Turismiuudised 04 2015

Hea uudiskirja lugeja!
Soovime Sulle kaunist kevadet ning päikesepaistet igasse päeva
ja kõikidesse tegemistesse! Käesolevas uudiskirjas toome Sinuni
taaskord värsked uudised Lõuna-Eesti turismimaastikult. Tutvu
SA Lõuna-Eesti Turismi ja teiste turismiorganisatsioonide
tegemistega, turismiettevõtjate uudistega ning leia kalendrist
põnevaimad sündmused. Lisaks saame tuttavaks Valga
Külastuskeskuse turismiinfospetsialisti Chaty Uibopuuga.
Hääd nautimist!
SA Lõuna-Eesti Turism

Uudiskirja aitasid kokku panna: Anneli Villem (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus),
Coraly Rammul (SA Võrumaa Arenguagentuur), Angela Aru (Viljandi Turismiinfokeskus),
Lea Ilp (Otepää Turismiinfokeskus), Signe Hunt (SA Valgamaa Arenguagentuur), Ülle Pärnoja
(MTÜ Setomaa Turism), Sille Siniavski, Kati Teppo, Annika Ojasaar (SA Tartumaa Turism), Kristi Kahu
(Põlvamaa Turismiinfokeskus), Kadi Ploom (Peipsimaa Turism MTÜ), Kärt Leppik (Võrtsjärve Sihtasutus)
Kui tead kedagi, kes uudiskirja ei saa, aga peaks saama, anna teada – info@southestonia.ee.
Samale aadressile anna teada ka siis, kui soovid end uudiskirja saajate seast eemaldada.

SA Lõuna-Eesti Turismi uudised
Möödunud toimetused
• 5. veebruaril tutvustas SA Lõuna-Eesti
Turism Tartu Ülikooli uutele välistudengitele
Lõuna-Eesti
regiooni.
Tutvustasime
Lõuna-Eesti piirkondi ja atraktsioone ning
põnevaimaid vaba aja veetmise võimalusi,
lisaks jagasime infot erinevate turismiinfo
kanalite kohta. Infotunnil osales ligikaudu
150 väliskülalisüliõpilast.
• Veebruaris osales Lõuna-Eesti Turism
turismimessil Balttour 2015 Riias. 6.-8.

veebruaril 2015 toimus Riias rahvusvaheline turismimess Balttour 2015. Messipinna suuruseks
oli 18 m2 ja kujunduskontseptsioonis kasutati National Geographicu kollaste akende elemente,
et rõhutada regiooni erinevaid avastamist väärt paikasid. SA Lõuna-Eesti Turism osales messil
koostöös Valgamaa (Sangaste Rukkiküla, Otepää piirkond, Valgamaa, Militaarteemapark,
Loodusturism OÜ), Setomaa Turismi, Mõniste ja Põlva Talurahvamuuseumi, Vastseliina
Piiskopilinnuse, Eesti Maanteemuuseumi ja Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi ning
Viljandi linnaga.
• 3. märtsil ja 9. aprillil osales SA Lõuna-Eesti Turism juhataja National Geographicu
koostööprojekti töökoosolekul Tartus ja Kuremaal. Koostöökoosolekul arutati projekti eelarvet
ja 2015. aasta tegevusi nii turunduses, koolituste, näituste kui ka kupongiraamatu osas.
• 17. märtsil toimus koostöös Eesti Vabariigi Suursaatkonnaga Minskis Valgevene
reisikorraldajatele suunatud info- ja koostööseminar. SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa
Turism osalesid ühisettekandega ning AHHAA Teaduskeskus andis teadusteatri etenduse. Peale
ettekannet toimusid personaalsed kohtumised reisiteenuseid pakkuvate ettevõtetega. Seminaril
osales 97 reisikorraldajat ja reisikorraldajate vahel loositi välja ka auhindu. Lõuna-Eesti auhinnad
panid välja: hotell Karupesa, Alatskivi loss, TÜ Muuseumid, AHHAA Teaduskeskus, Jääaja Keskus,
Vudila mängumaa. Lõuna-Eesti teemaline intervjuu anti kohalikus raadios.
• 23.-24. märtsil toimus regionaalsete katusorganisatsioonide koostöökohtumine
EAS Turismiarenduskeskusega. Seekordse kohtumise pearõhk oli tootearendusel ja
uuel kvaliteediprogrammil. EASil valmivad sügiseks uued tootearendusstrateegiad ning
ettevalmistamisel on ka uus kvaliteediprogramm.
• aprillil toimus Lõuna-Eesti turismiarendajate koostöökohumine seoses maakondade uue
perioodi potentsiaalsete projektitegevuste kaardistamisega ning info vahetamisega tootearenduse
ja turunduse teemadel. Eesmärgiks oli kaardistada kõigi kuue Lõuna-Eesti maakonna turismialased
huvid ja tegevused seoses uue perioodiga, et leida nii üksikute maakondade ja piirkondade, aga
ka kogu regiooni ühisosa edaspidises turismiteemalises arendustegevuses.
• Alates aasta algusest kohtuvad kord kuus Tartumaa arendusorganisatsioonide ja SA Lõuna-Eesti
Turism esindaja, et vahetada kogemusi ja genereerida ühiseid koostööprojekte tootearenduses
ja turunduses.
• SA Lõuna-Eesti Turism ja SA Tartumaa Turism osalesid ühisettekandega EASi sihtturuseminaridel
Peterburis ja Moskvas. Sihtturuseminarid toimusid Peterburis 7. aprillil ja Moskvas 9. aprillil.
Seminaridel tutvustatakse Vene reisikorraldajatele Lõuna-Eesti regiooni uusi turismitooteid ja –
teenuseid ning tähtsündmusi eelseisval kevad-suvisel perioodil.
• SA Lõuna-Eesti Turism esindaja osales 8. aprillil Eesti-Läti programmi turismi toetussuundi
tutvustaval workshopil Mazsalacas, Lätis.

