis et saaksin hommikul minimaalse ajakuluga välja. 

 

1 päev Tallinn - Varssavi 1019km. 

27.07. Äratus kl 7, kiire söök, ruttu riidesse et mitte hüvastijättu pikaks venitada ja 7:35 võis sõit 
alata. Seekord õnneks lapsed magasid ja see tegi väljasõidu lihtsamaks. Üldiselt on reisi esimesed ja 
viimased päevad suurima kilometraažiga ja see reis ei olnud erand, üle tuhande kilomeetri oli 
esimene kord päevaga sõita. 

Lätis hakkas vihma sadama, Riia külje-all Salaspilsis tegin esimese tankimise ja söögipausi. Selgus et 
Lätis on covidi reeglid karmimad kui meil samal ajal, ning Hesburgeris toimus ainult kaasamüük 
sõltumata sellest et vihma sadas. Kui müüjalt küsisin et kas lubatakse covidi passiga sees süüa käis 



kassatöötaja kolleegilt küsimas kuid vastus oli siiski ei. Õnneks oli majal väike räästaalune, et päris 
vihmakäes sööma ei pidanud. Kusagil pooles Leedus jäi vihm järgi ja sai kilekad maha visata. 

Hotelli valisin enne välja kuid broneeringut ei teinud ja õnneks oli kohti, sõiduks kulus ~15h. Ja 
enesetunne ei olnud kohale jõudes üldse üle liia väsinud. Varasemalt on Poolas olnud alati suur 
keelebarjäär, kuid avastasin et saan üsna hästi hakkama oma vähese venekeelega. Hotell oli 50€ 
hommikusöögiga ja selle hinna eest isegi kohtult luksuslik. 

2 päev Varssavi - Wielitczka 294km 

Välja sõitsin kl 8, plaan oli teha lühike sõidupäev ja käia palju kiidetud Wielitczka soolakaevanduses. 
Öömaja valisin soolakaevandusele võimalikult lähedal, et mitte transpordile liigset aega kulutada ja 
jõuaks ka linnaga tutvuda. Hotell oli nii odav et naljakas hakkas ja toa saamisel oli Vene keel jälle 
abiks. Enne soolakaevandust hotelli restoranist väike kehakinnitus ja soolakaevanduse seiklus võis 
alata. Õnneks ostsin pileti eelmisel päeval netist ära, kohale jõudes oli 2 saba ühes oli 2 inimest ja 
teine ulatus läbi terve pargi nii kaugele et lõpp ei paistnud. 2 inimesega saba oli netist pileti ostnutele 
– jumal tänatud kuna teisel juhul oleks soolakaevandus nägemata jäänud. Kaevandusse saab ainult 
giidiga ja giide on paljudes keeltes. Kaevandusse lubati siseneda ainult maskidega. Sisenesime 
kaevandusse trepist – mis läks järjest alla ~90m. 

 



Kaevanduse sügavamad turistidele avatud korrused olid 130m sügavusel. Võrreldes õues oleva 
kuumalainega oli kaevanduses hea jahe. Võrreldes 2019a. Turda soolakaevandusega see kaevandus 
mulle siiski suurt muljet ei avaldanud. Kui Turdas oli üks suur ruum mis tekitas väga suure vau efekti 
siis Wielitczkas oli palju väikseid ja mõned pisut suuremad ruumid ja kohati turistide jaoks liiga 
teatraalseks tehtud oma robustselt liikuvate nukkude ja legendide ja jutukestega mille kohta nii 
mõnelgi korral lisas giid lõppu, et see jutt ei ole üldse tõsi. Seega käidud, nähtud, uuesti minna ei 
plaani, kuid Rumeenia Turda kaevandusse läheks uuesti iga kell. 

 

Peale soolakaevandust jõudis teha veel jalutuskäigu linnas ja see jättis igati sümpaatse mulje oma 
väikse vanalinna ja hoolitsetud keskväljakuga. Seal kandis olid veel hiljuti üleujutused ja hakkas silma 
et mõnede madalamate poodide uste ja akende ees olid senini liivakotid. 

 

Hotellis aja sisustamiseks vaatasin läbi teleka telefonis kaasa võetud filme - selle õhtu valik oli must 
komöödia „Death at a Funeral“. 

 

 



3 päev Wielitzcka – Zagreb 845km 

Öösel käis kõrvaltoas mingi jõhker peretüli ja vahepeal kuulsin väga lähedalt ka sireene, mis võisid 
sama vahejuhtumiga seotud olla, kuid hommikuks olin sellest olenemata hästi välja maganud. Peale 
hotelli hommikusööki toa poole minnes läksin mööda ~15-st sinistes särkides spordipoisist kes 
peatusid samas hotellis ja nägin sellist vaatepilti: üks poiss võtab koha seina ääres sisse, teine seisab 
tema ees, võtab hoogu ja tõmbab teisele lahtise käega täie jõuga vastu vahtimist. Hakkasin juba 
vahele minema kui nägin et mõlemad olid rahulolevate nägudega. Seepeale meenus et olen 
youtubes sattunud peale spordialale nimega slapping või teise nimega punchdown, kus lahtise käega 
lüüakse üksteist niikaua kui üks teadvuse kaotab või kui kohtunik võitja välja kuulutab. Loodan et 
antud treeninglaager ei olnud selle spordialaga seotud.  

Poolast ära sõites mõtlesin kui palju on selle reisi käigus minu kogemus erinev eelmistest ja nende 
eelmiste käigus tekkinud eelarvamustest. Poola on igati tore riik, mis sobib ka eraldi reisi sihtkohaks 
mitte ainult transiidiks. 

Mis puudutab sõitu, siis see oli transiidi päev, peamine põnevus oli tihedad piiriületused, kuna ühe 
päeva jooksul sai oldud 5 riigis – Poola, Tšehhi, Austria, Sloveenia, Horvaatia.  

Termin „Elephant Race“ tuleb sellest kui üks rekka teeb teisest aeg-luubis möödasõitu ja seda oli väga 
palju. 

Piiriületused olid kohati nii märkamatud, et Tšehhisse sisenemisest sain aru selle järgi et järsku olin 
ümbritsetud Škodadest.  

Huvitav kogemus oli Austria kiirteed – kus mägise maastiku vahel olid siledad kuid üsna kitsad ja 
loogelised kiirteed, kus sai korralikult kallutatud sõites 120-ga, nii et ühel pool rekka ja teisel pool 
kaljusein.  

Mida lähemale Horvaatiale seda pikemaks läksid ka mägedest läbi tehtud tunnelid. Hotell kuhu 
õhtuks jõudsin oli Zagrebi külje-all  ja see nägi nii väsinud välja, et kurb oli vaadata, kuidas läbi 
pehkinud tuulekasti lauad ripuvad, nii et on iga hetk alla kukkumas, kuid nende all on jalakäijate tee 
kus pahaaimamatud inimesed ilma ühegi mureta jalutavad. Tuul on katuselt ära viinud ja tagurpidi 



keeranud mitmeid lainelisi tõrvapapi plaate, seega pole kaugel aeg kui keegi ärkab märjas voodis. 
Restoran oli vähemalt tasemel, õlu oli külm, toas soe vesi väsinud segistist kuidagi jooksis ja lõpuks 
imbus läbi ka suuremas osas ummistunud äravoolust. Aga tuju oli hea ja kuna olin juba esimeses 
sihtriigis ja mitte kaugel Aadria merest, mägedest ja looduse ilust mida siia vaatama tulin.  

4 päev Zagreb – Dubrovnik 542km 

Päeva eesmärk oli otsemat teed jõuda Dubrovnikusse eelmisel õhtul broneeritud hotelli. Poolel teel 
sinna hakkasid juba paistma vaated mis panid südame lööke vahele jätma – ja elevus sellest ainult 
kasvas. Maastik läks järjest mägisemaks ja ilusamaks, ilm oli perfektne ja ka üle 30c ei olnud palav 
kuna kaasa võetud varustus oli väga hingav. Lõpus looklesid teed juba mööda kaljuseina nii et vasakul 
mäed ja paremal merevaade - tükk tegemist oli et tähelepanu teel hoida.  

 

Mis tuli üllatusena oli see et Dubrovnikusse sõitmiseks pead sisenema Bosnia Hartsegoviina-sse, 
läbima seda ~ 10km ja siis sisenema jälle Horvaatiasse, mis tähendas topelt passikontrolli ja sellega 
kaasnevat ootamist. Kuna suuremast osast seisvast liiklusest sõitsin kõrvalt mööda siis minul liiga 
kaua oodata ei tulnud ja hea on kuna üle 30c päiksekäes seistes läks kiiresti palavaks sõltumata 
hingavast varustusest. 

