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Mida teha?

Mida näha?

Mis toimub?

Tervitused Taevaskojast!
Juba ammustest aegadest on olnud inimeste huviobjektiks Ahja jõe looduskaunis maastik uhkete liivakivipaljanditega, millest tuntuimad on Suur
ja Väike Taevaskoda. Iga tõelise eestlase tunnuseks pidavat olema see, et
ta on kordki elus Taevaskojas käinud, kuid paiga ürgne ilu võlub külastajaid
kaugemaltki.
Taevaskojad on paik, kus virgutada oma tervist ja vaimu. Erinevatel aastaaegadel pakub loodus erilisi elamusi. Ahja jõgi on kanuu- ja süstamatkajate paradiis – ürgne, natuke metsik ja samas turvaline. Suviti teeb Saesaarel
lõbusõitu romantiline jõelaev.
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Taevaskojas ja selle ümbruses on äratuntavad Eesti
ühe armastuima filmi „Viimne reliikvia” mitmed
võttepaigad. Nii võib siinkandis rännates eest leida
Gabrieli männi, Siimu silla ja Risbieteri kalju.

Kiidjärve-Taevaskoja kandis tegutseb hulgaliselt turismiettevõtteid,
kes pakuvad külalisele aktiivset puhkust looduses – jalgsimatku, rattaretki, veematku jpm. Ümbruses on mitmeid tähistatud matkaradu,
talvel suusaradu. Siinkandis leiab ööbimiskoha nii perega reisija kui seljakotiga matkasell. Taevaskojad ja Kiidjärve on hästi kättesaadavad ka
Tartust rongiga tulijale.
Talvekuudel kajavad Taevaskoja ümbruse matkarajad tõukekelgumatkajate rõõmsatest hõigetest. Vaikuse hääl kõlab kõige meeldejäävamalt räätsamatkal lumises rabas.

Kiidjärve laanekuklaste kuningriigis sipelgate elukorraldust tutvustaval õpperajal võib matkaja tunda end Gulliverina liliputtide riigis.
Külastamist väärt koht siinkandis on ka Valgesoo, kus võib ette võtta
toreda matka läbi raba laudteed mööda ning uudistada ümbruskonda.

Kuhu edasi?
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rve

Tule vaata Põlva jä
tuledemängu

Põlva – parim paik
põlvest põlve
Põlvat on väliskülastajad nimetanud šveitsilikuks väikelinnaks, kuna linn asub
neljal künkal ja nendevahelises laias orus laiub kaunis paisjärv.
Legendi kohaselt on Põlva oma nime saanud kirikusse müüritud põlvitava
tüdruku järgi. Seesama, 13. saj asutatud Maarja kirik tervitab külalisi tänaseni.
Põlvast on alguse saanud Eesti laulupidude traditsioon ja siin hoitakse elus rahvuslikku lõõtspilli. Intsikurmu laululava on tuntud kontserdi- ja peopaik ka
tänapäeval.
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Ümber linna on mitmeid kergliiklusradu, kus jalutada, teha kepikõndi
või sõita jalgrattaga. Mammaste Tervisespordikeskuse nõlvadel kulgevad suusa- ja matkarajad pakuvad sportimise lusti aastaläbi. Aktiivset
ajaviidet pakub bowlingu-saal, spordikeskuse ujula, põlvakate kirglikust
käsipalliarmastusest saab osa, kui Mesikäpa hallis parasjagu mõni turniir
käimas. Linnas ja selle ümbruses leiab öömaja hotellist kodumajutuseni.
Kohalikke maitseelamusi pakuvad Pesa hotelli restoran ja raudteejaama vastas asuv kodukohvik Tillu oma koduse ning erilise menüüga.

Põlva järve saarel püüab pilku omapärane
valgusinstallatsioon ja kesktänaval hoiab silma
peal Eesti esimene lõõtsakuningas.

Juuni algul Põlva Päevade ajal saab motoriseerimata sõidukite mäestlaskumisel näha
kodanike insenerimõtte säravamaid sähvatusi. Lõõtspillipidu Harmoonika toob juulis
Põlvasse kokku lõõtspillimängijad üle Eesti.
Augustiöid valgustab ning täidab kvaliteetse
kodu- ja välismaise muusikaga Intsikurmu
Muusika Festival.

Kuhu edasi?

Läki Moisekatzi!