Kohe-kohe tulemas
• Mais annab SA Lõuna-Eesti Turism koostöös SA Tartumaa
Turismi ja Tartu avalike suhete osakonnaga taaskord välja
elektroonilise Tartu ja Lõuna-Eesti võõrkeelse infokirja.
Infokirjas tutvustatakse Lõuna-Eesti regiooni olulisemaid
turismiuudiseid peagi algavaks suveperioodiks. Ka suviste
tähtsündmuste kalendrist leiab seekord palju põnevaid
üritusi kus osaleda. Infokiri on loetav kuues keeles: eesti,
inglise, soome, vene, saksa ja läti keeles. Infokirja edastame
peamiselt oma välispartneritele ja –kontaktidele. Infokiri on
saadaval ka SA Lõuna-Eesti Turism kodulehel ning infokirja linki
võib julgelt levitada kõikidele oma välispartneritele, –kontaktidele.
• SA Lõuna-Eesti Turism osaleb 16. mail rahvusvahelisel muuseumiööl Riias. EAS
Turismiarenduskeskuse poolt organiseeritud Eestit tutvustava ühistelgis jagatakse Lõuna-Eestit
tutvustavaid infomaterjale. Telk saab olema püstitanud Riia vanalinna südamesse, Toomkiriku
väljakule.
• 21.-24.04 korraldab SA Lõuna-Eesti Turism koostöös SA Tartumaa Turismiga pressireisi Vene
ajakirjanikele. Vene poolelt on partneriks Guild of Travel Journalists Russians’ Media Union
ning ajakiri TourPressClub (www.tourpressclub.ru). Pressireisi esimeses pooles keskendutakse
Tartule, seejärel Lõuna-Eestile laiemalt ja tutvustatakse Valgamaa turismivõimalusi.

Järgmine kuu Lõuna-Eestis
Aprill
10.-19.04. 9.JAFF-i - Jaapani Animatsiooni
Filmifestival Tartus. Tartu, Tartumaa.
Festivalil linastub üle 20 anime-teose
erinevates žanrites, filme on nii lastele,
noortele kui täiskasvanutele.
www.animefest.eu
16.04. Näituse „Pihkvamaa vanad
teed“ („Старые дороги Псковщины“)
avamine Eesti Maanteemuuseumis. Eesti
Maanteemuuseum, Varbuse, Kanepi vald,
Põlvamaa. Puškini Muuseumi poolt kokkupandud näituse „Pihkvamaa vanad teed“ („Старые
дороги Псковщины“) avamine Varbuse Teemajas. Kontsert vene romanssidega.
http://muuseum.mnt.ee
16.-18.04. Maamess. Tartu Näitused Messikeskus, Tartumaa. http://tartunaitused.ee/

16.-19.04. BigBandide päev Tartus. Tartu, Tarumaa. www.convivo.ee
17.-19.04. NOBA. Tartu Uus Teater, Genialistide Klubi, Tartumaa.
Noorele vaatajale suunatud tantsuetenduste platvorm, kus osaleb lavastusi nii Eestist kui
Hollandis, Soomest, Taanist. Lisaks seminarid, töötoad.
17.-26.04. Jazzkaar. Tartu, Tartumaa.
Rahvusvaheline Festival Jazzkaar on Baltimaade suurim jazzifestival, mis toimub aastast 1990.
Huvitava ja omanäolise programmi ning julgete lahenduste abil teeb Jazzkaar väikseima
eelarvega parimat jazzifestivali Põhjamaades, tuues Eestisse maailma jazzimuusika suurimad
ja huvitavamad leiud ning täidab kogu Eesti jazziga. www.jazzkaar.ee
18.04. Rahvusvaheline motokross “Mulgikross 2015”. Holstre-Nõmme, Viljandimaa. Eesti
motokrossi suvehooaja avaüritus. www.mulgikross.ee
18.04. Valga Romuring. Valga, Valgamaa. www.facebook.com/ValgaRomuring
18.04. X Võhandu Maraton. Võru, Võrumaa, Põlvamaa.
Tegemist on üks kauneima ja karmima aerutamismaratoniga Euroopas. See on võimalus näha
ürgset loodust ning veeta sportlik päev aerutades. Läbida tuleb 100 kilomeetrit huvitaval ja
ekstreemseid momente pakkuval Eesti pikimal Võhandu jõel. www.vohandumaraton.ee
19.04. “GO - mäng kahele”. Vanemuine, Tartumaa.
Lavastaja Teet Kase sõnul on GO vaimukas, irooniline, mõtlik, pühitsev, kõiksust haarav
ja olemise ilu puudutav mäng keha, heli ning rütmi- ja valgusfiguuride, ajatuse, lihtsuse,
melanhoolia ning rõõmuga. www.vanemuine.ee/repertuaar/go-mang-kahele/
20.-26.04. XIV Supilinna päevad 2015. Tartu, Tartumaa. www.supilinn.ee
20.-26.04. Tänavakunstifestival Stencibility. Tartu, Tartumaa. www.stencibility.eu
21.04. X Tõrva Mälumänguturniiri IV etapp. Tõrva linn, Tõrva Gümnaasium, Valgamaa.
Turniirist saavad osa võtta kõik mälumänguhuvilised, olenemata vanusest või elukohast
- oluline on huvi mõttespordi vastu. Turniiril mängitakse neljaliikmeliste võistkondadena.
siimausmees@gmail.com
21.-28.04. Viljandi Jazzkaareke. Viljandi linn, Viljandimaa. www.jazzkaar.ee
22.04. 19. Vaskna järve jooks. Haanja, Võrumaa.
Vaksna järve jooks on Võrumaa pikamaajooksusarja I etapp ja jooksu eesmärgiks on
ühendada tervislikest eluviisidest lugupidavaid inimesi. www.haanja.ee
22.04. Etendus “Hea põhjatuule vastu”. Vanemuine, Tartumaa.
Kui Austria kirjaniku Daniel Glattaueri romaan “Hea põhjatuule vastu” 2006. aastal ilmus,
võitis see kohe südameid kõikjal üle Euroopa ja kaugemalgi. Just südameid, sest tundeküllane
ja kirglik lugu räägib tõelisest armastusest – sellest, mis põleb meie südametes ja toidab meie
kujutlusvõimet. www.vanemuine.ee/repertuaar/hea-pohjatuule-vastu/
24.-25.04. Eesti rahvamuusikatöötluste festival. Mooste Folgikoda, Põlvamaa.
www.moostemois.ee