Õnneks broneerisin hotelli eelmisel õhtul ära, kuna vabu kohti paistis ka bookingus vähe olema ja 
omal käel kohapealt otsides oleks see võtnud palju väärtuslikku aega. Broneerides oli kirjas et toa 
vaade on sisehoovile – kuid olin sellega nõus kuna antud tuba oli hinnatasemelt teistega võrreldes 
oluliselt mõistlikum. Kohale jõudes avanes aga selline vaade: 



 

Lubatud sisehoovi vaadet ei saanud, aga kaebama ka ei läinud. Hotellil on all oma rand, ning 
merevaatega baar ja restoran. 

Ruttu läbi higistatud riided pessu, rõdule kuivama ja merre ujuma. Pärast istusin rõdul, kõrvaklapid 
peas, kuulasin head atmo dnb-d, jõin veini, vaatasin kuidas vastu loojuva päikese kuma lapsed vette 
hüppavad ja tundsin erilist külmavärinaid tekitavat rahulolu ettevõetud reisist. Vastu õhtut läksin 
hotelli lähedale metsaradadele jalutama ja ümberringi on puhas maagia. Rohutirtsud siristavad 
kõrvulukustavalt, looduse lõhnad ja loojuva päikese taustal mägised vaated… 

 

 

 



5 päev – puhkepäev Dubrovnikus 0km 

Hotell oli Dubrovniku vanalinnast u 4,5km, Hotelli eest viis sinna buss ~2 euroga. Mul oli päevale kaks 
soovi, jalutada läbi vanalinna ümbritsev müür pikkusega ~2km ja sõita cable car-iga mäeotsa linna ja 
mere vaadet vaatama. Dubrovniku vanalinn oli äärmiselt sümpaatne, kivimajad kõik punase 
kivikatusega. Tänavatel on palju sagimist, väga palju restorane ja poode. Osa vanalinnast on kallakul, 
millest sinna toad võtnud turistid pidid kõik oma pakid ise ülesse viima. Taevas oli veatult pilvitu ja 
temperatuur oli ~35 kraadi, ka kohalikud käisid varjus puhkamas rääkimata kõik turistid kes käisid 
mööda seinaääri.  

 

Linna ümbritsev müür on vähemalt 1/3 ulatuses türkiissinise mere kaldal, iga juhuslik vaade sellelt 
müürilt juhuslikus suunas oleks sobinud postkaardile. See oli õle igasuguste ootamatult positiivne 
elamus, uskumatu ja ebareaalne olid mõtted mis kõige tihedamalt peast läbi käis kogu seda ilu 
vaadates. 

 



Müüril käis liiklus ainult ühes suunas, kuna kohati olid käigualad kitsad ja vastand suunades liikuvad 
turistid oleks kiiresti ummiku tekitanud. Kuna müürile saab minna mitmest kohast ja peale saab teha 
täisringi siis midagi nägemata ei jää. Kohati on müüri peal aga laiad alad, kus on söögikohad, 
puhkealad jne… 

 

Ühel nendest ostsin valmis lõigatud jahutatud arbuusi kuubikud mis olid kuuma ilmaga 
konkurentsitult parim võimalik jahutus ja janukustutus ühes. 

Kui müüril ring peal oli aeg minna cable car-i otsima. Müüril käigust oli elamus nii võimas, et mul ei 
olnud isegi ootusi mäeotsast avaneva vaate suhtes, kuid kui plaani võetud tuleb ära käia. See vaade 
mis ülevalt avanes võttis põlvist nõrgaks ja oli sügavalt hüpnotiseeriva toimega. Vaade lõpmatusse, 
meri mis sulandub taevaga, Dubrovniku vanalinn, meres kihutavad kaatrid. See on kõige ilusam 
vaatepilt mida ma kunagi olen näinud, tardusin sinna umbes tunniks külmavärinad seljal ja lihtsalt 
nautisin vaatepilti. Atmo dnb on alati läinud kokku ilusate loodusvaadetega, kuulasin mitmendat ringi 
seda lugu https://www.youtube.com/watch?v=PjcRHBw5T94 ja tundsin elust lõputut rõõmu ja 
joovastust.  

 



Lõpuks pidin sellest vaatest loobuma, aga selge oli see et see koht jääb kogu eluks minuga, tegin 
pilte, ostsin sealt samast selle hetke ja kogu reisi meenutamiseks külmkapi magneti ja hakkasin 
liikuma tagasi hotelli suunas.  

6 päev – Dubrovnik – Knin 372km 

Päeva põhieesmärk oli sõita läbi Biokovo rahvuspark ja jõuda Knini nimelisse linna millest algab 
Horvaatia TET-i rada mida mööda järgneval päeval hakata mööda vähem sõidetud teid põhjasuunas 
liikuma. Tee rahvusparki kulges suures osas mööda ranniku äärt mäe nõlvadel, see sõit oli nagu 
unenägu, teed olid ilusad, liiklust oli vähe. 

 

Ka Bosnia Hertsegoviina piiriületused läksid praktiliselt ilma ootamiseta. Biokovo rahvusparki tuli osta 
pilet mille maksumust enam ei mäleta ja autosid lasti sisse jaopärast. Hommikul kl 9 oli juba autodest 
omajagu pikk saba tõkkepuu taga, kuid peale pileti ostmist selgus et mootorrattad ei pea sabas 
seisma ja mind lasti läbi. Esmalt kulges tee metsa sees, oli üsna kitsas ja mitte kõige paremas korras, 
kuid kuna mul ratas kehva tee jaoks ehitatud siis mind see kuidagi ei seganud. Tee hakkas tõusma ja 
tulid ette esimesed serpentiinid. 

 



Pidin ennast korduvalt näpistama veendumaks et see ei ole unenägu.  

Teed olid kitsad ja kui vastutulev auto ja mootorratas mahtusid veel kuidagi ära siis kahe auto kokku 
saamine tähendas seda et üks pidi tagurdama hakkama. Peale esimest 10-t kilomeetrit jõudis tee 
kuulsa „Skywalk“ sillani. 

 

Selgus et tee läheb veel teist samapalju edasi palju kõrgemale, mis tähendas et ka mina ei saanud 
otsa ümber keerata ja sõitsin sama kitsaid teid kuni mäe tippu. Mäe tipp oli juba piisavalt kõrgel et 
üleval olles kõrgust enam ei hooma, ausalt öeldes oli skywalki juurest ja teelt sinna vaated isegi 
paremad kui mäetipust. Kuid rahvuspark vääris siiski läbi sõitmist, loodus oli ilus, ning seal liikusid 
vabalt ringi hobused ja lambad. 

Kui jätta välja tagasiteel rahvuspargis külastatud grillrestoran ja lühike jalutuskäik Trogiris, siis muud 
märkimisväärset sel päeval ei juhtunud, võtsin suuna Knini ja otsisin endale hotelli. See hotell oli igas 
võimalikus mõistes veider, pidevalt oli selline tunne et kohe hakkab juhtuma midagi ebameeldivat. 



Tuba oli vana, kulunud ja tundus olevat mahajäetud, aknast oli vaade mingile prügimäele, inimesed 
olid kuidagi imelikud. Ütlesin koristajale tere, see jäi mind jõllitama, vastuvõtu töötaja Ingliskeelest 
oleks võinud õuduse sugemetega komöödiafilmi vändata. Hotellis sai siiski kõhu täis, restoranis oli 
valida täpselt ühe toidu vahel mida nad kiitsid oimetuseni, kuid mis reaalsuses oli napilt ok – enne 
sööma asumist lugesin kiire palve et näeksin ka homset päeva. Kui jätta välja et öösel läks 
kõrvaltubades väga lärmakaks mis lõppes sellise heliga nagu keegi lohistaks laipa trepist alla nii et pea 
käib vastu igat astet – kui see välja jätta siis midagi ebameeldivat ei juhtunud. 

7 päev Knin – Trieste (Itaalia) 328km 

See oli TET-i päev. 

