
Tartu – Dienvidigaunijas
galvaspilsēta
Tartu ir otra lielākā pilsēta Igaunijā un
vecākā pilsēta Baltijas valstīs. Uzņe-
moties nozīmīgu lomu Hanzas pilsētu
apvienībā, Tartu izveidojās kā vārti uz
Dienvidigauniju. Tartu visos laikos ir bijis
garīgais centrs un to mēdz dēvēt arī par
labo domu pilsētu. Šeit darbojas Tartu
Universitāte – viena no vecākajām Zie-
meļeiropas augstskolām ar dziļām
tradīcijām, kurā akadēmisko izglītību ie-
guva daudzi starptautiski atzīti zinātnieki.

Tartu izdaiļo caur to plūstošā Emajegi
upe, kura visos laikos ir kalpojusi kā
nozīmīgs ūdens tirdzniecības ceļš.
Šodien tajā var doties izklaidējošos upes
braucienus ar vēsturisko Hanzas liellaivu
un citām laivām un kuģīšiem. Pilsētvidi
izdaiļo arī neskaitāmas zaļās zonas gan
pilsētas sirdī, gan tās apkārtnē. Veicot
pastaigu vecpilsētā, nepamanīts nepaliks
Domkalns – sava laika angļu stilā
veidotais Universitātes parks. Tartu
pilsētā atrodas arī viens no Eiropas
vecākajiem botāniskajiem dārziem
(dibināts 1803. gadā), kura palmu māja ir
lielākā un augu sugām bagātākā Baltijas
valstīs. Dabas zinātņu interesentiem
noteikti ir vērts iegriezties Tartu Uni-
versitātes Dabas muzejā, Ahhaa Zinātņu
centrā un Observatorijā.

Tartu observatorija Teraverē
Teraveres observatorijas būvniecību
uzsāka 1958. gadā Tūles kalnā. Sākumā
tur vienmēr valdījuši spēcīgi vēji un visi
ceļi tikuši aizputināti. Teritorijas apzaļu-
mošanas nolūkos observatorijas darbi-
nieki iestādīja visus apkārtnē redzamos
kokus. Ar dzīvības kokiem starp Marsu un
Jupiteru ir marķēts vietējās Saules sistē-
mas makets, pēc astronomu lūguma
ūdens trases renovēšanas procesā tika
izrakti lielie akmeņi, kuri tagad izkārtoti
reālajā Saules sistēmā esošajā asteroīdu
joslā. Stāvot pie observatorijas galvenās
ēkas, redzami arī trīs mazo teleskopu
tornīši un kupoli. Rietumu pusē savukārt
atklājas skats uz Ziemeļvalstu lielāko 1,5
metrus lielo spoguļteleskopa torni un
kupolu.

Pie Teraveres atrodas lielākais Tartu
apriņķa dabas taku tīklojums. Elvas –Viti-
palu aizsargājamo ainavu apvidū atrodas
Elvas upe, kura zināma ar savu tīro ūdeni,
palienu pļavām un ogām bagātajiem
mežiem. Elvas pilsētvide slavena ar
savām skaistajām priedēm, starp kurām
iekārtota dabas taka ar koka skulptūrām,
no kurām katrai savs stāsts.

21. Lukes muižas dārznieku
nams un muižas parks
Luke küla, Nõo vald, Tartumaa
www.lukemois.ee
+372 508 8359
58°14'35''N 26°34'29''E

22. *Tartu observatorija
Tõravere, Tartumaa
www.to ee.
+372 696 2510
58°15'55''N 26°27'58''E

23. Vapramē dabas nams
Vissi küla, Nõo vald, Tartumaa
www.vapramaja.ee
+372 525 4172
58°15'10''N 26°27'42''E

24. Elvas pārgājienu centrs
Pargi 2, Elva, Tartumaa
www.matkakeskus.elva.ee
+372 733 0132
58°13'28''N 26°25'18''E

25. Hellenurmes dzirnavu
muzejs*
Hellenurme küla,
Palupera vald, Valgamaa
www.veskimuuseum.ee
58°8'13''N 26°23'12''E

Tartu apmeklētāju centrs
Raekoja plats 1A, Tartu
Tālr.: +372 744 2111
E-pasts: tartu@visitestonia.com
www.visittartu.com

Jegevas apriņķa ūrismat
informācijas centrs
Suur 3, Jõgeva
Tālr.: +372 776 8520
E-pasts: jogeva@visitestonia.com
www.visitjogeva.com

Pelvas apriņķa ūrismat
informācijas centrs
Kooli 1, Räpina, Põlvamaa
Tālrunis: +372 799 5001
E-pasts: polvamaa@visitestonia.com
www.visitpolva.ee

Veru apriņķa ūrismat
informācijas centrs
Jüri 12, Võru
Tālr.: +372 782 1881
E-pasts: voru@visitestonia.com
www.visitvoru.ee

Otepes ūrisma informācijas centrst
Tartu maantee 1, Otepää, Valgamaa
Tālr.: +372 766 1200
E-pasts: otepaa@visitestonia.com
www.otepaa.eu

Valga ūrisma informācijas centrst
Kesk 11, Valga
Tālr.: +372 766 1699
E-pasts: valga@visitestonia.com
www.valgamaa.ee

Viljandi ūrisma informācijas centrst
Vabaduse plats 6, Viljandi
Tālr.: +372 433 0442
E-pasts: viljandi@visitestonia.com
www.viljandimaa.ee

Setomaa tūrisma informācijas punkts
Pikk 12, Värska, Põlvamaa
Tālr.: +372 5682 1268
E-pasts: turism@setomaa.ee
www.visitsetomaa.ee

Peipusa apmeklētāju centrs
Suur tee 25, Peipsiääre vald, Tartumaa
Tālr.: +372 5662 9329, +372 5563 9398
E-pasts: info@peipsimaa.ee
www.visitpeipsi.com; www.peipsimaa.ee

Vertsjerves apmeklētāju centrs
Vaibla küla, Kolga-Jaani vald,
Viljandimaa
Tālr.: +372 5695 2950
E-pasts: info@vortsjarv.ee
www.vortsjarv.ee

www.visitsouthestonia.com
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Lillemē un Karulas Nacionālais parks
Karulas Nacionālais parks ir izveidots ar mērķi saglabāt
Dienvidigaunijas mežu un ezeru dabīgo pauguraino reljefu
un kultūras mantojumu. Vietējiem iedzīvotājiem šeit
saglabājusies ļoti cieša saikne starp zemi un dabu.

Starp mežu, lauku un pļavu klātiem pakalniem iekļaujas arī
sīki purvi un 40 ezeri.

Pie reģiona lielākā ezera – Ehijerves krastā atrodas
nacionālā parka apmeklētāju centrs. No turienes aizsākas
arī pārgājienu, mācību un velotakas, bet pašā apmeklētāju
centrā apskatāma ekspozīcija, kura iepazīstina ar apkārtējo
dabu un kultūras mantojumu.