24.04 - 26.04. 43. Rahvusvaheline Heli Rassi mälestusvõistlus. Tartumaa
Tervisespordikeskus, Rõngu vald, Tartumaa. www.tervisesport.ee
24.-25.04. Tartu rahvusvähemuste festival. Tartu, Tartumaa. www.tartu.ee/rahvakultuur
25.04. Kõlleste I rattamaraton - Allan Oras CUP 2015. Kõlleste, Põlvamaa www.meieliigume.ee
26.04. Matkamaraton. Elva, Elva puhkepiirkond, Tartumaa.
Teist aastat avatakse Elvas matkahooaega matkamaratoniga. Matkamaratonil läbitakse päeva
jooksul tore matkateekond, erinevatel etappidel saadab maratoonareid retkejuhid.
https://matkamaraton.wordpress.com/
26.04. Setomaa lahtised karikavõistlused ujumises, Värska Veekeskuses Ujumisspordi kui
tervistava spordiala propageerimine. Võistlemisvõimaluse pakkumine kõigile ujumisspordi
huvilistele. Võistluste algus kell 10.00, Värska Veekeskuses. Võistlused toimuvad 25m
basseinis, 3 rajal. www.spavarska.ee/Veekeskus/Setomaa-lahtised-karikav%C3%B5istlused
26.04. Koolitants 2015 (maakondlik). Valga linn, Valga Kultuuri- ja
huvialakeskus, Valgamaa.
www.valgakultuurikeskus.ee
27.04-3.05. Tartu Kevadpäevad. Tartu, Tartumaa.
200 ürituse nädalane programm pakub kultuurielamusi nii
tudengitele, linnakodanikele ja külalistele. Kes võistlustel
ise osaleda ei soovi, siis vaatemängu jätkub kõigile. Olulised
süürüritused on Öölaulupidu lauluväljakul 27.04 ja Volbriöö
müsteerium 31.04 Kaarlsillal. www.studentdays.ee/et
29.04. Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamine. Värska
Kultuurikeskuses.
Põlvamaa www.verska.ee/kalender
29.04. Etendus “Deemonid”. Vanemuine, Tartumaa.
“Deemoneid” on ülesehituse ja meeleolude tõttu sageli võrreldud Edward Albee kuulsa
näidendiga “Kes kardab Virginia Woolfi?” ning kindlasti mitte asjatult, sest pinget,
ootamatuid pöördeid ja valusalt vaimukat dialoogi on selles loos küllaga.
www.vanemuine.ee/repertuaar/deemonid/
30.04.Volbripidu, Värska Sanatooriumi rannas.algus:20:00
Põlvamaa www.verska.ee/kalender
30.04. Volbrimatk. Tõrva linn, Valgamaa. Pille Ilisson, tel: 53024110
30.04. VII Rogosi mõisa aaretejaht. Haanja vald, Rogosi mõis, Võrumaa.
Aaretejaht on Rogosi mõisa suvehooaja avaürituseks, nõuab osalejatelt nuputamist,
sportlikkust ja vastupidavust. www.haanja.ee
30.04. Näituse “Juhan Liiv näitelavadel” avamine. Liivi muuseum, Tartumaa. www.muusa.ee
Aprill 2015. Kevadnäitus piiblitaimedest. Tartu Ülikooli botaanikaaed, Tartumaa.
www.ut.ee/botaed

Mai
1.05. Eesti Maanteemuuseumi hooaja avamine, esineb ansambel Kõrsikud. Eesti
Maanteemuuseum, Varbuse, Kanepi vald, Põlvamaa. http://muuseum.mnt.ee
1.05. Liikluslinnas ja Nõiariigis turismihooja avamine. Urvaste vald, Võrumaa.
www.noiariik.ee ja www.liikluslinn.ee
2.05. Seto Tsäimaja sünnipäev. Seto Tsäimaja, Värska, Põlvamaa. www.setomuuseum.ee
3.05. II Jõgeva Rahvajooks. Jõgeva, Jõgevamaa. www.sportos.eu
II Jõgeva Rahvajooks pakub kõigile tervise-ja tippsportlastele meeldivat päeva Jõgevamaa
kaunis looduses, kus võistlustrass on väga mitmekülgne ja põnev. Osalejate on võimalus
valida kahe distantsi vahel, millest üks on võistlus, kus selgitatakse kiireimad ning teine on
matk, mille eesmärgiks on nautida tervisliku päeva kenas looduses.
5.-26.05. XXII Seto pitsi päevad. Värska, Seto talumuuseum. Põlvamaa.
www.setomuuseum.ee
Kultuuripealinna sündmus! 5. mail avatakse Seto pitsi päevad, “Üte talo naputüü” näitus
ning pitsikonkursil osalevate tööde näitus. Pitsikonkursi 2015. aasta teemaks on “seto pits
sisekujunduses”. Külalisele on see hea võimalus ise seto käsitöö tegemist proovida, vaadata
seto käsitöö šedöövreid ja päevakajalisi näitusi. Töötubade ja näituste vormis tutvustatakse
seto käsitöös levinud pitside tehnikaid ja õpetatakse neid rakendama tänapäevases
käsitöös. Üritust korraldab Seto Käsitüü Kogo.
6.05. Kevadine jüripäev. Värska, Põlvamaa, www.visitsetomaa.ee
6.-9.05. Tartu Rahvusvaheline kirjandusfestival “Prima Vista”. Tartu, Tartumaa.
www.kirjandusfestival.tartu.ee/home
Kirjandusfestival “Prima Vista” täidab maikuus Tartu kirjandusega. Mitmepäevane
kirjasõnale pühendatud festival on aastaid pakkunud kõigile huvilistele võimalust saada
osa mitmesugustest erilistest kultuurisündmustest. Seekordne festival kutsub üles kõiki
mõtlema noorusele ja nooruslikkusele ning leidma see enda seest üles. “Prima Vistal” saab
külastada juba traditsiooniks saanud raamatulaata ja Pargiraamatukogu, nautida laulvate
kirjanike kontserti ning kohtuda säravate kirjanikega. Eesti raamatuhuviliste ette astuvad nii
kodumaa lemmikud kui ka mitmed hinnatud välisautorid. Lisaks sellele on festivalil võimalik
osa võtta põnevatest raamatuesitlustest, näitustest, filmiseanssidest, sõnalavastustest ja
vestlusringidest.
7.05.2015-30.04.2016. Ahhaa näitus “Top Secret”. AHHAA Teaduskeskus, Tartu, Tartumaa.
www.ahhaa.ee
9.05. Elva päev. Elva, Tartumaa. http://elva.kovtp.ee/kultuur
9.05; 10.05. Etendus “Hea põhjatuule vastu”. Vanemuine, Tartumaa.
http://www.vanemuine.ee/repertuaar/hea-pohjatuule-vastu
9.05. Olerexi Eesti Meistrivõistlused rallikrossis 2015. Elva, Kulbilohu, Tartumaa
9.-10.05. Piirilaat ja grillfest (vorstifestival). Valga-Valka, Valgamaa. www.valga.ee