Eelmisel õhtul uurisin motomatkajate klubist iSlanderilt kes hiljuti Horvaatia TET-il käis, et kus asub 
kurikuulus parts hill, mida kõik pelgavad kui kõige raskemat osa sellest rajast. Sain teada et see on 
suhteliselt alguses. Sõites oli see põhiline millele mõtlesin et kus see parts hill siis on. Nimi tuleneb 
sellest et see on lõik kus enamusel mootorratastel mingeid tükke küljest kukub. Selliseid lühemaid 
lõike kus rattad maast lahti sai ja kukkumisest karvavõrd puudu jäi oli mitmes kohas kuid ühte sellist 
võimast väljakutset mis parts hilli nime väärib ma ei leidnud. Hiljem selgus et rada on muudetud ja 
parts hill on välja jäetud. Horvaatia TET-il oli ka ilusaid küngaste vahel looklevaid kruusateid kus sai 
tempot teha, kuid suurema osa oli selline väga kivine ja krobeline metsavaheline pimedate kurvidega 
tee kus pidi suhteliselt aeglaselt sõitma ja need lõigud mulle suureks sõidurõõmuks ei olnud, kuid 
kuna loodus oli ilus siis silmarõõmu siiski jagus.  

 

Aastate jooksul on minu TET-i harjumused selles osas muutunud et hindan rohkem fun-i kui seda et 
enda ja tsikli tervise hinnaga mingi jõhkra künka otsa või läbi soo ronida. Fun on minu jaoks kruusa ja 
metsateed kus põhi kannab ja ei pea ratta säilitamise huvides sõitma aegluubis. 

Kui ühe künka otsast nägin kauguses olevate Alpide siluetti siis oli mul raske motiveerida ennast selle 
konarliku kiviklibu vahel sõitma. Sain sõidetud umbes poole Horvaatia TET-ist kui võtsin suuna Alpide 
suunas 

 



 

 

Päev oli palav ja teepeal sõitsin mööda ühest kohalike poolt külastatavast metsikust ujumiskohast 
mida ma mitte ei raatsinud jätta proovimata. Vesi oli kergelt soolane aga mitte nii et vee all ei saaks 
silmi lahti hoida. Vesi oli ilusat värvi ja põhi paistis hästi välja. Ujumisjalanõusid ei kasutanud ja 
vaatasin et seda ei teinud ka osad kohalikud, kuid igal juhul jäi kardetud merisiil leidmata. 

 

Õhtuks jõudsin Itaaliasse, piiriületusega kaasnevaks ainsaks protseduuriks oli korraks hoo maha 
võtmine. Valisin piiri lähedal oleva esimese ettejuhtuva hotelli, õnneks oli vaba tuba. Huvitav oli 
vaadata kuidas inimeste suhtlemismaneer, kehakeel ja sisustuse stiil piiri ületades kohe muutusid. 
Hotellitöötajad olid baarileti taga ja toimetasid kuna oli õhtusöögi aeg. Selgus et oli vaba tuba ja mul 
paluti oodata et üks vanapapi mulle tuba näitaks, papil oli pooleli tähtis tegevus – kraanist kaks õlut 



valada. Selle tegevuse juurde käis lõputu loba ja kuna õlle valamine takistas žestikuleerimat tuli see 
iga natukese tagant pooleli jätta. Vaatasin seda muigega pealt ja kui ta neid kahte õlut juba 5 minutit 
valanud oli tuli tuba näitama õnneks üks toimekas naisterahvas ja papi sai rahumeeli tähtsa tööga 
jätkata. Hotell oli stiilne, puidust kaunistuste ja nikerdustega. Õhtusöögi sõin samas hotellis, võtsin 
õlle ja pasta ja vaatasin kuidas kohalikud olid perede viisi tulnud õhtust sööma, suhtlesid, naersid ja 
tundsid ennast hästi, lauad vähemalt viiekäigulisest õhtusöögist lookas. Teenindajale ei mahtunud 
kuidagi pähe et oota mis mõttes ma võtan ainult ühe söögikäigu, kuid menüü hindu vaadates jäi 
arusaamatuks kuidas need suured pered pika laua taga kõik need arved pärast kinni maksid kui ma 
jäin juba oma tellimuse juures korra kateloki peale mõtlema. 

8 päev Trieste – GroBglockner (Austria) 392km 

Tänane põhiülesanne oli sõita läbi Itaalias San Boldo pass ja ületada Austrias GroBglockner. San Boldo 
oli ajalooline pass, mis oli käsitööjõu ja hobuste abiga ehitatud – kitsas tee ja ühe auto laiused 
valgusfooriga tunnelid, eripäraseks tegi tunnelid aga see et tunnelis olid tõusuga. Pildil sama tunneli 
sisse ja väljapääs. 

 

Enne Austriasse jõudmist oli vaja Itaalias tankida, tanklaid just liiga tihedasti ei olnud ja kui lõpuks 
kütuse tule põledes ühe leidsin teatati mulle laia naeratuse ja näoilmega nagu see mis ta räägib on 
iseenesest mõistetav, et bensiini saab alates kl 15-st, milleni oli üle 30 min aega. Kuna teenindajaga 
oli keelebarjäär siis täpsemalt ei uurinud, küll aga oli see esimene kord tanklas sellsit vastust kuulda. 
Aurude peal jõudsin järgmisesse tanklasse kus oli kõik nagu peab peale hinna mis ei jäänud palju alla 
2€. 

GroBglocknerile jõudes läks ilm heitlikuks ja selge tuli panna vihmariided. Panin Waze-le setingu et ta 
juhataks mootorratturite jaoks sobivamatele teedele, mistõttu suunas kaart mind põhiteepealt 
kõrvale kohalike elumajade vahele, kuhu viisid mööda mäekülgi kitsad teed. Kohalike majad on 
ehitatud väga järskudele kaljuseintele, kõik ilusasti ehitatud, aiad kaunistatud ja hoolitsetud. 
Selgematel hetkedel oli sealt väga ilus vaade koos lopsakate rohumaade ja mäekülgedel voolavate 
ojadega.  



 

Mäest ülesse sõites läks nähtavus järjest kehvemaks ja siis selgus et mäeületus on tasuline, hinnaks 
oli 27€. Vaatasin kaarti ja järeldasin et ümbersõit on liiga suur aja kulu ja tuleb sissepääsu eest 
maksta isegi kui mäe otsas midagi ei näe. 

 

Ülesse jõudes  oli seinal termomeeter mis näitas sooja 5,3 kraadi, mis oli ka selle reisi kõige külmem 
hetk, kuid kuna riided olid sobivad siis külm ei olnud. Kuna ilm oli vahelduvalt mitte lootusetult pilves 
siis tasub mäeotsas üldiselt oodata ja tihti tasub see ennast ära. Kuna see oli esimene suurem 
mäeületus (2500m) siis vaatasin mäeotsas mõnda aega mitmest kohast ja olin lummatud. 



 

Mäe otsast alla sõit oli üks paremaid sõiduelamusi, perfektne laugete kurvidega tee meeletult ilusate 
vaadetega. Öömaja leidsin teisel pool mäeületust jälle ilma broneerimata, kuna oli nädala keskpaik 
siis kohti veel oli ja mootorratta sain ajada garaaži Seejuures näitas Bookingus selle hotelli hinnaks 
147€ mis ei saanud olla realistlik, küsima minnes oli 55 koos hommikusöögiga. Ehmatava seigana 
kukkus hotelli ees paagikotilt vihmakilet eemaldades maha mu pangakaart – selgus et olin 
mäeületuse eest tasudes selle ära panemisel olnud tavapärasest hooletum ja jääb ainult jumalat 
tänada et ta sealt sõidu ajal iseseisvalt välja ei laperdanud – seega napikas mis sunnib edaspidi 
hoolsam olema. Aga hotellile ainult kiidusõnad, teenindus oli veatu, suhtlus ingliskeelne, õhtusöök oli 
suurepärane koos selle kõrvale käiva õlle ja mäevaatega.  

 

 

 



9 päev GroBglockner – Garmisch Partenkirchen (Saksa) – Nauders (Austria) 465 

Sellel päeva plaan oli käia lõuna Saksamaal Garmisch Partenkirchenis. Põhjus selles, et seal käis 
lapsepõlvesõber ühel oma esimestest pikematest välisreisidest ja kirjeldas seda viisil et tahtsin seda 
ka ise näha. Alpide marsruudi panin kokku meie Eesti matkapundist Hr. Nõelalt saadud 
mootorratturitele tehtud lamineeritud alpide kaartide põhjal, seega teed olid võrratud, kuid vahele 
jäi ka lühemaid kiirteelõike. Sel päeval sadas alates hommikust, kuid sellest ei lasknud ma ennast 
segada. Sellel ennelõunal tekkis vihmast hoolimata mingi enneolematu rõõmu, rahulolemise, 
kulgemise tunne, nagu une ja ärkveloleku vahepealne seis sõites mõnusalt looklevatel teedel, riietus 
on täpselt paras et mitte tunda külma ega märga.  