Karulas nacionāls parks ir mājvieta diviem retiem Eiropas
dzīvniekiem – Eiropas ūdram ( ) un dīķaLutra lutra
naktssikspārnim ( ). Bez tam šeitMyotis dasycneme
sastopams rets brūnais varžkrupis ( ) unPelobates fuscus
purvuspāre ( ). Šajos apvidos ir atrastas 19Leucorrhinia
orhideju dzimtas sugas un tādas īpaši aizsargājamās
sugas, kā zarainās ķekarpapardes (Botrychium matri-
cariifolium) augšanas vietas.

Urvastes baznīca un Uhtjerves ezers
Urvaste ir viens no trijiem Veru apriņķa senajiem novadiem.
Urvastes pagastā esošā Urvastes baznīca Igaunijā ir
vienīgā bazilika lauku apvidū. Šeit aug arī Igaunijas
resnākais koks Tamme-Lauri ozols. Bet reģiona galvenie
piesaistes objekti ir Poķu zemes tematiskais parks un pats
Uhtjerves ezers.

Pēc nostāstiem Uhtjerves ezers ir viens no daudzajiem
Igaunijas ceļojošajiem ezeriem. Uhtjerve uzsākusi ceļu uz
Urvasti. Ezera nākšanu esot pamanījis kāds bērns un
saucis: ,,Ezers nāk!'' Izdzirdot bērna saucienu, ezers nokritis
un tur arī palicis.

Uhtjerves krastā atrodas liels akmens, kuru vairākkārt ir
mēģināts izrakt, tomēr līdz šim tas tā arī nav izdevies. Stāsta,
ka Velns ar akmeni gribējis nodauzīt baznīcas torni, bet
mestais akmens tornim netrāpījis, bet pārlidojis pāri ezeram.
Uz akmens redzams Velna rokas nospiedums. Tautā akmeni
mēdz dēvēt par Velnakmeni.

16. Lauku sēta „Lätte“
Nursi küla, Rõuge vald,
Võrumaa
www.hot.ee/lattetalu
+372 501 5834
57°45'51''N 26°52'32''E

17. „Ööbikuoru Villa“
Rõuge alevik, Rõuge vald,
Võrumaa
www.oruvilla.ee
+372 509 9666
57°43'43''N 26°55'6''E

18. Lauku sēta „Tindioru“
Tindi küla, Rõuge vald,
Võrumaa
www.tindiorutalu.ee
+372 5373 9242
57°43'32''N 26°56'18''E

19. Saunamā
Pächteri talu, Nogu küla,
Rõuge vald, Võrumaa
www.saunamaa.ee
+372 507 0244
57°44'4''N 26°58'3''E

20. Lauku sēta „Haanjamehe“
Vakari küla, Haanja vald,
Võrumaa
www.haanjamehetalu.ee
+372 502 3103
57°44'19''N 27°4'59''E

21. Viesnīca-dabas SPA
„Kubija“
Männiku 43A, Võru linn
www.kubija.ee
+372 504 5745
57°48'53''N 27°0'29''E

22. Atpūtas nams „Kalijärve“
Voki-Tamme küla, Lasva vald,
Võrumaa
www.kalijarve.ee
+372 511 6698
57°51'19''N 27°7'55''E

23. Vehandu atpūtas centrs
Kääpa küla, Lasva vald,
Võrumaa
www.vohandukamping.ee
+372 5330 5452
57°52'6''N 27°7'46''E

24. Atpūtas nams „Ala-Mäni“
Mustajõe küla,
Laheda vald, Põlvamaa
www.ala-mani.eu
+372 5690 3890
57°59'5''N 26°58'44''E

25. Oru lauku sēta
Varbuse küla, Kanepi vald,
Põlvamaa
www.maamees.ee
+372 526 1630
58°1'20''N 26°54'52''E

26. Atpūtas nams „Metsa-
Lukatsi“
Ihamaru küla, Kõlleste vald,
Põlvamaa
www.puhketalud.ee
+372 5666 4398
58°2'35''N 26°54'4''E

27. Elmari lauku sēta
A. Weizenbergi tn 38,
Kanepi, Põlvamaa
www.elmaritalu.ee
+372 507 7533
57°59'26''N 26°44'49''E

28. Uhtjerves senlejas
Raganu valstība
Uhtjärve küla, Urvaste vald,
Võrumaa
www.noiariik.ee
+372 5333 2253
57°53'24''N 26°35'6''E

29. Viesnīca „Veski“ un
krogs „Veski Pubi“
Veski 10, Antsla linn, Võrumaa
www.euroveski.ee
+372 521 5290
57°49'52''N 26°31'41''E

30. Tūrisma sētas
„Kalda“ atpūtas ciemats
Iigaste küla,
Tõlliste vald, Valgamaa
www.kaldatalu.ee
+372 5559 4476
57°49'49''N 26°16'43''E

31. Karulas-Lilemē
veselības centra hostelis
Lüllemäe küla,
Karula vald, Valgamaa
www.karulatsk.ee
+372 5345 6006
57°44'50''N 26°22'38''E

32. Tūrisma sēta „Nakatu“
Ringiste küla,
Taheva vald, Valgamaa
www.nakatu.ee
+372 513 4024
57°44'23''N 26°17'27''E

33. Hostelis „Kaldavere“
Korkuna küla,
Taheva vald, Valgamaa
www.kaldaverehostel.ee
+372 5303 0150
57°38'37''N 26°19'34''E

1. Pihajerves SPA un
atpūtas centrs
Pühajärve,
Otepää vald, Valgamaa
www.pyhajarve.com
+372 766 5500
58°2'50''N 26°27'47''E

2. Visenīca „Hotell
Cantervilla Loss“
Pikajärve küla,
Valgjärve vald, Põlvamaa
www.cantervilla.ee
+372 5340 3523
58°4'12''N 26°35'33''E

3. Verevi motelis
H. Raudsepa tn 2, Elva,
Tartumaa
www.verevi.ee
+372 745 7084
58°13'40''N 26°24'8''E

4. Tartu apriņķa sporta centrs
Lasketiiru tee, Uderna küla,
Rõngu vald, Tartumaa
www.tervisesport.ee
+372 5551 2492
58°12'22''N 26°25'24''E

5. Atpūtas nams „Kiviranna“
Suure-Rakke küla,
Rannu vald, Tartumaa
www.kiviranna.ee
+372 529 8561
58°21'55''N 26°9'9''E

6. Atpūtas nams „Veldemani“
Vaibla, Kolga-Jaani vald,
Viljandimaa
www.veldemani.ee
+372 5657 7609
58°24'34''N 26°2'21''E

7. Atpūtas nams
„Oiu Sadama“
Oiu küla, Kolga-Jaani vald,
Viljandimaa
www.oiusadam.ee
+372 506 6426
58°23΄54˝ N 25°58 ˝E΄33

8. Atpūtas centrs
„Järveveere“
Valma küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.jpk.ee
+372 527 7742
58°21'48''N 25°57'53''E

9. Valmas atpūtas nometne
Valma küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.valma.ee
+372 503 6906
58°21'52''N 25°57'45''E

10. Tūrisma sēta „Kõrgemäe“
Tusti, Viljandi vald, Viljandimaa
www.korgemaeturismitalu.ee
+372 529 3478
58°24'27''N 25°48'4''E