Mooste Mõis
Mooste mõis (Moisekatz) kauni Mooste järve kaldal on üks Eestis terviklikumalt
säilinud hoonestikuga mõisaid. Peahoone kõrval on vaatamisväärne suurejooneline
kõrvalhoonete kompleks, maakivist müürid ja kellatorn. Renoveeritud abihoonetes on
ennast sisse seadnud mitmed käsitööseltsid, kes hoiavad elus vanade meistrite traditsioone. Aastaringselt toimub Moostes põnevaid teemapäevi, kunstilaagreid ja kohaliku Veskiteatri etendusi.
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Lõuna-Eesti parimate kontsertsaalide hulka
loetakse Folgikoda, mis mahutab kuni 500
külastajat. Siin toimuvad erinevad kontserdid ja
suurüritused.
Romantiline Mooste Viinavabrik on paljude
südamete ühendajana armastatud pulmapaik.

Aprillis toimuv festival Moisekatsi
Elohelü taaselustab eesti rahvamuusika
läbi kaasaegsete muusikaliste projektide.
Traditsiooniline Linalaat juulis toob
Moostesse alati palju rõõmsaid külalisi.

Kuhu edasi?

rke vaatama!

Kauneid aedu ja pa

Hea kodu koht Räpina
Kaunis ja mitmekesine Räpina kandi looduskeskkond oma metsade, Võhandu
jõe, järvede ja rabadega pakub võimalusi sportimiseks ja looduspuhkuseks aastaringselt. Kalapüügi ja veeturismi võimaluste elavdamiseks on Lämmijärve ääres
arendamisel Räpina sadam ning Võhandu jõe suudmealal ajalooline Võõpsu
sadamaala.

Loodushuvilistele pakub kindlasti huvi Räpina poldri hoiuala. Rikkaliku
linnustiku ja haruldaste liikide tõttu kuulub Räpina polder rahvusvahelise
tähtsusega linnualade nimestikku ning on arvatud Natura 2000 alade hulka.

6

Räpina ehteks on 19. sajandil klassitsistlikus stiilis rajatud Räpina mõis
(Sillapää loss) ja seda ümbritsev park. Hooldatud pargis on üle 600 taksoni
ilupuu ja -põõsa, siin pesitseb 60 linnu- ja 7 nahkhiireliiki. Mõisa I korrusel
on Räpina Koduloo- ja Aiandusmuuseum. Mõisakompleksi tall-tõllakuur
on renoveeritud Räpina loomemajaks, kus saab erinevates loomekodades näha meistrite tööd, võtta osa töötubadest või rentida oma üritusteks
ruume. Mõisa ja pargi lähedal on 1734. aastal Võhandu jõele rajatud Räpina
paberivabrik – kõige vanem pidevalt tegutsev tööstusettevõte Eestis ja
vanim paberivabrik Euroopas.

Räpina Aianduskool oma praktiliste-põnevate erialadega on Eesti parimate nooraednike, floristide jt spetsialistide kasvulava.

Kuhu edasi?
Sibulat ja kala
ostma!

Rannarahva elu Võõpsus,
Lüübnitsas ja Beresjes
Võõpsu küla paikneb kahel pool Võhandu jõge. Majade paigutus ja külatänavad
on säilinud nii, nagu see oli Eesti Vabariigi algusaegadel. Varasemal ajal oli Võõpsul
tähtsus sadama ja kaubanduskeskusena ning siin peeti kuulsaid laatasid. Kala- ja
käsitöölaata ning kalameestepäeva peetakse ka tänapäeval igal suvel juulis.
Õigeusklike küla Lüübnitsa ning vanausuliste asula Beresje paiknevad Võõpsust
mõne kilomeetri kaugusel Lämmijärve kaldal. Aastasadu on külamiljööd kujundanud kalapüük ja köögiviljakasvatus ning eluolu pole suuresti muutunud ka tänapäeval- tolmused külatänavad looklevad majakeste vahel, millede räästas kuivavad
kala ja sibulavanikud.
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Lüübnitsa vaatetornist paistavad kaunid Venemaa kuplid.
Traditsiooniline külastajaterohke Lüübnitsa
sibula- ja kalalaat toimub igal aastal augusti lõpus
ning ootab ostma eelkõige sibulat, kala ja käsitööd.

Kuhu edasi?

Olete saabunud
Setomaale.