10.05. “Kõpu KEVADLAAT (Kõpu Külastuskeskuse platsil). Kõpu vald, Viljandimaa.
https://www.facebook.com/kopukylastuskeskus
Kevadlaat emadepäeval - rohevahetus, käsitöö, batuudid ja õpitoad lastele. Müügiplatsile
registreerimine kyk@kopu.ee, müügiplatsi hind 5eur.
10.05. 33.Tartu Jooksumaraton. Otepää-Elva, Valgamaa, Tartumaa. www.tartumaraton.ee
Baltikumi suurim maastikujooks Tartu Jooksumaraton meelitab igal aastal kokku rohkem kui
4000 jooksuhuvilist, kes kevadisi jooksumõnusid Otepää ja Elva vahelisel trassil naudivad.
Tartu Jooksumaratonil on võimalik valida 23km ja 10km distantsi vahel. 23km jooksu start
on Otepääl ja finiš Elvas. Rada kulgeb suuresti mööda kuulsat Tartu Maratoni trassi.10km
distants algab ja lõppeb Elvas. Mõlemale distantsile on oodatud ka kepikõndijad. Programmi
kuuluvad ka Heateo jooks ning lastejooksud.
11.-17.05. Karlova päevad. Tartu, Tartumaa. http://www.karlova.ee/karlova-paevad
15.05. Vanemuise Sümfooniaorkestri ja Vanemuise Kontserdimaja hooaja lõppkontsert.
Tartu, Tartumaa, www.vanemuine.ee
16.05. Muuseumiöö. Üle Eesti. www.oo.muuseum.ee
Üle-eestilisel muuseumiööl avavad sajad muuseumid ja mäluasutused uksed tasuta
külastuseks kell 18-23 ja kauemgi. Avatud on suured ja väiksemad muuseumid sõltumata
omandivormist ja valdkonnast, ning arhiivid, samuti mõisad, tuulikud, villavabrikud, kirikud
jne. Esimest korda osales Eesti üleeuroopalisel muuseumiööl 2009. aastal, kui tähistati Eesti
Rahva Muuseumi juubelit ning üle-eestilist muuseumiaastat.
16.05. VI Peipsiveere poistelaulupäev “Peipsi Helin 2015”. Alatskivi, Tartumaa.
www.alatskivikultuur.webs.com
16.05. Vastseliina linnuse hooaja avamine ja Muuseumiöö.
Vana-Vastseliina küla, Võrumaa. www.vastseliina.ee/linnus, 533 05 089
16.05. Pavel Loskutovi Rahvajooks. Valga, Valgamaa. www.valga.ee
17.05. Lõuna – Eesti meistrivõistlused grillimises – Grillfest. Valga,
Valgamaa,
www.grillfest.ee
20.05. 29.Elva Rattapäev. Elva, Tartumaa.
http://spordiliit.elva.ee/
20.05. Puhkpilliorkester Tartu kevadkontsert.
Tartu, Tartumaa
21.-24.05. Tartu Indiefest 2015. Tartu, Tartumaa.
http://indiefest.eu/
22.05. Rõuge valla X laulu- ja tantsupidu. Viitina Järvesaar, Rõuge
vald, Võrumaa. www.rauge.ee
22.-23.05. MudiFest. Elva, Tartumaa. http://elva.kovtp.ee/kultuur

22.-24.05. XIX rahvusvaheline nukuteatrite festival “TeaterKohvris”. Viljandi, Viljandimaa
Rahvusvaheline nukuteatrite festival „Teater kohvris“ pakub eredaid teatrielamusi ja
loomingulist atmosfääri juba palju aastaid. Festivali päevad kulgevad oma headuses,
traditsioone järgides: etendused toimuvad Viljandi Nukuteatris ja teistes linna
kultuuriasutustes, igale etendusele järgnevad lavastajate poolt juhitavad mõttevahetused
nähtud lavastuse kohta; iga päeva lõpuks selgub publiku valitud „päevaüllataja“ (lavastus,
näitleja/d), kogemusi jagatakse meistritundides. Nukud tänaval: toimub nn nukuetenduste
laat Viljandi vanalinna tänavatel. Tänavaetendused ja -töötoad on osalejatele tasuta. Kõik
päevad lõpevad „HeadeMõteteKlubi“ üritustega festivalikülas. Festival on pidu kõigile, kes
armastavad nukuteatrit. See on pidu, kus õpitakse ja õpetatakse, kus antakse ja saadakse
vastu, kus otsitakse ja leitakse, kus tunnustatakse meie väike-nukuteatrite aardehoidjaid.
23.05. Võrumaa laulu- ja tantsupidu. Võru, Võrumaa. www.werro.ee
23.05. Rahvusvaheline vanavara- ja käsitöölaat. Valga Militaarteemapark, Valgamaa.
www.isamaalinemuuseum.ee
Valga Militaarmuuseumi õuel kaubeldakse vanavara ja käsitööga. Oodatud on ka taimede ja
istikute müüjad ning koduse toidukauba pakkujad.
23.05. Valgamaa Tantsupidu. Valga, Valgamaa. eha.mandel@rahvakultuur.ee
23.05. Räpina laste laulu- ja tantsupidu “Pöial-Liisi” koos maakonna memme-taadi
rahvapeoga. Räpina, Põlvamaa. www.rapina.ee
23.05. Rohevahetus. Värska, Seto talumuuseum, Põlvamaa. www.setomuuseum.ee
23.05. Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupidu „Kolme koduvärviga“. Põltsamaa, Jõgevamaa.
www.kultuurikeskus.eu
23.05. Kevadine Josephine lillepidu Alatskivi lossi pargis. Alatskivi, Tartumaa.
www.alatskiviloss.ee
23.05. III Jõgeva Rattaralli. Jõgeva, Jõgevamaa. www.jogevarattaralli.ee
III Jõgeva Rattaralli on üks põnevaima trassiga jalgrattasõidu võistlus Eestis, kus sõidetakse
ainult kõvakattega pinnasel. Trassile jäävad mitmed Jõgevamaa peamised voored, mis on
kogu maailmas haruldased pinnavormid. Vahelduvas ja kaunis looduses sõidetav sõit annab
positiivse laengu igaleühele, kes osaleb. Sõitma on oodatud kõik, kellel soovi ning võimalus
on end kõrvutada mitme profiratturiga, keda alati Jõgeva Rattarallil osalemas näeb.
23.-26.05. Eesti Lennupäevad. Eesti Lennundusmuuseum, Lange küla, Tartumaa.
http://www.lennundusmuuseum.ee/
24.05. Suviste käsitöö- ja maalaat. Värska, Põlvamaa. www.verska.ee/kalender/
25.-31.05. Loodushariduse nädal. Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartumaa.
www.natmuseum.ut.ee
25.05.-07.06. Eesti Heliloojate Festival 2015. Tartu, Tartumaa. www.composer.ee
29.05. Kirikute Öö. Tartu, Tartumaa. http://www.kirikuteoo.ee/