11. Sammuli atpūtas ciemats
Vardja küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.sammuli.ee
+372 504 4298
58°20'16''N 25°35'21''E

12. Meža sēta „Männiku“
Intsu küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
metsatalu.ee
+372 5343 2884
58°18'21''N 25°36'1''E

13. Atpūtas centrs
„Vanaõue“
Vihi küla, Suure-Jaani vald,
Viljandimaa
www.vanaoue.ee
+372 521 2148
58°34'53''N 25°20'54''E

14. Atpūtas centrs „Junsi“
Laane küla, Kõpu vald,
Viljandimaa
www.junsi.ee
+372 529 5270
58°20'50''N 25°15'58''E

15. Dūdu sēta „Torupillitalu“
Riidaja küla, Põdrala vald,
Valgamaa
www.torupillitalu.ee
+372 527 8149
58°5'7''N 25°54'31''E

Vertsjerves reģions
Vertsjerves ezers ir Igaunijas lielākais
iekšzemes ezers. Lielā Emajegi upe
savieno Vertsjervi ar Peipusa ezeru, kurš
ūdenskrātuvi nodrošina ar bagātīgo zivju
pasauli. Emajegi, kura pavasara palos
iziet no krastiem, ir arī būtisks gājputnu
pieturas punkts – šeit, piemēram, piestāj
baltpieres zosu kolonijas.

Vertsjervē vienmēr raksturīgs ir bijis
īpašais zvejošanas veids, kur zivju
izvilkšanai izmanto trali un speciāli šim
nolūkam izbūvētu zvejas burinieku, ar
kuru var doties arī interešu braucienos.
30 minūšu braucienā no Vertsjerves
skaistās dabas kultūras gaisotnes
skāvienos atrodas Viljandi pilsēta. Tautas
mūzikas festivāls pulcē mūzikas cienī-
tājus gan no tuvienes, gan tālienes. Uz
rietumiem no Viljandi atrodas Soomā
nacionālais parks, kurš piesaista dabas
draugus ar saviem milzīgajiem purviem,
mūžamežiem un palieņu pļavām.

26. Ezera muzejs „Kalala”
Limnoloogia tee 1, Vehendi küla,
Rannu vald, Tartumaa
www.kalala.emu.ee/kalala
+372 522 9570
58°12'42"N, 26°6'36" E

27. Vertsjerves apmeklētāju
centrs (atvērts vasarā)
Vaibla küla, Kolga-Jaani vald,
Viljandimaa
www.vortsjarv.ee
+372 5695 2950
58°23'7''N 26°7'59''E

28. *Valmas piedzīvojumu parks
Valma küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.valma.ee
+372 503 6906
58°21'52''N 25°57'45''E

29. Viljandi pils parks
Viljandi linn
58°21'37''N 25°35'45''E

30. *Enerģijas sēta
Vihi küla, Suure-Jaani vald,
Viljandimaa
www.energiatalu.ee
+372 510 6193
58°34'57''N 25°22'41''E

31. Soomā dabas centrs
Tipu küla, Kõpu vald,
Viljandi maakond
www.keskkonnaamet.ee/
soom-eng
+372 435 7164
58°25'53''N 25°1'51''E

32. Kepu apmeklētāju
centrs
Kõpu, Kõpu vald, Viljandimaa
+372 433 0100
58°19'34''N 25°18'20''E

33. Loodi dabas parks un
smilšakmens atsegums
Loodi küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
58°16'21''N 25°35'58''E

34. Viljandi apriņķa sporta
un atpūtas centrs
Viisuküla küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.holstrepolli.ee
+372 5304 7829
58°17'6''N 25°40'37''E

35. Tarvastu amatniecības
nams un muzejs
Posti 52b, Mustla alevik,
Tarvastu vald, Viljandimaa
www.kasitookoda.tarvastu.ee
+372 5380 7733
58°14'6"N, 25°51'58" E

36. *Dūdu sēta
Riidaja küla, Põdrala vald,
Valgamaa
www.torupillitalu.ee
+372 527 8149
58°5'7''N 25°54'31''E

Par nakšņošanas iespējām Tartu un Otepes apkārtnē informāciju var saņem vietējos tūrisma informācijas centros
(skat. kontaktus uz kartes aizmugurējā vāka) un tūrisma portālā www.visitestonia.com.

59. Peipusa ezera dzīvojamā istaba
Sõpruse 84, Kasepää vald, Jõgevamaa
+372 602 0105
58°47'46''N 26°57'32''E

60. Kalevipoega tematiskais parks
Kääpa küla, Saare vald, Jõgevamaa
www.kalevipojakoda.ee
+372 5740 0500
58°41'47''N 26°50'51''E

Peipusa ezera piekraste Mustvē
Peipusa ezers ir ceturtais lielākais Eiropā un lielākais uz
robežām. Ezera ziemeļu piekraste ir smilšaina, tās apkārtnē
vērojamas skaistas dabas ainavas. Tā ir iecienīta priežu
mežu apskauta atpūtas vieta. Gleznainā smilšainā pludmale
sniedzas garumā līdz pat 40 kilometriem.

Ezera rietumu krastu rotā smilšakmens atsegumu klintis un
omulīgie piekrastes ciematiņi. Peipusu mēdz dēvēt par vienu
no labākajiem Eiropas zivju ezeriem. Pateicoties bagātīgajai
zivju pasaulei, vietējo iedzīvotāju dzīvē zvejniecībai vienmēr
ir bijusi nozīmīga loma. Agrāk vairāku ciematu zvejošanas
vietas bāzējās Mustvē un ļaudis šeit pamazām apmetās arī
uz pastāvīgu dzīvi. Mūsdienās Mustvē ciemu dēvē par
Peipusa reģiona galvaspilsētu. Krievu vecticībnieki
(staroveri) Peipusa ezera piekrastē ir dzīvojuši jau vairāk
nekā trīssimt gadsimtus, spējuši saglabāt savu unikālo
kultūru, valodu, reliģiju.

54. Metsamoori ģimenes
parks/veselības nama skola*
Mähkli küla, Antsla vald, Võrumaa
www.metsamoor.ee,
www.tervisekodu.ee
+372 5345 4222
57°44'3''N 26°28'25''E

55. Karulas nacionālā parka
apmeklētāju centrs
Ähijärve küla, Antsla vald, Võrumaa
www.karularahvuspark.ee
+372 782 8350
57°42'47''N 26°30'13''E

50. Poķu zemes tematiskais parks
Urvaste küla, Urvaste vald,
Võrumaa
www.pokumaa.ee
+372 5342 5054
57°56'32''N 26°35'9''E

51. Tamme-Lauri ozols
Urvaste küla, Urvaste vald, Võrumaa
57°55'4''N 26°34'35''E

52. Satiksmes pilsētiņa
Uue-Antsla küla, Urvaste vald,
Võrumaa
www.liikluslinn.ee
+372 5333 2253
57°52'39''N 26°33'7''E

53. Semerpalu motohalle
„Adrenalin Arena”*
Kooli tn, Sõmerpalu alevik, Võrumaa
www.adrenalinarena.com
+372 509 8816
57°51'17''N 26°50'21''E

Sādjerves reģions
Sādjerves ezers ir viens no savdabīgākajiem un
interesantākajiem ezeriem Igaunijā. Tas ir 6 km
garš, 1,8 km plats, ar kopējo platību 707,6 ha.
Ezers visā Austrumeiropā ir unikāls pēc savas
ģeoloģiskās izcelsmes ar ledāju pauguriem un
ieplakām. Šis savdabīgais dabas veidojums
ikvienam mūsdienu cilvēkam ļauj iztēloties seno
ledāju kustības un to ietekmi uz dabas reljefu, kā
arī ir bijis daudzu zinātnieku izpētes objekts
pasaules veidošanās kontekstā.