 

Garmisch Partenkirchen oli suurem linn kui mulle kirjelduse põhjal mulje lapsepõlvest jäi ja olgugi et 
oli üsna sümpaatne linn siis kuna vihma sadas jäi minu ainukesteks tegevusteks seal tankimine ja 
lõunasöök. Tellisin suure šnitsli ja suure salati, mis tähendas et šnitsel kattis enamuse taldrikust ja 
kõrval oli suur kausitäis salatit, mis kõik oli võrratult maitsestatud ja see et midagi alles jätta ei tulnud 
kõne-allagi. Seejuures tuli restorani ennast sisse registreerida täites paberankeedi, kuid ma ei saanud 
hästi aru kuidas see covidi seisukohast kasulik oli. 

 



Ülejäänud päeva jooksul soovisin jõuda võimalikult lähedale Itaalia piirile ja otsisin hotelli piiri 
lähedale asulas nimega Nauders. Hotellis sain alles hiljem teada, et seal on ka väikse spa auru ja leili 
saunade ja basseiniga, mis peale terve päev vihmas sõitmist olid nagu täpiks i peale. Peale saunas 
kõva leili läksin jääkülma dushi alla mille peale tuletas ennast valu tehes meelde reisi alguses 
murekohaks olnud selg. 

10 päev Nauders – Obergestein (Šveits) 358km 

Sadas öö otsa ja kuna prognoosi järgi pidi vihm järgi jääma varajasel ennelõunal, siis startisin 
tavapärasest hiljem. Üsna kohe jõudsin põhja Itaaliasse, kus mu peamisteks päeva eesmärkideks olid 
uppunud kirik ja Stelvio pass. 

Uppunud kiriku lugu oli see, et riiklikult olulise projektina oli vaja ehitada tamm millega uputati terve 
küla koos kirikuga ja kõik majad jäid vee alla, ainukesena paistab välja kiriku torn, elanikud asustati 
enne muidugi ümber. Kuid see allesjäänud kirikutorn on kujunenud üheks mootorrattaturistide 
kohustuslikuks pildistamisobjektiks, seega palusin möödujal ka ennast pildistada. 

 

Üks põhilistest selleks reisiks plaanitud vaatamisväärsustest oli Alpide kõrgeim mäeületus Stelvio 
pass. Panin sellest taustapildi nii kodu kui tööarvutile ja mõte nagu Rumeenia reisl Transfagarasan 
passiga oli, et peale reisi asendan taustapildi enda tehtuga.  

Tegelikkus oli siiski see, et reisil sai tehtud suures koguses palju paremaid taustapilte kui Stelvio 
passist tehtu. 

Mäeületus oli ~2800m ja seal kiskus ilm heitlikuks, kohati tulid pilved peale ja näha ei olnud midagi. 
Mäe otsa saamine oli paras tegemine, serpentiinid olid järsud ja vastassuunas sõitjate trajektoorid 
kippusid kattuma. Sõltumata väga pilvisest ilmast tuli edasi sõitmise asemel varasemast kogemusest 
nendel juhtudel lihtsalt oodata ja see tasus ennast ära, ning sain tehtud selle pildi mida teha soovisin. 



 

Samast kohast tehtud pilt natuke varem. 

 

Märkasin et mäeületuse kõige kõrgemast kohast läheb ülesse cable car ning sinna suunas liikusid 
inimesed suuskadega ja olenemata heitlikust ilmast oli mul soov kõrgemale mäeotsa vaatama minna. 
Edasi tagasi pilet oli 20€ mis tähendas kahte pikka ülesse-sõitu ümberistumisega. Üleval oli täielik talv 
kõrgusel üle 3km ja suusahooaeg käis täie hooga. Sealt kus cable carid lõpetasid algasid suusatajate 
ja lumelaudurite tõstukid mis nad veel kõrgemale viisid. Kuigi ma ei kujuta hästi ette kuidas saab 
mäest alla sõita keset pilve oleva nullnähtavusega. 



 

Alles jäänud päevaga tahtsin jõuda Šveitsi. Šveits ei kohelnud mind hästi, soojenduseks oli kiirteel 
remont, mis tähendas palju-palju kilomeetreid ummikut millest ka mootorrattaga mööda ei saanud 
kuna teed olid nii kitsad et vaevalt mahtusid autod kahte ritta ära. Mägise riigina on seal huvitavad 
liiklusskeemid, mis teetöödega seoses on veel keerukamad. Ühest teeotsast möödasõitnuna tekkis 
olukord kus kaart soovitas mul sõita mäe otsa selleks et seal ümber keerata ja sõita tuldud teed 
tagasi läbi mitmetasandiliste ristmikute ja lugematute serpentiinide. Hetkeks nägin vaatepilti nagu 
keegi oleks intensiivselt sodinud sinise markeriga mu telefoni ekraanile, kuid ei, see oli see teekond 
mida ma läbima pidin teeotsast mööda sõitmise tõttu. Poolel teel mäe otsa sain siiski aru et asi on 
kahtlane, ja keerasin lihtsalt otsa ümber kuna kahesuunalisel teel puudus suundade vaheline barjäär. 
Lugano passi mis oli mu järgmine sihtpunkt mul leida ei õnnestunudki, selle asemel sain esimesse 
linna jõudnuna endale sappa ühe agressiivse kaubikujuhi kes sõitis mul sabas ilma pikivaheta, kui 
tõstsin tempot tegi seda ka tema. Jäin seisma saamaks aru kas kaubiku juhil on midagi öelda ja nägin 
et roolis on nääpsuke naisterahvas kes sõitis minust mööda. Kuna mul oli tema sõidustiilist väike 
ärritus sees võtsin temale sama piki-vahega sappa ja hoidsin pöördeid üleval – kus siis hakkas 
kupatama, kuid lasin tal peale poolt minutit jätkata oma teed. Üldse jäi silma et Šveitsi juhid olid 
kuidagi agressiivsed. Jäin teeäärde, valisin omale hotelli, seejuures oli valikut väga vähe ja võtsin 
otsema tee hotelli. Jäin pimedapeale ja selgus et otsem tee valitud hotelli oli üle Nufenen passi mis 
on kõrgusega ligi 2500m. Jäin õhtu peale ja päike loojus, mispeale läks väga järsult pimedaks ja tõusis 
tuul, mis oli päris jäine. Päris creepy oli sõita külmas tuulises ja pimedas mööda serpentiine kõrguvate 
mustade kaljuseinte vahel. Selleks kellaajaks liiklus sisuliselt puudus. 

 



 

Kuna jõudsin hotelli hilja, siis õhtusöögiga olin omapead, mis tähendas et tõin tsiklipealt kateloki ja 
hakkasin vannitoa põrandal süüa vaaritama. Vastab tõele et tühi kõht on kõige parem kokk. 

11 päev Obergestein – Evian Les Baines (Prantsusmaa) 236km 

Päeva plaan oli võtta Furka ja Grimseli passid ning sõita Prantsusmaale Thonnon Les Bainesi linna 
millest saab alguse The Grand Alpine Road. Magasin hästi ja väljasõit jäi natuke hiljapeale, juba kl 
8:30 vuras akna alt läbi mootorratas mootorratta järel. 

Furka passil on filmitud mitmed James Bondi Goldfingeri tagaajamise stseenid, mistõttu on Furka 
pass nimetatud James Bond street-iks. Seal on ka teadetetahvel mis lähedusanduriga hakkab 
mängima Goldfingeri taustamuusikat. Ilm oli super, teed ja mäed olid nauditavad. Kuna Furka 
Nufenen ja Grimsel on kõik lähestiku ühes kolmnurgas, siis tuli Furka passi sõita mul edasi tagasi 
selleks et jõuda Grimseli passini - mis oli puhas rõõm. 

 



Grimselilt allasõit oli eriliselt ilus, lauged kurvid, head teed ja lumised mäetipud ja siin-seal mägiojad 
ja kohati metsadega kaetud mäeküljed. Sõitsin mäest alla õndsas rahulolus kui vaatasin 
tahavaatepeeglisse ja sain korraliku ehmatuse kui sealt vaatas mulle vastu mingi tüüp nägu punane ja 
hambad ristis. See oli jalgrattur kes oli ennast tuulde võtnud ja uuesti vaadates oli neid järjestiku 
mingi 4 või 5 tk. Edasi sõitsin neil kerge vaevaga eest ja sain järgmised 10 minutit lihtsalt laialt naerda 
sest see ehmatuse moment oli lihtsalt hindamatu ja perfektselt ajastatud.  

