
Tartto ja Etelä-Viro – monipuolinen ja houkutteleva matkailukohde
Etelä-Viron maisemat ovat Viron vaihtelevimpia. Etelä-Virossa on paitsi maisemat myös eniten 
erilaista toimintaa, jonka takia se on suosituin matkailukohde koko Virossa. Tartto puolestaan 
on sen erinomaisen ja monipuolisen alueen upea pääkaupunki. 

Tartossa yhdistyvät ihanan pienkaupungin kodikkuus ja suurkaupungin huippumahdollisuu-
det, Tartto tarjoaa tasokasta kulttuuria, erinomaista viihdettä, parhaita ruokapaikkoja ja aktii-
viloman viettämisen mahdollisuuksia sekä kaupungissa että Etelä-Viron muilla alueilla. 

Vanemuine –teatteri ja konserttitalo, AHHAA tiedekeskus ja Tarton yliopiston museo ja nuo-
remmalle kohderyhmälle tarkoitettu teematapahtuma Battle of EST, Uudenvuoden tanssiaiset, 
idyllinen Toomemägi ja joulukaupunki raatihuoneen aukiolla on pieni lista paikoista ja tapah-
tumista, joita pitäisi ilman muuta Tartossa vierailla. Runsaasti kodikkaita kahviloita, erinomai-
sia ravintoloita, joiden taso täyttää Euroopan suurkaupunkien ruokapaikkojen vaatimukset tai 
on jopa niitä parempi. Erilaisia musiikki –loungeja ja kerhoja sekä klassisen, pop- ja vaihtoehto-
musiikista kiinnostuneille. Lähellä sijaitsee myös talvipääkaupunki Otepää sekä houkuttelevat 
Seto- ja Mulgimaa. Syitä siihen, miksi pitäisi tulla juuri Tarttoon ja Etelä-Viroon, on paljon (ja 
niitä tulee koko ajan lisää).
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MATKUSTAMINEN TARTTOON JA ETELÄ-VIROON

LENNOT 

Tällä hetkellä on mahdollista lentää Tarttoon Helsingistä. Finnair Helsinki-Tartto-Helsinki lennot ovat seitsemän kertaa 
viikossa. Lento kestää 50 minuuttia. Tarton lentoasemalta lähteville lennoille voi ostaa lippuja vain Finnairin kotisivujen 
kautta ja matkatoimistoista. Lisätieto:  www.tartu-airport.ee, www.finnair.com

BUSSIT

Tieto ja aikataulut valtionsisäisistä bussilinjoista:  www.tpilet.ee.
Kello 7.00−20.00 lähtee joka täystunti reitillä Tartto-Tallinna-Tartto Lux Express, jonka busseissa on mahdollista lukea 
tuoreita lehtiä tai käyttää ilmaista langatonta internetiä ja viihteeksi kuunnella musiikkia tai katsoa elokuvia. Kaikki Lux 
Expressit ajavat molemmasta suunnasta Tallinnan lentoaseman kautta.

JUNAYHTEYDET

Joka päivä on mahdollista kätevästi matkustaa 8 kertaa päivässä sekä aamulla että illalla Tallinnasta Tarttoon ja Tar-
tosta Tallinnaan. Junayhteys linjalla Tartto-Valga-Tartto antaa mahdollisuuden junayhteydeksi Riikaan. Tarkempi tieto 
ja aikataulut:  www.elron.ee, www.pv.lv/en 

TARTON JA ETELÄ-VIRON OSALLISTUMINEN MESSUIHIN

21.1. - 24.1 MATKA 2016, Helsinki, Suomi (Messukeskus, www.messukeskus.com)  
Tule ja vieraile Tarton ja Etelä-Viron messuosastoa nro: 6b99 Pohjoismaiden suurimmilla 
matkamessuilla ja nauti parhaista tarjouksista!