Sādjerves ezers ir plaši aprakstīts arī tautas
folklorā. Piemēram, ka ezers varenajam Kalevi-
poegam sniedzies vien līdz pastalu auklām vai ka
ezers pats mēdzis aizceļot pasaules plašumos.
Cita leģenda vēsta par baznīcu ezera dzelmē:
„Kādā svētdienas rītā ar stipru vētru ezers esot
pacēlies gaisā. Pacelšanās laikā kaut kas nokritis
zemē, un ezers noteicis: „Kāja atrāvās!“ Neilgi
pēc šī notikuma cilvēki uz Polli lauku sētas zemes
ieraudzījuši milzīgu akmeni, kurš tad nu arī
nokritis, ezeram paceļoties debesīs.” Akmens šai
vietā guļ vēl šobaltdien, un ļaudis iet to lūkoties.
Sādjerves ezers agrā rīta stundā devies baznīcas
virzienā, kurš esot stāvējis tagadējā ezera vietā.
Toreiz baznīcā noticis dievkalpojums un tas bijis
ļaužu pārpildīts. Tā nu pie skaidrām debesīm un
rāmas ūdens virsmas arī šodien varot redzēt
baznīcas torni.

61. Vudilas rotaļu zeme
Kaiavere küla,
Tabivere vald, Jõgevamaa
www.vudila.ee
+372 5822 4224
58°35'26''N 26°41'18''E

62. Elistveres dzīvnieku
parks
Elistvere, Tabivere vald,
Jõgevamaa
www.loodusegakoos.ee/
elistvere-loomapark
+372 5346 5030
58°34'35''N 26°41'17''E

63. Ledus laikmeta
centrs
Saadjärve 20, Äksi,
Tartu vald, Tartumaa
www.jaaaeg.ee
+372 5911 3318
58°31'33''N 26°40'34''E

64. Sādjerves
mednieku klubs
Tuule 6, Äksi alevik,
Tartumaa
www.saadjarvejahtklubi.ee
+372 5613 4525
58°31'29''N 26°40'9''E

34. „Loodus Biospa“
Tilga tee, Muri küla,
Luunja vald, Tartumaa
www.loodus.net
+372 509 3581
58°24'26''N 26°49'30''E

35. Alatskivi pils restorāns
un svītas
Alatskivi, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.lossirestoran.ee
+372 5303 2485
58°36'13,56''N 27°7'44,12''E

36. Sepikojas viesu nams
Hirveaia 2, Alatskivi, Tartumaa
www.sepamaja.ee
+372 520 0532
58°36'8,87''N 27°8'2,72''E

37. Viesu nams „Nina
Kordon“
Nina küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.ninakordon.ee
+372 506 7605
58°36'33,31''N 27°12'10,63''E

38. Vaino tūrisma sēta
Nina küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.peipsile.ee
+372 507 3167
58°36'18,29''N 27°12'35,30''E

39. Nina salmu mājas
Nina küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.ninamajad.ee
+372 527 4348
58°35'55,39''N 27°12'37,74''E

40. Viesu nams „Willipu“
Pusi küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.willipu.ee
+372 5635 2117
58°38'40''N 27°9'57''E

41. Viesu nams "Kadrina mõis"
Kadrina, Pala vald, Jõgevamaa
www.pootsman.ee
+372 528 6481
58°41'58''N 27°4'13''E

42. Atpūtas ciemats
„Rannamõisa“
Raja küla, Pala vald,
Jõgevamaa
www.rannamoisapuhkekyla.
blogspot.com
+372 5559 2975
58°44'5''N 27°5'38''E

43. Viesu nams
„Aarde Villa“
Sääritsa küla, Pala vald,
Jõgevamaa
www.aardevilla.ee
+372 518 3617
58°45'12''N 27°4'22''E

44. Mustvē viesu nams
Tartu 58, Mustvee linn,
Jõgevamaa
www.kylalistemaja.ee
+372 522 7965
58°50'54''N 26°55'46''E

45. Zvejnieku nams
„Kalameeste maja“
Narva 9c, Mustvee,
Jõgevamaa
www.peipsirent.eu
+372 504 1067
58°51'15''N 26°57'2''E

Par nakšņošanas iespējām Tartu var saņem vietējos tūrisma informācijas centros
(skat. kontaktus uz kartes aizmugurējā vāka) un tūrisma portālā www.visitestonia.com.
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11. Igaunijas aviācijas muzejs
(atvērts vasarā)
Lange küla, Haaslava vald,
Tartumaa
www.lennundusmuuseum.ee
+372 502 6712
58°17'20''N 26°45'55''E

12. Liesmu darbnīca
Ujula 98, Tartu
www.lodi.ee
+372 5559 9100
58°23'26''N 26°42'51''E

13. Tartu botāniskais dārzs
Lai 38, Tartu
www.ut.ee/botaed
+372 737 6180
58°23'3''N 26°43'20''E

14. Domkalns
Tartu
58°22'47''N 26°43'0''E

15. Interešu braucieni pa
Emajegi upi un uz Peipusa
ezeru
Narva mnt 2
(Atlantis laivu laipa), Tartu
www.setoline.ee
+372 5306 9966
58°22'48''N 26°43'39''E

16. Igaunijas sporta
muzejs
Rüütli tn 15, Tartu
www.spordimuuseum.ee
+372 730 0750
58°22'57''N 26°43'17''E

17. Zinātņu centrs
AHHAA
Sadama 1, Tartu
www.ahhaa.ee
+372 502 6712
58°22'36''N 26°44'3''E

18. AURA akvaparks
Turu 10, Tartu
www.aura.ee
+372 730 0280
58°22'32''N 26°44'3''E

19. Tartu Universitātes
dabas muzejs
Vanemuise 46, Tartu
www.natmuseum.ut.ee
+372 737 6076
58°22'24''N 26°42'58''E

20. Tartu dabas nams
Lille 10, Tartu
www.teec.ee
+372 736 6120
58°22'28''N 26°43'37''E

Par nakšņošanas iespējām Tartu, Valgas un Otepes apkārtnē informāciju var saņem vietējos
tūrisma informācijas centros (skat. kontaktus uz kartes aizmugurējā vāka) un tūrisma portālā
www.visitestonia.com.