29.-30.05. Tour of Estonia. Tartu, Tartumaa. www.tourofestonia.ee
Tour of Estonia ehk Eestimaa velotuur on rahvusvaheline eliitratturite võistlus, mis tutvustab
Eestimaa linnu ja külasid, ilusat loodust ja kauneid paiku läbi proffide võidusõidu. Tour of
Estonia on kantud rahvusvahelise jalgrattaliidu UCI võistluskalendrisse. Tuur saab alguse
Tallinnast ning lõpeb Tartus. Velotuuri jätkuürituseks on päev pärast profisõite toimuv
rahvasportlastele suunatud Tartu Rattaralli.
30.05. Bruno Junki käimisvõistlus. Valga linn, Valgamaa. www.valga.ee
30.05. Urbanipäeva laat Urvastes. Urvaste vald, Võrumaa
31.05. 34. Tartu Rattaralli. Tartu, Tartumaa. www.tartumaraton.ee
Tartu Rattaralli on Ida-Euroopa suurim maanteeratturite võidusõit. Selle programm hõlmab
ühtlasi lastesõite, mis on maailma suurimaks lastele mõeldud rattaürituseks. Rallil on
ligikaudu 7500 osalejat, kellest lapsi 3600. Tartu Rattaralli põhidistantside pikkusteks on 135
ja 66 km. Ralli start on Tartus ning põhidistants kulgeb läbi Otepää, Kääriku ja Elva ning jõuab
lõpuks otsaga tagasi Tartusse. Lühike distants algab samuti Tartust, kuid keerab Pangodis Elva
poole ja jõuab sealt väiksema paunaga tagasi Tartusse.
31.05. Kagu-Eesti tantsupidu “Minu inimesed”. Põlva Intsikurmu, Põlvamaa.
www.meiestuudio.ee/index.php/kagu-eesti-tantsupidu
31.05-1.06. Suvistepüha. Luhamaa, Võrumaa. www.visitsetomaa.ee
Setomaal Luhamaa piirkonna olulisim kirikupüha algab teenistusega suvistepüha järgsel
päeval 1. juunil, seejärel suheldakse omaste haudadel ning kogunevad kohalikud pillimehed ja
leelotajad, et ühist kirmast ehk külapidu pidada. Külalistel palume tulla väikeste gruppidena
ja austada kohalikke kombeid.
31.05. Võhma VI Lillepäev. Võhma, Viljandimaa. http://www.vaskanarbik.ee/

Tehtud ja tulemas
Tehtud
Tartu linnapea Urmas Klaas kutsus kokku
turismiasjaliste ümarlaua. Tartu Linnavalitsus
korraldas Tartu linnapea eestkostel 18. veebruaril Tartu
linna ja maakonna ettevõtjatele ümarlaua,
eesmärgiga jagada infot ja vahetada mõtteid Tartu
ettevõtluskeskkonna parandamiseks ning tihedamaks
koostööks ettevõtjatega. Kõne all oli Tartu Euroopa
kultuuripealinnaks kandideerimine (Katriin Fisch-Uibopuu,
Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja), Tartu
turundustegevused ja koostöökohad turismis (Sille Siniavski,
SA Tartumaa Turism juhataja; Karmen Viikmaa, Tartu Linnavalitsuse
avalike suhete osakonna maine- ja turismiteenistuse juhataja), konverentsiturismi võimalused
ettevõtjatele (Kati Teppo, Tartu Konverentsibüroo juhataja). Lisainfo: Sille Siniavski, SA Tartumaa
Turism juhataja, sille.siniavski@visittartu.com, tel: 740 0782.

Pressireis Eestimaa avastamata aarete radadel. SA Tartumaa Turism osalusel toimus
ajavahemikus 18.-22.02.2015 EDEN (akronüüm Euroopa komisjoni algatatud projektile Euroopa
turismi tippsihtkohad ehk European Tourist Destinations of Excellence) projekti raames pressireis,
mille käigus külastas Tartut ja Sibulateed ning Haapsalu ja Soomaad 7 ajakirjanikku Saksamaalt.
Järgmine EDEN projekti pressireis toimub ligipääsetavuse teemal 26.-30.05.2015, mil Tartut ja
teisi Eesti EDEN sihtkohti külastavad kuni 8 ajakirjanikku samuti Saksamaalt. Reisi korraldamist
toetab Euroopa Komisjon projektist European Destination of Excellence. Lisainfo: Sille Siniavski,
SA Tartumaa Turism juhataja, sille.siniavski@visittartu.com, tel: 740 0782.
Tartus toimus suhtlusvõrgustike konverents “Plug In”. 14. märtsil toimus Tartu Ülikooli peahoones
Ettevõtlike Noorte Koja kevadkonverents “Plug In”, mille eesmärgiks oli anda ülevaade edukate
suhtlusvõrgustike loomisega seonduvatest teemadest. Konverentsil osalejatele jagati praktilisi
näpunäiteid toimivate ja efektiivsete suhtlusvõrgustike loomiseks, mille kaudu toetada iseenda,
oma ettevõtte ja/või organisatsiooni arengut. Konverents pakkus osalejatele võimalust võtta osa
temaatilistest loengutest ja koolitustest, mida viisid kolmes erinevas saalis läbi oma ala spetsialistid
ja praktikud nii Eestist kui välismaalt. Lisainfo: http://jci.ee/keko2015/avaleht/. Lisainfo eelolevate
seminaride ja konverentside kohta: www.visittartu.com/et/konverentsikalender
17. märtsil toimus Minskis workshop reisikorraldajatele. 17. märtsil toimus Valgevenes, Minskis
kohalikele ettevõtjatele mõeldud workshop. Infopäeval tutvustatakse Eestit ja sealhulgas ka
Lõuna-Eestit kui turismisihtkohta ning reisivõimalusi eelolevaks suveperioodiks, et tuua Eestisse
senisest veelgi enam huvilisi ka Valgevenest. Infopäevale lisab emotsioone AHHAA keskuse
teadusteater. Workshopi korraldajaks on Eesti
Turismifirmade Liit koostöös EASi ja Valgevene
Eesti saatkonnaga. Lõuna-Eestist on workshopil
esindatud ka SA Tartumaa Turism, SA Lõuna-Eesti
Turism, Teaduskeskus AHHAA, Jääaja Keskus,
Alatskivi loss, SA Valgamaa Arenguagentuur,
Otepää Turism, Peipsimaa Turism, MTÜ Peipsimaa
Kogukonnaköök ja Värska Sanatoorium. Lisainfo:
Kristen Lahtein, Eesti Turismifirmade Liidu
peasekretär, kristen@etfl.ee
09. aprillil külastasid Viljandimaa turismiettevõtjad Sangaste Rukkiküla ja Vastseliina linnust,
et tutvuda sealsete ettevõtjate eduka koostöö tulemustega.
Helsinki-Tartu lennuajad muutunud! Tulles vastu reisijate soovidele muutis Flybe Finland
koostöös Finnairiga oma lennuplaanis Helsingi ja Tartu vahel reedeste lendude väljumisaegu.
Alates reedest, 6. märtsist, 2015 väljub Flybe lend BE5571/AY8371 reedeti Helsingist kell 15.30
ja saabub Tartusse kell 16.20. Lend BE5572/AY8372 väljub Tartust reedeti kell 16.40 ja saabub
Helsingisse kell 17.30. Muutus peaks eriti meeldima neile Flybe reisijatele, kes kasutavad seda
Flybe lendu iga nädal peale töönädala lõppu kas Helsingis või Tartus.
Lisainfo: www.tartu-airport.ee/