Lisätietoa: info@southestonia.ee

JOULUKAUPUNKI TARTTO 2015 

Raatihuoneen aukiolle luodaan jouluinen kaupunki suurine 
joulukuusineen ja keinumetsineen. Se on parasta paikkaa, 
jossa voidaan tavata pyhien aikana ystäviä ja tuttuja, katsoa 
ihania puueläimiä, odottaa rakkainta saapuvaksi, laulaa ja tans-
sia, kuunnella musiikkia ja tietysti keinua. Voidaan juhlia talven 
tanssijuhlissa ja ostaa joulumarkkinoilta lahjoja ja joulutavaraa.

Ensimmäisenä adventtina eli 29. marraskuuta klo 16 kaikki 
ovat tervetulleita Raatihuoneen aukiolle nauttimaan jouluva-
loista, koska silloin sytytetään ensimmäiset Tarton jouluvalot. 
Kaupungin tärkeimmän aukion valojen syttymiseen antavat 
panoksensa Eller Brassi muusikot ja H. Elleri –musiikkikoulun 
konserttikuoro. Kynttilöitä sytytetään seuraavinakin advent-
teina, jolloin kuunnellaan Tarton laulukuoroja ja laulustudion 
Fa-diees lapsia. Perinteisesti Tarton jouluinen ajanjakso päät-
tyy 24. joulukuuta, jolloin klo 12 julistetaan joulurauha.

Lisätietoa: www.joululinntartu.ee

OTEPÄÄ WINTERPLACE

Winterplace on talvisen aktiivisen perheloman viettämisen 
mahdollisuuksia tarjoava kokonaisuus Otepää keskustassa 
Linnamäe laaksossa. Jännitystä lisää: snowtubing-rinne ja 
snowtubing -renkaiden vuokraus, pulkka- ja laskettelurin-
teet, Zipfy -kelkkojen vuokraus, luistelukenttä, iglu –elokuva-
teatteri ja porot. Puiston rinteillä on tekolunta, jonka valmis-
tukseen käytetään nykyaikaista huipputeknologiaa.

Otepää Winterplace tarkoittaa neljän kuukauden pituista 
talvitapahtumaa kaikenikäisille.

Lisätietoa: www.winterplace.ee



POTKUKELKKARETKET PÜHAJÄRVEN JÄÄLLÄ

EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti, Aito ja Kiinnostava Viro) -merkit-
tyjä tuotteita ovat lumikenkäretki Mulgimaalla, Rubina suossa 
ja keidassuossa, kävelymatka Sangaste ruiskreivin poluillaan ja 
jäljissään, myös potkukelkkaretki Pühajärven jäällä tai kuntora-
doilla. EHE –merkki on kansallinen tuotemerkki matkailutuot-
teille ja –palveluille, jotka noudattavat kansainvälisiä luomu-
matkailun periaatteita ja auttavat esittelemään Viron runsasta 
luonnon- ja kulttuuriperintöä.

Lisätietoa: www.loodusturism.ee 

OOPPERAN KUMMITUS TARTON 
VANEMUINE-TEATTERISSA

Vanemuine-teatterin sinfoniaorkesteri, oopperakuoro ja bal-
ettiryhmä, yhtye Oopperan kummituksen esitteli maailmalle 
ensimmäisen kerran ranskalainen kirjailija Gaston Leroux, 
jonka romaani Le Fantôme de l’Opéra ilmestyi jatkokertomuk-
sena syyskuusta 1909 tammikuuhun 1910 Le Gaulois lehdessä. 
Hän sai osittain innoitusta romaaninsa kirjoittamiseen todel-
lisista tapahtumista Pariisin oopperassa 1800-luvulla. Alku-
peräisen romaanin ovat kuitenkin jättäneet varjoonsa monet 
sitä seuranneet näyttämö- ja elokuvaversiot, joista tunnetu-
impia ovat Lon Chaneyn ja Rupert Julianin mykkäelokuvak-
lassikko vuodelta 1925 ja tietenkin Andrew Lloyd Webberin 
vuonna 1986 säveltämä lumoava ja unohtumaton musikaali. 
Esityskieli viro, tekstitys englanniksi ja suomeksi.

