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Selles raamatus tutvustatud paikade järjekorranumbrid
1 kuni 1000 on vastavalt nende eripärale erineva
värvusega. Te näete kogu raamatu ulatuses ka kollasel
taustal kandeid, mis kirjeldavad sissetallatud radadest
kaugemale jäävaid ja tabavalt „peidetud kalliskivideks”
nimetatud haruldasi paiku.
VÄRVUSTE TÄHENDUS
Oaasid linnades
Meeled, keha, hing
Looduse rüpes
Luksuslikud peatuspaigad
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Sissejuhatus

SISSEJUHATUS
Suuremal osal inimestest on raske leida üha
usinamalt askeldavas maailmas neid nii
vajalikke vaikushetki. Meie ümber kuhjub
pealetükkivatest mobiilihelinatest, lakkamatust liiklusmürast ja muust soovimatust
lärmist koosnev kakofoonia, mis rikub meie
rahu ja nurjab kõik võimalused ümbritsevast
päriselt korraks välja lülituda.
Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO
tunnistas 2011. aastal, et ülemäärane müra
võib inimese tervist tõsiselt kahjustada ning
mõjutab nii keha kui ka vaimu, põhjustades
stressi, keskendumis- ja töövõime langust,
südamehaigusi ning meelte nürinemist,
lapsed aga loevad müra tõttu aeglasemalt ja
taipavad loetut halvemini. Ettekandes jõuti
järeldusele, et ehkki muud laadi reostused
on kahanemas, käib mürareostus tõusuteed.
Seetõttu pole midagi imestada, et üha
rohkem inimesi igatseb põgeneda sinna, kus
leidub rahu ja vaikust.
Reisimine on paljude neid ümbritseva
hullunud maailma eest pelgupaika otsivate
inimeste jaoks lahendus, mis võib rahustada
meelt ja lohutada hinge. Me kosutame oma
vaimu erinevates keskkondades – ühed ronivad mägedesse, et hingata suurte sõõmudega värsket õhku, teiste hinge aga paitavad
laugelt lainetavate voortega maastikud.
Maakera katvad suured kõnnumaalaamad
pakuvad paiku, kus me saame taasavastada
üksindust ja vaikust ning õppida tundma
oma jõudu ja meelekindlust. Loodusmaastike karm ilu ja lahti rullunud tähevaip
pea kohal meenutavad meile, et me peame
oma aega sellel planeedil kalliks pidama.
Vähe on neid inimesi, kes ei tunne looduses viibides, kuidas tänapäeva elu taak

turjalt tõstetakse. Tihe päevakava, pidevad
häirimised, ärevad uudised ja üha pikenev
ekraanidele kulutatud aeg ei lase meil rahuldada oma ürgset vajadust maaga suhestuda.
Betooni ja klaasi keskelt lahkumine, et
laantes rännata või teha tiir ookeanil, võib
avaldada soodsat mõju meie tervisele.
Kuigi tavaline unistuste sihtkoht murede
seljataha jätmiseks on lai riba pehmet
rannaliiva, võib ka suurlinnades leiduda
salapaiku, kus saab linnakaose helivõimsuse
täiesti maha keerata. Üksildased õued ja
varjatud aiad kutsuvad mõtisklema ja
annavad võimaluse lõõgastuda. Tagasihoidlikele põiktänavatele peitunud pisikesed
muuseumid viivad teistesse maailmadesse.
Raamatukogud ja vaiksed raamatukauplused pakuvad nurgataguseid ja
sohvasid, kus te võite veeta terveid päevi.
Ekslemine võõras linnas, kus te saate
tänavast veidi kaugemal pingil istuda ja
möödujad jälgida, laseb teil hoogu maha
võtta ning näha rahu, mida leidub ka pilvelõhkujate ja ostutänavate vahel betoondžunglite uduvinesse peitunud haljastes
oaasides, katuseaedades ja linnaparkide
vaiksetes soppides.
Vaikus ei tähenda üksnes helide puudumist. Vaikus on ka see mõnus tüünuse
tunne, mida te rahus olles endas tunnete.
Käesolev raamat tahab pakkuda teile indu ja
näpunäiteid külastamaks selliseid kohti, mis
saavad niisugust rahulikkust teie ellu veidi
juurde anda. Võib-olla ei ole need paigad
küll alati ainuüksi teie päralt, kuid õiget
kella- ja aastaaega valides te jagate neid
tõenäoliselt inimestega, kes oskavad samuti
vaikust hinnata.