Tulemas
Viljandis käivad tihedad ettevalmistused uute suviste noorgiidide väljaõppeks.
Nagu varasematelgi suvedel, nii ka sel aastal on 1. juunist - 25. augustini iga päev kell 13.00
Viljandi kesklinnas võimalus osa saada eesti ja/või inglise- ja saksakeelsest giidiga jalutuskäigust.
Tuuri kõige olulisem peatuspaik on kahtlemata Viljandi lossimäed, kust avaneb imekaunis vaade
all orus laiuvale järvele.
Tartu linn ja maakond saab lähiajal elektroonilisi infopunkte juurde. SA Tartumaa Turism projekti
„Tartu Külastuskeskuse arendamine“ tulemusena hakkavad linna ja maakonna külalisi abistama
elektroonilised infopunktid, mis paigaldatakse 5 asukohta: Elva matkakeskusesse, Eesti
Rahva muuseumisse Raadil, Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumisse, Tasku keskusesse ja Tartu
vaksalihoonesse. Sama projekti raames uuendatakse ka Tartu Külastuskeskuse infokiosk, arvutid,
soetatakse juurde inforiiuleid ja uuendatakse külastuskeskuse aknakatteid. Tegevusi rahastab 90
% ulatuses EAS-i Turismiinfo jaotuskanalite toetamise meetme kaudu Euroopa Regionaalarengu
Fond. Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism projektijuht, annika.ojasaar@visittartu.com,
tel 740 0782
Tartu linna giidide atesteerimine 2015. aastal toimub sel kevadel vahemikus 06.-10.05.
Traditsiooniliselt viiakse läbi testi sooritamine, jalgsi- ja bussiekskursioon ning tegutsevatel
giididel on võimalik atesteeritud saada giidipäeviku alusel.
Lisainfo: http://visittartu.com/public/Tartu_giidide_atesteerimine_2015.pdf
Tartu loob filmifondi. Tartu Linnavolikogu otsustas luua filmifondi, millest hakkavad saama
toetust filmitegijad, kelle filmivõtted või järeltootmine toimub Tartus. Tartu Filmifondi toetusega
soovitakse edendada filmide tegemist ja neile tootmis- ja järeltootmisteenuse osutamist Tartu
linnapiirkonnas eesmärgiga tuua Tartusse investeeringuid, luua töökohti, edendada turismi ja
majandust ning turundada Tartut Eestis ja välismaal. Filmifondi toetust võivad taotleda mängu-,
dokumentaal- ja lühifilmide, animafilmide ning vähemalt nelja episoodiga kvaliteetsarjade
tootjad. Filmifondi suurus on kuni 150 000 eurot aastas ning toetusega kaetakse kuni 20 protsenti
tootja poolt filmiprojekti tarbeks Tartu linnapiirkonnas tehtud kulutustest. Filmifondi statuudi ja
kulude toetuskõlbulikkuse täpsemad tingimused kinnitab linnavalitsus, fondi hakkab haldama
Tartu Loomemajanduskeskus. Esimene taotlusvoor korraldatakse 2015. aasta IV kvartalis ning
koostöölepingud 2016. aastal filmide tootmiseks ja toetuse väljamaksmiseks sõlmitakse
volikogu poolt linnaeelarvesse kinnitatud summa piires. Tartu Filmifondi suurem rahvusvaheline
tutvustusüritus toimub tänavu mais Cannes’i filmifestivalil, kus linastub ka koguperemängufilm
“Supilinna Salaselts”, mis sai Tartu linnalt eelmise ja käesoleva aasta eelarvest kokku 150 000
eurot. (Tartu Linnavolikogu pressiteade 19.02.2015) Lisainfo: linnapea Urmas Klaas, 513 5145;
SA Tartu Loomemajanduskeskus nõukogu esimees Indrek Katušin, 511 6917; kultuurikomisjoni
esimees Nikolai Põdramägi, 520 1285

Midagi uut ja põnevat
Tandem jalgratta rent Tartus. Eriline elamus ja
kogemus rattasõidu huvilistele! www.valguskiir.
com/Tandem-jalgratta-rent
Renoveeritud Tartu Pauluse kirik ootab külalisi.
Tartu Pauluse kirik avas peale renoveerimist
külastajatele uksed juba eelmise aasta lõpus,
kuid suurem taasavamise tseremoonia on tulekul
11.-12. septembril 2015. Ürituse kulminatsiooniks
on Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonase
lähetamine“ ettekandmine Euroopa tipptasemel
Leipzigi Raadio Koori, Läti Riikliku Koori Latvija, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO),
Rahvusooper Estonia poistekoori, kammerkoori Voces Musicales, organisti, solistide ja dirigent
maestro Neeme Järvi osavõtul. Üritus leiab aset nii Tartus kui Tallinnas 2015. aasta septembris
ning kestab kaks päeva. Lisaks kahele suurele oratooriumikontserdile toimub ürituse raames ka
mitmeid muid Tartu Pauluse kirikut tutvustavaid sündmusi. Lisainfo: www.tartupauluse.ee
Wiera küünlakoda-pood. Veebruari alguses
avas Põlvamaa metsade vahel oma uksed
hubane Wiera küünlakoda, mis valmistab Eesti
innovaatilisemaid käsitööküünlaid. Tootevalikus
on üle 20 erineva lummava aroomiküünla.
Lisaks tootmisele toimuvad kojas gruppidele
ettetellimisel küünla valmistamise õpitoad, kus
igaüks saab näha ning proovida, kuidas valmivad
käsitööna looduslikud puidust tahtidega
sojavahast küünlad. Wiera küünlapoest saab
soetada endale või kingituseks erilise ja mõnusa
aroomiga küünla. Kõigele eelnevale pakub Protto taluköögi perenaine külastajatele ettetellimisel
kosutavat kohvipausi. Wiera küünlakoda-pood on avatud kõigile külastajatele tööpäeviti
kella 10:00-18:00-ni. Suurematel gruppidel soovitame end eelnevalt registreerida. Lisainfo:
www.wiera.ee, facebook: www.facebook.com/wierakuunlad. Küünlakoja perenaine Merilin Alve,
merilin@wiera.ee, tel: 521 5735
Kiisa Jahi- ja Matkamaja. Kiisa Jahi- ja
Matkamaja sobib seminarideks, koolitusteks,
sünnipäevadeks, firmapidudeks, pulmadeks ning
lihtsalt mõnusateks koosviibimisteks. Puhkemaja
asub Põlvamaal vaikses maapiirkonnas Kiisa
järve kaldal. Territooriumil on kaks tiiki ning suur
muruplats, kus on võimalik mängida erinevaid
seltskonnamänge ning telkida. Grillmajas saab
suitsutada ja grillida toitu või istuda sumedal
õhtul kaminatule valgel. Lisainfo: www.facebook.
com/KiisaJM ja www.puhkaeestis.ee/et/kiisajahi-ja-matkamaja-ilus-puhkemaja-vaiksesmaapiirkonnas