LUCIA DI LAMMERMOOR

Donizettin oopperan keskipisteessä on erään naisen kohtalo. 
Miesten hallitseman maailman juonet eivät anna hänen 
toteuttaa itseään. Lucian toiveet syrjäytetään, hänen tahtonsa 

tukahdutetaan ja hänen elämän onnensa uhrataan. Kun eksis-
tentiaalisia tunteita ei voi ilmaista avoimesti ja rehellisesti, ne 
purkautuvat ydinpommin voimalla. Donizettin Lucia di Lam-
mermoor – kuin Skotlannin alamaiden Romeo ja Julia – ei ole 
pelkkä yksityinen rakkaustragedia vaan myös harvinaisen poli-
ittinen tarina, jossa maskuliininen valtajärjestelmä vääristää 
ihmissuhteita syvästi ja tuhoaa ne lopulta täysin. Donizetti 
sävyttää petetyn rakkauden kapinointia ja hajoamista erittäin 
ilmaisukykyisellä musiikilla: kosto on verinen, hulluus tappa-
vaa. Väärinkäytetyt tunteet tärvelevät kaiken ja kaikki.

Ensi-ilta 2. huhtikuuta 2016 Vanemuine-teatterin pienessä 
talossa. 
Esityskieli italia, tekstitys viroksi ja englanniksi
Lippuja myydään Vanemuine-teatterin kassoilla sekä Pileti-
levin, Piletimaailman ja Ticketpron (vierailunäytännöt 
Nokia-konserttitalossa) myyntipisteissä ympäri Viroa sekä 
internetin kautta.

Vanemuine on Viron vanhin teatteri ja maan ainoa teatteri, 
joka esittää kolmea näyttämötaidemuotoa: puhe-, musikaali- 
ja tanssiteatteria. Sen käytössä on myös kolme eri rakennusta: 
iso talo, historiaa henkivä pieni talo ja Emajoen rannalla sijait-
seva black box -tyyppinen Sadamateater (Satamateatteri). 
Vanemuine harjoittaa kaikkia mahdollisia näyttämötaiteen 
lajeja oopperasta klassiseen draamaan, musikaaleista last-
ennäytelmiin, nykybaletista sinfoniakonsertteihin. Teatterin 
ohjelmistossa on jatkuvasti nelisenkymmentä erityylistä esi-
tystä. Esityskausi kestää syyskuusta toukokuuhun, mutta eri-
laisten kesähankkeiden ansiosta voidaan sanoa, että teatteri 
toimii ympäri vuoden.

Lisätietoja: www.vanemuine.ee

VÕRU KESKUSTASSA AVATTU UUSI ÄLYKÄS 
GEORGI HOTELLI

Vasta avattu Georgi hotelli sijaitsee 140-vuoden ikäisessä his-
toriallisessa rakennuksessa, joka on korjattu upeaksi boutique 
–hotelliksi. Hotellissa on 18 huonetta yhteensä 40:lle hengelle. 
Huoneet ovat kodikkaita ja arvokkaita. Huoneluokat: 3 kahd-
enhengen huoneistoa keittiöineen, 9 kahdenhengen deluxe 
-huonetta, 3 kolmenhengen deluxe, yhdenhengen deluxe 
-huone ja 2 sviittiä. Huoneissa suihku, hiustenkuivaaja, kylpy-
huonetarvikkeet, minibaari, LCD televisio, 30 tv-kanavaa, mak-
suton Wifi, kosketusnäyttö valon ja lämpötilan asetteluun, 
ilmastointi ja sviiteissä myös amme sekä parveke. Hotelli-
huoneiden kalusteet ovat jalopuuta ja paikallisten mestarien 
valmistamia mittatilaustuotteita.