Louangphabang, Laos

BARREIRINHAS, BRASIILIA

LENÇÓIS MARANHENSESE
RAHVUSPARK
Rahvuspargi nimes sisalduv sõna lençóis tähendab
portugali keeles voodilinu. Otse Amazonase jõgikonna
kõrval asuva rahvuspargi valged liivaluited võtavad enda
alla 70 km pikkuse rannariba ja ulatuvad 50 km sügavusele
sisemaale. Jaanuarist juunini on vihmaperiood ning vesi
koguneb tuhandetesse kristallselgetesse laguunidesse,
mille veerohkeim aeg on juulis. Peatuge Atine külas, kus on
mõned rahulikud rannabaarid, väikesed söögikohad, soe
vesi ja õõtsuvad palmid ning kerge kõditav meretuul.

Mets Atlandi ookeani rannikul
ATLANDI OOKEANI RANNIK, BRASIILIA

ATLANTILINE VIHMAMETS

BAHIA, BRASIILIA

FUMAÇA JUGA

Brasiilia Atlandi ookeani ranniku vihmamets kuulub maailma kõige

Matkake Chapada Diamantina

enam ohustatud metsade hulka, kuid seda külastades avaneb teil

mägede üksikutel radadel esmalt

võimalus näha tõelisi looduse pärle. Atlantilises vihmametsas kasvab

Brasiilia kõrgeima joa alla ning

uskumatult palju liike – siin on esindatud 40 protsenti meie planeedi

ronige alles siis üles hingematvat

20 000 taimeliigist. Brasiilia kaguranniku atlantiliste metsade kaitse-

vaadet nautima. Teekond

alad on kantud UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Lençoist joani kestab kolm
päeva, kuid te saate ööbida
koobastes ja vanade kirikute
juures.
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Uxua Casa hotell ja spaa
TRANCOSO, BRASIILIA

ALTO PARAÍSO, BRASIILIA

UXUA CASA HOTELL
JA SPAA

Iidne jõgi ja laavavool on Kuu

Võimsad joad asuvad Brasiilia ja

Valige vana Trancoso linna

oru kaljusid silunud ning loonud

Argentina piiril. 275 juga

stiilses rahupaigas kahe

aukude ja õõnsustega ebamaise

moodustavad looduses võrratu

magamistoaga Gulab Mahali

kuumaastiku. See org on era-

vaatemängu, mida saab jälgida

sviit, millel on oma aed ja

omandis, kuid külastajatele

lopsakas subtroopilises vihma-

vabaõhu-vannitoad.

avatud. Oru leidmiseks on teil

metsas. Suurim juga on

siiski vaja kohalikku teejuhti, sest

Niagarast peaaegu kaks korda

see asub sissetallatud radadest

kõrgem, seega on pilt tõeliselt

eemal.

enneolematu. Valige peatus-

VALE DA LUA ORG

PARANÁ, BRASIILIA

IGUAÇU JOAD

paigaks Belmond Hotel das
Cataratas, et saaksite jugasid
imetleda siis, kui ekskursioonid
on lahkunud.
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KESK- JA LÕUNA-AMEERIKA,
KARIIBI MERE SAARED

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

TIJUCA RAHVUSPARK
Tijuca rahvuspark on üks maailma suurimaid linnas
asuvaid vihmametsi. Seal on rohkesti hästi
tähistatud radu, mis juhivad teid läbi kaunite puude,
koskede ja mäetippudega maastiku. Otsige üles
Vista Chinesa vaatetorn, kust avaneb vaade Rio
laguunile ja selle näiliselt lõpututele supelrandadele.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