Kimmäs kotus Setomaa
Seto kultuur arenes välja seguna ida ja lääne kultuuridest ning see on kirev nagu
seto naise rahvariidevöö. Setodel on oma eriline laulmisviis, mida kutsutakse seto
leeloks ning mis kuulub UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Setode tähtsaim jumal on viljakusjumal Peko, kelle kultus püsis 20. sajandini. Tänapäeval peavad
setod Pekot oma rahvuskangelaseks ja kuningaks, kelle nime ja kujundit kasutatakse
rahvussümbolina. Igal suvel valitakse Setomaal Peko asemik maa peal (ülemsootska),
kelle ülesanne on seto kuningriiki valitseda.
Setod on usklikud inimesed. Igas majapidamises on ikooninurk. Seto pühakoda kutsutakse tsässonaks.
Setomaaga tutvumiseks soovitame turismimarsruuti Seto Külävüü.
Nii leiate üles piirkonna toidukultuuri parimad esitajad, kolm seto muuseumi Värskas, Saatses ja Obinitsas ning Seto ateljee-galerii kui kohaliku
kultuuri hoidja ja näituste-õpitubade korraldaja.
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Huvitavaid meeneid ja piirkonna lugusid leiate Vana Jüri seebikojast.
Kosutust kehale ravimuda ja mineraalveega pakub Värska Sanatoorium
ning perega saab lustida Värska Veekeskuses.

Seto Kuningriigipäeva peetakse
traditsiooniliselt augustikuus igal aastal
erinevas Setomaa kohas. Sel ajal on piir
Eestiga sümboolselt suletud, võisteldakse parima laulja, sõira- jm. meistrite
aunimetuse pärast. Eheda elamuse
kohalikust toidust saab Seto Külävüü
Kostipäival.

Kuhu edasi?

Piusa koobastesse!

Ilmasuur liivakast Piusa
Piusa koopad on kunagised klaasiliiva kaevandamiseks rajatud romantilised võlvkäigud Piusa raudteejaama lähedal päris Põlvamaa piiril. Koobaste ja ümbritseva
kaitsealaga tutvumist alustage Piusa koobaste külastuskeskusest, kust leiate väikese, kuid interaktiivse ekspositsiooni ning saate külastada ka muuseumikoobast.
Külastuskeskus pakub ka kehakinnitust. Vanast Piusa raudteejaamast saab osta
kohaliku Savikoja keraamikat ja käsitööd.
Piusa kaeveõõned on Eesti suurim nahkhiirte talvitusala. Siit on leitud seitset liiki
nahkhiiri.

Kuhu edasi?

u rappa!

Päike loojub? Rutt
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Meenikunno rabamaastikud
Põlvamaa lõunaosas asuv Meenikunno on hinnatud puhkeala loodusesõbrale
ja matkajale.
Meenikunno mitmekesine rabamaastik on elupaigaks paljudele kaitsealustele
taime-, looma- ja linnuliikidele. Raba on arvatud tähtsate linnualade hulka ja
Euroopa tähtsusega Natura 2000 võrgustiku koosseisu.
Meenikunno ümber laiuvad liivased ja päikeselised palumännikud, kus soodsatel
aastatel võib olla tõeline seeneuputus ning leidub mustikaid, pohli ja metsmaasikaid põskepistmiseks ja talvevarudeks!

Liipsaare vaatetornist avaneb vaade lagerabale
ja soosaartele.
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Tasub ette võtta retk läbi raba mööda matkarada, mis saab alguse
Liipsaare valgusküllastest männikutest, läbib laudteena puis- ja lageraba,
möödub soosaartest ja laugasjärvedest kuni Kamarusemäeni – miljoni
männi vaate ja maailma kauneimate päikeseloojangute paika. Piknikukohad on mõlemal pool raba, nagu ka matkaonnid.
Piirkond on rikas harulduste poolest! Ilumetsa kandis juhatavad kelmikad puust kuradikesed meteoriidikraatreid uudistama. Suurim neist –
Põrguhaud, on 80 meetrit lai ja tosinkond meetrit sügav ning legend
teab jutustada, et just seal käivad kuradid kulda pesemas. Ootsipalu orus
kõrgub aga maailma kõrgeim harilik mänd (Pinus sylvesteris) – 46,6
meetrit.
Veidi eemale, Süvahavvale jäävad Võhandu jõe majesteetlikuimad liivakivipaljandid, mida on parim vaadelda veematkal. Romantikasõpradel
tasub sisse põigata aroomidest tulvil Wiera küünlakotta.