Hotellissa on ravintola „Postmark“, johon mahtuu jopa 52 
ihmistä ja jota voidaan käyttää myös seminaaritilana. Ravin-
tolan menu koostuu enimmäkseen paikallisesta raaka-ain-
eesta valmistetuista kausiruoista.

Hotellissa on kauneussalonki sekä Mini Spa saunakoko-
naisuuksineen: 3 saunaa, poreamme ja lepotilat.



Hotellissa on nykyaikaisia ja innovatiivisia automaattiratkai-
suja, älykkään rakennuksen KNX -teknologia. Älykkään hotellin 
säätämiseen on asennettu 200 eri anturia, joilla säädetään ja 
ohjataan huoneiden valoa, mitataan lämpötilaa ja muutetaan 
asetuksia.

Lisätietoa: www.georgihotell.ee

TARTTOON RAKENNETAAN UUTTA KYLPYLÄ- JA HYVIN-
VOINTIHOTELLIA SEKÄ KONFERENSSIKESKUSTA

Etelä-Viroon, Tarton ydinkeskustaan rakennetaan uutta kylpylä- 
ja hyvinvointihotellia, joka avaa vierailijoille ovensa syksyllä 
vuonna 2016. Hotellikokonaisuudessa tulee olemaan majoi-
tustiloja, Baltian suurin kylpyläkokonaisuus, ravintola, kahvila ja 
konferenssitiloja. Hotellikokonaisuuden lisäksi rakennuksessa 
tulee olemaan useita ruoka- ja ostospaikkoja. Pysäköinti on 
ratkaistu kätevästi maanalaisella pysäköintihallilla. Muihin Tar-
ton hotelleihin verrattuna uusi hotelli pyrkii tarjoamaan asiak-
kailleen samalla hinnalla laadukkaampaa ja monipuolisempaa 
palvelua runsaiden lisämahdollisuuksien ansiosta.

Hotellissa tulee olemaan 79 huonetta (32 perhehuonetta, 30 
superior -huonetta, 11 delux -huonetta, 4 studiohuonetta, 2 
sviittiä) yhteensä 286_lle hengelle. Huoneet sijaitsevat kolman-
nessa ja neljännessä kerroksessa. Asiakkaiden käytössä on kaksi 
hissiä. Huoneiden varustus täyttää neljän tähden vaatimukset. 
Hotellin vieressä tulee olemaan suuri lasten leikkialue, joka ulot-
tuu kahden kerroksen läpi. Hotellin ravintolassa tulee olemaan 
140-paikkaa. Designin kalusteilla pystymme joustavasti jär-
jestämään pöydät erikokoisille ryhmille. Ylellisestä makuelämyk-
sestä huolimatta ravintola on tarkoitettu pikemmin vapaasta 
tyylistä nautiskelijoille.

Konferenssikeskus koostuu viidestä erikokoisesta salista, johon 
mahtuu yhteensä 700 ihmistä. Salit ovat yhdistettäviä ja niissä 
on laadukas ja nykyaikainen äänitekniikka, videoprojektori 
ja näytöt. Kahvitauot voidaan järjestää konferenssikeskuksen 
aulassa, tarvittaessa myös hotellin ravintolassa tai samassa ker-
roksessa sijaitsevassa kahvilassa. Suurempien ja pienempien 
konferenssien lisäksi tilat sopivat myös messujen, vastaanotto-
jen, konserttien ja muiden isojen tilaisuuksien järjestämiseen.