Kui muidu on igas päevas mingi vaatamisväärsus ja mingi kogus transiiti siis kogu tänane päev oli 
nagu sihtkoht, mägikülad, hoolitsetud põllumaad, mäed, mägijärved ja ojad… täiesti haruldane päev. 

 

Päeva teises pooles jõudsin Prantsusmaale, üleminek Šveitsist Prantsusmaaks toimus tühja 
tolliputkaga keset linna. Prantsusmaa tervitas mind ilusate mägijärvede, nende kaldal olevate ilusate 
linnade, ilusate vaadete ja väga mõnusa liikluskultuuriga. Kui Šveitsis paljud mootorratturid vastu ei 
viibanud siis Prantsusmaal viipasid kõik vastu. 

Sõitsin plaanitud Thonnon les Beines-i linna ja ei bronninud hotelli ette et natuke linnas ringi sõita 
enne hotelli võtmist. Põhjus selles et järgmiseks päevaks lubab väga kõva vihma ja mul on aeg 
puhkepäevaks ja kaheks ööks ei taha võtta suvalist hotelli kohas mille ümber midagi vaadata ei ole. 
Tee viis mööda Lac Leman-i järve kallast, kus olid võrratult ilusad väiksed linnad. 

Kui jõudsin Thonnon Les Bainesi oli see suur linn, kus ühe vaba päevaga palju vaadata ei jõua ja 
otsustasin hotelli võtta mõnes väiksemas asulas millest ma juba mööda olin sõitnud. Valituks osutus 
Evian Les Baines-is kahe tärni hotell du Palais, mis tähendab paleed. See on hea näide kus 
suurepärane teenindus aitab peita teenuse puuduseid. Ma ei võtnud tuba selleks et toas pikalt aega 
veeta aga tuba oli nii väike et seal mahtus vaevalt liikuma u 4x4m mis sisaldas ka pesuruumi, kuid 
evakuatsiooniskeemilt nägin et see on korruse kõige suurem tuba. Plusspoolel oli toal väike rõdu mis 
oli suunaga vanalinna selle asula põhitänavale kus on restoranid ja poed, mis tähendas et ma sain 
rõdul istudes olla linnamelu keskel. 



 

Kuna päev oli veel noor tegin tiiru linnas ja promenaadil. Inimesi oli liikumas palju, promenaadil oli 
suures valikus söögikohti, vaateratas, jahisadam, rannaala jne. 



 

12 päev puhkepäev Evian Les Baines 0km 

Suurem vihm pidi hakkama lõunat, mis tähendas et sain hommikupoole veel linnaga tutvuda.  

Prantsusmaal hakkas teistest seni külastatud piirkondadest kõige rohkem multikultuuri silma, lisaks 
igat tooni nahavärvile oli suurtes kogustes naisi burkades. 

Mida hakkas väga palju silma on igasugused koogikeste poed igal tänavanurgal, olin natuke skeptiline 
et kas need koogid ka maitsevad nii hästi kui välja näevad ja sain väga positiivse üllatuse osaliseks, 
proovisin küll ainult kahte kuid need olid võrratud. 

 



Nimi Evian Les Baines tähendab tõlkes Eviani vannid, selles linnas on Eviani peakorter ja väidetavalt 
tuleb kogu Eviani vesi siitsamast lähedalt mäenõlvast. Ühtlasi on linnas kraanid kust jookseb 
väidetavalt täpselt sama vesi mida Evian pudelisse paneb ja kohalikele ning külastajatele on see 
kraanist tasuta. 

 

Neid kraane on mitu ja inimesed käivad sealt pudelitega vett võtmas, võtsin ka mina oma seljakoti 
veepauna täis et järgmisel päeval sõidu ajal juua. Linnas on kõnniteedel metallist tilgakujulised 
märgid mis suunavad lähema Eviani kraani juurde. Seejuures müüakse mingil põhjusel ka poes Eviani 
vett, kuid selle hind on 0,3€ pudel, mis on odavam kui mujal. 

 

Lõunasöögi tegin hotelli kõrvalmajas Tai restoranis, nautisin head sööki, tai õlut ja jälgisin järjest 
tugevnevat vihma. 

Ülejäänud päev läks hotellis raamatut lugedes ja filmi vaadates. 

Mootorratta sai vihma eest garaaži peitu pandud kus oli huvitava asjaoluna ka üks vanemat sorti kuid 
suurepärases seisukorras Ferrari – polegi nii lähedalt enne saanud ferraarit imetleda. Pani ainult 
mõtlema, et ferraari ja kahe tärni hotell – kõlab vastuoluliselt. 



 

13 päev Evian Les Baines – Villar-d Arene 279km 

Grand Alpine road on ajalooline Alpide tee ja ka vastavalt tähistatud. 

 

Lääne poole lähevad Alpid järjest võimsamaks, seega on suund idast läände ainuõige. 

Grand Alpine road on praeguseks üsna vähe sõidetav kuna kõrvale on tehtud uuemad ja kiiremad 
teed, kuid see tee on sõitmist väärt, kohati täitsa metsiku looduse keskel kaljuseina mööda kulgevad 
teed, kus väga kupatada ei saa kuna kurvid on pimedad ja teed kitsad. 



 

 

Teed ja vaated panid järjest rohkem ahhetama ja olenemata sellest et mul oli juba ligi nädal Alpides 
sõidetud ei olnud seda moodigi et tüdimus hakkaks tekkima. 



 

 

Õhtuks jõudsin kahe tärni hotelli, kus pakuti õhtusööki 15€ eest. Hinda arvestades olid ootused 
madalad. See hea teenindus ja söögielamus mis ma sealt aga sain sobiks parimasse kõrgklassi 
restorani mis pani mind jätma väga kopsakat tippi. 

Mitte et see kuidagi konteksti läheks aga öösel nägin naljakat unenägu, et Ensto laieneb 
energiajookide turule, mis tekitas teise jabura mõtte, et energiajook sobiks Eesti Energia brändiga 
paremini kokku  . 

 



 

14 päev Villar-d Arene – Sospel 274km 

See on viimane Alpide päev tuleb kahjutundega tunnistada, kuid aeg on ka edasi liikuda. Kui see on 
võimalik läksid teed järjest huvitavamaks. Kahjuks jäi aga ületamata Prantsusmaa üks kõrgemaid 
passe, kuna eeldasin et Grand Alpine Road seda ületab kuid avastasin selle alles siis kui olin sellest üle 
40km juba mööda sõitnud ja mägedes tähendab see umbes poolt päeva edasi tagasi sõitu – seega 
tagasi ei läinud ja otsustasin et midagi peab ka järgmiseks korraks jääma. 

 



 

 

Kuna mu rattal liiga palju võimsust ei ole siis mäest ülesse sõites ei ole ma väga teistega konkurentsis, 
küll aga mäest alla sõites. Kohtusin tanklas ühe pundi tsiklistidega kes peale mind tankima jäid ja järgi 
sõitsid. Sõit oli mäest alla - esimesena tuli Triumphi 1200cc matkaenduro kes tegi väga aktiivset sõitu 
ja püsisin tal sabas päris pikka aega, kuid lasin tal minna kuna mulle tundus sõit juba liiga ohtlik, kuna 
tunde järgi hakkasid jalarauad juba maad puudutama ja kaljuservad olid kõrged, mis tähendab et 
sõiduviga läheks kalliks maksma. Järgmisena tuli üks sport Ducati kes sõitis sama aktiivselt ja võtsin ka 
temale sappa ja püsisin seal mõnda aega. See on vist kõige rohkem fun-i mis mul mootorratta seljas 
on olnud, samas on see ka üks ohtlikumaid sõite ja tuleb tunnistada et väike ohuelement ja fun on 
omavahel paratamatult seotud. Kui jõudsin ristmikule ootas seal nii Triumph kui Ducati oma 
ülejäänud matkakaaslasi kes vähem entusiastlikult sõitsid ja saatsid mind tunnustava lehvitusega. 



 

Õhtu saabudes hakkasin otsime telkimiskohta, kuna vahemere ääres algasid hotelli hinnad 200€-st ja 
seda ma ei olnud nõus maksma. Siin tuli abiks äpp iOverlander, kus on kirjas nii metsikud kui 
korraldatud telkimisplatsid koos selle kasutajate poolt jäetud lisainfoga tingimuste kohta. Esimene 
plats oli covidi tõttu kinni kuid järgmine oli avatud ja olgugi et see oli näiliselt ülerahvastatud leidus 
mulle koht 18€ eest. 