LARGO DO BOTICÁRIO VÄLJAK
Peaaegu hüljatud koloniaalajastu linnaväljaku
tuhmunud hiilgus muudab selle veelgi võluvamaks.
Erkpunane ja -kollane kooruv värv sobib kokku
pealetungiva vihmametsa taimestiku energiaga.
Väljaku asukoha tõttu panevad vaid vähesed
turistid selle oma reisiplaani. Sellest on küll kahju,
kuid see tähendab, et saate väljakut üsna omaette
nautida. Majas number 32 asub väike kunstigalerii.

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

CAFÉ SECRETO

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

RESTORAN PURO

Linnas, kus valitseb karnevalimeeleolu, on Café

Botaanikaaia naabruses asuva rahuliku restorani

Secreto tilluke rahuoaas lakkamatu pidutsemise

suured aknad ja puhtad jooned toovad esile

keskel. Võluval puiesteel, mis saab alguse lärmakalt

piirkonna lopsaka roheluse. Broneerige laud

Largo do Machadolt, on peidus väike kohvipood.

tagasihoidliku maja kolmanda korruse terrassil,

See jääb tihti märkamatuks neile, kes seda kohta

et saaksite nautida värsket õhku ja parimat

ei tea.

vaadet allolevatele hunnitutele aedadele.

Raamatukogu Real Gabinete Português de Leitura
RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

HOTELL CASA MARQUES

RIO DE JANEIRO, BRASIILIA

Boheemlikus Santa Teresa linnaosas asuva jaheda

RAAMATUKOGU REAL GABINETE
PORTUGUÊS DE LEITURA

konditsioneeritud õhuga villa iga tuba on kujun-

Raamatukogu, mille nime võib tõlkida „kuninglik

datud stiilselt, kasutatud on originaalteoseid ja

portugali lugemistuba”, on tõeline gooti ood

käsitööesemeid. Katusebasseinist avanevad

kirjandusele, kuid seda külastab keskmiselt vaid

tõeliselt muljetavaldavad vaated üle Rio kuni Pão

150 inimest päevas. See on ideaalne koht, kus

de Açúca (Suhkrupeamäe) ja Guanabara laheni.

vaikselt geniaalset arhitektuuri ja kultuuri avastada.
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NEW DELHI, INDIA

MAHARASHTRA, INDIA

MADHYA PRADESH, INDIA

See bahaismi marmortempel

CARPENTERI
KOOBAS

Baobabidest ümbritsetud Mandu

meenutab kujult lootoslille õit.

Buda, hinduistlikest ja džainist-

linn on täis põnevat afgaani

Pühamu on avatud vaikseks

likest koobastemplitest koosneva

arhitektuuri ning suurejoonelisi

palvetamiseks ja mediteeri-

Ellora kompleksi kõige kuulsa-

romantilisi paleesid, mis

miseks.

maks pühamuks on kümnes

toretsevad oma veesilmade ja

koobas. See Carpenteri koopana

aedadega.

LOOTOSETEMPEL

tuntud, katedraali meenutava,
stuupadega ehitud koopasaali
lagi on kujundatud nii, nagu
oleks see toestatud puittaladega.

Lootosetempel, New Delhi

MANDU

Jalutuskäik rannapromenaadil, Mumbai
MUMBAI, INDIA

KALA GHODA KOHVIK

MUMBAI, INDIA

Võtke istet Mumbai kunstikvartali südames asuva endise küüni üla-

JALUTUSKÄIK
RANNAPROMENAADIL

korrusel asuval nahkdiivanil, et nautida linnulennult vaadet all laiuvale

Jalutage päikeseloojangul

tänavale.