Rakennuksen neljännessä kerroksessa tulee olemaan Baltian 
suurimpia wellness –kylpylöitä, johon mahtuu samanaikaisesti 
jopa 300 asiakasta, koko päivän ajan noin 1200 asiakasta. Sau-
namaailmassa on 11 kosteudentasoltaan ja lämpötilaltaan eri-
laista saunaa. Saunavalikoimassa on höyrysaunoja, hammami, 
puulämmitteinen sauna ja aromisauna, josta avautuu pano-
raamanäkymä Tarton keskustaan. Kylpylästä tekee erilaisen sen 
suolamaailma suola-altaineen ja suolasaunoineen sekä rent-
outusmaailma valoterapioineen ja karavaanihuoneineen. Kyl-
pylässä tulee olemaan tietysti porealtaat, japanilainen allas, last-
enaltaat ja huvilaitteet, rentoutumisallas hierontasuihkuineen ja 
baarit. Hotellin ja kylpylän asiakkailla on mahdollisuus käyttää 
myös kuntosalia. Wellness osastolla on 11 hoitohuonetta, joissa 

on mukavat kalusteet ja nykyaikainen tekniikka. Hoitojen suorit-
tamisessa käytetään laadukkaita ja eksklusiivisia kosmetiikka-
brändejä. Wellness tuotelistalta löytyy erilaisia hyvinvointi- ja 
kauneusrituaaleja.

Varaukset uuteen kylpylä- ja hyvinvointihotelliin osoitteesta: 
veiko@hotelliveeb.ee

TARTOSSA ON AVANNUT OVENSA UUSI YLELLINEN 
HUONEISTOHOTELLI 

Elokuun alussa avattiin Tarton vanhassa kaupungissa Küütri 
kadulla kahdeksalla vierashuoneistolla huoneistohotelli Konrad 
Old Town Apartments. Majoitustila, joka on tarkoitettu vaativ-
immalle asiakkaalle, on rakennettu rauhalliselle sisäpihalle ja 
juuri hotelliksi. Kolmessa kerroksessa on yhteensä kahdeksan 
1-3-huoneen huoneistoa. Vieraiden käytössä on tilava kat-
toterassi, josta avautuu näköala vanhan kaupungin pihoille ja 
jossa voidaan nauttia auringosta ja grillaamisesta.

Huoneistoihin mahtuu 2-6 ihmistä ja jokaiseen huoneistoon 
kuuluu myös hyvin varustettu keittiö uuneineen ja muiden kod-
inkoneineen. Isommat huoneistot ovat ammeellisia, yhdessä 
huoneistossa myös privaattiterassi. Huoneistoissa on tietysti 
olemassa myös astianpesu ja/tai pyykinpesukone.

Hotelli on ollut ensimmäisen kuukauden aikana hyvin suosittu ja 
asiakkaiden palautteen mukaan saanut korkeimman keskiarvon 
Tarton majoitustilojen luokassa booking.com varauspalvelun 
kautta. Suurin osa hotelliasiakkaita ovat ulkomaalaisia ja vieraita 
on ollut jopa Amerikasta sekä Kanadasta.

Lisätietoa ja varaukset: www.konradapartments.ee

TAMMIKUUSSA AVATAAN TARTON YLIOPISTON LUON-
NONTIETEELLISESSÄ MUSEOSSA NÄYTTELY „MAA. 
ELÄMÄ. TARINA“

16. tammikuuta v. 2016 avataan Tarton yliopiston luonnon-
tieteellisen museon uusi perusnäyttely „Maa. Elämä. Tarina“. 
Pitkään odotetussa näyttelyssä yhdistyvät geologia, zoolo-



gia, botaniikka ja mykologia. Näyttely on jaettu aiheittain 
kolmeen tilaan. Vierailuretki alkaa Alkuräjähdyksellä, Maan ja 
planeetan elävän luonnon kehityksellä. Elämänrikkauden sal-
issa voidaan tutustua elävän luonnon monipuolisuudesta ja 
sen alkuperästään. Elämänkuvioiden salissa löytyy luonnolli-
sia yhdistelmiä esitteleviä dioraamoja, suuria luustoja ja elävä 
nurkka.