 

Telkla naabrid olid väga sõbralikud, osad käisid juttu rääkimas, kõik tervitasid. Paljud pered paistsid 
siin olevat pikemat perioodi, kuna kapitaalseid suuri telke üheks ööks ilmselt ülesse ei panda ja kuna 
platsil oli oma bassein, korralikud dushid, wc-d, pesupesemise võimalused ja sai ka külma jooki osta 
siis kõik peamine oli kaetud. Peale sooja dushi ja söögi tegemist tuli uni hea.  

 

 



15 päev Sospel – Baraqueville 559km 

Grand Alpine Road jätkus kuni vahemereni ~40km. Vahemere äärsed linnad on ilusad, palju sagimist, 
tohutult rollereid, ilusad majad, palmid, mägede siluetid, ilusad inimesed. See sagimine ei olnud aga 
närviline, selline tunne oli et kõik olid heas tujus. 

Monaco oli natuke arusaamatu nähtus – sisulist piiri kui sellist ei olnud Monaco ega seda 
ümbritsevate linnade vahel. Kuna olin gps-i punkti pannud kusagile väikeste tänavate vahele oli mul 
seda vaja muuta. Selleks pidin kasutama ka mobiilset internetti mis Monacos oli pisut teistsuguse 
hinnaga. Sain sõnumi et olen endale ostnud 15€ paketi mille eest saan 200MB päeva jooksul 
internetti kasutada. Seega sain 15€ eest järgmise punkti kaardilt eemaldatud ja sõit sai loogilist rada 
Nizza poole jätkuda. Nizza-s oli tohutu suur ja lai promenaad koos seda ääristava rannaga. 

 

Sõitsin promenaadi ääres ummikus ja ei kippunudki kellegist mööda trügima kuna väga rahustav oli 
vaadata kuidas kaatrid merel sõidavad ja ilusad inimesed promenaadil jalutavad. Kuna rannajoon oli 
ilus, siis aeg ajalt olid vaateplatvormid millelt on hea ümbritsevat ilu pildistada. 

 



Kõige suuremaks ohuks seal sõites olid kihutavad ja ridade vahele trügivad rollerid. Autojuhid 
tundusid olevat sellega harjunud ja lausa eeldasid et rollerid ja mootorrattad vahele trügivad. Rida 
vahetades pidi hoolikalt vaatama et mõnele kiirele rollerile ette ei keera, peale paari napikat tuli 
hoogu kõvasti maha võtta ja hoolikalt möödasõite planeerida. 

 

Peale Nizzat tuli transiit kuni Millau viaduktini, mis oli algse plaani järgi ka üks antud reisi 
põhisihtmärkidest. Selle kogukõrgus on 336M ja kliirens silla all 270m. Silla peal sõites ei jäänud 
sellist muljet nagu oleksid väga kõrgel ja peale seniseid võimsaid reisiemotsioone jättis see sild täiesti 
ükskõikseks, seega sõitsin peale lühikest peatust edasi. 

 



Edasi sõitsin ookeani suunas plaaniga omale öömaja leida mõistlikus kauguses ookeanist. Prantsuse 
sisemaal sõites võiks arvata et olen Eestisse jõudnud, maastik on kohati natuke künklikum kuid 
taimestik on 1:1 sama, mingeid eksootilisi palme sisemaal enam ei kohta. Hotelli leidmisega oli aga 
raskusi, osad hotellid olid covidi tõttu kinni ja need mis lahti olid ääreni täis bookitud. Võtsin lahti 
abimees bookingu, vaatasin kus vabu tube veel on ja sõitsin sinna. Sain täitsa ok hotelli rõdu ja ilusa 
vaatega. 

 

16 päev Baraqueville – Biarriz 443km 

Päeva eesmärk oli jõuda võimalikult ruttu ookeani äärde. Välja sõites kohtasin kahte Prantsuse 
mototuristi kes olid teel Hispaaniasse ja olid üllatunud kui kuulsid kust pärist olen ja mis marsruuti 
sõidan. Valisin telkimisplatsi mis on ookeanile võimalikult lähedal. Kohale jõudes öeldi väravast et 
kõik kohad on kinni kuid südamerahustuseks võin retseptsioonist üle küsida. Selgus aga et on üks 
vaba koht ja selle võtmiseks ei pidanud mind pikalt veenma olgugi et platsi hind oli ööks ~50€. Sain 
platsi ookeani poolt teise ritta, alumise nendest kõige vasakpoolsetest kahest punasest kastist. 

 

Platsil oli väga erinevas valikus haagissuvilaid ja telke, kohe näha et inimesed on tulnud pikaks ajaks. 
Põhiteema oli surf, surfilaudu ja surfareid oli igal pool. Platsil olid dushid, vetsud, pood ja restoran – 



seega platsilt pole vaja välja minna. Kuna plats oli üle 500m pikk liikusid inimesed seal elektri 
tõukside tavatõukside ja ruladega. Mõni inimene tuli aeg ajalt juttu rääkima ja sain teada et see pidi 
üks Euroopa parimaid surfirandu olema. Ookeanis ujumas käies oli laine tõmme ikka väga võimas, 
alla põlve olevas vees lõi laine üle pea.  

Kuna järgmiseks päevaks lubas pilves ilma ja minu platsikohta ei olnud võimalik kaheks järjestikuseks 
päevaks rentida, siis otsustasin et sõidan järgmisel päeval edasi. Telkimiskoht oli Hispaania piirist 
~25km kuid otsustasin et Hispaaniasse linnukese pärast minema ei hakka. See võib jääda kaugemasse 
tulevikku eraldi sihtkohaks. 

Midagi erilist on selles kui sõidad ise oma mootorrattaga kuhugi eksootilisse kohta, kus on ookean ja 
palmid, vaatasin ookeani ja nautisin seda mõtet. 

 

17 päev Biarriz – Arpajon (Pariisi eeslinn) 795km 

Hommikul ärkasin natuke valusa kurguga ja kuulsin kuidas ümberringi telkides inimesed köhivad, 
covid tuli meelde ja ühtlasi see et olen kodust päris kaugel ja hoidsin endale pöialt et keset reisi 
tõbiseks ei jääks.  

Hommikusöögi taustamuusikaks oli rahustav ookeani kohin. Mitmed naabrid tegid hommikukohvi 
valmis ja läksid seda jooma ookeani vaadet nautides. Kui kaalusin kas hommikul ujuma minna selgus 
et rannaliiva sõelus korraga kolm traktorit, seega nende vahele segadust tekitama oli parem mitte 
minna. 

Tänane päev oli transiidipäev millest peamisena jäid meelde teemaksu punktid. Päeva jooksul maksin 
kokku ~40€ jagu teemakse. Kuid hea oli see et teemaksu kassasid oli vastavalt liiklustihedusele nii et 
üle paari auto järjekorras ei olnud. Mõnes kohas tekkis piinlik moment kus aparaat tõrkus, pidin 
vajutama abinuppu, mis tähendas et minu taga olevad autod pidid välja tagurdama – piinlik aga 
paratamatu. Küll aga tundus selline teemaksu kogumise süsteem kohutava raiskamisena kui mõelda 
mis meeletu infrastruktuur on ehitatud selleks et liikluses hiigelummikuid ei tekiks, tulevikuks on siin 
kindlasti arenguruumi gps-i, kaardirakenduse ja krediitkaardi põhisteks lahendusteks. 



 

18 päev Arpajon – Köln (Saksa) 540km 

Tahtsin Pariisist võimalikult ruttu läbi sõita, kuid Eifeli torn ja triumfi kaare ümber olev ringtee tuli 
ikka oma silmaga üle vaadata. Linn oli suhteliselt tühi kuid sellest olenemata oli kesklinnas 
liikumisega raskusi, kui järjest on 3 ristmiku siis gps-i väikese viite tõttu on lihtne eksida ka muidu 
igati arusaadava Google kaardi järgi sõites. Otsisin eelmisel õhtul välja koha kust saaks sellise pildi kus 
saaks mootorratta koos Eifeli torniga korraga pildile – see on koht kus muidugi seisma jääda ei tohi, 
kuid riskisin sellega. Eifeli torn ise nägi välja üsna muljetavaldav, kuid kibelesin linnast välja ja torni 
tippu minek jääb mõneks järgmiseks korraks. 