Tartu Ülikooli Botaanikaaed avas 2. märtsil renoveeritud palmihoone. Tartu Ülikooli Botaanikaaed
avas 2. märtsil renoveeritud palmihoone. Energiasäästlikumaks muudetud kasvuhoones on nüüd
paremad tingimused nii taimedele kui ka külastajatele. Loe lisainfot: http://visittartu.com/et/
tartu-ulikooli-botaanikaaia-110-aastane-palm-sai-enda-umber-uue-kasvuhoone/
Tartu linnas on avatud mitmeid uusi toitlustuskohti. Tartus on selle aasta alguses avatud mitmeid
uusi toitlustus- ja meelelahutuskohti. Tule ja proovi järele!
• Meat Market Cocktail Bar www.puhkaeestis.ee/et/meat-market-cocktail-bar
• Club Brooklyn www.puhkaeestis.ee/et/club-brooklyn
• Tüse Tort & Krõnksus Kringel
www.puhkaeestis.ee/et/tuse-tort-kronksus-kringel (alates eelmisest aastast)
• Pihlaka kondiitri kohvik www.puhkaeestis.ee/et/tartu-pihlaka-kohvik
• Sheriff Saloon Tartu www.puhkaeestis.ee/et/sheriff-saloon
„Maitsva Tartu“ parimaid maitseid pakkus restoran
Chez André
Tartus veebruaris toimunud maitseelamuste kuu
„Maitsev Tartu“ parimaks erimenüüks hindasid
toidunautlejad restorani Chez André kolmekäigulise
eripakkumise. 1.–28. veebruarini toimus Tartus
restoranikuu „Maitsev Tartu“, mille käigus
tutvustasid üksteist Tartu restorani toidukultuuri
ja pakkusid uusi maitseelamusi. Lisaks eriroogade
maitsmisele said restoranikülastajad hinnata ka
söögikohtade pingutusi, selgitades välja parima
erimenüü pakkuja. Külastajatel oli võimalus
hinnata restoranide pingutusi www.maitsevtartu.
ee kodulehel või restoranis hindamissedelil.
Hääletajaid oli kokku 3456, kellest 620 andis oma
hinnangu internetihääletusel. Projekti eestvedaja,
linnavalitsuse ettevõtluse arengu spetsialisti
Marilin Krooni sõnul olid hinnangud uutele
maitseelamustele väga positiivsed, nii, et võitja
selgus ülimalt pingelises konkurentsis.
Projektis osalesid Atlantis, Bel-Ami, Cafe Truffe, Chez André, Dorpat, Eduard Vilde lokaal,
Meat Market, Polpo, Spargel, Werner ja Villa Margaretha. Kõik restoranid pakkusid lisaks oma
tavamenüüle sõbraliku hinnaga kolmekäigulist erimenüüd, mille põhiline koostisosa valmis
eestimaisest toorainest. Maitsepaleti mitmekesistamiseks jagati toorained ettevõtete vahel
loosiga, nii oli menüüdes nii veiseliha, sealiha, lammas, küülik, uluk, vutt, part, kana kui ka kala.
„Maitsev Tartu“ toimus tänavu esmakordselt, jätkates Tartus varem korraldatud rahvusköökide
päevade traditsioone. Tartu Linnavalitsuse pressiteade 03.03.2015
Maitsva Tartu koduleht: http://www.maitsevtartu.ee
Chez André erimenüü : http://www.maitsevtartu.ee/soogikohad/chez-andre

Saame tuttavaks
Seekordses uudiskirjas tutvustab end veidi
lähemalt Chaty Uibopuu Valga Külastuskeskusest.
Milline oli su elu enne, kui sa turismile sõrme
andsid?
Olen pärit Hummulist, kus lõpetasin põhikooli,
seejärel asusin õppima Valga Gümnaasiumisse.
Kui ma lõpetasin gümnaasiumi, siis teadsin,
et minust saab juuksur. Juuksurit minust õnneks ei saanud, vaid alustasin õpinguid Võrumaa
Kutsehariduskeskuses turismi- ja toitlustuskorralduse erialal ning sel aastal lõpetasin 3,5 aastat
kestnud õppe. Kooli kõrvalt käisin tööl Pühajärve Puhkekodu ja SPA pubis ning aasta hiljem läksin
tööle Kuutsemäe Puhkekeskusesse, kus olen tänaseks töötanud 3 aastat. Ma ei oleks kunagi
arvanud, et hakkan õppima turismindust, kuid olen väga rahul oma valikuga. Turism on nii suur
ja laialdane eriala, see toob juurde uusi kogemusi, laia silmaringi ja palju avastusi. Selle aasta
jaanuarist töötan Valga Külastuskeskuses infokonsultandina.
Millised on sinu erilised lemmikkohad Lõuna-Eestis?
Lõuna-Eestis kõige erilisemaks kohaks pean ma oma kodupaigas olevat Hummuli mõisa, kus ma
olen koolis käinud ja oma esimesed sõbrad saanud. Kindlasti on avastamist väärt piirkond Otepää,
minu jaoks jääb ta eriliseks just talvisel ajal. Samuti pean kauniteks paikadeks Taevaskoda, mis
on mul lapsepõlvest väga eredalt meeles. Ja viimastel aastatel olen püüdnud iga suvi külastada
Võrtsjärve äärseid alasid.
Kui sulle antaks tingimusteta 1 miljon eurot, mida sa sellega Lõuna-Eestis teeksid?
Kooli sisseastumiskatsetel ütlesin, et peale kooli lõppu teen ma enda turismitalu. Üks minu
unistusi ongi oma turismitalu järve kaldal (minu vanaisa sünnipaigas- Tõlliste vallas Korijärve
kaldal, tema mälestuseks), arvan, et selle raha eest oleks see vägagi võimalik.
Mis teeb sind eriliseks, eristab teistest?
Seda saavad öelda ilmselt need inimesed, kes tunnevad mind väga hästi.
Mis teeb sind õnnelikuks?
Kallite inimeste lähedus!