Pillerkaaritav Postitee
Postitee nime kannab Eesti põnevaimaks teeks peetav teelõik, mis saab alguse
Tartu-Põlva maanteel Liiva ristmikus ja läbib toredate nimedega kohti nagu
Ihamaru, Karilatsi, Tilleoru ja Puskaru.
Postiteel kulgeja silma rõõmustavad kaunid loodusmaastikud, romantilised talukohad, närvikõdi pakub kitsas ja künklik teejoon. Peatusi tasub teha kunagistel kõrtsikohtade või sildade juures. Matkarajad ning soojaveeline Palojärv kutsuvad aega
maha võtma. Sobiva peatuspaiga leiab nii väiksema seltskonnaga puhkaja kui ka
suurema kokkutuleku korraldaja.
Põlva Talurahvamuuseumis võid veeta kasvõi terve päeva! See on omanäoline
vabaõhumuuseum, kus 5 ha suurusel territooriumil on võimalik näha kooli- ja külahooneid, vanu põllutöömasinaid ja tarbeesemeid. Muuseumis toimub ka põnevaid
üritusi ja teemapäevi.
Augustis leiab siin aset rohelise Põlvamaa üks suursündmusi - Ökofestival.

Lahedaid, õpetlikke ja põnevaid tegevusi jagub
Postiteel igale maitsele – seda küll rohkem suveperioodil. Nii võib rändaja sattuda salapärastele
sütelkõnniriitustele Viia-Jaani labürinditalus, lahedatele kontsertidele Varbuse Muusikamõisas või
lustlikele kokkamiskursustele Kopli taluköögis.
Ridalis tegutsev Eesti väärikaim purilennuklubi
pakub võimalust ilusat isamaad pilvepiirilt kiigata
ja aeg-ajalt vurab teel uhkeid uunikumide paraade.
Sajanditevanune Postitee viib
1863. aastast pärinevasse Varbuse
postijaama, kus kunagi oli tall 33
hobusele ja toimus regulaarne postivedu Tartu ning Võru vahel. Täna
asub vanas, kuid terviklikult säilinud postijaamakompleksis Eesti
Maanteemuuseum.
Kõiki teelolijaid tervitab Ihamaru
ristis Mati Karmini poolt loodud
skulptuur “Rändaja”. Samas tegutseb ka tõelises pizza-ahjus valmivaid küpsetisi pakkuv Pizza Olive.
Lastega teelolijad võiksid siit põigata Pokumaale ja Cantervilla
lossi mängumaale, mis asuvad
väikese autosõidu kaugusel.
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Maanteemuuseum –
koht, kus tee elab
Eesti Maanteemuuseum on koht, kus muidu nii argised teed jutustavad põnevat lugu
liikumisest, liiklemisest, aja kulgemisest ning tee-ehitusest. Endisest Varbuse postijaamast leiab 2016. aastal avatud püsiekspositsiooni „Head teed!“ ning üle maantee
laiub vabaõhu näitusekeskkond Teeaeg.
Välialadel kihab vilgas elu maist septembrini. Unikaalsel rännakul mööda ajaloolist teeruumi võib külastaja igal käänakul kohata põnevaid tegelasi, näha vanu
sõiduvahendeid ja tunda jalge all erinevaid teekatteid. Teeajas segunevad eriilmelised näitusekeskkonnad, puhketegevused, maastikuarhitektuur ning eriline
ruumikogemus.
Uusim püsinäitus „Head teed!“ kõneleb teede- ja kommunikatsiooni ajaloost ning
aitab leida vastuseid küsimustele, kellele ja miks teed rajatud on.
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Postijaama peahoone teisel korrusel on end sisse seadnud omanäoline lastemuuseum, kus kõige väiksemate külastajate päralt on terve korrusejagu avastamist ja
tegevusi. Lastemuuseum koosneb kahest teematoast, millest esimene keskendub
postiveole ning teine kaardi tundmisele ja aja tajumisele.
Muuseumi masinahallis paiknev teeehitusmasinate kollektsioon on tehnikahuvilistele kindlasti tõeline maiuspala.
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Põlvamaa

Põlvamaa Turismiinfokeskus
Kooli 1, Räpina
GPS: 58°5’50’’N 27°27’53’’E
Tel: +372 799 5001
polvamaa@visitestonia.com
Helsingi
Peterburi
Tallinn
Tartu

P
Riia

Pihkva

Setomaa Turismiinfopunkt
Pikk 12, Värska
GPS: 57°57’28’’N 27°38’01’’E
Tel: +372 796 4782
+372 56821268
turism@setomaa.ee
www.visitsetomaa.ee
RMK Kiidjärve Looduskeskus
Kiidjärve küla, 63604 Põlvamaa
GPS: 58°8’22’’N 27°1’10’’E
Tel: +372 676 7122
kiidjarve.looduskeskus@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee

Kuhu edasi?
Tulge tagasi!

www.visitpolva.ee
www.polvamaa.ee
FB: Põlvamaa Turism