 



Järgmine peatus oli triumfi kaar ja aimasin mida saab oodata kaootilise liikluskultuuriga riigist kus on 
ilma joonimata ringtee kus mahuks vabalt kõrvuti 10 autot sõitma. 

 

Õnneks oli ka triumfi kaare ümber rahulik ja autod sõitsid sel hetkel ainult neljas reas. Ma ei tahaks 
seda ringi tipptunnil läbida, selle tõdemuseni ma jõudsin. Vähesest liiklusest olenemata oli seal paras 
kaos ja pidevalt oli vaja 360 kraadi ülevaadet kus keegi asub ja kes risti üle ringtee sõidab. Sain sealt 
seekord suhteliselt lihtsa vaevaga tulema ja sõitsin kõige otsemat teed linnast välja Kölni suunas. 

Tee Kölni läbis ka Belgiat, kuid Belgias nägin ainult paarisaja km jagu kiirteid. Järgmiseks peatuseks 
olin Kölnis välja valinud spa hotelli Mauritius. Igati viisakas koht, hea teenindus, tsiklile sai koha 
garaažis, kõik tip-top. Tegin tiiru linnapeal ja proovisin jaapani restoranis nende special ramen suppi, 
mis oli üsna tavaline kiirnuudli supp mõnede lisadega. Edasi oli plaan minna spaasse. Kuna Saksas 
peaks olema saunas „ilma riieteta“ reegel, kuid kindel ka ei olnud, siis läksin ujumispükstega. 
Väljapool leiliruume otseselt kohe kedagi riieteta ei näinud ka. Läksin esimesse sauna sisse, kus 
kedagi ees ei olnud ja võtsin istet. Hetk hiljem tuli sisse vanem naisterahvas jumalast alasti ja vaatas 
mind hindava pilguga, ning ei läinud kaua aega mööda kui ta ütles et siin käiakse ilma riieteta. Mis siis 
ikka, käsk on vanem kui meie. Seal on mingi teema et rätik peab all olema et lavalaudu täis ei higista, 
kuid ujumisriideid ei tohi leiliruumis seljas olla. Sellele eriti tähelepanu ei pöörata et seesama rätik on 
peale poolt tundi täiesti läbimärjaks higistatud ja ikka saavad lavalauad higiseks. Erinevates saunades 
käies tegin juba näo nagu kohalik, et jah loomulikult just nii asjad käivadki, endal käis umbes järgmine 
endale suunatud sisedialoog: ära jõllita, oh sa raisk, ÄRA JÕLLITA, Mis on Kirchoffi esimene ja teine 
seadus, milline on traktori käigukasti sise-ehitus… Alt spast sai võtta õlle kaasa ja sõita liftiga maja 
katusele terrassile, et nautida vaadet linnale, kuna kell hakkas õhtusse saama siis sain 
päikeseloojangut imetleda. Alla tagasi minnes kohtasin spa baarileti taga tüüpi nimega Sebastian, kes 
oli pärit Rootsist. Kui kuulis et olen mootorratta matkal siis ütles et ta tegi ka load, ostis Yamaha 
Hayabusa ja järeldas peale esimesi sõite et ta võib ennast sellega surnuks sõita ja sinna see jäi. Muus 
osas oli pull tüüp, lakkamatu jutu ja nakatava naeruga, sõbrad kutsusid teda ajuks, varsti selgus ka 
miks, sõber leidis suvalise ajalehe, otsis tagant välja ristsõna mis oli u20x20 ruutu ja tüübid vedasid 
kihla kas Sebastian selle kahe minutiga suudab ära lahendada. Sebastian võitis. Järgmisena läksin 
ühte suurde sauna mis mul varem oli kahe silma vahele jäänud ja järsku hakkas see rahvaga täituma 
kuni oli pilgeni täis. Siis tuli üks kahe leilikapaga mees ja hakkas Saksa keeles mingit lugu rääkima, 



rätikuga vehkima ja kahest kapast korda mööda lõhnastatud vett ja jääd kerisele viskama, mõtlesin et 
krt millesse ma nüüd ennast mässisin. Pärast selgus et selles saunas on igal täistunnil mingid sellised 
etteasted/rituaalid. Ise istusin ülemisel astmel ja vaatan et rahvast hakkab etteaste edenedes vaikselt 
välja minema ja alumistele istmetele liikuma, ka mina lõpetasin selle sessiooni alumisel astmel ja jäin 
eelviimaseks. Pärast sain saunamehelt teada et kerise kivid ei murene jää viskamise tagajärjel 
seetõttu et need on mingist spets piirkonnast pärit õigest laavakivist välja lõhutud. 

Pärast sauna läksin uuesti linnapeale et süüa, kuna oli nädalavahetus siis rahvast oli tänavatel nagu 
murdu, pidu käis, muusika mängis, söömine, joomine, naer, rahvas tundis ennast väga vabalt. Tänaval 
naerdi üksteisele tihedalt koos seistes näkku, kuid kui üle ukse mindi baarist õlut juurde ostma siis 
pandi mask ette nagu kord ja kohus… Sain koha ühte Saksa restorani tänavale tõstetud laua taha ja 
tellisin järjekordselt suure näljaga suure taldrikut katva šnitsli mille ma ka ära sõin kuna see maitses 
liiga hästi et alles jätta. 

 

19 päev Köln – Berliin 714km 

Pakkisin asjad kokku ja liikusin garaaži poole. Garaaž oli teisel korrusel ja sinna viis väga järsk ja 
pööranguga kaldtee mille otsas oli vaja teha uus järsk pöörang. Jalutan kaldteest ülesse ja näen üleval 
seisavad ema ja tütar nõutute nägudega tuliuue 20“ velgedel tõsise autobahni mürsu uue Audi S5 
coupe kõrval. Ema ütleb et ta sõitis veljega juba esimesel pöörangul vastu äärekivi ja küsib kas ma 
suudaksin selle autoga siit tervelt välja sõita, et tema enam ei julge. Kiire hinnang kaldteele ja seda 
ümbritsevatele teravatele äärekividele, velgede suurusele ja auto hinnale pani mind kahtlasest 
olukorrast sõltumata ütlema et ikka suudan. Tagurdasin uuesti parklasse et parema nurgaga 
kaldteele minna ja vaikselt kulgesin välja. Naised olid mulle väga tänulikud ja mina olin hämmingus 
kust tuli neil julgus võhivõõralt sellist teenet paluda. Aga igaljuhul oli päev saanud hea alguse ja 
autobahni päev võis alata. Kuna olen ise bahnil korduvalt käinud ja tuvastanud et seal sõidavad 
enamasti hullud, siis tegelikkuses oli kõik väga viisakas, liikluskultuur oli parem kui teistes riikides ja 
üldiselt olid selle reisi käigus nähtud kiirteed mind juba korralikult karastanud. Soov oli minna Berliini 
lähedal Tropical Islandsi veekeskusesse, millest ma ka alustasin, kuid seal olid covidi tõttu inimeste 
arvu piirangud ja lubatud kohad olid täis. Otsisin Berliini kesklinnale võimalikult lähedal mõistliku 
hinnaga hotelli ja võtsin suuna sinna. Tropical Islandi põige tähendas et sain sama 30km teetööde 



lõiku läbida 2x, kuid see selleks. Hotel Transit mille ma valisin arvestades hinda ja kesklinna lähedust 
oli väga veider, asus mingis sisehoovis, retseptsioon oli neljandal korrusel kuhu jõudis räämas liftiga, 
korruse vaheuksed olid paksust metallist nagu seifil ja kogu sisustus oli selline robustne ja 
industriaalne kuid omamoodi stiilne. Vastuvõtu töötaja kes minuga seal asja ajas libistas samal ajal 
veini, tuli natuke sama tunne nagu Horvaatias selles hotellis kus kõik oli veider ja kohe pidi midagi 
juhtuma hakkama. Siiski harjusin nende veidrustega ära, tsikkel sisehoovi pargitud, pesemas käidud 
ja kohalik covidi trackingu äpp installitud võis linna minna. Linnas oli kindel plaan küllastada 
Pfefferhouse tšillipoodi, mis oli linnulennult 5,5km kaugusel. Takso hinnad olid u 14€ ots, jala oleks 
liiga kaua aega läinud ja siis märkasin kohalike elektritõukse. ~5 minutiga oli äpp tõmmatud, 
registreeritud ja sõit võis alata. Berliinis on palju kõnniteest eraldatud rattateid kuid enamus nendest 
on kas musterkivist või veel hullem munakiviteed. Kuna tõuksil puudub igasugune amortisatsioon ja 
maksimum läbisõitu jaoks on kummid pumbatud kivikõvaks siis sõit oli suhteliselt ebameeldiv. Edasi 
sai siiski kiiremini kui jalgsi ja poodi ma napilt enne sulgemist jõudsin. ~5 pudelit kaasas hakkasin 
hotelli jalutama. Kuna oli nädalavahetus, siis linnas hakkas elu vaikselt keema, rahvast oli tänavatel 
palju, tänavate ääres kohutavalt palju söögikohti, kõigil lauad tänavale tõstetud, enamuses 
söögikohtades enamus istekohti võetud. Sattusin alale mis meenutab kohutavalt Telliskivi 
loomelinnakut, kus oli parasjagu tasuta räpikontsert käimas.  