Alatskivi pils un Sīpolu ceļa reģions
Šajā pusē augsti tiek vērtēta skaistā un tīrā daba,
lauku dzīves vide, vietējās kopienas, draudzīgi tiek
sagaidīts ikviens viesis. Reģions ir saistīts ar
senajām teikām un nostāstiem par igauņu nacio-
nālā eposa varoni Kalevipoegu. Par viņa gaitām
uzskatāmi stāsta arī izteiksmīgā Kalevipoega
gulta Peatskivē, līdz pusei uzbūvētais tilts uz
Krieviju Nina ciemā, kā arī ezeri, purvi un milzīgie
akmeņi.

Peipuss pret šejienes ļaudīm gadsimtiem ilgi ir bijis
ļoti dāsns – ar savām ezera veltēm bagātīgi klājis
galdus un sniedzis darba iespējas gan slaveno
sīpolu audzētājiem, gan zvejnieku ģimenēm.
Reģionā vērojama multikulturāla vide – šeit dzīvo
krievu vecticībnieki, dziļi iesakņojusies ir igauņu
zemnieku kultūra, kā arī var vērot baltvācu muiž-
niecības kultūras piemērus, no kuriem spilgtākais
ir lepnā Alatskivi pils. Tā būvēta pēc Lielbritānijas
karaliskās rezidences – Skotijā esošās Balmorāla
pils piemēra. Aktīvās atpūtas piekritējiem Sīpolu
ceļa maršruts piedāvā uz dabas un kultūras
mantojuma izpēti orientētus pārgājienus, piedzī-
vojumus ar loku šaušanu, braucienus ar laivām,
makšķerēšanu un vairākas radošās darbnīcas.

56. *Sīpolu sēta „Kostja”
Kolkja, Peipsiääre vald, Tartumaa
www.sibulatee.ee/kostja-sibulatalu
+372 522 4056
58°32'56,48''N 27°13'1,57''E

57. *Alatskivi dabas centrs (atvērts vasarā)
Alatskivi, Tartumaa
www.alatskiviloss.ee
+372 745 3874
58°36'8,87''N 27°8'2,72''E

58. Kallastes smilšakmens atsegums
Kallaste, Tartumaa
www.kallaste.ee
58°39'17''N 27°09'58''E

Tartu – Alatskivi –
Mustvē – Sādjerves ezers – Tartu

Laiks un kilometrāža:
Tartu –Alatskivi (56,8 km, 45 min);
Alatskivi – Mustvē (35,3 km, 27 min);
Mustvē – Sādjerves ezers (51,3 km, 42 min);
Sādjerves ezers – Tartu (17,8 km, 20 min).
Maršruts kopā: 161,2 km.
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Otepes baznīca un pilskalns
Otepē iepazīsiet Igaunijas lielāko
aizsargājamo ainavu apvidu, kurai
raksturīga pauguraina ainava, daudzvei-
dīga augu pasaule un kurā sastopami reti
putni un dzīvnieki. Virs pļavas lidojošs
mazais ērglis, dzērvju skumjie saucieni
no tuvējā purva, vasaras naktī griezes
balss garajā zālājā, pāri ceļam joņojošās
meža stirnas, tepat blakus staigājošie
stārķi cēli paceltām galvām – tie ir
iespaidi, kurus var saņemt šeit.

Papildus gleznainajai dabai Otepe cauru
gadu piedāvā dažādas aktīvās atpūtas
un piedzīvojumu meklēšanas iespējas.
Galvenokārt pilsēta pazīstama kā
pasaules līmeņa sporta centrs, kur ir
radīti apstākļi pat visprasīgākajam
sportistam. Šeit ir arī pārgājienu,
riteņbraukšanas, slēpošanas takas, kā
arī piedzīvojumu parks, jāšanas trases,
tenisa korti, golfa laukumi. Sporta
aktivitātes lieliski var papildināt ar
pasakainās dabas apbrīnošanu pie 100
ezeriem un 100 kalniem. Ir pierādīts, ka
20 minūšu aktīvas kustības svaigā gaisā
veicina laimes hormona izstrādāšanos
organismā.

Valga – e – Tartu – –Otep Teravere
Vertsjerves ezers – Viljandi – Valga

Laiks un kilometrāža:
Valga – e (51,9 km,  1 st 16 min);Otep
Otepe – Tartu (43,9 km, 41 min);
Tartu – (21,8 km, 22 min);Teravere
Teravere Vertsjerves ezers– (38,8 km, 36 min);
Vertsjerves ezers – Viljandi (36,2 km, 32 min);
Viljandi – Valga (83,3 km,  1 st 20 min).
Maršruts kopā: 275,9 km.

1. Kēriku sporta centrs
Kääriku küla, Otepää vald,
Valga maakond
www.kaariku.com
+372 766 5600
58°0'12''N 26°23'21''E

2. Kūtsemē atpūtas
centrs
Arula küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.kuutsemae.ee
+372 766 9007
58°1'32''N 26°19'14''E

3. Otepes golfa centrs
Mäha küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.otepaagolf.ee
+372 5620 0115
58°2'50''N 26°24'20''E

4. *Otepes dabas centrs
Kolga tee 28, Otepää,
Valgamaa
www.keskkonnaamet.ee/
otep-eng
+372 766 9290
58°2'38''N 26°28'39''E

5. Mazā Munameģa
slēpošanas centrs
Nüpli küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.munakas.ee
+372 733 3701
58°2'23''N 26°30'32''E

6. Tehvadi K90 slēpošanas
tramplīna skatu platforma
Nüpli küla, Otepää vald,
Valga maakond
www.seikluspark.ee/vaatetorn
+372 5302 1115
58°2'56''N 26°30'56''E

7. Otepes ziemas sporta veidu
muzejs
Nüpli küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.spordimuuseum.ee
+372 766 3670
58°3'13''N 26°30'10''E

8. Tehvandi sporta centrs
Nüpli küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.tehvandi.ee
+372 766 9500
58°3'11''N 26°30'23''E

9. Otepes piedzīvojumu parks
Tehvandi tn 3, Otepää,
Valgamaa
www.seikluspark.ee
+372 504 9783
58°3'12''N 26°30'33''E

10. Kantervillas pils parks un
rotaļu zeme
Pikajärve küla, Valgjärve vald,
Põlvamaa
www.cantervilla.ee
+372 5340 3523
58°4'12''N 26°35'50''E

Pasta ceļš un
Igaunijas eļu muzejsc
Pasta ceļš ar saviem celmainajiem ceļiem,
mainīgo vidi un daudzveidīgo ainavu ir kā
dzīvs dabas muzejs. Tā ir viena daļa no
vēsturiskā tirdzniecības un kara ceļa, pa
kuru braukuši Zviedrijas, Krievijas un Polijas
valdnieku zirgi. Šodien Pasta ceļā valda
miers un klusums.

Pasta ceļa reģionā atrodas 7 aizsargājamo
ainavu apvidi, pasakains smilšakmens
atsegums Ahjas upes krastā, 2 ar vēstures
notikumiem saistīt pakalni, 4 upes un 3 ezeri.
Tas viss vien 25 kilometru attālumā. Viena no
skaistākajām ir Voorepalu pauguraine ar
savām dabas takām, Palojerves ezeru
pludmales, Varbuses muižas parks un 35 m
dziļā Tilleorgas ieleja ar Ahjas upes un
Merioones avotu.