Innovatsioon lõunaeestlaste moodi
Lõunaeestlased mõistavad sõna „innovaatiline“
all nii seda, mis on läbimurdeline või suisa
novaatorlik tehnoloogias, kuid siiski tähendab
see ka vana ja uue põnevat sümbioosi. Projekti
„Elu kahe maailma piiril“ juhtpartneri, Tartumaa
Arendusseltsi tegevjuhi Kristiina Timmo sõnul
sünnivad traditsioonilise eluviisi, esivanemate
tarkuse
ja
tänapäevase
tehnoloogiate
ühendamine loovad ja kestlikud lahendused, mis
võimaldavad ennast teostada, tulu teenida ja ka
maailma parandada.
Kuna väga paljudele Lõuna-Eestis eeskujuks olevatele ettevõtmistele ei ole külaliste võõrustamine
peamiseks tegevuseks, siis oli vajadus innovatsiooni marsruudi kokkupanekuks suur. Tegelikult
on ühe marsruudi all veel neli alamarsruuti, mis jagunevad vastavalt ettevõtete ja ettevõtmiste
iseloomule: säästvad lahendused ja innovatsioon, kogukonnad ja võrgustikud, puit ja käsitöö,
kohalik toit.
Vaata lähemalt siit!
Lisaks on juba aasta algusest saadaval LõunaEesti lugude ja heade pakkumiste raamat 2015,
mis on kogumik, mida pole varem Eestis sellisel
kujul kokku pandud ega trükki lastud. Raamat,
mis on Lõuna-Eestis reisijale head teejuhiks,
on saadaval Rahva Raamatud Tallinna ja Tartu
poodides (muidugi ka e-poes), Lõuna-Eesti
Selverites ja turismiinfopunktides, Lõunakeskuse
taluturul. Raamatu hind on 15€.
Raamatus on National Geographic Eesti ajakirjades ilmunud teemalood Lõuna-Eestist koos
meisterlike fotodega. Muidugi on raamatus head pakkumised Lõuna-Eesti ettevõtjatelt. Üle 300
eriilmelise pakkumise, mis aitavad Sul ja Su perel või sõpruskonnal 2015. aastal Lõuna-Eestis ringi
rännates säästa hulgaliselt raha. Ja muidugi aitab avastada uusi põnevaid sündmuseid, ettevõtteid
ja kohti. Lisaks on raamatus iga maakonna kaart, kus peal ka kollaste akende asukohad.

Ehtne ja Huvitav Eesti
EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismimärgis, millega Eesti
Maaturismi Ühing koostöös EASi turismiarenduskeskusega
tunnustab kahel korral aastas turismitooteid ja -teenuseid,
mis vastavad ökoturismi põhimõtetele, on loodussõbralikud ja
keskkonda säästvad, pakuvad ehedat elamust ja väärtustavad
pärandkultuuri.
EHE märgise hindamiskomisjon omistas 03.veebruaril märgise
ühtekokku 15 ettevõtte 19 tootele / teenusele. Siinkohal
toome esile viis Lõuna-Eesti teenusepakkujat, keda pärjati
EHE kvaliteedimärgisega.
AHJA MATKAD OÜ
„Suveõhtu kanuumatk Ahja jõel“
Ahja jõe matkade meeskond on võtnud nõuks kutsuda
suveõhtutel natuke teistmoodi kanuumatkama. Kostab
nagu puhkus – suvi, päikeseloojang, Taevaskojad, sinilinnu
otsimine, metsavaikus, udu jõe kohal... Hämaruses jõuab veel
ka Viimse reliikivia radadele. Killukese ehedat Eestimaad saab
igaüks matkalt südamesse kaasa.
SETOMAA TURISMITALO
Pakett “Seto söömaaeg”
Setomaal on kohalikud kombed au sees, vanad omamoodi toidutraditsioonid püsimas.
Neidsamu põlvest põlve pärandatud sööke-jooke saabki Seto söömaajal maitsta. Tuju tõstavad
kohalikud joogid ja kui külalistel jaksu jätkub, tuleb pillimees jalakeerutuseks lõõtsa tõmbama
või kohalikud maailmakuulsad leelonaised leelotama.
MOOSKA TALU
„Saunaskäik Mooska traditsioonilises Vana-Võrumaa suitsusaunas“ ja
„Vana-Võrumaa suitsusauna vaimset pärandit tutvustav ekskursioon Mooska talus“
Võrumaal elus ja au sees olev suitsusaunapärand on leidnud väärika koha UNESCO vaimse
kultuuripärandi esindusnimekirjas. Mooska talus saab sedasama Eesti esivanemate pärandit
omal nahal proovida. Igati kombekohane saunaskäik kestab vähemalt 3 tundi.
Kui saunaskäiguks mahti ei jagu aga tahaks ikka teada, mis neis suitsusaunades nii erilist, siis
saab pererahva juhatusel talus ringkäigu teha. Näeb ka lihasuitsutamiseks määratud sauna ja
saab ära mekkida päris ehtsa saunasuitsuliha.
HELLENURME VESKIMUUSEUM
Pakett “Veest leivani ehk jahutegu veskikojas ja leivategu leivakojas“
Elva kanti sattudes on unikaalne võimalus näha töötamas Eesti viimast vee jõul töötavat püülija jahuveskit. Kui külalised majas, paneb elupõline mölder Harri turbiinid käima ja siis saab
näha nii jahu, manna kui tangutegu. Veskiemanda käe all saab samast ehtsast jahust, veest ja
juuretisest leivaahjus leiba küpsetada ja tee kõrvale esiemade tarkusi kuulata.

VIIS AASTAAEGA OÜ / Soomaa.com
„Kanuumatk üleujutatud metsas“
On öeldud, et kohalikud Soomaa mehed teavad ja tunnevad Eestimaa Amasoonast nii hästi
et ei eksi kanuuga kuuskede vahel ära ka unepealt ja kinnisilmi. Jõed tulvavad sealkandis
kevadisel viiendal aastaajal metsadesse ja niitudele, Halliste ja Raudna jõe suudmetes tõuseb
vesi keskeltläbi neli meetrit. Metsas kanuutades on elamus garanteeritud.
„Ratastoolimatk Soomaal“
Ratastool liikumisvahendina ei pea tähendama ilmtingimata vaid linnas asfaldil liikumist.
Sooma mehed on loonud võimaluse ratastoolis ja saatjaga loodusesõpradele päevaseks
kombineeritud matkaks Soomaal – esmalt elamus ja kogemus kanuuga laisalt lookleval jõel
kulgemisest, päeva teises osas matk lummava õhustikuga soodes ja lodumetsades kulgevatel
laudteedel, kaasas kohalikud giidid.
Kõikide EHE kvaliteedimärgise saanud teenustega saad tutvuda uusi EHE tooteid tutvustavast
trükisest.
Rohkem infot kvaliteedimärgistest leiad siit!