Mumbais mööda 3 km pikkust
mereäärset promenaadi ja
nautige Araabia mere helklevat

PEIDETUD KALLISKIVI

pinda. See koht on saanud tänu

MUMBAI, INDIA

sädelevatele öistele tuledele

FLYOVERI FARM
Organisatsioon Fresh & Local, mis propageerib kohalike elanike seas
mahepõllundust ja mahetootmist linnakeskkonnas, on rajanud
Mumbaisse esimese katusel asuva mahefarmi. Pered kasvatavad siin
hooajalisi puuvilju, köögivilju ja ürte ning müüvad neid samas asuvas
poes. Kolmapäeviti ja pühapäeviti on võimalik projektis ka vabatahtlikuna kaasa lüüa. See on suurepärane võimalus, kuidas eemalduda tänavatel valitsevast liikluskaosest, nautida tervislikku eluviisi,
ühtlasi osutades kogukonnale teene. Projekt sai alguse seetõttu, et
kohalikel polnud võimalik lähikonnast orgaanilisi toiduaineid soetada
ning nad soovisid toidu valmistamisel kasutada kemikaalivaba
toorainet.

hüüdnimeks „kuninganna
kaelakee”.

GOA, INDIA

AGONDA RAND
Avar, vaikne ja maaliline Agonda rand on lõputu põliste
palmidega ümbritsetud liivalagendik, mille õhus hõljub
lihtsatest ookeaniäärsetest hurtsikutest kanduvat vürtside
hõngu. Tehke läbi päikeseloojangu jooga, siis pange kõrge
tähistaeva all telk üles. Võib ka üürida endale paljude
valikute hulgast ajutiseks koduks lihtsa puust rannamajakese, millel on mere poole avatud terrass.
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KERALA, INDIA

ALAPPUZHA (ALLEPPEY)
Kogege elu Kerala osariigi vesiste riisipõldude, rahulike paisuvete ja uniste külade
maailmas. Avastage enda jaoks Alappuzha kanalid – see linn on keskuseks
tuhandetele õlgkatusega paatmajadele, mida vanasti kasutasid piirkonna riisi- ja
vürtsikaupmehed. Paatmaju on nüüd võimalik üürida ja need on varustatud kõigi
mugavustega. Oma ujuvast baasist saate külastada Alappuzha rannas asuvat
punavalget tuletorni. 1862. aastal ehitatud tuletorn on nüüd kohalik vaatamisväärsus, külastajatele avatud tööpäeviti.

PEIDETUD KALLISKIVI

CHETTINAD, INDIA

CHETTINAD

ABHANERI TREPPKAEV, INDIA

ABHANERI

Öine tähistaevas Chettinadi hüljatud mõisate ja

Keset tolmust küla asub muljet avaldav 1200 aasta

kummituskülade kohal on niisama sinav kui mujal

vanune kaev. See on sügav, 3500 astmega veeni

Indias. Asukad lahkusid siit 19. sajandil, jättes maha

laskuv rajatis, mis on kaunistatud arvukate hindu

oma esivanemate suursugused kodud. Osa hooneid

jumalusi kujutavate skulptuuridega.

on juba varemeis, kuid mõned neist on renoveeritud
ja kasutusel külalismajadena.

India

KARNATAKA, INDIA

GOKARNA

GOA, INDIA

DUDHSAGARI KOSK

Külastage seda väikest ja kõrvalist püha linna, kus

Legendi kohaselt suples üks kombekas printsess

asuvad India kõige eraldatumad ja puutumatumad

Dudhsagari järves iga päev ning jõi seejärel

rannad. Imelist rannajoont ääristavad rookatusega

kannutäie piima. Rännuteel olev prints kuulis teda

bambushütid.

koos teenijannadega naermas ja lõbutsemas. Kui
prints siis nägi supelrõivastes printsessi, valasid
teenijannad piima veevoogudesse, et tekitada
varjav veekardin, mis kaitseks printsessi süütust.
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Velassaru saar
PEIDETUD KALLISKIVI