To, kā cilvēki dzīvojuši saskaņā ar dabu,
atklāj arī Pasta ceļa esošais Pelvas Zem-
nieku muzejs, bet par ceļu attīstības vēsturi
stāstīs ievērojamais eļu muzejs.c

Reuges senleja
Reuges senleju, kuras dziļums vietām
sniedzas līdz pat 70 metriem, apjož vēl arī
vairākas citas ielejas, no kurām ievēro-
jamākā ir Ēbikuorga ieleja (Lakstīgalu
ieleja). Pavasaros, ievu ziedēšanas laikā to
pārņem lakstīgalu dziesmas – no šejienes
arī nosaukuma izcelsme.

Pastaigājoties pa Ēbikuorgu gar Līnjerves
ezera krastiem uz Tindiorga ieleju, ceļā var
redzēt divus uz hidrauliskā trieciena
enerģijas darbojošos ūdens pumpjus.
Vecākais no tiem ir 1939. gadā būvētais
pumpis, kas ar ūdeni apgādā 30 m augstumā
esošo ciematu.

Reuges senlejas septiņu ezeru ķēdē esošais
Reuges Sūrjerves ezers (Lielais ezers) ir
Igaunijas dziļākais – 38 m. Pēc nostāstiem
Reuges Sūrjerves ezers atceļojis no Vītinas
robežas cauri kalniem. Kara laikā nopostītā
baznīca ar lielajiem sudraba zvaniem
iegāzusies ezerā un kopš tiem laikiem īsi
pirms Miķeļdienas virs ezera paceļoties
maģisks tilts, pār kuru dodas kritušo mūku
gari, saucot: “Nāks laiks, nāks laiks, kad šī
baznīca ar zvaniem atkal celsies!”

45. *Ridali aviācijas klubs
Ridali, Laheda vald,
Põlvamaa
www.purilend.ee
+372 506 5573
57°56'12''N 26°58'30''E

46. Erastveres parks
Erastvere küla,
Kanepi vald, Põlvamaa
57°58'59''N 26°47'45''E

47. Igaunijas ceļu muzejs
Varbuse küla,
Kanepi vald, Põlvamaa
muuseum.mnt.ee
+372 5745 0218
58°1'25''N 26°55'2''E

48. *Vīa-Jāni labirinta sēta
Ihamaru küla, Kõlleste vald,
Põlvamaa
www.tuletee.ee
+372 513 6470
58°3'33''N 26°54'10''E

49. Pelvas zemnieku muzejs
Karilatsi küla,
Kõlleste vald, Põlvamaa
www.polvatalurahvamuuseum.ee
+372 521 0671
58°7'19''N 26°55'27''E

37. *Mežabrāļu sēta
Vastse-Roosa küla,
Mõniste vald, Võrumaa
www.metsavennatalu.ee
+372 523 0850
57°34'15''N 26°39'46''E

38. Pehni dabas centrs
Pähni küla, Varstu vald, Võrumaa
+372 5300 2181
57°38'2''N 26°46'9''E

39. Sennas debesu ceļš
Sänna küla, Rõuge vald, Võrumaa
www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/
taevarada
+372 5558 8929
57°44'32''N 26°47'1''E

40. Hinni kanjons
Nursi küla, Rõuge vald, Võrumaa
57°45'54''N 26°52'44''E

41. Reuges Ēbikuorga
apmeklētāju centrs
Tindi küla, Rõuge vald, Võrumaa
+372 785 9245
57°43'42''N 26°56'15''E

42. Lielā Munameģa
skatu tornis
Haanja küla,
Haanja vald, Võrumaa
www.suurmunamagi.ee
+372 787 8847
57°42'50''N 27°3'36''E

43. Kavadi ezers un
parks
Uue-Saaluse küla,
Haanja vald, Võrumaa
57°44'45''N 27°6'18''E

44. Kitiorga senleja
Koloreino küla,
Võru vald,
Võrumaa
57°47'12''N 27°7'47''E

Reuge    Veru    Igaunijas   eļu muzejs– – c –
Tartu – e – Urvaste – –Otep Lillemē Reuge

Laiks un kilometrāža:
Reuge Veru– (28,6 km, 31 min);
Veru Igaunijas eļu muzejs– c (22,5 km, 23 min);
Igaunijas eļu muzejsc – Tartu (49,4 km, 46 min);
Tartu – e (43,9 km, 41 min);Otep
Otepe – Urvaste (41,4 km, 53 min);
Urvaste – (24,9 km, 30 min);Lillemē
Lillemē Reuge– (52,1 km, 1 st 14 min).
Maršruts kopā: 262,8 km
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Jervseljas mūžamežs
Eiropā mūžameži saglabājušies tikai dažviet un viens no tiem
atrodas Igaunijā, Jervseljas dabas liegumā. 19,3 hektārus
lielais Jervseljas mūžamežs ir Igaunijas vecākais
aizsargājamais meža biotops. Mežu aizsargājamo apvidu
sarakstā iekļāva jau 1924. gadā un kopš tā laika tas veidojies
bez cilvēka iejaukšanās. Mežā iespējams uzskatāmi redzēt,
kāda ir tā evolūcija, kad attīstība noris dabīgi.

Jervseljā ir dažādu tipu un vairāk nekā 200 gadus seni meži.
Goda vietu ieņem gan 370 gadus vecā karaliskā priede, gan
astoņi Igaunijas augstākie koki – Jervseljas mežu garākās
egles sniedzas līdz pat 40 metru augstumam un ir Igaunijas
koku rekordistes. No putniem šeit sastopamākie ir pelēkie
dzeņi, apodziņi, urālpūces, rubeņi un medņi.

Mūžameža kvartālā starp kritušajiem kokiem ir izveidota dēļu
taka, kura ved cauri brīžiem gleznainajai, brīžiem mīklainajai
un brīžiem baisajai meža pasaulei.

Valgesoo purvs
Igaunijas dabas mežonīgo skaistumu un neskarto dabu
vislabāk var vērot purvainajā ainavā, kādas citur Eiropā var
sastapt reti. Purvi ir tīra ūdens rezervuāri un pilda nozīmīgu
lomu Zemes ūdens cirkulācijā. Purvainie apvidi, tumšie purva
ezeri, rūgtu smaržu piesātinātā un krāsām bagātīgā augu
pasaule aizrauj elpu. Igaunijā ir 9836 purvi, no kuriem lielākā
daļa ir aizsargājamās dabas zonas. Valgesoo aizsargājamo
ainavu apvidus izveidots 1981.gadā. Tas ir augstais purvs,
kurā ir vien 2 viršu apauguši klajumi. Netālu no purva Kīdjervē
atrodas Kuklastes Karaļvalsts. Uz 20 hektārus lielās meža
platības ir 200 skudru pūžņu, no kuriem augstākais ir 1,7 m.