Vierailijoille tarjotaan teemaretkiä, järjestetään tilapäisiä näyt-
telyjä, harrastuspäiviä sekä keskusteluja luonnontieteilijöiden 
kanssa. Yrityksillä on mahdollisuus järjestää Tarton yliopiston 
luonnontieteellisessä museossa seminaareja, työpajoja sekä 
minikonferensseja. Kouluilla on mahdollisuus tilata opin-
to-ohjelmia, joiden puitteissa tutustutaan tarkemmin luon-
toon.

Lisätietoa: www.natmuseum.ut.ee

VIRON KANSALLISMUSEO AVAA OVENSA 
SYKSYLLÄ VUONNA 2016 

Vuoden 2016 lokakuusta Viron kansallismuseo pystyy tar-
joamaan sekä Virolle että maailmalle uusia, määrältään ja 
laadultaan ennen näkymättömiä näyttelyjä Raadille rakennet-
tavassa museorakennuksessa. Uusi rakennus on 355,6 m. pitkä, 
71,7 m. leveä ja sen kokonaispinta-ala lähes 40 000 m², josta sis-
ätiloissa sijaitseva Viron perusnäyttely tarvitsee 3781 m² lattia-
tilaa ja suomalais-ugrilaisille kansoille omistettu näyttely 1038 
m². Muu lattiapinta kuuluu vaihtuville näyttelyille,  254-paik-
kaiselle konferenssisalille, 120-paikkaiselle teatteri- ja musiik-
kisalille, useille auditorioille, opetustiloille, kirjastolle, eloku-
vafestivaalin tiloihin, perhe- ja lastenhuoneeseen, ravintolalle, 
kahvilalle ja museokaupalle. Jotta museovierailusta muodos-
tuisi erityinen tapahtuma, on aikeissa ottaa käyttöön älylippu 
–konseptio – se on sähköinen lippu, joka sopeutuu vierailijan 
kiinnostuksen kohteiden ja käyttämän kielen mukaan.

Viron kansallismuseo rakennetaan entisen Raadin lentokentän 
alueelle ja entisen Raadi kartanon ja sitä ympäröiviin alueisiin. 
Uuden rakennuksen suunnitteluun järjestettiin kansainvälinen 
arkkitehtuurikilpailu, jonka voittivat vuonna 2006 Dan Dorell, 
Lina Ghotmeh ja Tsuyoshi Tane. Suunnitelmien mukaan museo 
avataan vierailijoille 1. lokakuuta v. 2016.

Lisätietoa: www.erm.ee

VALOKUVAMATKA MORE THAN TOURS 
ESITTELEE TARTTOA

Viihtyisä ja sosiaalinen valokuvaretki More Than Tours esit-
telee asiasta kiinnostuneille keskeisimpiä Tarton vanhan kau-
pungin nähtävyyksiä. Retken aikana kerrotaan Tarton histori-
asta 500-luvulta lähtien ja esittelee Tarton kaupunkiin liittyviä 
tärkeitä ihmisiä. Retki, joka sopii myös tiimityön kehittämiseen, 
kestää yhteensä 2,5 tuntia ja vähimmäishenkilömäärä on 5 
ihmistä. Palvelua tarjotaan sekä viroksi että englanniksi.

Lisätietoa: www.morethantours.eu

PÄHNI LUONTOKESKUKSEN LÄHEISYYDESSÄ METSÄSSÄ 
ON METSÄN SOITTOLAVAT

Metsän soittolavat on vuonna 2015 valmistunut kolmesta jät-
tiläispuhetorvista koostuva installaatio. Kolmen metrin halkai-
sijalla soittolavoilla istumalla voidaan kuunnella metsän ääniä 
tavanomaista kovemmin.