MALE, MALDIIVID

VELASSARU SAAR

MALE, MALDIIVID

MALE REEDEMOŠEE

RANGALI SAAR, MALDIIVID

Nautige lõputut türkiissinise

See iidne islami pühakoda on

ookeani vaadet Deluxe Pool

Maldiivide vanim. Algne mošee

HOTELL CONRAD
MALDIVES RANGALI
ISLAND

Villa varjuliselt siseõuelt või

ehitati 1658. aastal varasema

Läbipaistva klaaspõrandaga

sukelduge mõnest imekaunist

pühamu vundamendile. Peami-

spaas võite täielikult lõdvestuda

veeäärsest villast otse kristall-

selt korallkivist ehitatud hoone

tšakraid tasakaalustava massaaži

selgesse vette. Õhtusööki võite

seintesse on söövitatud keerulisi

abil, jälgides samas ookeani

nautida pärlmutrina helkleval

mustreid, samas kõrval asub

põhjas avanevat vilgast elustikku.

rannal küünaldega valgustatud

korallidest hauakividega

Pärast seda einestage veealuses

laua ääres, uputades varbad liiva

kalmistu. Seest kaunistavad

klaasseintega restoranis, mida

ja lastes kehal puhata mõnusas

hoonet Maldiivi traditsioonilised

ümbritsevad värvikirevad

kott-toolis. Seejärel võite

puulõiked ja lakkehistööd.

korallidest moodustunud aiad.

vaadata tähtede all „tõsielufilmi”,

Romantilisemaks elamuseks

mille helikujunduse loojaks on

võib ka tellida eine kahele

vaikselt rulluvad lained.

mõeldud allveesviiti.

Maldiivid, Sri Lanka

TISSAMAHARAMA, SRI LANKA

YALA RAHVUSPARK
Sri Lanka suuruselt teine
rahvuspark on üks parimaid
kohti maailmas, kus vaadelda
leoparde nende looduslikus
elupaigas. Kuna leoparde on
kogu pargi kohta kõigest 35, ei
saa nendega kohtumist kindlalt
tagada, kuid seal on ka palju teisi
loomi. Hämarikust koidikuni, kui
leopardi nägemise tõenäosus on
suurim, korraldatakse telkidega
varustatud safariretki.

Yala rahvuspark
BERUWALA, SRI LANKA
GAN, MALDIIVID

JOOGAKLUBI YOGASPHERE

BEVIS BAWA AED
Maastikuarhitekt Bevis Bawa

Viie elemendi joogatreeningu kaudu võite juhtida viie algelemendi –

endises koduaias hägustub

maa, tuli, vesi, õhk ja ruum – tasakaalustamist oma kehas. Alustage

sise- ja välisruumi vaheline piir.

hommikut veel enne esimest treeningut joogahingamise ja keskendu-

Nautige taimedega kaunistatud

misega. Igal päeval toimub õpitut kinnitav vestlus ja õhtud lõppevad

ruume, kus hõljub õrnalt viiruki-

praktilise joogaga.

lille lõhn ning mis on dekoreeritud kohalike kunstnike poolt.

IHURU, MALDIIVID

ANGSANA IHURU

ELLA, SRI LANKA

See hubane pelgupaik asub kaunil palmidega kaetud saarel, mida

HOTELL 98 ACRES
RESORT & SPA

ümbritsevad valge liivaga rannad ja kristallselge veega laguunid.

Peatuge maalilises teeistanduses,

Rookatusega villad on silmapaistvalt kaunistatud, peegeldades saare

et nautida Sri Lanka muinasjutu-

rohelust ja laguunide türkiissinist pinda. Külastajad võivad osaleda

lise mägismaa ilu ja rahu. Võtke

kuurordi loodusprojektides, mis on keskendunud Maldiivide ühele

endale aega, et teha jalutuskäik

paremini säilinud korallrifi kaitsele.

üle kuulsa Üheksa Kaarega silla.
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