Esot šeit, noteikti būtu jādodas pārgājienā par Ahjas upes
aizsargājamo dabas teritoriju. Ahjas krastos ir apmēram 40
unikālu Devona laikmeta smilšakmens atsegumu, kuru
vecums sniedzas līdz 400 miljoniem gadu. Šos atsegumus
mēdz dēvēt par debesu tempļiem. No tiem ievērojamākais ir
24 metrus augstais skaņais kalns, igauņu senču svētvieta Sūr
Taevaskoda (Lielais Debesu templis).

73. Agali arborētums
Järvselja, Meeksi vald, Tartumaa

74. Repinas poldera
aizsargājamā zona
www.rapinapolder.envir.ee
58°7'37''N 27°31'44''E

75. Sillapē pils un parks
Pargi tn 28, Räpina, Põlvamaa
58°5'50''N 27°27'3''E

68. Mammastes veselības
sporta centrs
Orajõe küla, Põlva vald, Põlvamaa
www.tervisespordikeskus.ee
+372 515 9870
58°4'39''N 27°3'57''E

69. Smilšakmens atsegumi Mazā un
Lielā Taevaskoda (Debesu templis)
Taevaskoja küla, Põlva vald,
Põlvamaa
58°6'46''N 27°3'1''E

70. Interešu braucieni pa Ahjas upi
ar kuģīti „Lonny” (atvērts vasarā)
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa
+372 5343 9857
58°6'54''N 27°3'5''E

71. Kīdjerves Kuklastes karaļvalsts
58°7'52''N 26°59'32''E

72. Kīdjerve dabas centrs
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa
+372 516 8887
58°8'22''N 27°1'10''E

Podmotsas ciems
Podmotsas ciems atrodas uz Igaunijas un vienlaikus Eiropas
Savienības robežas, no kuras Krievija atrodas vien 100 metru
attālumā. Podmotsas ciemu no vienas puses apskalo
Lemmijerves ezers un no otras puses lieli purvi. Starp purvu
virzās grants ceļš, kas ir vienīgais savienojums ar citiem
ciematiem un Verskas pilsētu. Ne pirms tik ilga laika Verskas
smilšainās saliņas un zemes ragu apskaloja Lemmijerves
ezers. Pazeminoties ūdens līmenim, apkārtne pamazām
pārtapa par sauszemi. Ezera ietekmi uz purvu var redzēt vēl
līdz šai dienai – kad ezerā ūdens līmenis augsts, arī purvi ir
ūdens pārpildīti.

Setu tauta šeit allaž izjutusi divu reliģiju ietekmi – starp Igauniju
un Krieviju. Laikā, kad robežas vēl bija atvērtas, Krievijas pusē
esošās Kūljes baznīcas priesteris braucis uz Podmotsu, lai ar
vietējiem ļaudīm svinētu Vasarsvētkus, kas sākās ar krustu un
ikonu pārvešanu ar laivu vai plostu no līča pretējās puses.
Netālu no Podmotsas lūgšanu namiņa uz rietumiem atrodas
akmens krusts no 16. gadsimta un tam esot dziedējošas
spējas – uz slimās ķermeņa vietas uzliekot no krusta
noskrāpētās sūnas vai pieskaroties krustam, varējis
atveseļoties. Tauta runā, ka netālu no ciema kapsētas esot
bijusi sena birzs, kur tālā senatnē ļaudis gājuši lūgties un
upurēt.

76. Seto ciema muzejs
Värska alevik, Värska vald,
Põlvamaa
www.setomuuseum.ee
+372 505 4673
57°56'33''N 27°39'6''E"

77. Sātses setu muzejs
Saatse küla, Värska vald,
Põlvamaa
www.setomuuseum.ee
+372 5342 1428
57°53'09''N  27°48'14''E

78. Piusas alu
apmeklētāju centrs
Piusa küla, Orava vald,
Põlvamaa
www.piusa.ee
+372 5304 4120
57°50'35''N 27°28'32''E

46. Viesnīca „Hotell
Pesa“
Uus tn 5, Põlva, Põlvamaa
www.kagureis.ee
+372 5622 2881
58°3'12''N 27°2'50''E

47. Atpūtas nams
„Tammekännu“
Mammaste küla,
Põlva vald, Põlvamaa
www.tammekanuu.ee
+372 515 5214
58°4'16''N 27°2'51''E

48. „Taevaskoja Salamaa“
Taevaskoja küla,
Põlva vald, Põlvamaa
www.salamaa.eu
+372 5345 6480
58°6'19''N 27°2'18''E

49. Atpūtas nams „Kassioru“
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald,
Põlvamaa
www.kassioru.ee
+372 503 1495
58°8'31''N 27°0'49''E

50. Moostes vīna fabrikas
viesu nams
Mooste alevik,
Mooste vald, Põlvamaa
www.fototurism.ee
+372 5851 4007
58°9'42''N 27°11'23''E

51. Atpūtas centrs
„Peramaa“
Rõka küla,
Meeksi vald, Tartumaa
www.peramaa.eu
+372 5568 7026
58 55'32''N 27 15'56''E

52. Atpūtas nams
„Jaaniussi“
Meeksi küla,
Meeksi vald, Tartumaa
www.jaaniussi.ee
+372 520 4201
58°15'11''N 27°27'31''E

53. Atpūtas nams „Haava“
Mehikoorma alevik,
Meeksi vald, Tartumaa
www.haava.ee
+372 504 2417
58°14'25''N 27°28'19''E

54. Atpūtas nams
„Beneport Peipsi“
Järve 4, Mehikoorma,
Meeksi vald, Tartumaa
www.beneport.ee
+372 523 7240
58°14'5''N 27°27'45''E

55. Atpūtas nams
„Haudamäe“
Meelva küla,
Räpina vald, Põlvamaa
www.haudamae.ee
+372 514 5435
58°7'30''N 27°22'31''E

56. Viesnīca „Hotell Räpina“
Tartu maantee 2,
Räpina, Põlvamaa
www.rapinahotell.ee
+372 730 0460
58°6'14''N 27°27'10''E

57. Verskas sanatorija un
akvaparks
Väike-Rõsna küla,
Värska vald, Põlvamaa
www.spavarska.ee
+372 799 3091
57°59'8''N 27°37'21''E

58. Atpūtas centrs
„Hirvemäe“
Silla 6, Värska,
Värska vald, Põlvamaa
www.hirvemae.ee
+372 797 6105
57°57'21''N 27°37'47''E

59. Atpūtas nams
„Päikseranna“
Kõvera küla, Orava vald,
Põlvamaa
www.hot.ee/paikseranna
+372 506 1141
57°54'13''N 27°30'58''E

60. Piusas senlejas
atpūtas nams
Väiko-Härma küla,
Meremäe vald, Võrumaa
www.puhkemaja.ee
+372 528 9134
57°46'30''N  27°22'05''E

* Par savu ierašanos–
lūdzam paziņot iepriekš.

Laiks un attālumi aprēķināti
saskaņā ar Google Maps
datiem

Par nakšņošanas iespējām Tartu var saņem vietējos
tūrisma informācijas centros (skat. kontaktus uz kartes
aizmugurējā vāka) un tūrisma portālā
www.visitestonia.com.

