
 

 

REISIJA ARVAMUS  
Nimi: Anu Kaasik 
reisi sihtkoht ehk suusaküla nimi: Wengen 

reisi alguse kuupäev: 16.03.2013 

kas reisil oli Stiilse Puhkuse rühmajuht? Kes? Reisil ei olnud rühmajuhti 

Palume vastata järgnevatele teemaküsimusele ja anna oma hinnang 10 palli 
süsteemis. 

1. TRANSFEERI SUJUVUS  

- Kas bussijuht oli õigeaegselt vastas Stiilne Puhkus sildiga?  
- kas buss oli normaalne, pagas mahtus ära?  

- hinne : 9 (buss tuli mõlemal korral veidi hiljem, kuid telefoni teel suheldes 
sai juhiga kontakti ning transfeer kulges sujuvalt) 

- kommentaar : bussid ning tagasisõidul buss ning auto olid mugavad, 
inimesed ja pagas mahtusid lahedalt ära. 

2. HOTELL  

- Hotelli nimi Victoria Spa Laubernhorn 

- kas buss sõitis hotellini? Viimase etapi läbisime rongiga, hotell asus 
vahetult rongijaama kõrval. Buss sõitis all kuni rongijaamani. 

- kui kaugel asus lähim tõstuk? Nii gondeltõstuk kui ka rong (millega sai 
ka üles sõita) asusid praktiliselt hotelli kõrval. Samuti sai suuskadega sõita 
peaaegu hotelli suusaruumini. 

- kas hotell vastas ootustele? Pigem ületas ootusi. Esmapilgul tundus 
suhteliselt suurena, kuid kuna ilmselt hotell ei olnud päris täis, siis oli nii 
veekeskuses kui ka hommikusöögiruumis lahedalt ruumi. All on suusaruum, 
kuid puudub saapakuivatus. 

- hinne : 10 

- kommentaar : Väga mugava asukohaga meeldiv hotell. Eraldi kiidaksin 
veekeskust soolase veega basseiniga (suurtest akendest avanes vaade 
mägedele!). Hommikusöök rootsi lauas oli rikkaliku valikuga ning ka 
õhtusöögid olid meeldivad. 



 

 

3. SUUSAKUURORT 

- mis kõige rohkem meeldis? Küla keskus  on meeldivalt väike ning 
kompaktne, kõik vajalik läheduses, samas on suusapiirkonnas piisavalt 
sõiduvõimalusi. Väga ilusad vaated mägedele. Rajad olid suhteliselt tühjad 
ning ka tõstukijärjekordi ei olnud. Šveits on üldse väga ilus. 

- mis ei meeldinud üldse? Wengenis ja kogu Jungfrau piirkonnas meeldis 
meile väga ning midagi ebameeldivat ei ole nimetada 

- nimeta oma lemmikrada või piirkond (kui mäletad?) Kõige rohkem 
sõitsime Grindelwaldi piirkonnas. Meelde jääb ka Lauterbrunneni 
kiirlaskumisrada ning laskumine alla Schilthornilt (peale sealse pöörleva 
Bondi restorani külastamist). 

- kas läheksid sinna uuesti tagasi? Ja 

- kas after-ski toimus või puudus üldse? Austriapärast after-ski-d 
muidugi ei olnud. Külas all olid küll mõned after-ski sildiga baarid, kuid 
suhteliselt tühjad. Samas oli mäel (Grundi ehk Grindelwaldi poole alla sõites 
mõned after-ski baarid). Ilmselt on Grindelwaldis baare rohkem. 

- kas mõni pubi või restoran jäi meelde? Miks? - Väga meeldiv oli 
Grindelwaldis Schreckfeldi gondlijaama lähedal olev mägirestoran. Lõuna 
paiku mängis seal 2-mehebänd meeldivat taustamuusikat. Samuti jääb 
meelde Schilthornis asuv pöörlev Bondi restoran, kus saab nautida ka Bondi-
teemalisi jooke. 

- hinne suusakuurortile : 10 

- kommentaar : Wengenis ning kogu Jungfrau piirkonnas on piisavalt 
tegemist ka väiksema suusaoskuse korral, kuna mägedes saab  üles-alla 
liigelda ka rongiga. Ka aeglasemad suusatajad pääsevad rongiga avastama 
kaugemaid piirkondi. 

 
 
 
             