 

Inimesed tundsid ennast vabalt, suurlinnades hakkab rohkem silma keskmisega võrreldes 
tavapäratuid, kuid huvitavaid persoone, julmalt needitud inimesi, poisse tüdruku riietega, roosad 
punkariharjad, üle põlve saapad jne… 

Hotelli juurde jõudsin juba pimedas ja kuna restoranis oodata ei olnud isu võtsin teeäärsest putkast 
kebabi. Esimene kord kui nägin et kebabi ümbris praeti valmis kohapeal, klaasi taga olid valikud mida 
vahele tahad ja see oli kõige parem kebab mida kunagi söönud olen. 

20 päev Berliin – Vištytis (Leedu) 982km 

Üks pikemaid sõidupäevi, märksõnaks kiirteed ja podcastid. 

Algne plaan oli hakata mööda Poola TET-i sõitma, kuid ilmateadet vaadates oleks üks lisapäev 
tähendanud kojusõitu terve päevases lausvihmas ja see ei tundunud ahvatlev ettepanek. Otsustasin 



sõita ühe jutiga oma lemmik telkimiskohta Leedus Vištytise järve äärde. Kohale jõudmine tähendas 
ka tagasi jõudmist Eesti aega, mis oli 21:00. Telgi sain veel enne päikseloojangut ülesse. Tegin 
katelokis sellise Tai toidu et oleks sellega restoranis rahule jäänud (idamaised kiirnuudlid, tomati 
püreesupp, india pähklid, cayenni pipar ja Pfefferhousest kaasa ostetud terav jõhvika kaste), jõin ära 
viimasest hotellist üle jäänud ja kaasa võetud õlle ja võimalike tervisehädade tarbeks kaasa võetud 
pipraviina lõpu, vaatasin järvele loojuvat päikest ja mõtlesin tagasi sellele kui vägev elamus on 
viimased kolm nädalat olnud. Raputasin telgi ümber cayenni pipart, et juhuslikke nuuskivaid loomi 
öösel eemale peletada, kuna varasemalt on mul telkides olnud päris hirmutavaid kogemusi, kobisin 
telki, panin kõrvatropid kõrva ja jäin umbes poole sekundiga magama. 

 

21 päev Vištytis – Tallinn 705km 

Ärkasin öösel ülesse, võtsin kõrvatropid kõrvast ja kuulsin sellist heli nagu keegi silitaks telki. 
Otsustasin et hirm ei saa olema osaks minu telkimiskogemusest ja mis iganes seda telki silitab on 
parem seda teada kui arvata, tegin kiiresti luku lahti ja astusin telgist välja, kuid ei näinud kedagi. Telk 
oli kohas kus ühegi puu ega põõsa oksad temani ei ulatunud seega silitaja isiksus jäigi saladuseks. 
Kuna uni oli endiselt magus siis une katkestus ei kujunenud pikaks. Ärkasin kl 6 paiku, käisin ujumas, 
sõin ja kl 8 olin juba teel. See oli samuti transiidipäev, seega suurt põnevust siit ei oodanud. Üle Eesti 
piiri oli hea meel sõita ja koduriik tundub peale pikka reisi eriliselt armas, vahemaad väiksed, 
ummikud väiksed, keelebarjäärid puuduvad. Ajastasin tühja kõhu Pärnusse et oleks põhjust külastada 
Steffanit ja süüa sealset legendaarset juustuvormi nr. 16. Steffanis söömiseks oli mul vaja seejuures 
näidata covidi passi, mis Euroopast tulnuna oli juba kujunenud igapäevaseks. Vormiroog kogu oma 
headuses ära söödud oli vahepeal vihmapilv millel seni eest ära sõitsin mulle järgi jõudnud – aeg 
sadulasse minna ja uuesti pilvest ette jõuda. Pärnus oli juba selline tunne et koduvärav paistab. Koju 
oli eriline heameel jõuda, kodused ootasid, nii neil kui mul endal oli hea meel et jõudsin tervena terve  
ratta ja hea tujuga koju. 

 

 

 



Kokkuvõte: 

Mida veel tahta, kui on täisvarustuses mootorratas, pangakaart ja 3 nädalat vaba aega. 

Reisi pikkus 10342km ja 21 päeva, millest 2 olid puhkepäevad, seega sõidupäevi 19 ja keskmine 
sõidupäeva pikkus 544km. 

Tankimisi 33tk, kütust kulus 463L keskmine kütusekulu kogu reisil 4,42 L/100km, minimaalne 
kütusekulu vihmasel päeval Alpides 3,59 L/100km, mis annaks paagi läbisõiduks 481km. 

Kokku sai külastatud lisaks Eestile: Läti, Leedu, Poola, Tšehhi, Austria, Sloveenia, Horvaatia, Bosnia ja 
Hertsegoviina, Itaalia, Saksamaa, Šveits, Prantsusmaa, Brüssel, ehk 13 riiki. Olin küll Hispaania piirist 
kiviga visata kuid linnukese pärast sinna ei hakanud minema. 

Rahalise väljamineku kohta plaanisin teha detailse ülevaate, valmistasin eraldi ette kulutabelid, kuid 
kolmandal päeval vaadates seda tšekkide hulka mis kuhjas laual oli ja tuletades meelde et igalt poolt 
tšekki ei saanud nägin juba et täpset kuluarvestust teha ei õnnestu ja loobusin sellest. Igal juhul oli 
see luksuspuhkus kus hotelle oli sees rohkem kui oleks võinud olla. Ja algses eelarves ei arvestanud 
ka sellega et Alpides maksis kütuse liiter kohati ligi 2€. 

Reisi tipphetked: Andsin igale päevale hinde 1-10 ja hinde 10 andsin 8-l päeval. Kõige 
meeldejäävamaks jäävad Horvaatia, Dubrovnik ja Alpide piirkond tervikuna. 

Kuna reisi ajal puudusid igasugu režiimid, käsud ja keelud tuli endale kaalulisa reisi tulemusena ~2kg 
– mis on isegi hästi. 

Mingi eriline rõõm on sõita mootorrattaga eksootilistes piirkondades kui oled kogu tee koduuksest 
alates ise sõitnud, mis ei tähenda et ratta ette saatmine oleks halb valik, kuid antud juhul olen rahul 
et selle tee ise maha sõitsin. 3 nädalaga sai seega sõidetud rohkem mootorrattaga kui sõidan 
keskmiselt 2 aastaga. Seejuures ei olnud reisi lõppedes absoluutselt sellist kurnatust et rohkem ei 
jaksa ega taha sõita, enesetunde poolest oleks vabalt võinud jätkata. 

Teine eriline rõõm on teha selline reis peale pikalt kestnud covidi segadust ja ilmselt sattus see reis 
kahe laine vahele, sügisest ei tea kas ja kuhu jälle minna lubatakse – eks see sõltub sellest milliseks 
kolmas laine kujuneb. 

Kui reisikirja Rumeeniast lõpetasin mõtetega, et nii pikale reisile edaspidi üksi ei läheks, siis õnneks 
see minu reisi kuidagi negatiivselt ei mõjutanud, üksildustunnet või negatiivseid emotsioone sellega 
seoses praktiliselt ei olnud. Õhtuti suhtlesin perega ja vahetevahel ka mõned videokõned. Üksi 
reisides on väga suureks plussiks see et peale iseenda kellegagi midagi kooskõlastama ei pea, teed 
mis tahad siis kui tahad ja nii nagu tahad.  

Mingil põhjusel jäi üks päev kui käisin Garmich Partenkirchenis Lõuna Saksamaal salvestamata, kuid 
muus osas tuli kokku selline marsruut: 



 