Sivahavas ciems
Sivahavas ciems ar mazāk kā pussimts
iedzīvotājiem atrodas abpus Vehandu upei.
Pārsimts metru attālumā atrodas upes
skaistais smilšakmens atsegums un alas, kā
arī no 1900. līdz 1915. gadam būvētās ūdens
dzirnavas. Senā dzirnavu ēka ir atguvusi otro
elpu un tagad tā ir iecienīta pulcēšanās vieta.

Baltajā mūra namā darbojas vilnas fabrika ar
Igaunijā senākajām vilnas pārstrādes
iekārtām. Uz vietas var redzēt visu dzijas
iegūšanas procesu, kā arī bodītē „Villakalli-
Puut” iegādāties gatavos vilnas izstrādā-
jumus un citus vietējo daiļamatnieku radītos
rokdarbus.

Netālu atrodas Sivahavas lauku sēta, kurā
tiek izaudzēts vairāk nekā 40 dažādu sugu
kultūras tēju un garšaugu. Šeit var tuvāk
iepazīties ar ekoloģiskās celtniecības
pamatiem un apgūt lauku darbus. Tā ir
mierīga un skaista vide, kur tikai pārsimts
metru attālumā atrodas Vehandu upes
pasakainās klintis un alas, no kurām
skaistākās ir pie Kalmatem , Sejatares unes
Vīras dzirnavām. No šejienes ir ļoti ērti
uzsākt dabas vērošanas pārgājienus.

65. Jāniraotu putnu parks
(atvērts vasarā)
Madala küla, Lasva vald,
Võrumaa
www.jaaniraotu.ee
+372 5342 3433
57°54'33''N  27°18'34''E

66. Ilumetsas meteorīta krāteri
Rebasmäe küla, Orava vald,
Põlvamaa
+372 676 7532
57°57'32''N 27°24'31''E

67. Sivahavas dabas
sēta un Sivahavas
vilnas fabrika-muzejs*
Süvahavva küla,
Veriora vald, Põlvamaa
www.syvahavva.ee
+372 506 1323
57°59'36''N 27°12'52''E

Sivahava – Valgesoo –
Tartu – Jervselja – Podmotsa – Sivahava

Laiks un kilometrāža:
Sivahava – Valgesoo (32,5 km, 54 min);
Valgesoo – Tartu (46,3 km, 50 min);
Tartu – Jervselja (50 km, 54 min);
Jervselja – Podmotsa (59,2 km, 1st 26 min);
Podmotsa – Sivahava (38,3 km, 55 min).
Maršruts kopā: 226,3 km.
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Seši Dienvidigaunijas apriņķi apmeklē-
tājiem ir sagatavojuši vienotu maršrutu
„Dzīve uz divu pasauļu robežas“, kas
aicina iepazīties ar reģiona bagāto
kultūras mantojumu, pasakaino dabu un
inovatīviem uzņēmējiem. Pavisam tika
izraudzīts 21 apskates vērts objekts un
katram no tiem ir piešķirts īpašais
„National Geographic” dzelteno logu
marķējums.

Lūkojoties caur dzelteno loga rāmi,
iespējams sajust, kāda dzīve ir Igaunijā
Krievijas un Latvijas pierobežā – vien-
laikus arī uz Eiropas Savienības
robežas. Dzīve dažādu valodu, kultūru,
domāšanas veidu un pasaules skatīju-
mu epicentrā vienmēr piedāvā ko
pārsteidzošu un atklāj ko jaunu.

Sadarbības projekts, kurš tuvāk ļauj
iepazīt Dienvidigauniju, ir arī viena no
iniciatīvām, ar kuru tiek atzīmēta 125.
gadadiena, kopš žurnāla „National Geo-
graphic” dibināšanas.

Aktīvās atpūtas un dabas interesentiem
esam sagatavojuši aizraujošas un
apmeklēšanas vērtas vietas Dienvid-
igaunijā. Izraugieties sev piemērotāko
laiku un maršrutu.

Uz tikšanos Dienvidigaunijā!

Laipni lūgti

Dienvid -
Dienvid -

igaunijā!

haanjamatkad.ee
Tālr.: +372 511 4179
www.haanjamatkad.ee

Kassioru Puhkemaja
Tālr.: +372 503 1495
www.kassioru.ee

Matkajuht
Tālr.: +372 5667 8113
www.matkajuht.ee

Mooska elamusretked
Tālr.: +372 503 2341
www.mooska.eu

Loodusturism.ee
Tālr.: +372 527 2701
www.loodusturism.ee/en

Soomaa.com
Tālr.: +372 506 1896
www.soomaa.com

Taevaskoja Salamaa
Tālr.: +372 5345 6480
www.salamaa.eu

Toonus Pluss
Tālr.: + 372 505 5702
www.toonuspluss.ee

Veematkad
Tālr.: +372 511 0253
www.veematkad.ee

VeeTee
Tālr.: +372 506 0987
www.veetee.ee

Pārgājienu rīkotāji
Dienvidigaunijā piedāvā vismaz 3 dažādu kategoriju pārgājienu pakalpojumus un
labprāt komunicē arī angļu un krievu valodās. Sīkāka informācija par piedāvājumu
klāstu skatāma pakalpojumu sniedzēju mājas lapās.

Peipusa ezers un Mustvē
58°50′55.04″N 26°56′58.8″E

Alastkivi pils un maršruts
„Sīpolu ceļš”
58°36′13.48″N 27°8′2.38″E

Sādjerves ezera apkārtne
58°31′43.94″N 26°41′46.75″E

Tartu – Dienvidigaunijas
galvaspilsēta
58°22′49.79″N 26°43′29.29″E

Vertsjerves apkaime
58°23′5.29″N 26°8′0.63″E

Tartu observatorija Teraverē
58°15′54.49″N 26°27′45.42″E

Otepes baznīca un pilskalns
58°3′20.93″N 26°29′57.68″E

Barklaja de Tolli mauzolejs
57°59′56.71″N 26°2′5.73″E

Sangastes pils un Rudzu
ciems
57°54'6.93″N 26°16′54.37″E

Valga – viena pilsēta, divas
valstis
57°46′43.34″N 26°1′38.54″E

Lillemē un Karulas
Nacionālais parks
57°45′8.25″N 26°22′45,86″E

Urvastes baznīca un
Uhtjerves ezers
57°54′18.56″N 26°32 ′9.2″E

Igaunijas Ceļu muzejs un
Pasta ceļš
58°0′56.37″N  26°54′45.45″E

Valgesoo purvs
58°9′4.19″N 27°3′50.5″E

Jervseljas senatnīgais mežs
58°16′42.11″N 27°19′29.63″E

Repinas vēsturiskā sirds
58°5 49 3 N 27°27 14 2 E′ . ″ ′ . ″

Sivahavas ciems
57°59′19.58″N  27°13′6.9″E

Podmotsas ciems
58°0 25.7 N 27°39 42.4 E′ ″ ′ ″

Obinitsas ciems
58°48′36 4″N 27°26′21 6″E. .

Vastselīnas bīskapa
cietoksnis
57°43′44.46″N 27°21′42.86″E

Reuges senleja
57°43′47.06″N 26°55′5.38″E

Dzelteno logu atrašanās vietas