Sijainti: Pähni kylä, Varstu kunta, Võrumaa

Koordinaatit:  Long-Lat WGS 84 x:26.75534 y:57.62998
 L-EST 97 x:664578 y:6390903

YHDISTETYT RETKET ALAM-PEDJA 
LUONNONSUOJELUALUEELLA

Vuoden 2015 syksystä lähtien Tartossa ja Soomaalla toimiva 
luontomatkailualan yritys Joematkad.ee tarjoaa jännittäviä ja 
yhdistettyjä syksyretkiä Alam-Pedja luonnonsuojelualueella. 
Retkeen sisältyy kävelyretki vaihtelevalla Selli-Sillaotsan retkipo-
lulla sekä kanoottiretkeä Emajõel. Tarjoamme myös saunomista 
ja majoitusta sekä kuljetusta.



Retket alkavat kävelemällä Selli-Sillaotsan retkipolulla, joka 
kulkee eri suo- ja metsämaisemien halki. Polku on huollettu 
ja helposti suoritettavissa. Retkipolun pituus on 4,7 km ja sen 
suorittamiseen kuluu aikaa noin 1,5 tuntia. Retki jatkuu kanoot-
tiretkellä Emajõella ja valittavissa on kaksi vaihtoehtoa: 3-tunnin 
kierros Emajõella ja omituisilla Emajõen vanhoilla joilla koke-
neen oppaan kanssa tai 5-tunnin lasku Emajõella Palupõhja 
kylästä Kärevere siltaan ilman opasta. Kumpikin kanoottiretki 
sopii myös aloittelijoille, Emajoki virtaa hitaasti, siinä ei ole 
koskia eikä esteitä.

Lisätietoa: www.joematkad.ee

VALGA MILITAARINEN TEEMAPUISTO

Valgamaalla, Sooru taistelukentillä järjestää militaarinen teema-
puisto talvisia selviytymisharjoituksia ja esimerkkitaisteluja, 
joissa käytetään sotatekniikkaa ja laseraseita. Militaarisessa 
teemapuistossa elämyksiä tarjoaa kopterin simulaatio, jossa 12 
minuutin aikana vierailijalle avautuu mahdollisuus katsoa Valga 
kaupunkia ilmasta päin.

Lisätietoa:  www.isamaalinemuuseum.ee

VIRON MAANTIEMUSEOSSA UUSI PERUSNÄYTTELY JA 
LEIKKIMAAILMA 

Viron maantiemuseo avaa ensi keväänä uuden perusnäytte-
lyn ”Hyvää matkaa”. Tie-, kuljetus- ja viestintähistorian avulla 
uusi näyttely kerro vierailijoille ”maailman pieneksi jäämisen” 
tarinan – miten aika ja välimatkat ympärillämme pienentyvät. 
Vierailija on tilasta tilaan siirtyvän matkan keskipisteessä eli 
kyseisessä ajassa kulkeva kulkija tarpeineen, tottumuksineen, 
viestintäkäyttäytymisineen sekä viestintäverkostoineen.

Ensimmäistä kertaa avataan vierailijoille postiaseman toinen 
kerros, jossa odottaa hevoskauden tunnelmaa hehkuvaa leik-
kimaailma, joka esittelee tie- ja liikennehistoriaa leikin kautta 
pienimmillekin vierailijoille juuri heidän ymmärrettävässä kie-
lessä. Tutkimista riittää myös kellarissa, postiaseman sisäpihalla 
sekä uudistuneessa vaunuvajassa. 

Auki ovat myös museon ulkotilat – Teeaika on rajoja siirtävä 
näyttely-ympäristö vapaassa ilmassa, arkkitehtuuriltaan odot-
tamaton tekijä Etelä-Viron maisemissa. Nuorempia vierailijoita 
houkuttelee liikennekaupunki sähköisten ja erityyppisten 
polkupyörien kanssa.

Lisätietoa: www.maanteemuuseum.ee

Tarton matkailuneuvonta
Raekoda
Tartto 50089, Viro 

www.visittartu.com
www.southestonia.ee
www.visitestonia.com
 Tartto & Etelä-Viro

Käännös: Käännöstoimisto Ajujaam. Ulkoasu: GBF Design. Paino: PAAR. Julkaisija: Säätiö Etelä-Viron matkailu.


